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hmeds
et land•

I
'Als politieman wist ik

nauwelijks iets van de ware

achtergronden en problemen

van gastarbeiders', zegt ex-

collega G. H. Peterink, die

in 1974 - na acht

dienstjaren bij het korps

Rijkspolitie - overstapte

naar de Stichting

Buitenlandse Werknemers in

Deventer.

Op verzoek van de redaktie

beschrijft de nu 30-jarige

Peterink in bijgaand artikel

de andere kant van deze

medalje: hoe 'gastarbeiders'

leven en denken, wat hun

zeden en normen zijn, en

.hoe zij tegen onze

samenleving aankijken.

Iedere arbeider uit Mediterrane landen
die in Nederland komt om te werken,
verkrijgt zijn status van buitenlandse
werknemer door twee documenten: de
arbeidsvergunning en de verblijfsver-
gunning. Dat is de reden waarom de
vreemdelingendienst van de politie (of
de afdeling vreemdelingenzaken van de
gemeente) dikwijls als een van de eerste
Nederlandse instanties met de buiten-
lander in kontakt komt.

Op het moment dat de eerste handteke-
ningen en stempels op Nederlandse bo-
dem zijn gezet, begint voor de buiten-
lander een heel nieuw leven, boordevol
verwachtingen, vragen en angsten. Veel
Nederlanders begrijpen weinig van het
doen en laten van buitenlandse werk-

6
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roblemen
'van belofte

nemers uit Islamitische landen als Ma-
rokko en Turkije. Uit die onbekendheid
vloeien vooroordelen, spanningen en
misverstanden voort.

Nederlands initiatief

Meestal wordt al over het hoofd gezien,
dat aan de beslissing om in Nederland te

gaan werken een andere beslissing is
voorafgegaan. Namelijk: de beslissing
van Nederlandse .zijde om arbeiders te
werven in het buitenland. Bij de benade-
ring van problemen met buitenlandse
werknemers is het goed te bedenken, dat
het initiatief van Nederlanders is uitge-
gaan. Het Nederlandse bedrijfsleven
had een aantal mogelijkheden en koos
de op korte termijn meest goedkope en
efficiënte oplossing: import van goed-
kope arbeidskrachten uit zuidelijke lan-
den.
Bij de buitenlanders was .geen sprake
van een keuze uit gelijkwaardige moge-
lijkheden, zoals je in Nederland de keu-
ze maakt om politieman te worden in
plaats van boekhouder, vertegenwoor-

diger of onderwijzer. De buitenlander
had te kiezen tussen geld verdienen in
het buitenland of thuis verder leven in
zorgelijke en armoedige omstandighe-
den. Het merendeel van bijvoorbeeld de
Turkse en Marokkaanse arbeiders in
Nederland is afkomstig van het platte-
land. Dat betekent dat die mannen dik-
wijls nauwelijks onderwijs hebben kun-
nen volgen. Daardoor ook niet of nau-
welijks in staat zijn om de krant behoor-
lijk te lezen of een brief te schrijven. In
de meeste dorpen op het platteland is
geen dokter, geen electriciteit, geen
openbaar vervoer. Men moet vaak en-
kele dagen lopen om de dichtstbijzijnde
stad te bereiken. Het is dan ook geen
wonder dat een kind vaak maanden na
de geboorte pas wordt ingeschreven;
soms blijft dat gewoon achterwege.

'Wat zoeken ze daar?'

Ruim twmtig jaar geleden haalde het
ederlandse bedrijfsleven - in overleg

met de overheid - de eerste (voorname-
lij k Italiaanse en Spaanse) arbeiders

naar Nederland. En hoewel het de be-
doeling was dat die arbeiders na twee of
drie jaar weer terug zouden gaan naar
hun eigen land, zijn de meesten veellan-
ger gebleven. Enerzijds omdat het voor
de buitenlanders vooral financieel aan-
trekkelijk was om hier te blijven, ander-
zijds omdat ons bedrijfsleven arbeids-
krachten bleef vragen. Na verloop van
tijd werd duidelijk dat men arbeids-
krachten had gevraagd en mensen had
gekregen ...

Wat aanvankelijk als een ekonomisch
probleem werd gezien, bleek al spoedig
ingrijpende sociale en maatschappelijke
konsekwenties te hebben. Vooral met de
komst van Marokkaanse en Turkse ar-
beiders naar Nederland gingen de ver-
schillen in taal, kultuur, leefomstandig-
heden en godsdienst een grote rol spe-
len.
Hoewel het initiatief van het bedrijfs-
leven is uitgegaan, zijn de gevolgen van
deze beslissing ver daarbuiten merkbaar
gebleken. Het aanzien van en het leven
in hele wijken en buurten is vooral in
grote steden soms drastisch veranderd.
Doordat zowel Nederlanders als buiten-
landers niet waren voorbereid op het sa-
men wonen en leven met mensen met
een heel andere taal, kultuur en gods-
dienst, konden vooroordelen en daaruit
voortvloeiende spanningen welig tieren.
Bijvoorbeeld: het samengroepen van
mannen op marktpleinen, stationshal-
len, e.d. is door Nederlanders dikwijls
niet begrepen en daardoor verkeerd uit-
gelegd. Toch zoekt de Turk of Marok-
kaan niet anders dan een gelegenheid
om zijn vrienden te ontmoeten, zoals hij
thuis ook gewend is de mannen in het
dorp op te zoeken om het leven van alle-
dag te kunnen bepraten. Dit in tegen-
stelling met de Nederlanders, die eraan
gewend zijn geraakt om de dagelijkse
dingen thuis door te praten. We zijn al

7
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Achmeds problemen
in het land van belofte

vergeten dat ook in Nederland nog niet
zo heel lang geleden de dorpskroegen op
zondagochtend uitpuilden, omdat daar
de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen
moesten worden besproken.

In alle sektoren

Hevige emotionele uitbarstingen kon-
den niet uitblijven. We herinneren ons:
de Afrikaanderrellen in Rotterdam
(1972), de kermisrellen in Schiedam
(1975) en nog dit jaar tijdens het
(misplaatste) volksgericht in Den Haag
tegen een Marokkaan.
Overal en voortdurend bestaan er span-
ningen die ieder ogenblik tot uitbarstin-
gen kunnen komen. Door de huidige
economische teruggang is de verdraag-
zaamheid van Nederlanders tegenover
buitenlandse werknemers er bovendien
niet groter op geworden.
Hoewel de werving sinds de oliecrisis is
stopgezet, komen er nog steeds buiten-
landers naar Nederland. Want naarma-
te het verblijf in Nederland langer duur-
de dan men had gedacht, ontstond er
steeds meer de behoefte om vrouwen
kinderen te laten overkomen. De toena-
me van het aantal buitenlanders sinds de
oliecrisis is om die reden in hoofdzaak
bepaald door deze gezinshereniging. Op
een aantal terreinen waren de proble-
men ook vóór de oliecrisis al levens-
groot.
In de gezondheidszorg stond vooral de
taal een adekwate dienstverlening in de
weg. Sprekend is het geval van een Ne-
derlandse huisarts die op een ochtend
eerst alle Turken uit zijn volle wachtka-
mer plukte en hen zonder iets te vragen
elk een tablet in de hand stopte. Ook de
tolk die was meegekomen om de klach-
ten van de patiënten te vertalen. Her-
haalde pogingen van de tolk om zich be-
kend te maken, mislukten, omdat de
arts niet wilde luisteren en alleen maar
bereid bleek tabletjes uit te delen.
Scholing en opleiding leverden om de-
zelfde reden ook problemen op, terwijl
het vervullen van de godsdienstige (Isla-
mitische) plichten ook niet zonder moei-
lijkheden gepaard ging. Zo is voor Mo-

8

Moslims begrijpen ons

kerstfeest niet. Maar wat

weten wij van hun

ramadan- uikerfeest?

hammedanen kerstmis een nietszeggend
feest, terwijl zij daarentegen het ons on-
bekende Suikerfeest (bij de afsluiting
van de ramadan-vastenmaand) en het
Offerfeest vieren.
Personeelsdiensten van bedrijven waren
aanvankelijk nog in staat om veel pro-
blemen voor hun buitenlandse werkne-
mers op te lossen. Met de komst van ge-
zinsleden naar ederland breidden de
problemen zich echter uit en ver-
plaatsten zich 00 meer dan voorheen
buiten het fabrie terrein, naar sekto-
ren van het sociale en maatschappelijke
leven.
De andere gezinsverhoudingen, zoals de
relatie man-vrouwen ouders-kinderen,
de positie en de rol van de vrouw etc. '
bleven niet onopgemerkt voor de Neder-
landers. Velen hadden snel hun oordeel
klaar, zonder dat ze voldoende wisten
van de achtergronden.
Met de komst van leerplichtige kinderen
werd het onderwij geconfronteerd met
klassen waar soms het merendeel van de

leerlingen de Nederlandse taal niet of
nauwelijks beheerste, terwijl vaderland-
se geschiedenis voor die leerlingen geen
vaderlandse geschiedenis bleek te zijn.
Speciale onderwijskrachten moesten
worden aangesteld om de taalach-
terstand zo snel mogelijk op te heffen.
Tegelijkertijd werden er extra buiten-
landse onderwijskrachten aangesteld
om deze kinderen les te geven in hun
eigen taal en kultuur. Dit laatste om de
kinderen niet te vervreemden van hun
eigen land en hun ouders, waardoor met
name in de gezinnen grote spanningen
konden ontstaan. Overigens zal de kon-
frontatie van de Westeuropese kultuur
met de eigen kultuur in' alle hevigheid
plaatsvinden in de gezinnen. Want
ouders zullen willen vasthouden aan de
waarden en normen waarmee ze zijn op-
gegroeid, terwijl kinderen veel meer
open staan voor de waarden en normen
van onze samenleving. Met de gevolgen
van deze konfrontatie zal de politie nu
en in de toekomst ongetwij feld nog re-
gelmatig te maken krijgen.
Ook in de gezondheidszorg doen zich
problemen voor. Kraamvrouwen en
-verzorgsters die zich geplaatst zien voor
heel andere zeden en gebruiken rond de
bevalling, zoals het niet gereed hebben
van een baby-uitzet en gehurkt bevallen.
Het is al menig kraam- en gezinsver-
zorgster overkomen dat ze door de

Rp.org_RPM79_01_jan_nr.05_compri 6



kraamvrouw of zieke huisvrouw werd
verzorgd en vertroeteld, kortom als gast
behandeld, terwijl de rollen precies an-
dersom hadden moeten zijn. Maar dat
kan gebeuren als een kraamverzorgster
geen weet heeft van hoe Turken, Ma-
rokkanen etc. hun gasten behandelen en
als een buitenlandse vrouw geen weet
heeft van wat een kraamverzorgster of
gezinsverzorgster is.
Huisartsen die door de taalbarrière vrij-
wel machteloos staan bij met name
psycho-somatische problemen, als ge-
volg van heimwee, eenzaamheid e.d.
De huisvesting was eveneens aanleiding
tot moeilijkheden. Dat begon al met de
pensions waar teveel mensen op te klei-
ne kamers bij elkaar woonden voor veel
te hoge prijzen. De laatste jaren zorgt de
gezinshereniging voor extra problemen
op de toch al krappe woningmarkt. In
wijken en buurten met goedkope huur-
en koopwoningen (renovatiebuurten),
kwamen koncentraties van buitenlandse
gezinnen.
Ook op het terrein van de sociale dienst-
verlening doen zich problemen voor.
Door de taal- en kultuurverschillen is
het maatschappelijk werk niet of nau-
welijks in staat buitenlanders 'op de
juiste wijze te helpen.

Gezinsverzorgsters weten niet hoe ze
zich moeten opstellen in huishoudingen
met voor hen vreemde waarden en nor-
men. Arbeidsbureaus, Gak's, Raden
van Arbeid, Sociale Diensten etc. alle-
maal hebben ze hun problemen met de
dienstverlening aan buitenlanders.
En op al deze terreinen zal de hulp van
de politie pas worden ingeroepen als er
onhoudbare situaties zijn ontstaan.

Daarom ook is het zo belangrijk dat bij
de politie voldoende bekend is over de
achtergronden en problemen van bui-
tenlandse werknemers in de Nederland-

se samenleving.

Illegalen

Een heel apart probleem vormen de ille-
gale buitenlandse werknemers. De men-
sen dus die zonder geldige arbeids- en
verblijfsvergunning in Nederland wer-
ken. Er is veel rumoer geweest rond de
aktie van de 182 Marokkanen in De

Duif in Amsterdam. Daarbij ging het in
belangrijke mate om het feit dat de be-
trokkenen niet konden aantonen dat ze
voor de regulariseringsdatum al werk-
zaam waren in Nederland, omdat hun
toenmalige werkgevers uit angst voor de
belastingen de bewijsstukken niet op ta-
fel willen leggen. Dikwijls wordt de op-
merking gemaakt dat buitenlanders we-
ten welke risico's ze lopen als ze hier il-
legaal gaan werken. Nog afgezien van
de vraag of die mensen vooraf de konse-
kwenties van hun handelen voldoende
kunnen overzien kunnen we vaststellen
dat ook voor die mensen geldt dat ze
hier komen om geld te verdienen om
daardoor verbetering te kunnen brengen
in de uitzichtloze situatie thuis. En zo-

Wat moet Juanita op

school met onze

'vaderlandse'

geschiedenis?

lang Nederlandse werkgevers er geen
moeite mee hebben om mensen illegaal
(dus zonder premies en sociale lasten te
betalen) voor zich te laten werken, blijft
het illegalenprobleem ook bestaan. Er
zijn nog veel te veel mensen in Mediter-
rane landen die geen inkomen hebben
en daarom graag willen werken. Zolang
er aanbod blijft van illegaal werk zullen
er ook mensen op af blijven komen. Het
probleem wordt daarom niet opgelost
door illegalen het land uit te wijzen, er
staan immers al weer nieuwe groepen il-
legalen klaar om te komen, maar door
ervoor te zorgen dat er geen aanbod
meer is van illegaal werk. En dat pro-
bleem moet bij de werkgevers worden
aangepakt.

Stichtingen voor buitenlandse

werknemers

Sinds een jaar of tien zijn er overal in
Nederland regionale stichtingen voor de
belangenbehartiging van buitenlandse
werknemers. Deze stichtingen zijn dik-
wijls ontstaan uit vrijwilligersgroepen
waarin vertegenwoordigers van kerken,
personeelsmensen van bedrijven en ver-
tegenwoordigers van buitenlandse werk-
nemers samenwerkten om ontspan-
ningsaktiviteiten te organiseren voor
buitenlanders en om te trachten hulp te
bieden bij problemen, juist omdat de
buitenlanders niet terecht kunnen bij de
geëigende Nederlandse instanties en in-
stellingen. In het begin vervulden de
stichtingen vooral een bemiddelende
funktie tussen buitenlanders en Neder-
landse samenleving. Geleidelijk is echter
het accent in het werk van de stichtingen
verschoven naar het bevorderen van
zelforganisatie van buitenlanders, pleit-
bezorger zijn naar Nederlandse instel-
lingen en instanties opdat die hun eigen
verantwoordelijkheid ten aanzien van
de buitenlanders gaan waarmaken en
het verzorgen van voorlichting aan Ne-
derlanders en buitenlanders. De tolk-
funktie van de stichtingen wordt op dit
moment grotendeels overgenomen door
een aantal tolkencentra die over heel
Nederland verspreid zijn.

Gé Peterink

9
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GELUKKIG EN VOORSPOEDIG

Verschillende RP-onderdelen bedachten
rond de feestdagen hun relaties met
'het allerbeste voor 1979'.
De makers van het RPm willen bij al
die hartelijkheid niet achterblijven:
Veel goeds en veel leesplezier!

I',fVUET KOilPS RIJKSPOLITIE

TC S-GRAI'CNHAGE

LbrpswldJachtel' van cseleer

man van tl"Ow.J~ pUcht en eer

het !JaS 'n "bink", hij had gezag

kOt'!daar "laaI' 'ne om, vandaag de dag.

tn toch. vandaag de dag

is 61' ook v1'Ouz.>elijk gezag.

ons aanzien krijgt een andere sfeer'

veranderd is de tijd van oeleer,

Veel geluk in 't nieuue jaar.

Zoetermeer, december 1978.
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50 jaar geleden: IJje Wijkstra's moord op vier veldwachters

"Ik heb ze alle vier de
Het was een vrouw die
vrijbuiter-vrijgezel IJje Wijk-
stra tot zijn rampzalige daad
bracht, die 50 jaar geleden
ons volk schokte en weken-
lang hèt gesprek van de dag
was. Vier veldwachters ver-
moord!

IJje Wijkstra ('Wiekstra') werd in 1895
geboren te Doezum in de gemeente
Grootegast (Gr.). Hij was de jongste
van zeven kinderen van een arme, drifti-
ge klompenmaker en een goedige, vro-
me moeder. Een echtpaar dat veel ruzie
maakte: over geloofszaken - hij was
hervormd, zij gereformeerd - en over
de opvoeding van de kleine IJje bijvoor-
beeld.
De benjamin had veel last van stuipen
en werd al jong verwend. Hij verzuimde
veel schoollessen, maar was een enthou-
siast lezer en zou dat zijn hele leven blij-
ven. Als 13-jarige knaap met 5 klassen
schoolonderwijs ging hij bij een boer

Gemeenteveldwachter Mient van der
Molen (63) te Grootegast, weduwnaar.

12

werken, voor f 2-,- per jaar plus kost
en inwoning. Later werd hij klompen-
maker en toen daar weinig in te verdie-
nen viel, ook bouwvakker. Als zelfstan-
dig voeger bracht hij in de zomer zo'n
f 30,- per week mee naar huis. IJje

Deze maand is het precies 50 jaar
geleden dat - op 18 jan. 1929 -
IJje Wijkstra in Grootegast vier
veldwachters dood schoot. Er is
in die dagen veel over deze ge-
ruchtmakende zaak gepraat en
geschreven, vooral gespeculeerd
en gefanta eerd.
Het ware verhaal lijkt nu pas bo-
ven water te zijn, sinds dr. G.
Overdiep - president van de
rechtbank te Goningen - zijn ja-
renlange naspeuringen dezer da-
gen afsloot en een boekje publi-
ceerde.
De heer Overdiep beschikte daar-
bij over de aantekeningen van de
toenmalige rechter mr. B. P.

Rijksveldwachter Hielke Hoving (39)
te Opende, gehuwd en vader van twee
jonge kinderen.

potte z'n geld niet op: hij kocht een mo-
torfiets (f 737,-) en een orgel
(f 140,-). Ook veel boeken. Eerst ro-
mans, later ook zwaardere werken over
godsdienst en vrijdenkerij, occultisme,
politiek en astronomie, tenslotte zelf de

Enklaar, over het volledige
proces-dossier van IJjes raads-
man mr. M. Levie en ook over
een door Wijkstra geschreven le-
vensloop, die na zijn dood in de
gevangenis te Leeuwarden werd
gevonden.

Dr.Overdiep komt tot de kon-
klusie dat IJje Wijkstra niet -
zoals vaak afgeschilderd - een
achterlijke killer was, maar een
intelligent en gevoelig mens. Het
93 bladzijden tellende boek 'De
strafzaak tegen IJje Wijkstra'
(f 17,50) is een uitgave van Lyke-
le Jansma te Buitenpost (Simke
Kloostermanstraat 11).

Gemeenteveldwachter Albertus Meijer
(33) te Opende, gehuwd en vader van
vier jonge kinderen.

Rp.org_RPM79_01_jan_nr.05_compri 9



hals uitgesneden
werken van Nietsche. Op 26-jarige leef-
tijd trad hij uit de Nederduits Hervorm-
de kerk en werd lid van De Dageraad,
vereniging tot bevordering der vrije ge-
dachte.

Psalm 42

IJje begon orgel te spelen, later harmo-
nika. Bij feestjes en in café's wist hij
met zijn muziek en zang de stemming er
aardig in te brengen. Als hij in de buurt
's avonds speelde, sloot hij zijn repertoi-
re veelal af met de 42e psalm van het
'hijgend hert'. Om zijn moeder een ple-
zier te doen.
IJje was een hartstochtelijk stroper en
een bekwaam schutter. Met een buks
kon hij een snoek in het water raken en
op 120meter afstand een polsstok. Zijn
moeder was bedroefd toen hij haar oude
bijbel als doelwit gebruikte bij het in-
schieten van een revolver.
IJje deed niet aan vrouwen. "Hij vond
de uitweg der zelfbevrediging" , weet dr.
Overdiep te melden en legt dan een ver-
band, dat wat komisch aandoet: "Hij

Rijksveldwachter Jan Werkman (45) te
Sebaldeburen, gehuwd en vader van
drie kinderen.

"• • •
kreeg geleidelijk last van slapeloosheid
en angstdromen, duizeligheid, hoofd-
pijn en hartkloppingen". Een feit is
echter dat IJje spoken begon te zien en
geruime tijd in behandeling was bij een
zenuwarts in Groningen.

IJje werd verschillende keren veroor-
deeld wegens overtreding van de Jacht-
wet en de Vuurwapenwet, maar nooit
wegens gewelddadig gedrag. Wel was hij
allergisch geworden voor politieunifor-
men. Meer dan eens dreigde hij mare-

De met bloed bevlekte oproeping van Aaltje van der Tuin, met bevel tot mede-
brenging en last tot binnentreding van het huis van IJje Wijkstra.

In naam der Koningin!
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"Ik heb ze alle vier de

chaussees of veldwachters te zullen
neerschieten, als ze hem te na zouden
komen.

Aaltje

'Lutje IJje' zoals hij werd
genoemd,wegens zijn geringe grootte
(1.58 m) - ging met z'n kameraden re-
gelmatig op bezoek bij Hendrik W ob-
bes. Diens vrouw Aaltje - een slonzige
vrouw, zelf jongste van 17 onwettige
kinderen, na 3 jaar lagere school en een
bedelaarsbestaan, als 16-jarige gehuwd
met een dronkenlap die haar regelmatig
mishandelde - zag wel iets in IJje. De
vrijgezel wilde echter zijn vriend Hen-
drik niet bedriegen.
Maar toen Hendrik 15 maanden in het
gevang kreeg op te knappen en IJjes

moeder ziek werd, verliet zij haar zes
kinderen en trok bij IJje in als huis-
houdster. De verwaarloosde kinderen
werden opgenomen in het armenhuis,
tegen Aaltje werd proces-verbaal opge-
maakt (art. 255 WvS).
IJje verwachte moeilijkheden. Hetzij
van de bevolking (er was pas nog een
dorpsgericht geweest in een soortgelijke
situatie), hetzij van de politie. IJje sprak
geen woord, maar zijn repeteerrevolver
en een gesmokkelde Duitse legerkara-
bijn stonden sindsdien steeds geladen in
huis.
Op vrijdag 11 januari verscheen rijks-
veldwachter Hoving bij IJje aan de deur
met een oproep van de rechter-
commissaris voor Aaltje om op 14 janu-
ari te verschijnen.
- 'Je hoeft niet te gaan', zei IJje tegen
Aaltje.
- 'Dan zal ik wel opdracht krijgen haar

te halen', merkte Hoving op.
IJje: 'Wanneer dat gebeurt, dan gebeurt
er anders wat.'

Later, toen IJje een paar klompen ging
afleveren bij koopman Sikkema in
Kornhorn, en de oproep voor Aaltje ter
sprake kwam, werd IJje nog duidelij-
ker: "Als er twee komen, zal ik ze niet
doodschieten, maar als er meer komen,
dan wel. Als zij mij van het wijf halen,

dan zal ik hen van het wij f halen."
IJje kennende, meende Sik kema rijks-
veldwachter Hoving te moeten waar-
schuwen: "Laat je ziek melden, want

14

Een geweldige begrafenisstoet trok op 22 januari 1929 door de stad Groningen.
Achter het Rotterdamse politiemuziekkorps volgden deputaties van de Rijksveld-

wacht.

De 'femme fatale' Aaltje van der Tuin, op weg naar de rechtzitting. onder gelei-
de van een rechercheur en een zuster van het Leger des Heils.
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hals uitgesneden ... "
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Met keurig handschrift en verluchtigd
met een door IJje Wijkstra zelf gete-
kende vlinder, schreef de tot 20 jaar
veroordeelde o.a. brieven vanuit zijn
cel aan neef Hendrik.
Vriendelijke en humoristische brieven
met passages als deze:

" ... Jij bent nog maar steeds aan 't
huizen bouwen he? En nog geen last
van werkloosheid! Neen, eerst als
H. B. Wijkstra geen werk meer heeft:
zie, dan is er ook in gansch Nederland
geen enkele handslag werk meer te vin-
den! Jonge, jonge! is L. Pama daar

opzichter, bij jullie in Z.Opende. Een
beste kerel! H, daar kan je meer over-
weg nietwaar? Ik ben hem nog lang
niet vergeten! Wij hebben samen ook
zooveel meegemaakt! Doe hem mijne
groeten en zeg hem dat er een tijd
komt dat ik weer zure harings en
melktoffees in zijn winkeltje koop; ja
en ook hoesttabletten, want het 'ouwe
borst' dat zal er wel niet beter op wor-
den, zoud't niet? Ja, jullie zullen daar
een plezierig leventje met elkander
hebben; ik kan mij dat
voorstellen ... "

anders neem ik tenminste afscheid van
je."
"Zou het nog niet een beetje mee-
vallen?", antwoordde Hoving.
Toen Aaltje 's maandags niet verscheen,
riep de rechter-commissaris haar op-
nieuw op, nu met bevel tot medebren-
ging op 18 januari. De gehele politie-
macht van de gemeente Grootegast, de
rijksveldwachters Hoving en Werkman
en de gemeenteveldwachters Van der
Molen en Meijer, werden belast met de
betekening en tenuitvoerlegging. Op
Van der Molen na waren allen gewa-
pend met geladen dienstrevolvers.

Straatliederen

In de vroege ochtend, omstreeks zeven
uur, als het net begint te lichten, klop-
pen zij aan bij IJje's woning. De nog
slapende IJje ontsteekt in woede, als
Aaltje buiten zichzelf van angst is ge-
raakt. Er knallen schoten. Een half uur
later liggen er vier dode politiemannen
in de sneeuw. "Zij zijn alle vier dood",
zegt IJje tegen Aaltje, "en ik heb ze de
hals uitgesneden."
IJje en Aaltje vluchten naar Groningen,
waar ze nog diezelfde middag worden
gegrepen door twee rechercheur-
majoors. In IJje's jaszak vinden zij een
geladen browning aan met zeven patro-
nen in de houder en een in de loop, als-
mede 32 revolverpatronen, 42 geweer-
patronen, een knipmes en een sla-
gersmes.
Een golf van afgrijzen gaat door het
land, als de viervoudige moord bekend
wordt. Er worden dramatische straatlie-
deren over gezongen over 'Een nog
nooit zoo wreede en afschuwelijke
moord op vier plichtsgetrouwe politie-
dienaren, gepleegd door de alom ge-
vreesden J. Wijkstra' , die wordt be-
schreven als 'beestmens'. Het getekende
beeld is wel wat zwart-wit, meent dr.
Overdiep: "Alleen het wapen der mare-
chaussee liet enige voorzichtige kritiek
horen op het niet zo erg efficiente optre-
den der veldwachters, die .met hun lichte
bewapening zo dicht mogelijk bij het
huis hadden moeten blijven om een re-
delijke kans te hebben tegen IJjes kara-
bijn".
De rijksveldwachters werden met groot

15
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"Ik heb ze alle vier de hals uitgesneden ... "

ceremonieel begraven in Groningen.
Voorop het 60 man sterke muziekkorps
van de Rotterdamse politie, dan de
rijksveldwacht met deputaties uit de dis-
trikten, deputaties van marechausse en
gemeentepolitie.
Op de stoep van de rechtbank staat het
volledige gerecht. Op de stoep van het
stadhuis brengen nagenoeg alle burge-
meesters uit de provincie eerbiedig hul-
de. Een komitee ten bate van de na-
bestaanden zamelt ruim f 36.000,- in,
terwijl IJje in het huis van bewaring in
twee maanden bijna 23.000 enveloppen
vouwt, in afwachting van zijn berech-
ting.
Op 7 mei 1929 wordt IJje Wiekstra tot
levenslange gevangenisstraf veroor-
deeld. Aaltje krijgt een jaar gevange-
nisstraf wegens overtreding van art. 255
WvS.
Een jaar later wordt IJje's levenslang in
hoger beroep omgezet in 20 jaar, nadat
40 getuigen hebben gesproken en twee
psychologen tot de konklusie zijn geko-

men, dat hier sprake is van patholo-
gische sexuele horigheid en dat IJjes
handelingen moeten worden beschouwd
als dwanghandelingen.

Anti-Christ

"Merkwaardig is, dat in de gemeente
Grootegast de volkswoede zich niet te-
gen IJje maar tegen Aaltje keerde",
schrijft dr. Overdiep in zijn nawoord.
Voor haar was daar geen plaats meer.
Zij vertrok naar Amsterdam, werd daar
zwanger, scheidde van Hendrik Wobbes
en trouwde nog tweemaal. Zij overleed
in 1973.
De vrijbuiter IJje V ijkstra overleefde
zijn gevangenisstraf niet. Na vijf jaar
cellulair mocht hij in de gevangenis-
gemeenschap deelnemen, maar op eigen
verzoek werd hij weer in de afzondering
geplaatst. HIj kreeg waanvoorstellin-
gen, meende dat hij Anti-Christ was.
Na een zelfmoordpoging werd hij opge-
nomen in de rijkspsychiatrische inrich-

ting te Eindhoven. Daar overleed hij en-
kele weken later, op 6 juni 1941, aan
longontsteking, oud 45 jaar en 11maan-
den.

IJje Wijkstra in de verdachtenbank,
getekend door Jo Spier.

.r -VOORDELIGE LENiNGENvOOR AMBTENAREN
Overname goedlopende leningen of hypotheken geen probleem

Tweede Hypotheek
persoonlijke leningen tot 120 maanden

voor aankoop ol reeds in 2e hypotheken

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven

24 36 48 60 96 120

netto bedras 120 mnd 180 mnd 240 mnd netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd

I 10.000,00 134,00 111,00 100,00 I 2,500,00 122 89 .. .. .. ..

I 15.000,00 196,00 162,00 150,00 I 3.500,00 169 120 .. .. .. ..

I 20.000,00 258,00 218,00 200,00 I 5,000,00 240 170 135 113 86 ..
I 25.000,00 320,00 272,00 250,00 I 8.000,00 379 268 211 178 132 ..

I 30.000,00 382,00 326,00 294,00 I 10.000,00 471 332 262 221 162 136
I 40.000,00 505,00 435,00 392,00 I 14.000,00 657 461 363 305 225 187
I 50.000,00 629,00 543,00 490,00 I 15.000,00 703 494 390 327 239 200
I 60.000,00 754,00 650,00 588,00 I 17.000,00 795 558 440 369 269 227
I 70.000,00 879,00 760,00 687,00 I 20.000,00 934 655 516 432 316 268

I 25.000,00 1167 818 643 539 363 335
I 30.000,00 1397 980 770 644 473 403

Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.
Ook tussenliggende bedragen en hoger.U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS· OF TAXATIEKOSTEN.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. 120 mnd.: alleen voor sta-caravans en pleziervaartuigen

VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf(slechts 1%alsluitprovisie)

AFHANDELING' IN 3 DAGEN. • geen informetie werkgever • kwijtschelding bij overlijden----.. -'.

(~I) BOVO B.V. PARTICULIERE VOORSCHOTBANK

EMMASTRAAT 7, 8011 AE ZWOLLE, TEl. 05200-13807 (4 lijnen)- Kantooruren 9,00-20,00 uur. 's avonds b.q.q. tel. 40024,

-,
I
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I
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I
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Er zijn mensen die den-
ken dat ze links zijn,
omdat ze twee linker han-
den hebben (Granaat je).
Binnen het Korps is het
nog veel link(s)er ...

pag. 22

Mei bijdragen van: F. Schotrens. G. A. wonink, P. de Geus. B. Roemer, G. J. J. van Gulik, D. G. van de Wille. P. de Bruin, G. A. BOOI.

Eindredaktie. A. Huizing.

INBREKERS EN
FIETSENDIEVEN

"Ik laat me graag
I ·d "ver el en ...

sprak de generaal, toen de Drentse dames hun
krentenstoete in de strijd wierpen. Negen maanden
te laat, maar nog altijd mooi op tijd, kwam prins
Claus door het Asser Bos aangereden naar het
gloednieuwe kasteel van ridder Pieter.

pag. 18

Dusfy
f~rug

pag. 24

DOOR-SCHAKEL-SYSTEEM

WACHT U VOOR
LEERLING-
SCHRIJVERS,
zeggen de J ousters, maar de
bijltjesdag was zoet.

pag. 20

kunnen hun borsten wel nat maken,
want het lPA gaat ze te lij f.

Wie heeft ideeën?

pag. 23

Burgemeester-Kamerlid Schakel heeft er (deze keer)
niets mee te maken, maar Hagenaar Paul des te meer.

pag. 21

Stippen

inde
champagne

en de pet op het bed. Zo
gaat dat, als er Brabanders
in Neerijnen zijn.

pag. 22
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Commandant L. P. Bergsma over nieuwe distriktsbureau Assen:

"Is het nog wel verantwoord

ASSEN. - "Bij de laatst-
gehouden debatten in de
Tweede Kamer over de poli-
tie viel de toon te beluisteren
dat het beide 'politie-
ministers' ernst is om de Ne-
derlandse politie te reorgani-
seren. Bij die reorganisatie
zullen de ongeveer 135 ge-
meentelijke politiekorpsen en
het Korps Rijkspolitie hun
eigen identiteit moeten inwis-
selen voor een nieuwe, geza-
menlijke, provinciale identi-
teit. In dat licht bezien kan
men zich afvragen, of het
dan nu nog verantwoord is
om een Rijkspolitiegebouw
als waarin we ons thans be-
vinden te bouwen."
Aldus kolonel L. P. Berg-

sma, commandant van het
distrikt Assen van het Korps
Rijkspolitie op 29 november
j.l. bij de officiële inge-
bruikstelling van zijn nieuwe
bureau.

Met betrekking tot de Drent-
se situatie beantwoordde de
heer Bergsma zijn eigen
vraag als volgt: "Wil men in
een zeker samenspel met de
centrale meldkamer, met een
zekere coördinatie van re-
cherche, verkeer en bereden
diensten gedurende het gehe-
le etmaal tot werkbare
politie-eenheden willen ko-
men, dan zou men in onze
provincie tot zes regio's van
ieder 100 á 110 man kunnen

komen. Drie plattelands-
regio's en drie meer stedelijk
georganiseerde regio's.
Een zekere leiding en coördi-
natie in het politieel execu-
tieve en in het administratie-
ve beheersvlak blijft noodza-
kelijk. De algemene leiding,
beheer (personeel, materieel
en financieel beheer), oplei-

18

ding en vorming, etc. zouden
een overkoepelend orgaan
kunnen krijgen dat is onder-
gebracht bij de provincie.
Zeer pragmatisch bekeken
zou dit nieuwe gebouw in die
nieuwe funktie zeker weer
zijn diensten kunnen bewij-
zen."
Distriktscommandant
Bergsma sprak zijn woorden
uit na een uitvoerige berich-
tenwisseling vanuit de AA 96
tussen Prins Claus, de meld-
kamer van de Rijkspolitie te
Assen en de diverse Drentse
groepsbureaus die door de
genodigden in de feestelijk

een

V.l.n.r. mevr. Schildhuis (CDK), Prins Claus en
kol. L. P. Bergsma.

'Suikerklontjes' I

De Drentse sfeer was
er letterlij k te proeven
bij de opening van het
RP-gebouw. De tafels
die voor de genodig-
den in de garage wa-
ren aangeschoven,
waren gedekt met
boerenbont.

Op iedere tafel stond
een kraantjes ketel
waarin de koffie werd
warmgehouden.
Ernaast stond een

schaaltje 'sukerklon-
ties' (zonder touwtje)
voor de liefhebbers
om het bruine vocht
op smaak te brengen.
Een sneetje Drentse
krentenstoete komple-
teerde het geheel.

Voor de bediening
zorgden de dames
(Anna) Everts-Kalswee
en (Gé) Snippe-Boers
van de huishoudelijke
dienst, die voor deze
gelegenheid waren
gestoken in een Drents
uitgaanskostuum.

versierde garage - met
ruimte voor de Rijkspolitie-
kapel - kon worden ge-
volgd.

Op een metershoog model
van de kaart van Drenthe
(ontwerp van kollega Roden-
burg van de bereden groep
Hoogeveen, met elektroni-
sche ingrediënten van R. A.
Huizing van de meldkamer
Assen) kon men in de zaal
volgen hoe de verbindingen
tussen de verschillende groe-
pen en het Rijkspolitiehart in
Assen tot stand kwam. Een
gesloten TV -circuit maakte
het bovendien mogelijk de
ontvangst van Prins Claus
door burgemeester mr. J. W.
Masman te bekijken.
Getuigen van deze officiële
gebeurtenis waren de Drentse
CdK, mevr. mr. A. P.

Schilthuis, het hoofd van de
Direktie-Politie van Justitie,
mr. J. H. Grosheide, de
procureur-generaal te Leeu-
warden, mr. W. C. van Bins-

bergen, chefs van Drentse
gemeentepolitiekorpsen en de
Algemeen Inspecteur van het
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bureau als dit te bouwen

Korps Rijkspolitie en vele
andere genodigden.

'Nu andere bureaus'

Generaal P. J. Plattel:
"Tientallen, misschien wel
honderdtallen nieuwe groeps-
en postbureaus zijn er in de
33 jaar dat het Korps
Rijkspolitie bestaat overal in
het land gebouwd. Sommige
zelfs voor een tweede maal
in eenzelfde gemeente.
Daarentegen is dit het derde
nieuwe distriktsbureau dat in
die periode aan de Rijks-
politie werd toevertrouwd."
(Waarvan de staf van het
distrikt Assen voor de twee-
de maal over een nieuwe
huisvesting kon beschikken.
Ook het adres Beilerstraat,
waarin nu de Assense ver-
keersgroep onderdak heeft
gekregen, kwam destijds als
distriktsbureau ter beschik-
king. - Red.).

"Terecht heeft de Minister
van Justitie bij de nieuw-
bouw het accent gelegd op
die bureaus waar het onmid-
dellijke kontakt met het pu-
bliek plaats heeft. Ik geloof
echter dat er nu ook wel
eens gedacht mag worden

~

aan distriktsbureaus van lan-
delijke diensten. Nog teveel
zijn zij ondergebracht in ou-
de panden of barakken
waarin een groot aantal men-
sen moet werken in veel te
kleine ruimten of in panden
waar de representatie van
ons Korps geweld wordt aan-
gedaan", liet de A.I. weten.

Open huis

Nadat Prins Claus tenslotte
de centrale meldkamer had
laten weten dat het nieuwe
Asser distriktsbureau was ge-
opend, was er voor de geno-
digden een rondleiding door
het nieuwe complex, dat ein-
digde in de kantine op de
bovenverdieping waar chef
G. Seubring had gezorgd
voor een koud buffet.
De dag erna was er open
huis voor andere genodig-
den, officieren van justitie,
rechters, burgemeesters, e.a.
Na de feestavond voor de
personeelsvereniging van de
staf en de recherchegroep,
kon begin december het
overige personeel van het
distrikt gedurende vier avon-
den met het nieuwe distrikts-
bureau kennis maken.

Negen maanden

te laat ...

ASSEN. - Ruim twee jaar
heeft de bouw van het nieu-
we distriktsbureau geduurd.
Nadat in begin 1976 met de
voorbereidingen was begon-
nen, sloeg mevrouw
Bergsma, echtgenote van de
commandant, de eerste paal.
Het was de bedoeling dat de
bouw op 1augustus 1977 ge-

• •
?',

••

reed zou zijn. Dat liep even
anders. Pas op 18 maart
1978 kon het pand worden
betrokken.
Architekt en aannemer kre-
gen namelijk te maken met
enkele fikse tegenvallers. Zo
werd de nieuwbouw vorig
jaar aangewezen als
bouwstakingsobjekt. Boven-
dien bleek het voormalige
Gelmokfabriekskomplex, dat
als basis diende voor het
nieuw te bouwen distrikts-

(AH)

Belangstellende Prins Claus

"Is het allemaal goed
gegaan met de verbin-
dingen?"
De eerste vraag van
Prins Claus aan gast-
heer Bergsma bij aan-
komst aan het RP-
komplex te Assen.
Bij de rondleiding
door het nieuwe ge-
bouw bleek al gauw
dat de Prins niet uit-
sluitend was gekomen
om een bureau te
openen. Hij liet zich
in de meldkamer uit-
voerig door het dienst-
doende personeel in-
lichten over het funk-

tioneren van hun
bedrijf, waarna
drugsspecialisten
Broersma en Stolte
met de Prins van ge-
dachten wisselden over
hun dagelijkse werk-
zaamheden.
De schietbioscoop was
eveneens in het pro-
gramma opgenomen.
Een uitnodiging van
kolonel L. -P. Bergsma
om een schot met een
dienstpistool te wagen,
wees hij echter vrien-
delijk maar uitdrukke-
lijk af.
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bureau, verschillende verras-
singen te herbergen. Naar in
de wandelgangen wordt be-
weerd, zou het fabrieks-
komplex (waarin vroeger een
lederkledingindustrie was ge-
vestigd) 37 maal zijn ver-
bouwd of aangebouwd.
Bepaalde gedeelten bleken
daarbij verstoken van eniger-
lei fundering; in andere ge-
deelten bleken ondersteunen-
de betonnen pilaren tot in de
metalen bewapening te zijn
doorgeroest . . .

Een beslissing (tijdens de
bouw) om alsnog een verdie-
ping op het zgn. beleidsblok
te realiseren, had tenslotte
tot gevolg dat het gehele
komplex pas in april van
1978 kon worden betrokken.

Thans kan Drente beschik-
ken over een fraai distrikts-
bureau, ruim van opzet en
modern van vorm. Het biedt
plaats aan ongeveer 80 per-
soneelsleden van staf en re-
cherchegroep. Op een centra-
le plaats in het gebouw is de
meldkamer ondergebracht.
Via monitors kan het meld-
kamerpersoneel de aktivitei-
ten rond het gebouwen in
de cellengang (8 cellen) be-
waken. De buitendeuren

.at .

Recherchevoorlichting

kunnen vanuit de meldkamer
worden bediend.

Het gebouw biedt ook moge-
lijkheden voor het houden
van kursussen, besprekingen,
recepties en informele bijeen-
komsten.

In de schietbioscoop zullen
alle Drentse RP-ers hun
schietvaardigheid kunnen
bijspijkeren.

Foto's

Techn. Rech. Groningen

Daar ben je zeker

mooi jarig mee . . .

VOORBURG. - In het
decembernummer van het
RPm trof u een verjaardags-
kalender aan waarop al en-
kele namen van min of meer
bekende figuren uit ons
korps waren ingevuld.
'Maar wacht nu even met fe-
licitatiekaarten schrijven',
laat kapel-sekretaris/tam-
boermaître Berend Groene-

veld ons weten.
,Adjudant Van Luinen is na-
melijk helemaal niet jarig op
6 juni maar op de 7e van die

20

maand. En kolonel b.d. Of-
fermans zou op 28 december
jarig zijn? Vergeet het maar.
Hij wordt op 28 mei een jaar
jonger. En als we dan toch
aan het verbeteren zijn:
Schmidt schrijf je met eh,
Leo uit Oude Tonge heet
van achteren Lagendijk en ik
ben geen familie van Arie
dus mijn naam schrijf je met
een d aan het eind.'

• Het motto van onze ka-
lender was dus niet voor
niets. 'Daar ben je mooi ja-
rig mee. ' Sorry.

(Red.)

(AH)

uenen streek hand

over skateboard

UENEN. - Op vele plaat-
en heeft de politie in de af-

gelopen maanden gevaarlijke
skateboards van de jeugd af-
genomen. Dat vonden de
kollega's van de groep

uenen toch wel wat hard
en daarom besloot men dit
speelgoed terug te geven met
een waarschuwing. Dat ge-
beurde tegen Sinterklaas en
voor de jeugd was dat na-
tuurlijk een grandioze sur-
prise. De 'teruggave' ging
vergezeld van een gedicht
met o.a, de vermaning:

"Op voorwaarde dat je weg-
blijft van openbare wegen,
Was de politie tot
teruggave genegen.
Zo je ziet:
De politie is ook de
rotste nog niet. "
De algemene vreugde werd
vertolkt door de jeugdige
Mark, die twee specu-
laaspoppen naar het groeps-
bureau stuurde met een ge-
dicht, dat eindigt:
". . . Vandaar dit kado,
het is voor het hele buro.
Misschien is het wat kort,
maar bdankt voor het skate-
bord!
Smakkenlijk! Mark.

Jouster strijdbijl in

slagroom begraven

JOURE. - De start van de
opvangeenheid van de groep
Haskerland in het Friese
Joure is niet onopgemerkt
gebleven. Het plaatselijke
blad doopte het jonge vijftal
prompt tot 'Ieerling-
chrijvers', toen een aantal

foutparkeerders een bon tus-
en de ruitenwissers vond.

De omwonenden in de
Midstraat (de winkelstraat,
waar ook de nieuwe wacht-
meesters boven een bankge-
bouw zijn gestationeerd) rea-
geerden daarop met een stille
demonstratie: acht grote po-
litiepetten, aan een waslijn
over de straat gehangen, met

als opschrift 'Wacht u voor
de ... '

De petten hebben er een aan-
tal dagen gehangen, totdat
de grap er af was. Toen ver-
volgens de opvangeenheid
een Open Dag hield voor de
naaste buren, besloten de
omwonende winkeliers de
'strijdbijl' te begraven in een
zoete laag slagroom. De jon-
ge wachtmeesters kregen een
enorme oranjekoek (Friese
lekkernij) aangeboden, ver-
sierd met banketbakkers-
room in de vorm van een
bijl.

Inmiddels heeft het eerste
kwintet zijn drie maanden
stage achter de rug. Het

wachten is nu op het volgen-
de groepje 'leerling-
schrijvers' . (JS)
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Distriktscommandant P. Paul over nieuwe doorschakelsysteem: werd: hoe introduceren wij
------------------------------------1 het nieuwe systeem bij de

460.000 inwoners van de 53
Rijkspolitiegemeenten?
Na overleg tussen de afdeling
voorlichting van de Alge-
mene Inspectie en de af-
deling Public Relations van
de PTT kon een folder met
informatie over het nieuwe
systeem en een telefoonstik-
ker voor 125.000 gezinnen
worden verzonden.
Bovendien wordt het publiek
door middel van huis-aan-
huis-bladen op de hoogte ge-
bràcht.

"Binnen ons eigen bed rij f
was ook voorlichting nodig.
In eerste instantie voor onze
eigen mensen. Uit gesprek-
ken met de personeelsleden
van de groepen bleek de
noodzaak om ieder groeps-
bureau een kantoornummer
te geven. Hoewel het door-
schakelsysteem prompt elke
avond om zes uur in werking
treedt, blijft het voor de bur-
ger mogelijk om de Rijks-

politie uit zijn eigen gemeen-
te via dat kantoornummer
rechtstreeks op het bureau te
bereiken voor zover dat be-
zet is. Het- is namelijk geens-
zins de bedoeling dat de
plaatselijke politie ook maar
iets van het kontakt met het
publiek zou moeten missen."

, 'Wachtmeester mag het kontakt

in zijn dorp niet verliezen."

's-GRA VENHAGE. - In
februari a.s. krt [gt het pu-
bliek dat door oe 22 groepen
van het distrikt Den Haag
van de Rijkspolitie wordt be-
diend, de mogelijkheid om
zijn politie beter te bereiken.
Wie overdag het groeps-
bureau belt, krijgt de ver-
trouwde stem van de wacht-
meester die plantondienst
heeft aan de lijn. Van 's
avonds zes tot de volgende
ochtend acht en 's zondags
wordt men via hetzelfde te-
lefoonnummer doorgescha-
keld naar de meldkamer van

het distrikt, waarvan het per-
soneel zal zorgen dat een
surveillerende politieman in
kontakt zal treden met dege-
ne die de assistentie verlangt.
"Het is een uniek projekt
dat tot gevolg heeft dat ons
publiek de Rijkspolitie in
hun direkte omgeving voort-
durend kan bereiken. De
meldkamer dient daarbij uit-
sluitend als intermediair tus-
sen degene die belt en de
dienstdoende Rijkspolitie-
man. Het systeem heeft met
een soort van centralisatie
van Rijkspolitiediensten niets
te maken", aldus kolonel P.
Paul, commandant van het
distrikt Den Haag.

Gedachte

"In feite werd de noodzaak
van een betere bereikbaar-
heid van onze mensen al in
1973 aangetoond toen we
gingen exerceren met de
proef van twee samenwer-
kingsverbanden - een in de
Bollenstreek en een in Hol-
lands Midden. Vanuit
respektievelijk Sassen heim en
Waddinxveen zagen we kans
om (met medewerking van

de groepen uit de samenwer-
kingsverbanden onder leiding
van een opperwachtmeester
van dienst) een redelijk po-
tentieel aan politiepersoneel
op de been te houden om de
volle 24 uur van een etmaal
het publiek van dienst te
zijn", konstateen de heer
Paul.
De vraag die zich bij de uit-
voering van de dienst voor-
deed, lag voor de hand. Hoe
kon bijvoorbeeld de vrouw
in Lisse de opper van dienst
in Sassenheim bereiken, toen
ze een paar kerels rond het
huis van haar buurvrouw
had zien scharrelen en hoe
kon de automobilist in Bode-
graven de wachtcommandant
in Waddinxveen laten weten
dat hij was aangereden door
iemand die was door-
gereden?
In feite kwam het er op neer,
dat men dan altijd die be-
kende twee kwartjes nodig
had om de hulp van de poli-
tie te verkrijgen: een om het
bandje af te luisteren waarop
het broodnodige telefoon-
nummer was ingesproken en
een ander om tenslotte hulp
van de politie in te kunnen
roepen.
"Reeds toen gingen de ge-
dachten uit naar een door-
schakelingssysteem zoals we
dat nu gaan gebruiken", ver-
volgt de heer Paul. "De
vraag was alleen: waar laat
je die lijnen samenkomen:
regionaal bij de opper van
dienst of bij de meldkamer?
Het was de luitenant
H. J. A. Remers van de
dienst Luchtvaart, die zich
hier tijdens zijn stage af-
vroeg waarom de verbindin
gen met de regionale wacht
commandanten niet beter via

de centrale meldkamer van
het distrikt konden plaats-
hebben."
Die gedachte werd later uit-
gewerkt. Zij bleek vele voor-
delen te hebben, zowel op
het organisatorische- als op
het financiële vlak. Immers
zou men. kiezen voor een re-
gionaal doorschakelsysteem,
dan zouden er waarschijnlijk
weer sub-meldkamers moeten
ontstaan met een goede per-
soneelsbezetting. Bij het sa-
menkomen van de berichten
via de reeds bestaande meld-

kamer zou er ruimte voor de
opper van dienst vrijkomen
om het personeel waar nodig
op straat te begeleiden.
Financieel gezien bleek het
laatste systeem ook veel aan-
trekkelijker. Het bleek zelfs
mogelijk om met het gereser-
veerde bedrag naast de 22
groepen tevens de vier groot-
ste posten in het systeem op
te nemen.

(AH)

Een advertentie:
Veilig rijden met het enig echte AVO-apparaat

Voorlichting

Een belangrijk aspect bij het
invoeren van het systeem

9J.\\t.~
tal\,\~a\\1

Vroegtijdig

wordt u

gewaarschuwd.

"- ••• hOO9l•• ooIit·

.I_i"'"
wo.Khuwingypporoat.

Nu dus: nog Yeiliger
autorii_"·

Het en;" oppontal dat door

de: Algente ••• V,rbers-

Dienst t. DritM,..a vetest

is.

RADIO WIM JANSSEN ~'" ~
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Nat is-t-ie.

Stippen in de
champagne

NEERIJNEN. - Kollega
A. C. Honcoop heeft van

zijn benoeming tot groeps-
commandant en bevordering
tot adjudant geweten. Hij
heeft er in ieder geval een
kleverige uniformpet en
M.E.-overall aan overgehou-
den.
Tijdens de voortgezette
opleiding van het Bredase
M.E.-peloton (in september)
werd de benoeming van de
plaatsvervangend pelotons-
commandant, opperwacht-
meester Honcoop, tot com-
mandant van de groep Gilze
en Rijen bekend. Dat was
aanleiding voor de M.E. 'ers
om hem op gepaste wijze te
eren. Voor het front van het
peloton sprak de comman-
dant, luitenant De Regt, de
pas bevorderde toe. Tijdens
de speech voerden vier
M.E.'ers een adjudantenpet

en twee stippen op een ledi-
kant aan. Nadat deze versier-
selen op de juiste plaats wa-
ren aangebracht werden zij
met champagne natgemaakt.

(PdB)
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Afscheidsrede van 'Ome Daan'

's-HERTOGENBOSCH. - Op 1 januari j.l.ging de wachtmeester le klasse A. J. Daanen-
beter bekend als Ome Daan - van de meldkamer van het distrikt Den Bosch met f.l.o. Als
een' van de laatste handelingen verzond de 60-jarige het volgende bericht:

MELDKAMER R.P. 's-BOSCH

DATUM TIJD IN TIJD OPDR. OPDR.AAN TIJD TERPL. TIJD VERVOLG VOLGNUMMER

10 I, 1217 ~ - 1-1- 1- 2 12 13 I 0 alle postelI I I I I I I
073 - 216666

NAAM : Afscheidsrede "Qae Dun"
l. VERKEER

073 - 215115
ADRES : Aanr. mat. schade

ALARM LIJN Aanr. gewonde Ln )
WOONPLAATS : Ecnz , ongeval

INRAP
MAN / VROUW

Mi sdr-i .f WVW
TEL.NR. :

MOBILOFOON Art. 26 WW
X Door-r-ij den

POLITIE STRAAT : V1ijmellseweg 50a
Gladheid

te VOORVAL Gevaarlijke a L tuatie

BRANOI,EER PLAATS : Dell Bosch.
te 2. CRIMr"NALITEIT

WEGENWACHT M U TA TIE Bankoverval

te Moord ( zelf )
Bericht vccr alle vaste ell mcbiele statiolls Doodsla2 ( p02ing )

G~D AAN TIJD
(eli voor allen die meeluisteren) Mishande 1 i TIJ! (zware)

STi'\tPIKET ver-nt e ï mc
Zedendelict

REGIO OWMR.
lmIIClIT1 I

Drenkenschap

RECH.GROEP
I

Alle stations Breda .n Den Bosch
3. INBRAAK / DIEFSTAL

D.I.R. laat uw pen ell papier maar lo~.
Auto/motor/ander vrt

TECH.RECH Twaalt jaar heb ik hier vocr jullie gezet ell; woning/winkel/ander

VERKEERSGROEP m.88tal kalm, maar IIU zit ik te zwetelI.
School /Verenig Lngs.geb

Recreatieverbl i .f
SPEURHONllGEL. Uiteindelijk is IIUde tijd gekomen Ander ob' eet

INRAP TILBURG om de ellergie wat ill te tom811.
4. BRAND

T. W. /GR .CDT

te
Dit is het afscheid van U allen; Auto/motor/ander vrt

van bijzondere, gewolle ell stomme gevallen. wont nrr/wi nke l yander-
A.V.D. Schoo Lz'Ve r-end.g i nge geb

np TE WATER
Bedankt voor het gedeelde Het ell leed, Recreatieverbli if

voor alle jarell die ik m&t U sleet. Bos/heide/berm
DI!i:ST LUCHTV.

A~NSPECTIE
OmeDaan gaat nu met pellsioen 5. ALGEMEEN

KON. MARECH.
811'daar is niets mser aan te doen. Geluidsoverlas t

Twist (buren)
ASSISTENTIE

We ~llell elkaar moetell missell, \..--
Baldadigheid

AMBULANCE
voortaan ga ik lekker visselI. Hulpverlening

te Alle mensen, t. voet, per fiets ot ill de W&gell Bege leiding

Los 1opend vee
BRANDWEER veel voorspoed ell geluk tot in de lellgte der Bom/bankalarm
te Ontvl/vcrm. personen

DAGElI
Aangetroffen pers.TAKELBEDRIJF

Einde bericht.
Luch tvaar tongeval

WEGENWACHT Scheepsongeva 1
te Bcdr i j fsongeval

P.N.E.M. Mi 1 i.c uz akc n

Verdachte pers/act.
A .N. P. Verdachte auto

WATEnSTAAT Jachtwet

te Vuurwapenwet

v l asor-I 'wet
Gr·:I~.Wi::RKF;N Natuurlijke dodt:..(n)
t.. Naam ambtenaar Ve r-vo l g z.o.z.

~_nd0r .jar' Lgcri

Daanell - Onder-z oek

•
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Foto: H. H. v. Stuivenberg

Wervingsakties

Weesparaat

WEESP. - De RP Weesp
heeft een wervingsaktie ge-
houden voor nieuw perso-
neel. Zie hier het resultaat,
het personeel was blij verrast
toen de nieuwe adspirant
zich kwam melden. Op dit
moment wordt hij ingewerkt
door de "rijkswerkvrouw"
Hoffmeister (links). Dusty is
afkomstig van de RAl in
Amsterdam, waar hij diende
ter opluistering van het
springconcours Jumping
Amsterdam totdat hij plotse-
ling was verdwenen. Later
werd het pluchen dier (waar-
de f 5000,-) door een RP-
kollega aangetroffen op een
balkon van een flat in
Weesp.

(B.R.)

Dankbetuiging voor

reservist -zonder-pak

BOXTEL. - Kleren maken

de man, maar dat geldt niet
voor elke RP-reservist. De
heer A. A. H. M. Kuijpers
bijvoorbeeld is deze maand

Wat is 'links' in het Korps?

De betekenis van het woord "links" kan binnen het korps R.P. op velerlei manieren
worden uitgelegd, konstateerde docent J. Baarspul van de kaderschool, na een aan-
tal uitspraken van cursisten te hebben verzameld en aangevuld.
Zo is links bijvoorbeeld:

dagen een schriftelijke dank-
betuiging. Res. wmr. Kuij-
pers was daar best blij mee,
al zou hem een enige
rijkstextilia nog liever zijn
geweest. Maar je kunt nu
eenmaal niet alles
hebben . . . (v.G.)

pet buiten niet op
naar het "waarom" vragen
homofielen als normale mensen beschouwen

Arnnesty International steunen
kringlooppapier invoeren
nadenken
zeggen dat slecht 5OJo van de woonwagenbewoners crimineel zijn
je chef tegenspreken
geen stropdas dragen
begrip hebben voor Molukkers
je met de voornaam laten aanspreken
onbeleefd gedrag
de Kaderschool 'goed' vinden
beweren dat de mens belangrijker is dan de organisatie
vinden dat de Vara en de VPRO ook wel 'es goede programma's hebben
het uniform als werkpak zien
bekeuren als middel zien en niet als doel
afgeven op de Telegraaf
lief zijn voor je medewerkers
hulp aan de Derde Wereld propageren
voor afschaffing van het Koningshuis zijn
inspraak, medezeggenschap bevorderen
lang haar
beweren dat de sociale voorzieningen niet alleen door werklozen worden mis-

bruikt
"vieze moppen" niet leuk vinden
geen borrel drinken
feminisme begrijpen
geen sterrenvrees hebben
achter Kalma staan
zeggen wat je denkt
niet zo snel mogelijk opper willen worden
als je medewerkers hebt en geen ondergeschikten
wanneer je de ranglijst niet zo belangrijk vindt

"hokken" niet erg vinden
Trouw, de Volkskrant of Vrij Nederland lezen

Cursus met een k schrijven

en tot slot:
- denken dat het bovenstaande copij is voor het R.P.-Magazine.

al twee jaar reservist van de
groep Helvoirt, zonder dat
hij ooit nog in het bezit van
dienstkleding is gekomen.
Dat heeft hem er echter niet
van weerhouden om al enke-
le keren effektief te zijn op-
getreden bij de bestrijding

van de misdaad. Onlangs
was het weer zover en kon-

den mede door zijn toedoen
vier verdachten worden aan-
gehouden, die gezocht wer-
den in verband met een
open lij ke geweldpleging.
Daarvoor ontving hij dezer
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Karnaval met 'De Bloaspepkus'

EINDHOVEN. - Op dins-
dag 16 februari aanstaande
om elf minuten over acht
's avonds gaan in de zalen
van gebouw de Boerenbond
in Waalre de beentjes van de
vloer als de vijf jaar bestaan-
de karnavalsvereniging 'De
Bloaspepkes' uit het distrikt
Eindhoven haar traditionele
karnavalsbal houdt.
Het bestuur van de vereni-
ging verwacht dat er deze
keer zo'n 500 bezoekers zul-
len komen om karnaval (en
het lustrum van de club) te

vieren.
Voor het eerst in haar 'ge-
schiedenis' maakt de vereni-
ging gebruik van een kom-
plete busdienstregeling waar-
door het voor alle feestvier-
ders mogelijk is zich na af-

lP A organiseert

vakwedstrijd

"voorkoming
misdrijven"

MÜNSTER. - De studie-
commissie "Voorkoming
misdrijven" van het
I.Z.V.V., een instituut van
de Internationale Organisatie
van Leidinggevende Politie-
ambtenaren, schrijft voor het
jaar 1979 een vak-wedstrijd
uit, waar politieambtenaren
uit alle landen van Europa
aan deel kunnen nemen.
Doel van deze wedstrijd is de
politieambtenaar te motive-
ren om over zijn in de prak-
tijk opgedane ervaringen, ter
bestrijding van de misdaad,
te gaan schrijven.
Het IZVV wil zich hierbij
voornamelijk concentreren
op de zo moeilijk te bestrij-
den delikten - en de pre-
ventie daarvan - diefstal
d.m.v. braak en de diefstal
van tweewielers.
Verwacht worden voorstellen
ter voorkoming van inbraak
en diefstal uit:
woningen, opstanden,
weekend- en vakantiehuisjes,
volkstuintjes en caravans.
Er van uitgaande dat het
geen utopie is om verhoging
en verbetering van veiligheid
en zekerheid te verkrijgen
door het aanwenden van

loop - thuis te laten bezor-
gen.
'Ook u, al behoort u tot een
ander distrikt, bent welkom
op onze avond. U zult er
vele oude vrienden en beken-
den ontmoeten', aldus het
jubilerende bestuur dat zich
met de raad van elf en een
22 man sterke hofkapel op-
maakt voor een daverend
feest.
Wie wil meedoen, kan zich
telefonisch opgeven bij de
heer M. W. Welten van de
staf van het distrikt Eind-
hoven (tel nr. 040-513838
toestel 39 of thuis 04902-
15426). Hij zal de toegangs-
kaarten toesturen en de
opstapplaatsen voor de bus
mededelen. (GA W)

technische middelen, worden
voorstellen ingewacht t.a. v.:
- technische veiligheden
aan ramen/raamsponningen;
jalouzieën/rolluiken en
deuren;
- alarminstallaties in de
ruimste zin van het woord;
- veiligheidsmaatregelen
om diefstal van tweewielers
tegen te gaan.
Het inzenden van gegevens
- hetzij positief, hetzij ne-
gatief - over ervaringen,
opgedaan met reeds in ge-
bruik zijnde veiligheids-
inrichtingen van welke vorm

of soort dan ook, evenals het
ontvangen van "tips om
diefstal tijdens de vakantie
(bagage, auto's,
reispapieren/cheques) tegen
te gaan, wordt zeer op prijs

gesteld.
Sluiting van de inzendter-
mijn: 15 februari 1979.
Een vakkundige jury zal de
inzendingen beoordelen. De
36 beste inzendingen worden
door de jury met waarde-
volle prijzen beloond.

Verdere inlichtingen en adres
voor de inzendingen:
Sekretariaat Internationales
Zentrum für Verbrechens-
und Verkehrsunfallverhütung
(IZVV),

Stichwort: Crime ·prevention
Postfach 480 127,
4400 Münster, W-Duitsland.

Wild geraas

in Meerio

MEERLO. - Een oppas-
send inwoner van Meerio
werd omstreeks het midder-
nachtelijk uur uit zijn bed
geslingerd door zeer wild ge-
raas onder zijn slaap-
kamerraam.
Hij stak zijn hoofd naar bui-
ten en zag op zijn gehavende
oprit twee schroothopen lig-
gen, waaruit een wat beduus-
de automobilist kroop.
De automobilist, een recht-
lijnig denker uit Horst, had
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hij andermaal uit zijn slaap
gerukt door vreemde gelui-
den onder zijn slaapkamer-
raam. Hij stak weer zijn
hoofd naar buiten en ont-
waarde ditmaal een verdach-
te figuur die bezig was zijn
oprit te harken en dat karwei
al bijna tot volle tevreden-
heid van de eigenaar vol-
tooid had. De te groot uitge-
vallen tuinkabouter was ge-
huld in de soliede werkkle-
ding van het Korps Rijks-
politie. Bij al zijn ellende
diep geroerd, haastte de
Meerlonaar zich naar buiten

teneinde zijn warme dank te
betuigen voor deze weinig
bekende service van de poli-
tie, onze vriend en helper.

Want dat was nu toch echt
niet nodig geweest, vond hij.
Politiemensen hebben hun
slaap ook nodig.
Waarop zijn stille vriend en
helper hem uit de droom
hielp met de ontnuchterende
verklaring, dat hij hoopte
hier zijn vannacht zoek-
geraakte autosleutels terug te
vinden.

bij het binnenrijden van
MeerIo geen aandacht
besteed aan een flauwe
bocht. Met de voortvarend-
heid, Horstenaren eigen, had
hij eerst fluks tien boompjes
uit een voortuin omgeploegd
en vervolgens op de aangren-
zende oprit zijn eigen wagen
en die van de slapende Meer-
lonaar jammerlijk in puin
gereden. De politie liet de
wrakken wegslepen, waarna
de Meerloriaar zich met een
vloek en een zucht weer ter
ruste begaf.
In de vroege morgen werd

(Uit Dagblad voor

Noord-Limburg)
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Van der Gouw liet hen nog één maal draven

APELDOORN. - Op 31
oktober heeft adjudant
L. C. H. van der Gouw,

hoofdsportdocent aan de
RP-opleidingsschool te Apel-
doorn in verband met zijn
funktioneelleeftijdsontslag,
afscheid genomen.

Velen in het korps zullen
zich de immer rustig leidende
sportinstrukteur met zijn
zware stem herinneren. Hij
leidde honderden kollega's
op de opleidingsscholen in
Nistelrode, Arnhem en Apel-
doorn voor alle mogelijke

sportdiploma's op.
Van der Gouw was ook
fysio-therapeut. Verscheide-
nen hebben hem ook leren
kennen van zijn heilzame
massages.

Op zijn afscheidsdag gaf hij
aan docenten-genodigden en
andere medewerkers van de
opleidingsinstituten nog even
een sportlesje.
(Foto A. L. van Oyen)

Adjudant L. C. H. van der Gouwen echtgenote te
midden van zijn gelegenheidskias.

Groep Stein won

De Heus-beker

STEIN. - Een team van de
RP-groep Stein kan na de
voetbalwedstrijd tegen een
team van de gemeente Stein
(8-0!) voor een jaar be-
schikken over de "De Heus-
beker" .
De wedstrijd werd gespeeld
ter gelegenheid van het af-
scheid van groepscomman-
dant De Heus, die onlangs
met pensioen ging. Hij stelde
de wisselbeker beschikbaar
voor een jaarlijks treffen tus-
sen de lijnen van teams van
de Gemeente en de Rijks-

politie. Adjudant De Heus en echtgenoten lussen 'zijn' jongens.
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Midden- en Noord

Zeeuwse RP'ers

weer schietkampioen

TERNEUZEN. - Voor de
tweede achtereenvolgende
maal plaatste het Rijks-
politie-schietteam van
Midden- en Noord-Zeeland
zich als eerste bij de jaarlijk-
se provinciale politieschiet-
wedstrijden die in november
in Terneuzen werden gehou-
den. Kollega Franse van de
verkeersgroep Middelburg
bleek daarbij de beste in de
individuele klassering.
Tientallen ambtenaren van
zowel Gemeente- als
Rijkspolitie in Zeeland na-
men deel aan de wedstrijden
die telkenmale door de Ter-
neuzense kollega's worden
georganiseerd. Inzet was de
beker die door de Zeeuwse
CdK, dr. C. Boertien be-
schikbaar was gesteld en die
door hem na afloop persoon-
lijk werd uitgereikt.

Kol/ega's Van de Vegt en Franse in aktie.

groep Middelburg (48 pun-
ten), 2. Wmr. I De Mirande,

Midden- en Noord-Zeeland
(48 punten) en 3. Wmr. I
Nijssen, RP Zeeuwsch
Vlaanderen (47 punten).

Eindstand bij de teams:
I. Midden- en Noord-
Zeeland (227 punten), 2. Ge-

meentepolitie Vlissingen (222
punten) en 3. Gemeente-
politie Goes (219 punten).

Individuele klassering:
I. Wmr. I Franse, verkeers-

(Foto H. v. d. Brink)

--~
~ -_ ....•..• ,.,..,.,.,..- ..•.

""........
,'/lIJ,.

RP'er Mesters 3e bij

NPSB veldloop-

kampioenschappen

HEERLEN. - Een derde
plaats voor kollega
J. Mesters en een derde
plaats na de groepsrang-
schikking was het resultaat
voor de Rijkspolitie uit het
distrikt Maastricht bij de
korte veldloopkampioen-
schappen van de N.P.S.B. in
het distrikt Zuid die op 7
december te Heerlen werden
gehouden.
Zeven RP-athleten hadden
zich voor deze kampioen-
schappen opgegeven voor de
wedstrijd over drie kilometer
over zeer zwaar terrein. Het
aantal deelnemende korpsen
was dertien, waarvan een
honderdtal lopers elkaar de
eer betwisten. (BS)

Assen

Korpskampioen

volleybal senioren

VEENENDAAL. - Met

enthousiasme hebben 15 se-
niorenteams in de gemeente-
lijke sporthal te Veenendaal
gestreden om het jaarlijkse
korpskampioenschap, dat
was georganiseerd door de
heren Wolters en Veenvliet
van de sportvereniging 'RP
ALEX'.
Aan het einde van de goed
verlopen en met jeugdig elan
gespeelde wedstrijden ging
het team van Assen met de
erepalm strijken.
Gedetailleerd was de uitslag:
1 en kampioen:
distrikt Assen.
2 distrikt Maastricht.
3 distrikt Zwolle.
Overste J .. J. Jorritsma reikte
namens dé Algemeen Inspek-
teur de prijzen uit. (Str.)
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POSTBUS 120

BENNEKOM

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden

ingezonden aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120, 8ennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Herhaling van
de ambtseed (2)

Als steeds lees ik met veel waardering
uw blad; om de goede inhoud en om de
goede verzorging van het één en ander.
Deze keer wil ik u over een klein arti-
keltje iets vragen. Op pagina 38 van nr.
4/78, stond een foto van 16 "nieuwe"
officieren le klasse der R.P. Voor zover
mij bekend waren alle heren uit het ge-

zelschap reeds jaren werkzaam als R.P.-
man, hetzij als adjudant of als opper-
wachtmeester; van de dames in het ge-
zelschap is mij dat niet bekend.
Deswege hadden de heren reeds jaren
geleden de ambtseed en de zuiveringseed
C.q. belofte afgelegd en toch lees ik over
een beëdiging. Waarom is dat? Wij ken-
nen toch geen officierseed (gelukkig)?
Zij waren en blijven toch beëdigde amb-
tenaren van het korps Rijkspolitie? I)

Plezierig voor mij was te lezen, dat de
heer Mr. G. J. Regelink zijn promotie
tot officier le klas e heeft mogen ma-
ken; hij was de directe aanleiding dat er
in de gemeente Epe per 1 januari 1966
gemeentepolitie kwam. Zijn dochter
was de 25.000ste inwoner van Epe en
nog wel geboren in het toenmalige
groepsbureau. 2)

J. C. Osseweijer, Epe

• De heer Osseweijer is korpschef van
de gemeentepolitie Epe. (Red.)

Herhaling van
de ambtseed (3)

• Ad 1: in RPm no. 1/76 werden
soortgelijke vragen gesteld door de heer
J.C. Schipperijn, docent van de RP-
opleidingsschool te Apeldoorn. De

toenmalige Algemeen Inspecteur (W.
M. Rehorst) reageerde daarop als volgt
in zijn toespraak bij de beëdiging van
officieren op 15 okt. '76: ". . . Wel-
licht ten overvloede zeg ik u, dat deze
eed thans noodzakelijk is, omdat uw be-
noeming bij het korps Rijkspolitie ont-
slag uit uw vorige functie inhoudt, met
andere woorden: de destijds door u af-
gelegde eed heeft formeel zijn kracht
verloren. U weet echter dat u deze eed
aflegt in de hoedanigheid van algemeen
politieambtenaar. "
Overigens blijkt deze toelichting de per-
soonlijke bezwaren van sommigen in
het Korps - ook in de redaktie - niet
te hebben weggenomen.

• Ad 2: het verbaast ons nog, dat de
korpschef van Epe ook niet het van die
tijd daterende woord 'geboorte-
regeling' claimt (Red.)

u en uw auto

Uitsluitend W.A.

Cat. waarde met 40% zonder

tlm no-claim no-claim

f 6.000.- f 159.- f 265,-

f 6.500,- f 165,- f 275,-

f 7.000,- f 168,- f 2aO,-

f 7.500,- f171,- f285,-

f 8.000,- f 171,- f 285,-

f 8.500,- f 174,- f 290,-

f 9.000,- f 174,- f 290,-

f 9.500,- f 186,- f 310,-

Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf 23 jaar
(jonger dan 23 jaar aanvragen)

Uitsluitend W.A. "AII Risk"

Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder

t/m no-claim no-claim no-claim no-claim

"AII Risk"

met 40%

no-claim

f 354,-

f 366,-

f 381,-

f 390,-

f 393,-

f 411,-

f 420,-

f432,-

zonder

no-claim

f 590,-

f 610,-

f 635,-

f 650,-

f 655,-

f 685,-

f 700,-

f 720,-

f 10.000,- f 186,- f 310,- f 441,- f 735,-
f 11.000,- f 195,- f 325,- f 471,- f 785,-
f 12.000,- f 195,- f 325,- f 483,- f 805,-
f 13.000,- f 204,- f 340,- f 519,- f 865,-
f 14.000,- f 204,- f 340,- f 534,- f 890,-
f 15.000,- f 207,- f 345,- f 555,- f 925,-
f 16.000,- f 228,- f 380,- f 594,- f 990,-
f 17.000,- f 231,- f 385,- f 624,- f 1.040,-
f 18.000,- f231,- f 385,- f 642,- f 1.070,-
f 19.000,- f 234,- f 390,- f 672,- f1.120,-
f 20.000,- f 234,- f 390,.- f 690,- f 1.150,-

Mini-casco: (alléén in combinatie met W.A. en voor

auto's met een nieuwwaarde van max. f 30.000,-) pre-

mie f 11,- per f 1.000,- verzekerde dagwaarde, met een

minimum van f 30,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-

hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-

gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen

Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade

geen volledig verval van no-claim reductie.

Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam

Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
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personalia

Distrikt Alkmaar

Gelder, J.M. van per 1-1-79 benoemd 101 Res.

Wmr. te Midwoud.

Hof, A. Res. Wmr. te Langedijk per 16-12-78 de

dienst verlaten.

Mol, Th.S. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Opmeer.

Opstal, H. van Res. Wmr. te Hensbroek per 1-1-79

de dienst verlaten.

Tuin, B.J. van der Wmr. le kl, te Alkmaar per 1-

10-78 verplaatst naar Groningen (distr. Groningen!.

Zuidema, B. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Wieringerwerf.

Distrikt Amsterdam

Bakker, D. Res. Wmr. le kl, te Edam per 1-12-78

de dienst verlaten.

Borsboom, F.A.M. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Aalsmeer.

Broos, M.J. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Aalsmeer

Dirks, R.D.J.J. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Nederhorst den Berg.

Evers, J. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Landsmeer.

Haaring, Chr. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Monickendam.

Radhoe, J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Beemster.

Rog, W. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Monickendam.

Stam, H. te 's-Graveland per 1-12-78 de dienst ver-

laten.

Distrikt Apeldoorn

Brokkelkamp, B. Res. Wmr. le kl. te Doornspijk

per 1-1-79 de dienst verlaten.

Guliker, E. Res. Wmr. te Nijkerk per 15-12-78 de

dienst verlaten.

Houten, H. van Res. Wmr. te Heerde per 15-11-78

de dienst verlaten.

Hulstein, W. Adm. Ambt. C le kl. te Apeldoorn

per 1-1-79 de dienst verlaten.

Kalf, E.R. per 15-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Heerde.

Kroes, H.J. Res. Wmr. te Oldebroek per 3-12-78

de dienst verlaten.

Oosting, H. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Brummen.

Poortvliet, R. van Parketwachter te Zutphen per

1[i-1-79 de dienst verlaten.

Regnerus, T. Res. Wmr. le kl. te Lelystad per 1-1-

79 de d enst erlaten.

Robinson, E. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Ape doom Verkeersgr.)

Smit, Chr.B. Res. Wmr. le kl. te Warnsveld per 1-

12-78 de dienst verlaten.

Streng, A. Res. Wmr. le kl, te Hattem per 1-1-79

de d-enst verlaten.

Teunissen, C.J.B. per 15-11-78 benoemd tot Res.

r e Lic envoorde.

Wullink, G.J. Res. Wmr. te Borculo per 1-1-79 de

die er1aen.

Distrikt Assen

Ballema, A. te Hoogeveen per 1-12-78 bevorderd

o Owmr.
Benders, J. Res. Wmr. te Diever per 1-1-79 de

dienst er1a en.

Cazemier. R. Res. Wmr. te Roden per 15-11-78de

dienst eria-en.

Donkervoort. E. Schrijver-A te Roden per 1-1-79

de dienst verlaten.

Emmink. A. Res. Wmr. te Ruinerwold per 1-1-79

de dienst verlaten.

Fenema. M. van Res. Wmr. le kl. te Borger per 5-

12-78 de dienst verlaten.

Fennema. T. Wmr. le kl, te Rolde per 1-11-78ver-

plaatst naar Assen.

Fopma. H. Adj. te Assen per 1-1-79 mei t.I.o.

Goor. G.H. van te Dwingeloo per 1-1-79 bevor-

derd 10 Wmr. le kl.

Jager. A.T. de te Westerbork per 1-12-78 bevor-

derd tot Schrijver.

Jansen. H. le Assen per 1-4-78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C 2e kl.

Kleef. J. te Roden per 1-1-79 bevorderd tot Wmr.

le I.

Koers. H. per 1-1-79 benoemd lot Res. Wmr. te

Assen

Koomen. G.J. Wmr. te Coevorden per 1-10-78

verplaatst naar Alkemade (distr. Den Haag!.

Kooy. P. Wmr. te Assen per 1-10-78 verplaatst

naar Westerhaar (distr. Zwolle).

Kroon. J.O. van Harlingen (ols) per 1-12-78 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Kruize. J. te Assen per 1-10-78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C le kl.

Kuyer, J.G.M. de Wmr. te Beilen per 1-10-78 ver-

plaatst naar Nieuw Buinen.

Leur. T.J.M. van Apeldoorn (ols) per 1-12-78 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Meyer. J.A. Wmr. te Coevorden per 1-10-78 ver-

plaatst naar Leusden-Zuid (distr. Utrecht).

Pit. Chr. Res. Wmr. te Beilen per 15-12-78 de

dienst verlaten.

Pitstra. S. Wmr. te Beilen per 1-10-78 verplaatst

naar Ursem (distr. Alkmaar!.

Raaite, A. van Res. Wmr. le kl. te Zuidwolde per

1-1-79 de dienst verlaten.

Roo. K.A. de Wmr. le kt, te Coevorden per 1-12-

78 de dienst verlaten.

Suurland, C.J. te Ruinen per 1-12-78 bevorderd

tot Adj.

Vedelaar. H. Wmr. le kl. te Eelde per 1-10-78 ver-

plaatst naar Zuidlaren.

Vermeulen. A. Wmr. te Coevorden per 1-10-78

verplaatst naar Rolde.

Distrikt Breda

Aarde, A.J.A.H. te St.Willebrord per 1-12-78 be-

vorderd tot Owmr. te Rijen.

Anemaat. C.A. Res. Wmr. te Geertruidenberg per

1-1-79 de dienst verlaten.

Bergman. J.J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Udenhout.

Blom. J.J. Res. Wmr. te Raamsdonksveer per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Boseh. A.C.M. van den te Breda per 1-11-78 be-

vorderd tot Adm. Ambt. C 2e kl,

Bours. J.F.H.M. per 16-10-78 bevorderd tot

Schr./2e adm. kracht te Rijen.

Bras. B. Adj. te Baarle-Nassau per 1-12-78 met
f.l.o.

Brekelmans. H.J.M. per 15-11-78 benoemd tot

Res. Wmr. te Udenhout.

Broeckx. J.M.P.G. per 16-11-78 benoemd tot

Schr./2e adm. kracht te Hilvarenbeek.

Brouwers. J.J.M. Wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-

78 verplaatst naar Raamsdonksveer.

Deeben. A.M.C. Wmr. le kl. te Oudenbosch per

1-7-78 verplaatst naar lepelstraat.

Doorn. H. van per 1-12-78 benoemd tot Schrijver

te Dongen.

Evers. H.F.J. Wmr. te Oudenbosch per 1-10-78

verplaatst naar Willemstad.

Eyk. L.P.H.M. te Kaatsheuvel per 1-1-79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Frik. F.A.B. Wmr. te Dudenbosch per 1-10-78 ver-

plaatst naar Gilze.

Gerritsen. G.A.E. van Apeldoorn (ols) per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Oudenboseh.

Ginkei. J. van te Steenbergen per 1-1-79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Haasse, J.M.F. te Dongen per 1-12-78 bevorderd

tot Adm. Ambt. C 3e kl. te Breda.

Habraken. F.C.W.J. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Berkel Enschot.

Heerkens. J.A.M. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Berkel Enschot
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AP 2000 mobilofoon
van "AP Radiotelefon"
Kopenhagen

- type-goedgekeurd door de Nederlandse PTT

en de Politieverbindingsdienst.

- minimale afmetingen van slechts

19x 13x 5 cm, ongeacht het aantal kanalen.

- door toepassing van een synthesizer is slechts

één basiskristal benodigd.

door verwisseling van het frontpaneel direct

geschikt te maken voor mobilofoons met 1,

12, 32 of 80 kanalen.

montage in slede met slot, direct uitneem-

baar voor uitwisseling.

verkrijgbaar in alle gangbare frequentie-

banden met of zonder 2 of 5-toon code.

- vele mogelijkheden zoals electronische cijfer-

aanduiding van het kanaal, desgewenst met

alarmtoon bij foutieve instelling. De front-

sectie kan voorzien worden van een met de

hand instelbare toon code.

- zendtijdbegrenzing volgens PVD voorschrift.

- eenvoudige service door modulaire opbouw

zonder soldeerpunten .

zeer concurrerende prijs.

complete systemen voor gesloten mobilofoon

netten, ook met steunzenders.

Internationale

Navigatie

Apparaten B.V.

Wijnhaven 42 - Postbus 1590 - 3000 BN Rotterdam

Telefoon 010-330711 - Telex 22079
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Hendrikx. A. Owmr. te Rijsbergen per 1-12-78 mrt

f.l.o.

Ketellapper. H. van van Apeldoorn (ols) per 1-10-

78 benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Kokke. J.D.C. te Breda per 1-11-78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C le kl,

Koster. M.J.A.C. per 1-1-79 benoemd tot Schrij-

ver te Oisterwijk.

Kuipers. A.M. Wmr. te Raamsdonksveer per 1-10-

78 verplaatst naar Standaarbuiten .

Lamme. P. Wmr. le kl, te Prinsenbeek per 1-12-78

met f.l.o.

Lee. J.S.M. van der per 1-12-78 benoemd tot

Schr./2e adm. kracht te Oisterwijk.

Loon. J.M. van van Apeldoorn (ols) per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Loosdrecht. G.C.A. van van Apeldoorn (ols) per

1-12-78 benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Maas. K.A. van der van Apeldoorn (ols) per 1-10-

78 benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Maas. P.C.A.M. van Apeldoorn (olsl per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Meesters. P.J.D. Wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-78

verplaatst naar Oudenbosch.

Molegraaf. J.C. Wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-78

verplaatst naar Udenhout.

Molina. A.A. te Goirle per 1-1-79 bervorderd tot

Wmr. l e kl.

Mols. M.A.J. te Kaatsheuvel per 1-1-79bevorderd

tot Wmr. le kl.

Mouwen. A.A.P. te Rijen per 1-1-79bevorderd tot

Wmr. le kl.

Nieuwendijk. H.S. van den Wmr. te Kaatsheuvel

per 1-10-78 verplaatst naar Dongen.

Oerlemans. H.M. Wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-

78 verplaatst naar Ulvenhout.

Oerlemans. J.W.A.M. per 15-12-78 benoemd tot

Res. Wmr. te Berkel Enschot.

Oevelen. P.C.C. van van Apeldoorn (ols) per 1-

10-78 benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Ofwegen. F. van te Breda per 1-11-78 bevorderd

tot Adm. Ambt. C le kl.

Praet. M.J.N. van te Breda per 1-1-79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Raaymakers. J.C.A. te Breda per 1-6-78 bevor-

derd tot Adm. Ambt. C le kl.

Rasenberg. J.W.M. van Apeldoorn (ols) per 1-10··

78 benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Renard. J.H.C. van Apeldoorn (ols) per 1-10-78

benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Roosen. F.M.A. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Berkel Enschot.

Roosen. J.P.M. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Berkel Enschot.

Rooyen. R.L. van Wmr. te Oudenbosch per 1-10-

78 verplaatst naar Oisterwijk.

Ruchte. R.R. te Breda per 1-11-78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C 2e kl.

Rullens. J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Made en Drimmelen.

Rullens. P.J.M.M. per 1-12-78 benoemd tot

Owmr. te Dongen.

Sandberg. B.W.T. Wmr. te Oudenbosch per 1-10-

78 verplaatst naar Zundert.

Schaafsma. R. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Raamsdonk.

Schenk. A.S.M. per 16-11-78 benoemd tot

Schr./2e adm. kracht te Steenbergen.

Schrijver. Th. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Berkel Enschot.

Suurbiers. W.J.P. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Halsteren.

Segeren. A.C. te Oost- West- en Middelbeers per

1-1-79 bevorderd tot Wmr. le kl.
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Slabbekoorn, W te Baarle-Nassau per 1-12-7Bbe-

vorderd tot Wmr. le kl.

Snijders, R.T. te Halsteren per 1-1-79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Spijkers, J.J.E.M. van Apeldoorn (als) per 1-10-

78 benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Thijssen, C.A.J. te Oud-Gastel per 1-1-79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Talenaars, N. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Zevenbergen.

Verpaaien, J. van te Steenbergen per 1-1-79 be-

vorderd tot Wmr. le kl.

Vlemmix, R.F.J.M. van Apeldoorn (als) per 1-10-

78 benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Vogels, S.F.G. te Breda per 1-4-78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C 2e kl.

Waas, H.H. Res. Wmr. te Raamsdonk per 1-1-79

de dienst verlaten.

Wiercx, A.B. Wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-78

verplaatst naar St. Willebrord.

Willemse, C.W.M. te St.Wiliebrord per 1-6-78 be-

vorderd tot Schr. A.

Distrikt Dordrecht

Aaiderink, J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Hardinxveld-Giessendam.

Boele, F. per 15-11-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Nw. Lekkerland .

Doornheim, L. Res. Wmr. le kl. te Dirksland per

1-1-79 de dienst verlaten.

Doornink, A.B. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Alblasserdam.

Duvaloois, M.J. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Poortugaal. .

Eist, F. van de te Dordrecht per 1-1-79 de dienst

verlaten.

Giljam, J. per 15-11-78 benoemd tot Res. Wmr. te

H.I. Ambacht.

Gijsberts, G. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Rozenburg.

tfarrewijn, A. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Giessenburg.

Huizer, L.P. per 15-11-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Alblasserdam.

Keus, J.E. Res. Wmr. te Middelharnis per 1-1·79

de dienst verlaten.

Kordes, A.J.A. per 1-1-79 de dienst verlaten.

Mannetje, C. 't Res. Wmr. te Rockanje per 15-11-

78 de dienst verlaten.

Oosterwijk, T. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Nieuw Lekkerland.

Pijl, W. per 15-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Ouddorp.

Rotering, J.H. per 1-1-79 benoemd tot Wmr. le

kl. te Numansdorp.

Sluis, G.P. v.d. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Rozenburg.

Smit, A.F. per 15-12-78benoemd tot Res. Wmr. te

Alblasserdam.

Stehouwer, J.K. per 1-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te H.I. Ambacht.

Vermeulen, A.J. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Westmaas.

Distrikt Eindhoven

Aarts, J.L.O. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Budel.

Dooren, J.T.C. van te St.Oedenrode per 1-11-78

bevorderd tot Owmr. te Son en Breugel.

Heijden, H.J.F. van der Res. Wmr. te Vessem per

1-1-79 de dienst verlaten.

Laar, P.G. van de per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Someren.

Peskens, E.A.M. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Maarheze.

Distrikt 's Gravenenhage

Abbekerk, G.S. Res. Wmr. te Zevenhuizen per 1-

12-78 de dienst verlaten.

Bregman, A. Res. Wmr. le kl. te Zevenhuizen per

1-12-78 de dienst verlaten.

Bruijn, S. de per 15-12-78benoemd tot Res. Wmr.

te Bodegraven.

Buuren, J.J. van Res. Wmr. te Maasland per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Buuren, M.J. van Res. Wmr. te Maasland per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Flooren, C.J. Res. Wmr. te Amerstol per 1-12-78

de dienst verlaten.

Groot, J.C.G.M. per 15-11-78 benoemd tot Res.

W . te Schoonhoven.

Hartag, P. den per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wrnr. te Schoonhoven.

Heerschap, J. Res. Wmr. le kl. te Zevenhuizen

per 23-12-78 de dienst verlaten.

Hol, N. Res. Wmr. te Zevenhuizen per 1·12·78 de

dienst verlaten.

Masselink, D.J. Res. Wmr. te Leiderdorp per 1·1·

79 de dienst verlaten.

Sonneveld, W. Res. Wmr. te Maasland per 1-1·79

de dienst verlaten.

Stouthart, L. Res. Wmr. te Bodegraven per 1-9·78

verplaatst naar Montfoort (distr. Utrecht!.

Stuurman, C. Res. Wmr. le kl. te Zevenhuizen per

1·12·78 de dienst verlaten.

Velde, C.J.M. v.d. per 15-11-78benoemd tot Res.

W r. e WBleringen.

Wetter, P. Res. Wmr. te Nieuwveen per 1·1-79de

dienst eriaten.

Weijden, J.G. v.d. per 15-11·78benoemd tot Res.

Wrnr. te Roelofarendsveen.

Distrikt Groningen

Adam, E. Wmr. te Bedum per 1·10·78 verplaatst

naar Papendrecht (distr. Dordrecht).

Artz, H.A.M. Wmr. te Scheemda per 1·10·78 ver-

plaatst naar Gorinchem.

Bakker, B. Owmr. te Leek per 1-1-79de dienst ver-

laten.

Bartol, H.G. te Akkrum per 1-12·78 bevorderd tot

Owmr. te Nieuwe Schans.

Berghuis, J.P. te Groningen per 1-10-78 bever-

derd tot Owmr.

Berndes, C.M. van Harlingen (als) per 1-10-78 beo

vorderd tot Wmr. te Scheemda.

Bergers, J.M.A. Wmr. te Scheemda per 1·10-78

verplaatst naar Appeltern (distr. Nijmegen!.

Bleeker, P.C.J. Wmr. te Scheemda per 1-10-78

verplaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Blomberg, A.J. Adj. te Scheemda per 1·1·79 met

f.l.o.

Brakel, A.J.H. van Wmr. te Marum per 1-10-78

verplaatst naar Lobith (distr. Nijmegen!.

Dalhuisen, H. per 1·9·78 benoemd tot Adm.

Ambt. C 2e kl.lparketwachter te Groningen.

Ernenes, F.Th.M. Res. Wmr. te Leens per 1·1-79

de dienst verlaten.

Essen, W. van Wmr. te Marum per 1·10·78 ver-

plaatst naar Eemnes (distr. Utrecht).

Groot, J. de te Blijham per 1·1·79 bevorderd tot

Wmr.lekl.

Habing, R. van Harlingen (als) per 1·10·78 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Haeren, R.L.M. Wmr. te Marum per 1·10·78 ver-

plaatst naar Druten (distr. Nijmegen).

Have, C.W.J.J. ten van Apeldoorn (als) per 1-10·

78 benoemd tot Wmr te Bedum.

Havinga, H.Y. Wmr. te Bedum per 1-10-78 ver-

plaatst naar Heiligerlee.

Huisman, H.G. te Marum per 1-1-79bevorderd tot

Wmr.lekl.

Hullekes, F. van Harlingen (als) per 1-10·78 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Janse, P.S.A. Wmr. te Bedum per 1·10·78 ver-

plaatst naar Zuidhorn.

Jong, A. de van Harlingen (ols) per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Keizer, J.W. Wmr. le kl. te Groningen per 1-10-78

benoemd tot Owmr.

Kleyer, A. van Harlingen (als) per 1-10-78 beo

noemd tot Wmr. te Marum.

Klinken, R. van Adm. Ambt. te Bedum per 1-1·79

de dienst verlaten.

Kloetstra, E.M. Wmr. te Marum per 1-10-78 ver-

plaatst naar Bovenkarspel (distr. Alkmaar).

Knape, J. Wmr. te Scheemda per 1·7·78verplaatst

naar Rijswijk.

Koers, K. Wmr. te Winsum per 1·10·78 verplaatst

naar Zevenhuizen.

Kolk, A.J.M. van der van Harlingen (als) per 1·

10-78 benoemd tot Wmr. te Bedum.

Koornstra, O. van Harlingen (als) per 1-10-78 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Marissen, G. van Harlingen (als) per 1-10·78 beo

noemd tot Wmr. te Bedum.

Meerman, H.Z. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Scheemda.

Menger, P. Owmr. te Leek per 1·11-78 bevorderd

tot Adj. te Zuidhorn.

Middelbos, A.A. van Harlingen (als) per 1·10·78

benoemd tot Wmr. te Scheemda.

Paap, W. Wmr. le kl. te Slachteren per 2·10·78

verplaatst naar Groningen,

Poelmans, J.I.F. Wmr. te Marum per 1·10·78 ver-

plaatst naar Schagen (distr. Alkmaar).

Pluim, S.C. te Groningen per 1·1·79 bevorderd tot

Wmr.lekl.

Schripsema, R.H. te Uithuizermeeden per 1·1·79

bevorderd tot Wmr. le kl.

Stegeman, H. Wmr. te Bedum per 1·10·78 ver-

plaatst naar Winsum.

Stevens, G. Owmr. te Groningen per 1·11·78 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assen).

Straat, S.M. Adm. Ambt. te Zuidhorn per 1·1·79

de dienst verlaten.

Thije, ten o.g. Boonkkamp, L.J.B. van Apeldoorn

(als) per 1·10·78 benoemd tot Wmr. te Bedum.

Til, H. van der Res. Wmr. le kl. te Zuidhorn per

24-12-78 de dienst verlaten.

Twilt, H.J. Wmr. te Den Boer per 1-7-78verplaatst

naar Nijmegen.

Wertt, G.J. te Lelystad per 1·11·78 bevorderd tot

Owmr. te Appingedam (distr. Groningen!.

Wieringa, H.J. Adj. te Wehe per 1·1·79 met f.l.o.

Wiersma, F. teMarum per 1·9·78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C le kl,

Wijk, G.A.W. van Wmr. te Scheemda per 1·10·78

verplaatst naar Haarlemmerlieden (distr. Arnster-

dam).

Zantema, J.J. van Harlingen (als) per 1·10-78 beo

noemd tot Wmr. te Marum.
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Zeist, C.J.W.T. Wmr. te Bedum per 1-10-78 ver-

plaatst naar Middelstum.

Zweep, E. Owmr. te Oude Pekela per 1-12-78 be-

noemd tot Postcommandant.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Andel, G. van Res. Wmr. te Veen per 1-12-78 de

dienst verlaten.

Bex, W.L. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Geffen.

Boinck, E.A.M. per 15-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Woudrichem.

Bossche, J.E. van de per 15-11-78 benoemd tot

Res. Wmr. te St.Michielsgestel.

Floris, J.G.M. per 1-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Nistelrode.

Haan, N. de per 15-12-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Woudrichem.

Helvoort, M.W. van Res. Wmr. 1e kl. te Berlicum

per 19-12-78 de dienst verlaten.

Heijden, P.C. v.d. Res. Wmr. te Veen per 1-12-78

de dienst verlaten.

Louressen, A.G.M. per 15-12-78 benoemd tot

Res. Wmr. te Ravenstein.

Marcellis, J.C.P. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Rosmalen.

Oord, N.C. van Res. WmL 1e kl. te Berlicum per

1-1-79 de dienst verlaten.

Spierings, F. Res. Wmr. 1e kl. te Berlicum per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Veen, H.W.J.C. van Res. Wmr. te Dussen per 1-

12-78 de dienst verlaten.

Verbeek, A. Res. Wmr. te Veen per 1-12-78 de

dienst verlaten.

Weerts, P.M.W. per 1-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Haps.

Wetering, M. van de Res. Wmr. te Heeswijk-

Dinther per 1-1-79 de dienst verlaten.

Distrikt leeuwarden

Bartol. H.L. te Akkrum per 1-12-78 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot Postcommandant te Nieuwe

Schans (distr. Groningen!.

Bekkema, R. Wmr. te Damwoude per 1-10-78 ver-

plaatst naar Winsum (distr. Groningenl.

Boomsma, M. Wmr. te Damwoude per 1-10-78

verplaatst naar Roelolarendsveen (distr. Den

Haagl.

Gries, H. de te Hollum per 1-1-79 bevorderd tot

Wmr. 1e kl.

Halmingh, B. Wmr. 1e kl. te Winsum per 1-1-79

de dienst verlaten.

Heethuis, E. Wmr. 1e kl. te St.Annaparochie per

1-1-79 benoemd tot Postcommandant te Appel-

scha.

Hiddinga, H. Wmr. 1e kl. te Schiermonnikoog per

1-1-79 met 1.1.0.

Huisman, Th.J. Wmr. te Grouw per 28-10-78 ver-

plaatst naar Joure.

Hulleman, J.W. Wmr. 1e kl. te Buitenpost per 1-

1-79 verplaatst naar Dedemsvaart (distr. Zwolle).

Reitsma, B. Adj. te Franeker per 1-1-79 met 1.1.0.

Siesling, G. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Franeker.

DE OPLOSSING

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

8.000,- W.A. f 151,--

All-risk f 354,-

10.000,- W.A. f 167,-

All-r isk t 396,-

t 12.000,- WA t 175,-

All-risk t 438,-

t 17.000,- WA f 207,-

All-risk t 563,-

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.

3.500,- 36 mnd. 123,- 2e hypt. Boot. Caravan etc.

8.500,.-· 48 mnd. 230,- 15.000,- 96 mnd. 245,-

t 12.000,- 60 mnd. 271,- 30.000,- 120 mnd. 425,-

i 18.000,- 60 mnd. 401,- 60.000,- 180 mnd. 684,-

f 30.000,- 96 mnd. 488,- 100.000,- 180 mnd. 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING t 10,- tot t 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.

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, Hierden, tel. 03410 - 1 4423 - 1 6710

Ermelo, tel. 03417 - 61 50
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Smeding, S.J. Wmr. te Damwoude per 1-10-78

verplaatst naar Kollumerzwaag.

Tuinier, E. per 1-12-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Leeuwarden (verkeersgr.!.

Veenstra, 5.5. Wmr. te Balk per 1-10-78 ver-

plaatst naar Bolsward.

Visser, J. Res. Wmr. 1e kl. te Schiermonnikoog

per 6-12-78 de dienst verlaten.

Vries, A. Owmr. te per 1-11-78 met

1.1.0.

Witteveen, W. Wmr. te Kollum per 1-11-78 ver-

plaatst naar Munnekezijl.

Distrikt Maastricht

Hanssen. P.J. Res. Wmr. 1e kl. te Schaesberg

overleden op 14-11-78.

Haves, J.P.S. Res. Wmr. te Horn per 1-12-78 de

dienst verlaten.

Knois, J.J.M. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Eijsden.

Lendfers, J.W. Res. Wmr. 1e kl. te Susteren per

12-12-78 de dienst verlaten.

Mullenders, J.F.M.J. per 1-12-78 benoemd tot

Res. Wmr. te Simpelveld.

Paulissen, P.H. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Stein.

Silvius, F.A. te Vaals per 1-12-78 bevorderd tot

Owmr. te Bruinisse (distr. Middelburgl.

Tossings, Chr.C.E. Res. Wmr. 1e kl. te Eijsden per

1-1-79 de dienst verlaten.

Wagenveld, E.L.W. van per 1-12-78 benoemd tot

Res. Wmr. te Schaesberg.

Wolvers, G.A.J. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Ubach over Worms.

Distrikt Middelburg

Boogaard, A.M. Res. Wmr. te Aardenburg per

15-11-79 de dienst verlaten.

Brinkman, G.J. per 1-12-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Kortgene.

Cock, A.M.J. de Res. Wmr. te Hontenisse per 15-

11-78 de dienst verlaten.

Hage, P.J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Zierikzee.

Riemens, P. Wmr. 1e kl. te Sas van Gent per 2-9-

78 verplaatst naar Breda (distr. Bredal.

in memoriam

Stroo, J.

Adj. te Zierikzee

geb. 16-9-1919

overl. 27-12-1978

Zandee, M.J. Res. Wmr. te Kortgene per 15-11-78

de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Breda, '-I. van Res. Wmr. 1e kl. te Heerewaarden

per 5-12-78 de dienst verlaten.
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Duursma, M. Parketwachter A te Amsterdam per

1-1-79 de dienst verlaten.

Kruijs, M.J. van 't Res. Oft. le kl. te Nijmegen per

22-11-78 de dienst verlaten.

Loermans, W.R.A. per 1-11-78 benoemd tot

Wmr. te Malden.

Willems, R.A.M. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Beek.

Distrikt Roermond

Helwegen, J.H. Res. Wmr. le kl. te Herten per

30-12-78 de dienst verlaten.

Hintzen, H.M.F. te Maasbracht per 1-12-78 bevor-

derd tot Owmr, benoemd tot Postcommandant te

Vlodrop.

Megens, J.W. Res. Wmr. le kl. te Bergen per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Mierloo, J.A.H.M. Res. Wmr. te Horst per 1-1-79
de dienst erla en.

Sniekers, W.L.M. per 15-12-78 benoemd tot Res.

WmI. te eeI en Panheel.

Soentjens, J.G.Chr. per 15-12-78 benoemd tot

Res. mr. te Herten.

Vorst, van den te Roermond (rech.groep) per 1-

2-78 bevorderd tot Owmr.

Vemeijden, J.W.H. te Herten per 1-12-78 bevor-

derd 0 Owmr., benoemd tot Postcommandant te

S evensween.

Distrikt Utrecht

Dirkzwager, W. te Mijdrecht per 1-1-79 bevorderd

o . e
Doom, A. van Res. Wmr. le kl. te Rhenen per 24-

1-78 de áJ9flst verlaten.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978 / I Apeldoorn

KLAS E

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. R.A. van 't Hoft, L. van

Straten, J.A.J. Schokker, R.M.M. van Delden,

J.P.A. te Kaat, W. Hovestad, H.G.W. ten Ham.

Middelste rij: Owmr. G.J. Bruil, wmrs. G. van 't

Slot, J.D.J. van der Star, J.H.A.S. Stark, P. Groe-

newegen, M.T.E. Verwoert, C. van Meeuwen, adj.

J.W.K. Coenraadts.

Achterste rij: Wmrs. J.C. Pors, C.G.D. van Leeu-

wen, W.F. Wienen, G.J.M. Bouwhuis, J.H. Hen-

sen, owmr. J.J.A. Gillissen. wmr. G.J.A. Ooink.

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: Owmr. Gillissen (sportdoc.),

wmrs. H.J. Bruggink, R.A. Hoen, M.L. Hessel, A.

Dooyeweerd, Th.F.M. Veldhuis.

Middelste rij: Wmrs. R. V.d. Kruk, B.J. Slagers,

G.H.M. Vlutters, J.C. van der Steeg, R. Mosk,

J.B. Kobes, L.M. Schaap.

Achterste rij: Wmrs. Th.J.M. Schefter, G.P. de

Lange, A.J.M. Rossen, P.A. Fidder, W.H. Heinen,

G.A. Driehuis, owmr. C. van Woerkom.

KLAS G

Voorste rij v.o.n.r.: Wmrs. G.L. Hoogerwerf, P.B.

Goedha , J.C. Roterman, P.F. Masselink, P.C.

Roos, R. .P. Wabeke, J.H.T. Marsman.

iddelste rij: Adj. Korpel, wmrs. J.P. de Pooter,

J.E. . ibbe 'ng, J.F. Hagel, R. Kunst, H.J. Wie-

gers, .J. Kolkman, owmrs. J.J.A. Gillissen

sportdoe. , G.J.M. Olthol.

Ach erste rij: Wmrs. C.A. Olsthoorn, J.M. van den

Brin ,R.H. . Kok, J. ter Horst, F.M.P. Engelber-

in , J.H. Diender.

KLASH

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. Velthuis, Dorenbos, AI-

bert, Schokman, Luiten, Broere.

Middelste rij: Owmr. Kreijenbroek, wmrs. Castrop.

Draaijer, Meulenbeek, Wessels, Verwig, Oudt, Van

Halteren, Koops.

Achterste rij: Sportdoc. Cornelissen, wmrs.

Tienstra. Van Slooten, Jansen, Staring, Van de

Lagemaat, Nijland, adj. Schipperijn.

Hendriks, P.J.B. te Bilthoven per 1-1-79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Kamp, D. V.d. Adj. te Montfoort per 1-12-78 met

1.1.0.

Keuken, R. te Wijk bij Duurstede per 1-1-79 be-

noemd tot Postcommandant te Kesteren (distr. Nij-

megen).

Lingen, G.J.J. van Res. Wmr. te Bunnik per 15-

11-78 de dienst verlaten.

Pauw, G.C. te Bilthoven per 1-1-79 bevorderd tot

Wmr. le kl.

Pothoven, R.W. te Bunnik per 1-1-79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Rougour, D.J. te Oudewater per 1-12-78 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot Postcommandant te

Haelen (distr. Roermond),

Salm, R.Th. van der Res. Wmr. te Bunnik per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Spa, B.A. van der te Bilthoven per 1-1-79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Stouthart. L. Res. Wmr. te Montfoort per 1-9-79

verplaatst naar

Troost, P. te Bunschoten per 1-12-78 bevorderd

tot Owmr .• benoemd tot Postcommandant te Berg-

schenhoek (distr. Den Haag).

Voorst, O.F. van Res. Wmr. te Bunschoten per 1-

1-79 de dienst verlaten.

Wind houwer, H. te Bunschoten per 1-1-79 bevor-

derd' tot Wmr. le kl,

Woordes, J.A. Wmr. le kl. te Doorn per 1-1-79
met 1.1.0.

Wijk, J.B. van Res. Wmr. te Cothen per 1-1-79 de

dienst verlaten.

Wij!<, W. van Res. Wmr. le kl, te Cothen per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Alberts, J. Owmr. te Heino per 1-12-78 met 1.1.0.

Barneveld, C. van Wmr. le kl. te Wierden per 1-1-

79 met 1.1.0.

Beens, J. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Genemuiden.

Berg, J.M. v.d. te Zwolle per 1-1-79 bevorderd tot

Wmr.lekl.

Brouwer, J. te Vroomshoop per 1-1-79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Busscher, W. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Genemuiden.

Buyert, l. te IJsselham per 1-1-79 bevorderd tot

Wmr.lekl.

Dijkstra, O.B. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Haaksbergen.

Eldering, J.C. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te IJsselmuiden.

Fransen, A.H.J.M. per 1-1-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Borne.

Groeneweg, J.H. Res. Wmr. te Markelo per 1-1-

79 de dienst verlaten.

Hesselink, H.A.M. Wmr. le kl. te Ootmarsum per

1-11-78 met 1.1.0.

Hilverink, H. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Borne.

Hoekman, G. per 1-1-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Genemuiden .

Jager, A.F. Owmr. te Almelo per 1-12-78 met 1.1.0.

Jong, A. de te Zwolle per 1-1-79 bevorderd tot

Wmr. le kl.

Karperien, R. per 15-11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Vollenhove.

Keuper, H.F. per 15-11-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Goor.
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Keuper, J.H. per '-'-798 benoemd tot Res. Wmr.

te Goor.

Kleinjan, H. per '5-"-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Vriezenveen.

Kolenbrander, H.B.P. te Denekamp per '-'-79

bevorderd tot Wmr. te kl.

Koning, H. per '5-11-78 benoemd tot Res. Wmr.

te Vriezenveen.

Kooy, P. te Westerhaar per '-'2-78 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot 3e Owmr. op de groep Rijs-

sen.

leeuw, J. per '5-"-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Vollenhave.

leverink, G.H.A. Adj. te Vriezenveen per '-'2-78

met 1.1.0.

lucas, H.J.G. per '-'-79 benoemd tot Res. Wmr.

te Borne.

luinen, P. van Owmr. te Almelo per '-'2-78 met

f.l.o.

Maat, A. van de per '-'-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Rijssen.

Mast, A. per '5-'2-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Tubbergen.

Meuleman, H.J. per '-'-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Genemuiden.

Oosterkamp, H. per '-'2-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Markelo.

Pasveer, L.J.M. per '-'-79 benoemd tot Res.

Wmr. te IJsselmuiden.

Poolman, J. Wmr. 'e kl. te Den Ham per '-"-78

met 1.1.0.

Reker, H.F. te Hasselt per '-'-79 bevorderd tot

Wmr. Ie kl.

Rouw, O. per '-'-79 benoemd tot Res. Wmr. te

Westerhaar.

Santen, e.J. van per '~"-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Raaite.

Senger, B.A.M. per '~"-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Weersela.

Smale, H.A.H. per '-'2-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Raaite.

Smit, L. te Hasselt per '-'-79 bevorderd tot Wmr.

'e kl.

Snieder, A.M. te Haaksbergen per '-'-79 bevor-

derd tot Wmr. te kl.

Veen, E. van der Res. Wmr. te kl. te Markelo per

'-'-79 de dienst verlaten.

Veneman, J.W. Res. Wmr. te Markelo per '-'-79

de dienst verlaten.

Wal, G. van der per '-'-79 benoemd tot Res.

Wmr. te Rijssen.

Wermink, W.H. per '~11-78 benoemd tot Res.

Wmr. te Den Ham.

Wijs, E. per '5-"-78 benoemd tot Res. Wmr. te

Vollenhave.

Rijkspolitie te Water

Bosma, B. te Sneek per '-"-78 bevorderd tot

Adj., benoemd tot plv.qr.c.

Werfl, G.J. te Lelystad per '-"-78 bevorderd tot

Owmr. te Appingedam (distr. Groningen).

Zee, R. van der te Amsterdam per '-'2-78 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot boot cdt. te Den Hel-

der.

Algemene Verkeersdienst,

Bouma, D. te Driebergen per '-'-79 bevorderd tot

Wmr.'e kl.

Boonstra, J. te Driebergen per '-'-79 bevorderd

tot Wmr. te kl.

Eeden Petersman, A.A. van te Driebergen per 2-

9-78 verplaatst naar Hillegom (distr. Den Haag).

Haas, e.G. de te Driebergen per '-'-79 bevorderd

tot Wmr. te kl.

Hassing, R.P. te Driebergen per '-'-79 bevorderd

tot Wmr. te kl.

Jong, M.e. de te Driebergen per '-'-79 bevorderd

tot Wmr. te kl.

Schaal, M.H.J. van der te Driebergen per '-'-79

bevorderd tot Wmr. te kl.

Siemerink, M.A.A. Wmr. te kl. te Grathem per I-

"-78 de dienst verlaten.

Sikkema, H. Adj. te Driebergen per '-'-79 met

1.1.0.

Wildt, e.T. de te Driebergen per '-'-79 bevorderd

tot Wmr.'e kl.

GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!I 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

125 89oplossing. Geen notaria- ol laxatiekoslen (slechts 1% afsluit- I 2.500,-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen I 3.500,- 171 123

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract f 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 f 14.000,- 665 469 371 312 225

mnd. mnd. mnd. f 15.000,- 710 501 396 332 239

f 10.000,- I 134,74 I 17.000,- 805 565 448 376 269

f 15.000,- I 196,59 170,40 I 152,25 I 20.000,- 944 663 526 441 316

f 25.000,- f 320,31 284,- f 245,50 f 25.000,- 1175 832 655 551 393

f 30.000,- f 382,17 340,80 f 294,60
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- I 760,37 f 681,60 f 589,20
I 100.000,- I 1.246,12 I 1.136,60 f 982,-
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Tover-
vierkanten

Plaats in elk van deze 8 vierkanten hori-
zontaal en verticaal dezelfde woorden
met de volgende betekenissen:

A. I. al, 2. zoutmeer in Oost-Europa
3. muzikale oefening, 4. moerasplant
5. schampere opmerking.
B. I. met elkaar, 2. elektrode, 3.
meerstemmig korpsgezang, 4. ridder -
gewas.
C. I. begroten, 2. strijdperk, 3. lu te-
loos, 4. enkele, 5. spijker.
D. I. vroeger Nederlands gebied,
ontwikkelingsvorm bij insecten, 3. tad
in Duitsland, 4. jongensnaam, -. bont-
soort.

E. I. werplus, 2. plant, 3. stopwol, 4.
snij vond, S. zoogdier.
F. r terend bedrag, 2. scheergerei, 3.
luiers, ., ed. rivier, 5. onbehoorlijk.
G. 1. ondergrondse spoorweg, 2.
Arab. vorst, 3. vroegere belasting, 4.
opbrengst, 5. bestelling.
H. I. stad in Indonesië, 2. lofrede, 3.
waterafvoer (meervoud), 4. politieman,
. jaargetijde.

Oplo . gen kunnen uiterlijk tot 10 fe-
bruari a.. worden gezonden naar
Braamsstraat 9 in Eerbeek.

Er i weer een boeken- of platenbon be-
hikbaar.

Oplo ing november-puzzel

I. Vuurtoren.
2. Wie plant eens een boom.
3. Een vat zonder bodem.

Winnaar van deze puzzel werd (na lo-
ting: C. L Kooter, Gouverneurlaan

. Den Haag.

, 2 3 I. 5 h 2 13 I. 5

2 A B '1

3 3

" C

5 1 "2 J 4 ~

2

~

D ~ E
1 2 3 t: ~ n ::z 3 I. 5

12 1

3 13

I.
F

,
5 1 2 3 fl. !5

17

13

G 14 H
1 2 13 c 15 1 2 13

,
15

2 ?

P a
I. ,
5 5

_ ...

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

/JI!/J
VERKEERSBORDEN
WEGBEBAKENING

INDUSTRIEWEG 26 - RENKUM

Telefoon 08373 - 90 03.

wij leveren. o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Dranghekken - uw RP type 9- en
19 spijllg - 20 kg

- meetwielen

- polltle-stopclaks

- ongevaistandaards 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.
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• GELEZE : 'Nederland heeft duizenden wetsartikelen en ver-
ordeningen om ervoor te zorgen dat de 10 geboden worden nage-
leefd.' (J oost de Klerk)

• Dien - Diender - Dienst.
• Sekretaresse S.G.: Oranjerie.

• CRI de coeur: overwerk.
• Bloemsma blijft: orchidee fixe.
• Lessen welsprekendheid: stomheid geslagen.
• Hoe je m.e.-ers psychisch klaarstoomt? Dat is het geheim

van de chmidt.

• ADVERTENTIE: Een Rijkspolitieman, daar vragen ze méér
van.

• Hardhandig optreden: doorslaand sukses.
• Nieuwe afstandswapens: een kluit rietjes.
• Gedetacheerd bij de RPtW: op water en brood.
• RPtW-kwaal: hengelse ziekte.
• Beredenen: in hun knollentuin.

• REKLAME: Plichtsgetrouw. Steeds paraat. Dank zij het ant-
woordapparaat.

• Staf betekent volgens Koenen-Endepols ook: 'traag van be-
vatting, suf.'

• De RPtW ziet wel iets in Veenendaal: dorp van de scheepjes-
wol.

• Luva-sport: vliegende vissen.

• 'Ja meneer de advocaat, we stoppen dronkelappen altijd in de
B-cel: da's beter voor hun hart en bloedvaten .. .'

ZOGENAAMD (8)

Droeve kollega's

van As
Baar
Dooyewaard
Graver
Krans
Leguit
Rouw
Rusthoven
van Treuren
Varseput
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IRDlfRUMlVIIB

De barre winter van '79 zal

ons nog lang heugen.

IJs en sneeuw bezorgden de

politie handen vol werk.

Vooral in de hulpverlening.

Aan mensen in moeilijk-

heden. En aan dieren in

nood. Soms kwam de hulp te

laat, zoals bij de Friese koe

(omslagfoto) die het IJssel-

meer overstak en bij de licht-

toren van Enkhuizen de dood

vond. Over lief en leed van

deze bijzondere januari-

maand brengt RP-Magazine

een uitvoerig relaas in woord

en beeld. pag. 6

14 Jaar 1978 te kijk:

Politie in de (zilveren) camera

17
;nfo~'!!!:!!!trikten

26 Formatiebeschikking:

Ruim twaalfduizend korpsfunkties

28 Postbus 120

Brieven van lezers

30 Cursiefje: Dienstfiets
-

32 Personalia

37 Puzzel

38 Granaatjes
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We zullen nogjàààren kunnen napraten

over die barre winter van '78/79, die wij

persoonlijk, zelf, helemaal hebben mee-

gemaakt. Veel van de normale politieta-

ken kwamen in het gedrang, maar het

publiek kon stat eerde met genoegen dat

de politie er ècht niet alleen is om de or-

de te handhaven en toezicht te houden

op het naleven van de wetten.

Want in de ijzige januarimaand hield de

politie zich voornamelijk bezig met het

uitvoeren van art. 28: hulp verlenen aan

wie ze behoeven. Aan mens en dier.

Het begon al meteen met het wegver-

keer, dat bij zoveel geweld van koning

Thialf prompt vastliep en wegglibberde

op de ijsbanen.

De verkeerscentrale in Driebergen en de

meldkamers in de districten stonden

weldra onder hoogspanning, want met

waarschuwingen en informatie moest

getracht worden weer greep te krijgen

6
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Kol/ego's van de groep Valkenisse voe-

ren de duizenden ganzen die de Wal-

cherse kust hadden uitgekozen om te

overwinteren.

(Foto Charles StrijdIPZC).

op alles wat zich nu echt als 'slee' voort-

bewoog.

Niet alleen de verkeersgroepen en de

- .•..

.~. -

AVD probeerden het verkeer in banen

te leiden en de mensen op de been te

houden, ook op de landgroepen draaide

aanvankelijk alles om de vraag: hoe

houden we ons staande met z'n allen.

Sommige kollega's ontpopten zich als

welkome publieksvoorlichters. Zoals

adjudant Kavelaars van de verkeers-

groep Eindhoven, die op Oudejaarsdag

in alle vroegte vanaf het verkeersplein

Leenderheide zijn informaties en advie-

zen 'live' liet uitzenden via de regionale

omroep. En toen het opnieuw ging

ijzen, werd hij elke ochtend thuis gebeld

om om 07.15 uur vers van de lever de in-

formatie te geven waar ontwakend Bra-

bant op zat te wachten. Door de extra

zendtijd van Omroep Brabant was hij

7
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de barre winter
van'79
soms meerdere keren per dag in de
lucht.

In het noorden waarschuwde een

woordvoerder van de Rijkspolitie (As-

sen) al te drieste automobilisten voor

gladde weggedeelten door opvriezing en

overwaaiende stuifsneeuw: "Oppassen

dus, blijft de boodschap!" En prompt

(Van onze correspondent)

CAMPERDUIN - Omdat de
ziekenauto als gevolg van het
slechte wegdek haar woning niet
kon bereiken, is mevrouw N.
Haukes-Tissen uit Camperduin
zaterdagavond per slee en per
Landrover door het weiland naar
een op de Hondsbosseweg ge-
reedstaande bus van de rijkspolitie
Schoorl vervoerd en vervolgens in
allerijl, voorzover de gladheid zulks
toeliet, naar het Centraal Zieken-
huis van Alkmaar gereden.

De ziekenwagen was inmiddels
aan de Kamperkade, een smalle
polderweg, gestrand. De chauffeur
vond het niet verantwoord verdere
pogingen te-ondernemen de woning
van mevrouw Haukes aan de Mos-
terdweg (het verlengde van de
Kamperkade) te bereiken.

Op medisch advies moest de
vrouw worden opgenomen. Dit ge-
beurde na een hachelijk avontuur
onder bizarre weersomstandig-
heden, maar met behulp van omwo-
nenden, mensen van de dienst ge-
meentewerken, familieleden van
mevrouw Haukes, en zoals gemeld,
de rijkspolitie. Ook de ziekenbroe-
ders, die hun vervoermiddel aan de
slootkant hadden laten staan, be-
gaven zich over het weiland om
hulp te bieden.

In de loop van zondag is me-
vrouw Haukes bevallen van een ge-
zonde zoon v.an bijna zes pond.

In Camperduin

Zwangere

vrouw per

slee uit

isolement

8

strandde een eigen Ford van de ver-

keersgroep via een glijpartij gehavend in

een sneeuwduin langs rijksweg 34,

wachtend op redding (zie foto).

Opper A. v.d. Ban, rayoncommandant

van Rilland-Bath (groep Reimerswaal)

ging op diezelfde vrijdag 23 januari te-

gen zes uur 's morgens van huis om zijn

dienst aan te vangen met de assistentie-

surveillance. Al spoedig konstateerde

hij dat het rijden op de wegen onmoge-

lijk was en keerde daarom naar zijn ra-

yonbureau terug om zich voorlopig met

Schapen oueruaren op

Van Harinxmakanaal
KIESTERZIJL - Op het Van

Harinxmakanaal bij Kiesterzijl
onder Franeker zijn maandag 21
schapen overvaren. De dieren
liepen op het ijs, toen uit de rich-
ting Harlingen enkele vracht-
schepen zich door dat ijs ploeg-
den in de dichte mist. Zestien
schapen verdwenen onder het ijs,
vijf moesten met verwondingen
naar het abattoir gebracht wor-
den. De dieren waren van vee-
houder A. Houtsma te Kiesterzijl.
De rijkspolitie te water heeft een
onderzoek ingesteld.

andere zaken bezig te houden. Maar op

het stoepje voor de voordeur gleed hij

uit en brak een enkel, zodat hij toch

weer met een auto de weg op moest. . .

naar het ziekenhuis.

De gladheid bracht menig mens in moei-

lijkheden. En dus trad de politie op vele

plaatsen op om de helpende hand te bie-

den, zoals artikel 28 dat ook voor-

schrijft. De ene keer betrof het een

zwangere vrouw die door kollega's van

de groep Schoorl per slee naar een zie-

kenhuis moest worden getransporteerd.

"Oppassen blijft de boodschap", waar-

schuwde Assen. Even later strandde de-

ze wagen van de verkeersgroep op rijks-

weg 34. (Foto Roei Barkhof)

----+
De wachtmeesters K. Rosing en A.

Sman van de groep Edam- Volendam

per arreslee over het ijs naar het Slobbe-

land om vogels te voederen. De eigenaar

van de pony, opper J. A. C. Spelt, is

ook de ontwerper van het aangepaste

voertuig, dat voortreffelijk bleek te vol-

doen.

(Foto Nieuwe Noordhollandse Courant)
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Een andere keer was het voor een be-

jaarde hartpatiënte dat kollega's van de

groep Oostburg over spekgladde polder-

wegen gleden om haar medicijnen te be-

zorgen.

Ijsselmeer

In elke strenge winter grijpen waaghal-

zen hun kans. De kollega's aan de

IJsselmeer- en Waddenkust hebben het

weer ervaren.

Nadat op 19 januari drie drieste Me-

demblikkers (ervaren zeilers, uitgerust

met navigatiemiddelen en hun oude Daf

voorzien van uitstekende dwarsbalken

om te voorkomen dat de auto meteen

naar de bodem zou zinken) met sukses

de 22 km naar Stavoren en terug over

het IJsselmeer hadden afgelegd, waag-

den ook anderen dit gevaarlijke avon-

tuur. Per auto, per bromfiets, per fiets

zelfs.

Een oude 'eend' uit Enkhuizen bereikte

bijna de overkant, maar na 4 uren dwa-

len langs wakken en ijsbergen, zakte het

vehikel - in het zicht van de haven van

Lemmer - met drie mannen door het

ijs. En de rijkspolitie van Lemsterland

was natuurlijk wel zo goed om de waag-

halzen de helpende hand toe te steken.

Minder geluk had de Friese koe van vee-

houder Baukema uit Nijemirdum, hoe-

wel het zo mooi had kunnen zijn, want

de jonge zwartbonte was uitverkoren

voor een bezoek aan een potente stam-

boekstier. Vermoedelijk in paniek ge-

raakt, toen ze plotseling uit de donkere

stal in het fel-wit van de besneeuwde

9
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Friesland was klaar

Het wachten was natuurlijk op hèt

schaatsevenement: de Elfstedentocht.

De politie in Friesland was er klaar

voor. Onze info uit Leeuwarden meldt,

dat op vrijdag 5 januari 1979 alle poli-

tiële voorbereidingen waren getroffen:

"Het al sedert 1963 bestaande draai-

boek 'Politiereglement Elfstedentocht

per schaats' was aan de huidige situatie

aangepast en o.a. uitgebreid met 2 heli-

de barre winter
van'79

buitenwereld kwam, rukte het verliefde

meisje zich los en verdween op de wijde

ijsvlakte van het IJsselmeer. Drie dagen

later vonden kollega's van de groep Me-

demblik het kadaver in een wak bij de

vuurtoren 'De Ven' (omslagfoto).

kopters en 1 vliegtuig (voor

waarneming/verbinding tijdens de tocht

en opsporing van achtergebleven

schaatsers 's avonds), 4 Porsches, 5 ran-

gerovers (carriers) en 1 kraanwagen van

de A.V.D. (voor het wegslepen van

vastgeraakte auto's, e.d.). Honderden

bedden waren gereserveerd voor de van

elders komende kollega's, van wie 230

uit andere districten. Volgens het draai-

boek zijn er direkt bij de Elfstedentocht

betrokken: 400 man plus nog eens zo'n

Eigenlij k is er
allang
één Nederlandse
politie ...
door Rob van Rees

Rob van Rees

10

Die spiegelgladde dinsdag 23

januari vielen de eerste klappen.

Voor ons in de verkeerscentrale

betekende dat een lange dag 'life'

op de radio. Eerst van 07.00 tot

09.00 uur bij de AVRO op Hil-

versum I en verder tot 's middags

zes uur op III te gast bij de VA-

RA. Met tips en adviezen die uit

het hele land binnenkwamen.

Later ook leuke reakties. Den

Haag liep (volgens een opbelIer)

op pannesponzen en Doorn met

sokken over de schoenen. In

Scheveningen liep een meneer 6

km per uur, dank zij het feit dat

hij schroeven door zijn schoenen

had gedraaid. Een oude baas van

90 adviseerde om, als je voelt dat

je uitglijdt, door de knieën te

gaan zodat je niet zo'n smak

maakt. En dan was er die meneer

die opbelde om te vertellen dat

hij sokken over zijn schoenen

had getrokken, naar zijn auto

was gelopen en daarna getracht

had weg te rijden, maar alle kan-

ten op was gegleden en daarom

de tip van die sokken maar een

rot idee vond. . .

Meer problemen leverde het

laatste weekend van januari op.

A! tijdens de vrijdagavondspits

kampte het verkeer op vele plaat-

sen met spiegelgladde wegen. Pas

tegen tien uur 's avonds waren

we er door.

Zaterdag bleven velen thuis of in

de directe omgeving, zodat we op

grote doorgaande wegen weinig

last hadden. En het leek erop dat

de zondag hetzelfde beeld zou ge-

ven. In het westen scheen een

heerlijk zonnetje. Het leek prach-

tig en kennelijk geloofde men

niet zo erg in de verkeersinforma-

tie die uitgezonden werd. Het zou

wel meevallen.

Maar het viel tegen. Want op de

grote uitvalswegen van de

Randstad, de A-l2 naar Utrecht,

lag ter hoogte van Reeuwijk de

grens van een mistgebied. En

daar dook men massaal en met

voor die situatie veel te hoge snel-

heid in. Het gevolg was een serie

ongevallen waarbij uiteindelijk

meer dan honderd voertuigen be-

trokken raakten. Vijf brandden

er finaal uit. Zestien mensen

moesten voor behandeling naar

het ziekenhuis en het duurde lang

voor er weer wat ruimte kwam.

Maar met aller inspanning lukte

het toch om de boel aan kant te

krijgen en dan zie je dat er eigen-

lijk allang één Nederlandse poli-

tie is.

Want of er nu rijks- of gemeente

voor staat, "gepeesd" hebben ze

allemaal. Kollega's van de land-

groepen rond het bewuste wegge-

deelte of van de gemeentepolitie

Woerden of van de AVD of later

(voor het beantwoorden van vra-

gen van ongruste mensen die iets

gehoord hadden via de radio) de

gemeentepolitie Gouda, ze waren

één. En ze zorgden ervoor dat de

verkeerscentrale de nodige infor-

matie kreeg zodat ook wij door

konden gaan met het uitzenden

van onze verkeersberichten voor

hen die nog weg moesten of al

onderweg waren. Om zo, via de

radio, te proberen nog mèèr on-

gevallen te voorkomen.
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100 man voor toezicht op de uitvoering,

begeleiding pers, extra bezetting meld-

kamer, etc."

Het is er helaas niet van gekomen. Maar

ijspret was er wel, voor jong en oud:

korte- en langebaanwedstrijden, toer-

tochten op de schaats, arresleewedstrij-

den. Aktiviteiten waarbij (vooral in de

waterrijke gebieden) heel wat RP'ers as-

sistentie verleenden, vaak zelf op de

schaats.

In de rekreatiegebieden maakte de be-

f"""""~~~~~""""""""""-IRegiodienst trok
Ier niet op uit
• EDAM-VOLENDAM. - De regio-
~dienst, die 's na.chts opereert in Water-
.land en die zijn domicilie heeft- in
IEdam-Volendam kon er in de nacht van
• zaterdag op zondag, in verband met de
• gesteldheid van de wegen, niet OP ujt-
Itrekken.
• De wegen waren op sommige' plaat-
: sen met 5 centimeter ijzel bedekt.
• Er kwamen veel telefoontjes van au-
Itobestuurders, die de auto aan de kant
• van de weg neerzetten en te voet verder
• JPngen. Soms ,werden daatb~ fikse
Iwandelingen gemaakt (onder meer van
• De.Rijp naar Purmerend).
: Een keér moest' de rijkspolitie Mon-
• nickendam toch uitrukken.
I Op Marken was een inwoonster, die
• in verband met gezinsuitbreiding, naar
• het ziekenhuis in Hoorn moest worden
, vervoerd.
• De politie Monnickendam slaagde er-
• in de Markerdijk over te komen en

!bracht de toekomstige moeder en vader
veilig naar Hoorn.

manning van vastgevroren RP-boten

zich ook zo verdienstelijk, evenals met

het kontroleren van de ijstoestand. En

natuurlijk hielden zij zich bezig met het

redden en voederen van duizenden wa-

tervogels die niet tegen dit barre weer

opgewassen waren.

Dieren in nood

Trouwens overal werd de hulpverlening

aan dieren-in-nood door de politie

gesteund, soms zelfs op touw gezet en in

goede banen geleid. Op grote schaal is

er samengewerkt tussen gemeenten,

jachtopzieners, dierenbescherming,

staatsbosbeheer, politie en burgerij om

zoveel mogelijk levens te redden: vo-

gels, vissen, wild.

" Als jager en vogelgek doe je zoiets ge-

woon, vind ik" , zegt voorlichtingsamb-

tenaar M. J. de Leeuw uit Benning-

broek, die 's morgens al vroeg op was

om vogels te voederen en bijten in het ijs

Op weg om de strooiwagen van Dode-

waard op te speuren, die een gestrande

autobus op de been zou moeten helpen,

gleed de KSA van de groep Valburg van

de weg. Dank zij een vierde voertuig

(een takelwagen), kon de politiewagen

weer op weg om . .. . enz.

Range Rover
bleek goede keus

In deze wintermaanden hebben de sur-

veillanceonderdelen van de algemene

verkeersdienst zich niet alleen toegelegd

op de ongevalsbehandeling, de surveil-

lance, de hulpverlening aan weggebrui-

kers, maar er vooral voor gezorgd dat

een vlotte doorstroming van het verkeer

op de autosnelwegen mogelijk bleef.

De surveillanten van de G.M.S. konden

meestentijds niet met hun motoren de

weg op en deden daarom vaak dienst bij

de Groep Basissurveillance (G.B.S.).

Ook het personeel van de Groep Tech-

nische Controles en de Groep Snelheids-

controles deed dienst met surveillanten

van de G.B.S. in Range Rovers.

Tijdens deze winter is gebleken dat de

aanschaf van de Range Rover als sur-

veillancevoertuig een goede keuze is ge-

weest. Onder de meest bizarre weers-

omstandigheden bleef dit surveillance-

voertuig zijn goede diensten bewijzen.

Zoals op 23 januari, toen overal in Ne-

derland opstoppingen ontstonden als

gevolg van spiegelgladde wegen door ij-

zel, waardoor het vrachtverkeer op de

rijksweg 12 onder Maarn niet meer over

een spoorwegviaduct kon komen. In de

file die hierdoor op beide rijbanen ont-

stond, bevonden zich ook de strooiwa-

gens van Rijkswaterstaat die op weg wa-

ren naar dit viaduct.

Surveillanten van de G.B.S. reden met

een groot aantal Range Rovers tegen het

verkeer in naar dat viaduct en slaagden

er met behulp van dit surveillancevoer-

tuig in om zelfs de zwaarste voertuigen

over het viaduct te helpen. Pas daarna

konden de strooiwagens het viaduct be-

reiken en beginnen met de bestrijding

van de gladheid.

De tot de uitrusting van de Range Rover

behorende bevrijdingsapparatuur be-

wees zijn nut. Met behulp van deze ap-

paratuur konden verscheidene bij een

ongeval bekneld geraakte automobi-

listen worden bevrijd.

Ondanks de constante inzet van alle

voertuigen bij de G.B.S., had men hier

zelf geen schadegevallen.

11
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zijn aangereden. Ze leven nog wel. Of

de politie er iets op weet . . ."

Wachtmeester S. J. Stomp (Vlieland)

zag zijn goede daad - het per jeep ver-

voeren van een gewonde, jonge zeehond

- beloond met een fikse beet in z'n

hand.

Maar overal uit het land klinken dezelf-

de positieve berichten over mensen die

zich inzetten voor het dier. Zoals de kol-

lega's in Monnickendam die bevroren

en ondervoede reigers redden. Of de

mannen van Edam die reigers en meer-

de barre winter
van'79

te hakken, "soms lijkt het wel ondank-

baar werk. Ik had zeven totaal verzwak-

te knobbelzwanen op het wak en bij het

voer. Ze knapten helemaal op en zojuist

(31 jan.) komt een automobilist mij

thuis vertellen, dat in de bocht bij de

brug twee zwanen op de weg door hem

Wachtmeester W. H. Bol uit Monnic-

kendam met een van de vele geredde

zwanen. Het dier was één klomp ijs en

moest eerst een paar uur worden ont-

dooid, voordat het weer kon worden te-

ruggezet. (Foto C. A. v. Eekelen)

12

koeten uit het ijs bikten om ze voorlopig

een nieuwe kans te geven in een dieren-
asiel.

Helaas waren er ook uitzonderingen.

Ook nu weer moesten er nonchalante

eigenaars van dieren worden wakker ge-

schud, omdat ze hun paarden of scha-

pen niet in bescherming namen tegen

honger en extreme vorst.

Nog bonter maakten het stropers, die de

noodsituatie misbruikten door de half.

verhongerde, vaak versufte reeën, hazen

en konijnen te schieten.

Voer voor vreemde vogels

Op honderden plaatsen in ons

land zijn in de barre winterperio-

de voederplaatsen ingericht. Ook

in de achtertuin van het groeps-

bureau te Wittem. Daar konsta-

teerde beheerder De Boer van het

dierenasiel te Heerlen, tevens

kontroleur Vogelwet, dat niet

minder dan 23 soorten tot de

vaste bezoekers behoorden:
fazanten (hennen),

klucht patrijzen,

houtduiven,

tortelduiven,

turkse tortels,

kramsvogels,

koperwieken,

meteIs,

spreeuwen,

zanglijsters,

boekvinken,

knepen,

kneus,

groenlingen,

mezen (2 soorten),

winterkoning,

roodborstjes,

ringmus,

huismussen,

kouw,

roek.

Zelfs een torenvalk, die met de

regelmaat van de klok omlaag

dook en merels greep en zo een

indirekt gebruik van de voeder-

plaats maakte.

De wonderbare spijziging te Wit-

tem maakte zoveel indruk, dat de

dierenbescherming tot subsidië-

ring overging en de kollega's een

bedrag van f 400,- voor voedsel

beschikbaar stelde.
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Ook beschermde zangvogeltjes waren

niet veilig. Terwijl half Nederland zich

uitsloofde om de gevederde vriendjes

door de winter te helpen, probeerde in

Eygelshoven een vogelaar zijn slag te

slaan. Toen een patrouille van de op-

vangeenheid aldaar in een tuin het op-

gestelde slagnet en de lokvogeltjes ont-

dekte, had de man al twee vinken en een

kneu gevangen.

Maar over het algemeen is er goed sa-

mengewerkt tussen publiek en politie.

Bij zoveel aktiviteiten op grond van arti-

kei 28 moesten andere taken vaak wor-

den verwaarloosd. Van de gebruikelijke

verkeerskontroles was natuurlijk nau-

welijks sprake. Trouwens zelfs de ver-

metelste wegpiraten zagen geen kans om

snelheidslimieten te overschrijden.

Geen slipcursus ...

Van de in januari uitgeschreven verga-

deringen en cursussen liepen er verschei-

dene in de (sneeuw)soep en niet iedereen

was daar altijd even rouwig om. Ook

Politie helpt

dieren

r/;

een 'gewoon' mens wil wel eens uitvrie-

zen ...

Het sterkste staaltje dat ons uit de

rijkspolitiewereld ter ore kwam, werd

ons gemeld door onze info uit Eindho-

ven. Het betreft ons aller verkeers-

sehooi, die op 4 januari jl. liet weten dat

de slipcursus in Deil geen doorgang zou

kunnen vinden wegens gladheid . . .

(AKA)

Receptioniste Anneke Visser van de

opleidingsschool in Harlingen voerde

dagelijks zo'n 80 eenden voor de deur.

(Foto Studio Bouma)

Personeel van de groep Gendringen

voert een tijdelijke wintergast op het bu-

reau: een door de kou bevangen eend.

13
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Jaar
1978
te kijk

I. De Zilveren Camera, de winnende

foto en de winnaar: fotograaf Guus de

Jong bij de prijsuitreiking.

"De winnende foto van dit jaar heeft

een gruwelijke gebeurtenis tot onder-

werp: de dood van een mens", merkt

NVF-voorziller Sem Presser wat ten-

dentieus op in zijn woord vooraf, "ver-

wijt dit de fotograaf niet, niet hij is de

dader. "

Het betreft de aanhouding (met dodelij-

ke afloop) van de RAF-terroristen

Wackernagel en Schneider te Amster-

dam.

(Foto Frits Gerritsen).

2. In de kategorie Nieuws Feature zond

fotograaf Minne de Jong van Associa-

ted Press (Amsterdam) deze foto in, die

hij maakte tijdens het proces tegen de

overvallers van het provinciehuis in As-

sen.

14
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"Met een foto van flauwekul is nog

nooit een Zilveren Camera gewonnen.

De zege blijkt meestal voorbehouden te

zijn aan de 'harde' nieuwsfoto. Daar is

niet iedereen gelukkig mee, maar de

fotojournalistiek treft geen blaam.

Journalistiek heeft in onze demokratie

het recht en de plicht om de bek open te

sperren, zeer wijd zelfs. Geen slot op de

mond, geen hand op de lens."

Aldus Sem Presser, voorzitter van de

Nederlandse Vereniging van Fotojour-

nalisten, ter introduktie van het foto-

boek 'Jaar te kijk 1978', dat voor de

zesde maal een jaar in beeld brengt. Een

dokument dat - zo wordt in het boek

gezegd - 'ieder jaar belangrijker wordt

als memorie van ons volk'.

Op verscheidene nieuwsfoto's komt ook

de politie in beeld: als helper (bij een

reddingsaktie of ernstig ongeval) als wa-

ker over de burgerlijke veiligheid en ui-

teraard ook als handhaver van de open-

bare orde.

Op deze pagina's drukken wij - met

toestemming van de Zil~eren Camera

commissie - enkele van deze foto's af.

De tentoonstelling van het ingezonden

werk was tot eind januari op de lucht-

haven Schiphol te zien en zal vervolgens

het land in gaan.

Wie de 165 beste prenten thuis op z'n

gemak wil bekijken en bewaren, kan

voor f 13,50 een exemplaar van het

boek' Jaar te kijk 1978' bestellen.

3. De TOenmaligeJustitieleider Van Agt

in RP-trui en met RP-begeleiding tijdens

een fietstocht door Friesland in de da-

gen vóór de verkiezingen, waarbij de

excellentie'tube' niet bestand bleek te-

gen harde Friese kopspijkertjes.

(Foto B. Friedlander, Amsterdam).

4. Fotograaf Tom Vermeulen van Pers-

buro vld Veen (Groningen) maakte de-

ze opname van het provinciehuis in As-

sen, toen BBE-mariniers een eind aan de

gijzeling hadden gemaakt.

5. Voor de kategorie Verhalend Nieuws

maakte Frans Yprna van het Arnhems

Persagentschap een serie foto's van het

eten brengen door een RP-kollega bij de

gijzeling van maatschappelijk werkster

Yvonne in Groenlo (sept. '78). Een an-

dere foto uit deze serie plaatsten wij

reeds bij onze reportage over de gijze-

ling (RPm okt. '78).

4

5
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Met bijdragen van: P. F. Putter, Th. A. Leenders, G. A. Boot. J. C. de Groot. J. Scheper. M. J. de Leeuw. Th. Spelt. D. G. van de Wille.

G. M. Koning. U. de Lange. Eindredaktie: A. Huizing.

Kei-pak
van bet hart
voor de
adjudant
pag. 19

Wie van
de drie?

Een echte Vermeer,

een echte Van

Megeren of een

echte van Megen?

pag. 24

Sint in Sex-
en
Pietersbierum
Met zoveel sukses dat het

feest wordt herhaald.

pag. 20

Is Pijkstra
'neigen korps
begonnen?
pag. 24

Twee handen

op één buik
pag. 21

Sorry!
Wat neem je mee

van acht weken

kaderschool?

zei Verkeersschool-

direkteur Van Laar, we

leveren geen kamer-

geleerden af. Maar wel

een praktisch boekje.Van 'een warme wind

onder je vleugels' en nog I Juist, rebuskenners:

veel meer. Drieling in Driebergen.

pag. 19 I pag. 18 pag. 18
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Verkeersschool levert

geen kamergeleerden af

SPECIALISME: VERKEER,

heet de brochure waarvan

het eerste exemplaar op vier

januari j.l. aan de Algemeen

Inspekteur van het Korps

Rijkspolitie werd overhan-

digd door de direkteur van

de Verkeersschool, kolonel

H. van Laar.

Bij het 30-jarig bestaan van

de school mochten leiding en

medewerkers zich verheugen

in een stukje publiciteit, dat

vorm kreeg in de verschij-

ning van het 28 pagina's tel-

lende boekwerkje.

De uitgave heeft ten doel

binnen het korps en daarbui-

ten meer bekendheid te ge-

ven aan de aktiviteiten die de

Verkeersschool aan de dag

legt zowel op het theoreti-

sche als op het praktische

verkeersgebied.

In een zakelijke opsomming

- met veel foto's - wordt

duidelijk gemaakt welke mo-

gelijkheden de opleidingen

aan de Varenkamp bieden.

De producenten van de bro-

chure blikken daarnaast even

terug naar de geschiedenis

van de opleiding en het on-

derkomen in Bilthoven, gaan

voorts kort in op de algeme-

ne politietaak en geven daar-

naast aan voor welke op-

drachten de verkeersspecia-

listen worden opgeleid. Zij

geven daarnaast hun visie

over de toekomst:

"De Verkeersschool heeft als
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niet onbelangrijke taak de neemt. Voorop staat steeds

nieuwe ontwikkelingen op de praktische Rijkspolitie-

verkeersgebied te volgen. Dat man. Specialisme Verkeer

is geen sinecure wanneer u , van de Rijkspolitie levert

zich bedenkt in welk geen kamergeleerden af.

zevenmijls-laarzen-tempo het Want die hebben we op de

totale verkeer jaarlijks toe- weg niet zo nodig." (A.H.)

Drieling in

Driebergen

DRIEBERGEN. - Op 2 de-

cember was Sinterklaas en

zijn knechten bij de perso-

neelsvereniging RP-Alex

van de Algemene Verkeers-

dienst op bezoek. Onder de

kinderen die de enige echte

Sint kwamen aanschouwen,

was ook de Rijkspolitie-

drieling van de familie Van

den Donk uit Heesch. Onder

toeziende ogen van vader en

moeder bestegen de kleintjes

Claudia, Marc en Jeroen de

broze knieën van een ver-

heugde Sint.

(ThL)

Foto: Fotodienst A VD.
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Mensen en Meningen

op de kaderschool

APELDOORN. - "Een

goed kaderlid is iemand die

het verstaat naar de eis van

deze tijd met medewerkers

om te gaan. Hij is flexibel in

zijn optreden. Hij zal ook

naar het publiek toe op een

open wijze functioneren. Hij

is een chef die - als het kan

- met argumenten werkt.

Die zijn personeel leidt van-

uit een democratische grond-

houding maar in acute situa-

ties het personeel bereid

vindt zonder voorafgaand

overleg een opdracht uit te

voeren. Dat omgaan met an-

deren kan een kaderlid niet

uit een boekje leren."

Dat zegt J. M. de Vos,

hoofd opleiding en vorming

van de kaderschool RP te

Apeldoorn in onlangs ver-

schenen brochure 'Ontmoe-

tingspunt van Mensen en

Meningen'. Een boekje dat

bedoeld is voor nieuwe rela-

ties van de school: officieren

van justitie, rechters, burge-

meesters, gastdocenten e.a.

Ook de kursisten wordt een

exemplaar toegestuurd.

In vierentwintig pagina's ge-

ven direktie en stafdocenten

weer hoe hun gedachten zijn

over de opleiding van aan-

staand kader, waarbij onder

andere aan de orde komen:

management en organisatie,

leiderschap, samenwerking,

communicatieve vaardigheid,

eigen mogelijkheden en be-

perkingen en wat er meer in

het lesprogramma is opge-

nomen.

Wat neem je van acht weken

vorming mee? vroegen de

makers van de brochure.

'De kursus was een warme,

opstijgende wind onder de

vleugels van een zweefvlieg-

tuig. De horizon werd wijder

naarmate je steeg', liet een

van de kursisten van de

opleiding weten. Een ander

bracht zijn ervaringen in een

wat nuchterder toonzetting

onder woorden: 'Zware wis-

sel op gezinsleven, maar ik

heb er veel van

meegenomen'. Voor een der-

de die zijn mening gaf bleef

er iets van twijfel hangen:

'Ga toch iets onzeker terug.

Hoop in de praktijk aanslui-

ting te vinden ... '

Uit de inhoud van de bro-

chure blijkt, dat binnen af-

zienbare tijd ook andere kur-

sussen aan de kaderschool

zullen worden georganiseerd.

In de eerste plaats is dat de

bekende adjudantenkursus,

in het verleden veelvuldig ge-

houden, maar tijdelijk stop-

gezet door de ontstane ach-

terstand in kaderkursussen.

Ook wordt gedacht aan ver-

volgkursussen voor kader-

leden die na de eerste kursus

een aantal jaren praktijk

hebben opgedaan.

Verder zal aan de kader-

school de opleiding van do-

Keiëzen feliciteerden
groepscommandant

HEESCH. - Het 40-jarig

ambtsjubileum van adjudant

C. J. Waals, groepscomman-

dant te Heesch, kreeg een

extra cachet, toen op de re-

ceptie een deputatie ver-

scheen van de in het bewa-

kingsgebied van de groep

Heesch woonachtige Keiëzen.

Geheel spontaan waren zij

naar Heesch gekomen om de

jubilaris te feliciteren en hem

een geschenk aan te bieden.

Foto: Techn. Rech.,

Den Bosch

centen voor de verschillende

rijkspolitiescholen plaats vin-

den. Begonnen wordt met de

voortgezette vorming van de

reeds fungerende docenten;

daarna komen de nieuw te

benoemen docenten aan de

beurt. (A.H.)

19
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Kollega Andries van der Graaf (rechts) ontvangt het eerste

exemplaar van zijn boek 'Goudriaan Gisteren'.

(Foto: Jan de Leeuw, Ottoland)

Postcommandant

Goudriaan

was niet van gisteren

GOUDRIAAN. - Kollega

Andries van der Graaf heeft

zijn vier jaren postcom-

mando in Goudriaan terdege

benut. Want in die periode

zag hij kans om zoveel plaat-

selijke historie op te duiken,

dat er onlangs een 400 blad-

zijden tellend boek van kon

verschijnen, getiteldGoudri-

aan Gisteren'. In het ge-

meentehuis overhandigde uit-

gever De Groot het eerste

exemplaar aan de auteur, die

het op zijn beurt officieel

aan burgemeester Top van

Goudriaan aanbood.

Vanzelfsprekend heeft de

politieman-schrijver ook een

hoofdstuk gewijd aan de po-

litie van weleer 'Van dien-

ders, veldwachters en klap-

wakers' .

Voorlichtingsambtenaar J. C.

De Groot (Dordrecht) pikte

voor ons een citaatje uit een

van de oude pv's: "Dat ge-

zegde drie personen na door

mij, Veldwachter te zijn ge-

waarschuwd eindelijk zijn

doorgegaan, totdat zij een

20

paar huizen verder de huis-

vrouw van mij, Veldwachter,

ontmoette, welke door ge-

noemde personen werd te-

gengehouden en door Sel-

vester Gelderblom op een

onbetamelijke wijze werd

aangegrepen, gepaard gaande

met onkieze uitdrukkingen."

Oud-Goudrianers, die het

boek zouden willen kopen

(f 29,50), moeten vlug zijn,

want van de oplaag van 1000

exemplaren waren er meteen

al 700 verkocht.

Sint in Sex- en

Pietersbierum

LEEUWARDEN. - Een

ware ontkleedpartij ging

vooraf aan de Sinterklaas-

intocht in Sexbierum-

Pietersbierum. Een viertal

RP'ers verwisselden namelijk

het uniform voor andere kle-

dij en zorgden dat voor het

eerst sinds de oorlog de Sint

en zijn gevolg in hun dorp

kon worden ingehaald. Wel

was er incidenteel een Sinter-

klaas op een van de scholen

te zien, maar daar bleef het

dan ook bij.

In samenwerking met de

plaatselijke middenstand

zorgden wmr. J .S. Postma

(Sint), owmr. D. Veenstra

(Piet I), wmr. R. B. Boersma

(Piet 11)en wmr. I A.B.

Rietsma (Koetsier) - allen

zelf vaders van opgroeiende

kinderen - dat de Sint op

gepaste wijze zijn intocht

kon maken.

In een Duitse jachtwagen,

die door de vader van kolle-

ga Rietsma ter beschikking

werd gesteld, voorafgegaan

door een draaiorgel, streek

de Goedheiligman na een

tocht door het dorp tenslotte

neer in een plaatselijk café

waar 300 kinderen op een.

traktatie werden onthaald en

Sint later de verloting ver-

zorgde.

Het Sintkwartet had zo'n

sukses dat er nu al een optie

ligt voor de volgende vijfde
december.

maar steeds sprong u voor

ons 'in de bres.

Ja, dit jaar ging ik ook de

snelheid overschrijden

en een fikse bekeuring was

niet meer te vermijden.

Ik had het echter weer

verdiend,

toch blijft de politie onze

beste vriend.

De kermis, 0 wat een polders

feest.

Sommigen gedragen zich als

een beest.

Maar u liet zich van de

goede zijde zien

en kreeg van de bevolking

een tien.

(J. S. Postma)

V.l.n.r. J. S. Postma, D.

Veenstra, R. B. Boersma en

A. B. Rietsma.

Gedicht voor

RP Anna-Paulowna

ALKMAAR. - Wat zou er

gebeurd zijn op de kermis

van Anna Paulowna vorig

jaar? Van de familie Keste-

100 kwamen we het niet aan

de weet. Ook de groepscom-

mandant die ons bijgaand

gedicht stuurde, liet zich er
niet over uit.

'Alweer een jaar is er

verstreken.

En vaak hebben wij van u

opgekeken.

Af en toe las u ons de les,

In heel veel plaatsen heeft de

politie het zwaar,

maar hier in Anna Paulowna

zijn wij niet zo naar.

Wat zouden wij zonder u

allen moeten doen,

Dan was er zeker geen

fatsoen.

Daarom zullen we u allen

weer gedenken

en u deze lekkere taartjes

schenken.

Voor de burger heel veel

goed.

Dat geeft de burger weer

moed.

Fam. Kesteloo
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Politie-Gemeente Moordrecht twee handen op één buik

,

DEN HAAG. - "Men

hoort de bevolking van

Moordrecht regelmatig spre-

ken over twee handen op één

buik als het gaat over de ver-

houding - samenwerking

mag ik wel zeggen - tussen

de gemeente Moordrecht en

de Rijkspolitie. Dit beeld wil

ik graag in herinnering laten

blijven vandaar dit beeldje

dat die verhouding symboli-

seert", aldus postcornman-

dant P. Bongers van Moor-

drecht bij de heropening van

het gerestaureerde raadhuis,

bij welke gelegenheid hij zijn

burgemeester bedacht met

een schepping van dochter

Conny Bongers voorstellende

twee handen op één buik.

Het gemeentehuis biedt op

de bovenverdieping tevens

woon- en leefruimte voor een

viertal kollega's van de post.

(Th.S.)

Van al het zwoegen en zuch-

ten van gemeentepersoneel

bij de verhuizing naar het ge-

restaureerde pand maakte

kollega Cock Sleeuwenhoek

een aantal foto's. Een kolla-

ge ervan werd aan de burge-

meester bij de opening aan-

geboden. Naast de burge-

meester de CdK in Zuid-

Holland, mr. W. Vrolijk.

(Foto Martin Droog)

Cupido op het

goede spoor

's-HERTOGENBOSCH. -

Opnieuw een 'politiehuwe-

lijk' . Op 15 december gaven

de wachtmeesters Nanda Cu-

pido en Fons Spoor, beiden

van de post Nistelrode

(groep Heesch) elkaar het

ja-woord.

Het huwelijk werd voltrok-

ken door de burgemeester

van de gemeente die zich

voor deze gelegenheid had

opgeworpen als ambtenaar

van de burgerlijke stand.

In zijn toespraak trachtte hij

de groepscommandant van

het jonge stel te bewegen een

gunstig dienstprogramma voor

het echtpaar vast te stellen.

"Maak er een soort mobiele

eenheid van", stelde hij
voor.

's Avonds was er feest voor

familie, vrienden en

kollega's. Tijdens het feest

bleek Cupido plotseling ver-

dwenen zonder ook maar

een Spoor achter te laten.

(GAB)

Ook Elseviers Weekblad

bleek op de hoogte van het

niet alledaagse huwelijk. Het
dacht er dit van:

kort
&klein

gelezen

• De gemeentepolitie Eind-
hoven bepantsert alle surveil-

lancewagens.

• Mr. J. de Ruiter,
minister van Justitie is van

plan op 26 maart a.s. de

Rijkspolitie-opleidingsschool

in Harlingen te openen.

• De staf, meldkamer, re-
cherchegroep en groep tech-

nische recherche van het dis-

trikt 's-Gravenhage zijn ver-

huisd naar de Van de Valk

Boumanweg 180,2352 JD

Leiderdorp. Het telefoon-

nummer is 071-899270.

• Vaartuigen van de
Rijkspolitie te Water en van

Rijkswaterstaat moeten wor-

den uitgerust met materieel

voor het bestrijden van klei-

ne en beginnende scheeps-

branden, aldus een Gelders/

Overijssels rapport voor de

Minister van Binnenlandse

Zaken.

• In Breda ging men ook
verhuizen. De staf en recher-

chegroep van het distrikt zijn

nu te vinden aan de Heer-

baan 42-44 te Breda. Het

postbus- en telefoonnummer

is hetzelfde gebleven.

• Uit vrij Nederland:

21
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"Bedankt zoon"

Met de lessen van de 'speur-

derschool' in hun achter-

hoofd stonden de Bossche

rechercheurs om half acht

's morgens voor de deur van

het huis waar, volgens de

laatste berichten, hun 'klant'

zich zou ophouden.

Na enig wachten deed een

flinke, ongeveer zestigjarige

vrouw de deur voor de poli-

tiemannen open. Het bleek

de moeder van de gezochte.

Eenmaal in de woonkamer

troffen ze ook nog zijn echt-

genote aan, zij lag 'te

slapen' .

"Nee, Gerard is niet thuis",

riepen beiden in koor toen ze

hoorden waaraan ze het be-

zoek dankten.

"Kijk het hele huis maar na.

Hij is er niet."

De hulp aan de politieman-

nen kwam uit een onver-

wachte hoek. Tóen ze aan-

stalten maakten om naar de

slaapkamer te gaan, riep de

ongeveer 3-jarige zoon hen

toe: "Papa zit onder het

bed!"

Toen Gerard, in gezelschap

van de kollega's de woning

verliet, draaide hij zich bij

de deur om. Met een vreem-

de blik in zijn ogen keek hij

naar zijn zoon en zei: -"Be-

dankt".

VERKEERSFOUTJE

Een vriendin van mij stapte

op een koude, glibberige ja-

nuarimorgen in haar auto,

hield geen rekening met de

ijsbobbels op het bolle pla-

veisel, gaf gas en knalde, ter-

wijl ze in de rondte slipte,

twee splinternieuwe benzine-

pompen aan de overkant

omver.

Het gaf een hoop lawaai en

22

(De Koppel)

toen ze wit van schrik was

uitgestapt stond de garage-

houder, een bejaarde wereld-

wijze man, al naast haar.

"Ik kon er echt niets aan

doen!", riep ze paniekerig.

"Dat weet ik toch", zei hij

geruststellend, "ik zat achter

het raam en heb alles gezien.

Ik zag die twee pompen in-

eens oversteken en ik dacht

nog: dat gaat mis ... "

(L.l. van Tol in 'Paraat')

'Bestrijding

terreur geen

staatsterreur'
DEN HAAG, 20nov. - "Vooral

in linkse kringen bestaat de nei-
ging het optreden van politie en
krijgsmacht bij bestrijding van
politiek terrorisme aan te mer-
ken als staatsterreur. Een der-
gelijk spraakgebruik suggereert
dat het zou gaan om twee vor-
men van terreur, waarbij de
staat met zijn dwangapparaat
ook nog als de eigenlijke bron
van terreur wordt voorgesteld."

Dit zei /àrof. dr. S. Couwen-
~ zate ag in Dên Haag hJ-
aens de ronferentie Terrorisme
en krijgsmacht, die was georga-
niseerd door de stichting Volk
en verdediging in samenwer-
king met het tijdschrift Civis
Mundi. De stichting vindt dat te
weinig aandacht is besteed aan
de rol van de Nederlandse
krijgsmacht bij het bestrijden
van terrorisme de laatste jaren,
en achtte het daarom zinvol een
conferentie aan dit vraagstuk te
wijden.

Prof. Couwenberg, hoogleraar
staats- en bestuursrecht aan de
Erasmus-universiteit in Rotter-
dam, betoogde verder, dat er de
laatste jaren in tal van westerse
landen weliswaar crises met be-
trekking tot het gevestigde
staatsgezag zijn ontstaan, maar,
zo zei hij, dit rechtvaardigt nog
niet een politiek terrorisme. Hij
benadrukte dat men bij het kie-
zen van de middelen ter bestrij-
ding daarvan steeds gevaren
moet onderkennen die de demo-
cratische rechtsstaat hierbij be-
dreigen.

Import

Majoor F. E!!ter van WjssÇ.-
ker~e, medewerker van de tac-
tisc e commissie van de hogere
krijgsschool noemde de terreur-
bestrijding gel"mporteerd. "In
Nederland hebben wij met on-
geveer een half miljoen immi-
granten te' maken. Het Zuidmo-
lukse conflict bijvoorbeeld is
vooral een conflict van de twee-
de generatie en er zullen in de
toekomst waarschijnlijk ook bij
andere groeperingen soortgelij-
ke problemen ontstaan", aldus
de majoor.

Hij zei terrorismebestrijding
geen taak te vinden voor de
krijgsmacht, maar voor speciale
eenheden van de politie of de

marechaussee. Zo'n eenheid
dient dan grondig te worden op-
geleid, uitgerust en getraind. Hij
pleitte voor beroepspersoneel en
niet voor bestrijding door
dienstplichtigen, omdat" zij niet
zelf hun rechtspositie hebben
gekozen. "Zij zouden in een po-
litiek <;ontlict voor zichzelf kun-
nen bepalen aan de andere kant
te willen staan".

derdemacht
Drs. J. van der Meulen, socio-

loog en stafmëdewerker van
Volk en verdediging, ziet het
liefst een principiële discussie
over militaire bijstand op gang
gebracht. in Nederland. Hierbij
is met name de rol van de mare-
chaussee van belang. "Een der-
gelijke zg. derde macht kan het
tijdstip uitstellen waarbij de
krijgsmacht wordt ingezet en
kan bovendien de politie van
bepaalde geweldtaken ontlasten
die haar imago niet ten goede
zouden komen".

;Kolonel W. Frackers, plaats-
vervangend algemeen inspec-
teur van het korps rijkspolitie,
was van mening dat gevaren die.
zich in eerste instantie tegen in-
dividuele burgers richten, moe-
ten worden opgevangen door de
politie. Gevaren van buiten af
dienen te worden geweerd door
het defensieapparaat, bij geva-
ren "van binnen uit" is het
meestal de "zichtbare overheid"
die als eerste met geweldsitua-
ties in aanraking komt De poli-
tie-ambtenaar is, zo zei hij, door
opleiding, kennis, instelling en
ervaring in staat deze uiterst
moeilijke taak evenwichtig en
beheerst uit te voeren.

Waarborg

Nu de politie als geheel er
meer dan ooit naar streeft van
er voor de Nederlandse burgerij
~'Zijn, ligt hierin juist de waar-
borg voor een redelijk en doel-
matig optreden onder alle om-
standigheden. Terreurbestrij-
ding in Nederland is misdaad-
bestrijding en daarom een taak
voor de regionale politie. Het af-
staan van deze taken aan andere
moet dan ook tot het uiterste be-
perkt blijven, aldus Frackers.
(ANP)
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LEEUWARDEN. - De kol-

lega's van Ameland hebben

er een maat bij. Een kleintje

weliswaar met een te grote

pet. Hij staat steevast voor

het bureau in Nes. De

nieuwkomer blijkt zo hard

als graniet te zijn. Zonder

blikken of blozen, laat staan

met zijn ogen te knipperen,

laat hij het toeristisch geweld

langs zijn schouders glijden.

Hij is niet van zijn stuk te

krijgen. Uit zijn beoordeling

zal te zijner tijd wel blijken,

dat hij opvallend lui is en

dat hij de zaken nogal pas-

sief benadert.

Hoe men ook over hem mo-

ge denken, hij is een wel-

kome aanwinst gebleken op

Ameland. Amelands eerste

beeldhouwwerkje. dat werd

vervaardigd door beeldhou-

wer David van Kampen,

werd reeds op 27 juni van

het vorige jaar door

distriktscommandant D.J.

Monsma onthuld.

De komst van dit kleine,

parmantige en eigenwijze

mannetje is uiteraard bij de

Amelanders niet onop-

gemerkt gebleven. Reeds

voor de onthulling bleek het

baasje de naam 'Evertje' te

hebben gekregen. Waar-

schijnlijk is de gelijkenis met

de postcommandant hieraan

niet vreemd.

Evertje bleef niet alleen. Op

5 december bleken er nog

. eens vijf 'Evertjes' te zijn,

hetgeen een komplete ver-

dubbeling betekende voor de

sterkte van de post. In het

kader van de traditionele

Amelandse Sinterklaasviering

had een vijftal eilandbewo-

ners - 'Omes' - zich na-

melijk verkleed als Evert.

(W. H. G. M. ter Braack)

1978-1 naar buis,

Harlingen wakker

HARLINGEN. - Als een

opleiding van een van de

scholen afzwaait, zijn er al-

tijd wel van die feestneuzen

die zo'n laatste internaat-

avond een min of meer 'lu-

diek' karakter weten te ge-

ven. Zo lukte het enige slim-

meriken van 1978-1om het

bord met de meertonige

hoorns, inklusief akku, uit

Nieuw schip voor

Gorcumse

RP te Water

GORINCHEM. - Op 21

december is op de Waal bij

Gorinchem-de RP 49 offi-

cieel in gebruik gesteld. Het

nieuwe patrouillevaartuig

werd (in 'het bijzijn van de

landelijke commandant, de

commandant van het distrikt

Dordrecht en de comman-

dant van de groep Gorin-

chem van de RPtW, de bur-

gemeester en de korpschef

van de gemeentepolitie van

Gorinchem) definitief over-

gedragen aan de boot beman-

ning die tot voor kort haar

diensten met de RP 24 ver-

richtte.

het verkeerslokaal te ont-

vreemden en het ongezien te

installeren op het platte dak

van de school. Om precies

twaalf uur 's nachts luidden

de jongelui de nieuwe dag

voor de omwonenden in met

geluiden die deden denken

aan een watersnoodramp of

een derde wereldoorlog.

Voordat de 'dienstdoende'

docent (hij had zich al ter

ruste begeven) de sleutel van

de liftschacht had weten te

De nieuwste aanwinst van de

vloot is op de werf van

Schottel Nederland gebouwd

met inachtneming van de

laatste veiligheidsnormen en

voorschriften voor rijksvaar-

tuigen. Met name aan de ge-

luidshinder en explosie-

gevaarlij ke omstandigheden

aan boord is veel aandacht

besteed. Ook de snelheid van

het vaartuig is aangepast aan

de steeds toenemende snel-

heden op de grote rivieren.

Een motorvermogen van 288

PK zorgt voor een topsnel-

heid van ongeveer 29 kilo-
meter per uur.

De 20 jaar oude RP 24 zal

nog enige tijd als reserve-

vaartuig in dienst blijven.

(UdL)

(Foto: J. E. van Cleef)

vinden, hadden al verschil-

lende ongeruste Harlingers

de gemeentepolitie gebeld

met de vraag welke ramp er

nu weer dreigde. Het was

ruim na middernacht dat de

verontrusten hun bed gerust-

gesteld weer op konden zoe-

ken, de kollega's van de ge-

meentepolitie hun surveillan-

ce konden hervatten en de

docent van dienst zijn panta-

lon weer over de stoel kon
hangen. (GMK)
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LEEUWARDEN. - De kol-

lega's van Ameland hebben

er een maat bij. Een kleintje

weliswaar met een te grote

pet. Hij staat steevast voor

het bureau in Nes. De

nieuwkomer blijkt zo hard

als graniet te zijn. Zonder

blikken of blozen, laat staan

met zijn ogen te knipperen,

laat hij het toeristisch geweld

langs zijn schouders glijden.

Hij is niet van zijn stuk te

krijgen. Uit zijn beoordeling

zal te zijner tijd wel "blijken,

dat hij opvallend lui is en

dat hij de zaken nogal pas-

sief benadert.

Hoe men ook over hem rno-

ge denken, hij is een wel-

kome aanwinst gebleken op

Ameland. Amelands eerste

beeldhouwwerkje, dat werd

vervaardigd door beeldhou-

wer David van Kampen,

werd reeds op 27 juni van

het vorige jaar door

distriktscommandant D. J.

Monsma onthuld.

De komst van dit kleine,

parmantige en eigenwijze

mannetje is uiteraard bij de

Amelanders niet onop-

gemerkt gebleven. Reeds

voor de onthulling bleek het

baasje de naam 'Evertje' te

hebben gekregen. Waar-

schijnlijk is de gelijkenis met

de postcommandant hieraan

niet vreemd.

Evertje bleef niet alleen. Op

5 december bleken er nog

"eens vijf 'Evertjes' te zijn,

hetgeen een komplete ver-

dubbeling betekende voor de

sterkte van de post. In het

kader van de traditionele

Amelandse Sinterklaasviering

had een vijftal eilandbewo-

ners - 'Omes' - zich na-

melijk verkleed als Evert.

(W. H. G. M. ter Braack)

1978-1 naar huis,

Harlingen wakker

HARLINGEN. - Als een

opleiding van een van de

scholen afzwaait, zijn er al-

tijd wel van die feestneuzen

die zo'n laatste internaat-

avond een min of meer 'lu-

diek' karakter weten te ge-

ven. Zo lukte het enige slim-

meriken van 1978-1om het

bord met de meertonige

hoorns, inklusief akku, uit

Nieuw schip voor

Gorcumse

RP te Water

GORINCHEM. - Op 21

december is op de Waal bij

Gorinchem-de RP 49 offi-

cieel in gebruik gesteld. Het

nieuwe patrouillevaartuig

werd (in 'het bijzijn van de

landelijke commandant, de

commandant van het distrikt

Dordrecht en de comman-

dant van de groep Gorin-

chem van de RPtW, de bur-

gemeester en de korpschef

van de gemeentepolitie van

Gorinchem) definitief over-

gedragen aan de boot beman-

ning die tot voor kort haar

diensten met de RP 24 ver-

richtte.

het verkeerslokaal te ont-

vreemden en het ongezien te

installeren op het platte dak

van de school. Om precies

twaalf uur 's nachts luidden

de jongelui de nieuwe dag

voor de omwonenden in met

geluiden die deden denken

aan een watersnoodramp of

een derde wereldoorlog.

Voordat de 'dienstdoende'

docent (hij had zich al ter

ruste begeven) de sleutel van

de liftschacht had weten te

De nieuwste aanwinst van de

vloot is op de werf van

Schotte! Nederland gebouwd

met inachtneming van de

laatste veiligheidsnormen en

voorschriften voor rijksvaar-

tuigen. Met name aan de ge-

luidshinder en explosie-

gevaarlij ke omstandigheden

aan boord is veel aandacht

besteed. Ook de snelheid van

het vaartuig is aangepast aan

de steeds toenemende snel-

heden op de grote rivieren.

Een motor vermogen van 288

PK zorgt voor een topsnel-

heid van ongeveer 29 kilo-
meter per uur.

De 20 jaar oude RP 24 zal

nog enige tijd als reserve-

vaartuig in dienst blijven.

(UdL)

(Foto: J. E. van Cleef)

vinden, hadden al verschil-

lende ongeruste Harlingers

de gemeentepolitie gebeld

met de vraag welke ramp er

nu weer dreigde. Het was

ruim na middernacht dat de

verontrusten hun bed gerust-

gesteld weer op konden zoe-

ken, de kollega's van de ge-

meentepolitie hun surveillan-

ce konden hervatten en de

docent van dienst zijn panta-

lon weer over de stoel kon

hangen. (GMK)
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Harlinger adspiranten steunen vogelasiel _

langs de
MEGEN. - In de omgeving

van het Brabantse Megen

blijkt men niet over de offi-

ciële borden 17a (Gesloten

voor vrachtauto's) te be-

schikken. Maar dat behoefde

geen probleem te zijn, want

naar eigen fantasie heeft men

daar vrachtauto's laten af-

beelden, zij het niet van op-

Vervalsing
van Megenweg gezien

Politie in-verandering?

OLDEBROEK. - Dat adju-

dant Pijkstra bij de staf van

het distrikt Apeldoorn werkt,

is ons bekend.

Dat hij nu ook een eigen

korps is begonnen wisten we

nog niet.

(Ingezonden door

RP-Oldebroek)

HARLINGEN. - De adspi-

ranten van de opleidings-

school in het noorden zorg-

den in het Friese voor enig

goed politienieuws, toen een

delegatie van de school on-

der leiding van direkteur Van

Twillert en stafmedewerker

Van Nieuwenhoven aan het

echtpaar Douwe en Griet

Miedema van het vogelasiel

'Fûgelhelling' te Ureterp het

24

zij (zoals op het bord 17a),

maar van voren gezien. Het

lijkt alsof de tekenaar ook

wat onvast ter hand is ge-

weest, want het voertuig ver-

richt duidelijk akrobatische

toeren. Hier dus geen valse

Verrneer, ook geen vervalste

Van Megeren, maar een ech-

te van Megen.

(GAB)

Foto's: Fotodienst A.V.D.

leuke bedrag van f 450,-

kon overhandigen.

De adspiranten Jan Lippolt

en Leo Elfering namen enke-

le weken voor de Kerst een

initiatief geld in te zamelen,

met het doel een partikuliere

instelling een hart onder de

riem te steken. De aktie on-

der leerlingen, burgerperso-

neel en docenten van de

school bracht de heer Miede-

ma tot de enthousiaste op-

merking: "Dit is in moai

bigjin foar ûs nije bûtenkoai,

dêr't de fûgels it fleanen wer

yn leare kinne. " (GMK)

(Foto Leeuwarder Courant)

V.l.n.r. de heer Miedema,

adspirante Wilma van Steen-

bergen en mevr. Miedema.

Op de achtergrond de adspi-

ranten Arends en Haitsma,

C. van Nieuwenhoven,

adspiranten Eertink en Elfe-

ring en direkteur Van Twil-

lert.
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noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, G. A. BOOT,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch

tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25). tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER, J. SCHEPER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingelloo, 8917 BD Leeuwarden

tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10521. tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44,6221 BR Maastricht

tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 221. tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G. J. HELMENDACH,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg

tel. 05920 - 21888 (thuis: 05920 - 5 11 741. tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

P. DE BRUIN, A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen

tel. 076 - 1240 61 (thuis: 01654 - 1527). tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 73).

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 3 73 54). tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE,

Bureau: Ekkerstraat 2,5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28 65).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, G. A. VAN DER HORST,

Bureau: Koninginnegr. 45-46, 2514 AD Den Haag Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle

tel. 070 - 46 94 20 (thuis: 071 - 152497). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 1568).

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam

tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 98). tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,

School: Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen

tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexem)

tel. 04748 - 6 66 (thuis: 04748 - 1471 I.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,

School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 7577

tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

tel. 03438 4242 (thuis: 03438 - 76 86).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTIER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven

tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 2030).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden

tel. 02159 - 42579

Part-time werk voor vroeg gepensioneerden!
Ponypark Slagharen

is een van de grootste

amusementsparken van
Europa met attrakties
van wereldformaat.

Jaarlijks komen er ± één
miljoen mensen om er

een onvergetelijke dag te

beleven. Voor f 7,50 per

persoon kan men gratis

en onbeperkt gebruik

maken van alle attrakties.

~f..~VAN&.••.
~I(,~

it7~~
~~

Wat wordt er geboden?

Een leuke, goed betaalde job in een werk-
schema van 7 dagen op en 7 dagen af.
De tijden zijnvan 9 tot 6 uur.

Heeft u interesse? Neem dan schriftelijk
kontakt met ons op.

Geopend van pasen tot half september.

Ponypark Slagharen

Om dit allemaal in goede

banen te leiden zijn
ervaren mensen nodig:

Toezichthouders,
portiers,

parkeerwachters,
controleurs.
Aardige sympathieke

medewerkers met

mensenkennis en gevoel
voor humor. Wie zouden

voor dit werk beter

geschikt zijn dan vroeg

gepensioneerde beroeps-

militairen, politiefunktio-

narissen of brandweer-

lieden? Vakmensen dus,
die dit werk in hun

vingers hebben en met

mensen om kunnen gaan. Een wereld van plezier.

25

Rp.org_RPM79_02_feb_nr.06_compri 54



A.I. ontving Formatiebeschikking R.P.:

Ruim twaalfduizend korpsfuncties
VOORBURG. - "Een aantal jaren ge-

leden heb ik gezegd: als er ooit een dag

komt waarop de formatiebeschikking

van ons Korps er is, geef ik een glas wijn

weg. Die dag is er nu. Ik ben blij, dat ik

mijn belofte gestand kan doen". Aldus

kolonel W. Frackers, toen hij op 19 de-

cember de eerste formatie beschikking

voor het gehele korps Rijkspolitie aan

de Algemeen Inspecteur kon overhandi-

gen.

Voor de 'viering' van de gebeurtenis wa-

ren allen die direkt of indirekt bij de

totstandkoming van de beschikking be-

trokken waren, op de Algemene Inspec-

tie bijeen. Een gemêleerd gezelschap

met onder anderen vertegenwoordigers

van de Direktie Politie van het Ministe-

rie van Justitie, de heren drs. J. J.

Houtkamp en C. G. Bilkes van de Cen-

trale Hoofdafdeling Financiën van Eco-

nomische Zaken, de heer D. J. de Pluij-

ter en mej. mr. Westerhof van de Direk-

tie Formatiezaken van het Ministerie

van Binnenlandse Zaken, de heer H. C.

de Loos van de Inspectie Financiën van

Justitie, de heer P. A. G. J. Brouwer

van het Statbureau Organisatie en Effi-

ciency van het Ministerie van Justitie en

vertegenwoordigers van de Algemene

Inspectie.

Voetangels en klemmen

"Het is een projekt geworden dat 5 à 6

jaar in beslag heeft genomen en waar-

van we de omvang in eerste instantie

niet hebben onderkend", zei de heer

Frackers. "We hebben heel wat voet-

angels en klemmen moeten ruimen,

voordat we enige zicht kregen op de uit-

eindelijke formatiebeschikking" .

De beschikking zoals die thans door de

Minister van Justitie is geaccepteerd,

geeft duidelijkheid ten aanzien van

12.555 funkties van zowel executief po-

litiepersoneel als burgerambtenaren bij

de Rijkspolitie. Zij gold voor 1978. Bin-

nenkort zal de sterktevaststelling voor

1979 het licht zien.

Het is de bedoeling dat de formatiebe-

26

schikking telkenjare rond september be-

kend zal worden. Zij zal dan informatie

met betrekking tot de sterktebepaling

geven voor het daaraanvolgende jaar" .

Procedure

De plaatsvervangend Algemeen Inspec-

teur stelde vast dat er altijd wel brieven,

nota's toevoegingen zijn geweest die be-

trekkingen hadden op de formatie.

Zo waren er beschikkingen, aan de hand

waarvan de sterkte van de landgroepen

werd bepaald. Gezien de vrij ingewik-

kelde procedure die de politiewet nu

eenmaal voorschrijft - alle 700 burge-

meesters moeten bijvoorbeeld via het

ministerie van Binnenlandse Zaken en

de Commissaris van de Koningin wor-

den gehoord - werd de sterkte slechts

eens in de zoveel jaren bekeken.

Binnenlandse Zaken zag daarentegen

kans om elk jaar met de sterkte voor de

gemeentepolitie voor het daaropvolgen-

de jaar vast te stellen.

"Wat dat betreft liepen wij duidelijk

achter". aldus de heer Fracxers. "Er

bestond ook geen koppeling tussen rang

en funktie. Die onduidelijkheid werd

groter toen ook bij de Rijkspolitie de

De inhoud: 12.500 funkties
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"We hebben gewerkt aan een systeem

om de totale RP-organisatie zichtbaar te

rnaken.

Daarbij konden ook de werkelijke te-

korten bij het korps zichtbaar gemaakt

worden. Blijft nu nog over het bekijken

van de Algemene Inspectie op onderde-

len. Dat is nog niet gebeurd. Door de

kwantitatieve en kwalitatieve groei is het

nodig om te bezien in hoeverre de Alge-

mene Inspectie aangepast dient te wor-

den". (AH)

Foto's: Techn. Rech., Den Haag.

ichtbaar
in de hand kun je tegen elke ambtenaar

zeggen: Naar welke dienst gaat u? Wat

wordt daar uw funktie. . . ? dan is dat

uw rang."

Bij de totstandkoming van de formatie-

beschikking korps Rijkspolitie is voor

wat betreft de landdienst aansluiting ge-

zocht bij de sleutel die bij Binnenlandse

Zaken voor de sterktebepaling van de

gemeentelijke politiekorpsen is ontwik-

keld.

In een aangepaste vorm - (er moest re-

kening worden gehouden met aftrek-

posten voor de landgroepen doordat zij

gebruik kunnen maken van de diensten

van bijvoorbeeld verkeersgroep, reeher-

chegroep, groep veld politie, bereden

groep, districtsstaven en Algemene In-

spectie) - gebruiken we deze sleutel nu

elk jaar bij de vaststelling van de sterkte

bij de landgroepen" , aldus de heer

Frackers.

" Als we de procedure niet wijzigen kun-

nen we de sterkte ieder jaar tijdig

vaststellen" .

De diensten Luchtvaart en Rijkspolitie

te Water, de Algemene Verkeersdienst,

de scholen en COME zijn eveneens on-

der de loupe genomen.

De veldwachter

terug ... ?

EDE. - Als we de formatiebeschik-

king 1978 voor het korps mogen ge-

loven, kent de Rijkspolitie - even-

als in de vooroorlogse tijd - weer

veldwachters. Bij de groepen Boxtel,

Elspeet, Goes, Maarn, Maasbracht,

Ommen en Zundert bleken dertien

wachtmeesters (Je klasse) op - zelfs

voor de Algemene Inspectie - niet

te verklaren oorzaak te zijn omge-

doopt tot veldwachter. We verwach-

ten dat ze bij de vaststelling van de

formatie van dit jaar hun aanspreek-

titel, die doet denken aan ver voor-

bije tijden, weer moeten inleveren.

Links de heer H. C. de Loos (Insp.

financiën van Justitie) en rechts de

heer D. J. de Pluijter (Formatiezaken

Binnenlandse Zaken.)

verburgelijking meer en meer intrede

deed.

Daarin is nu een duidelijke verbetering

gekomen. Met de formatie beschikking

1-1-1978cnozr VELDPOLITIE' APELDOORN te Elspeot BIJLAGE C Blad nr. 3.7

ORGAlIIEKE ST~1lKTE EN RANGINDELING
Bena::ing

onderdeel
Functie

Wmr. IBurger.ambt. Totaal
~-. :·/mr. I (schaal) I OPMERKINGEN!dj.

ûr-oepacommandant

p'l v , Groepscommandant

Post te Elspee1 Veldwachter

Velddi enst-a.ss iat entl cant rol eur

Groepsetaf

4 x 32/45

Post te Oors8e~ Veldwachter

Velddi enst-aasi st entl cent rol eur 1 x 32/45

Totaal I 1 I 1 I , I '; I 10

__________ ••••••. c ••• d •••.• "".= ••• "'".= •• :o:••• c ••.•••• •••••••••.••••••••••• k_= •••• .." ••••••••• I<•••• __ ••••• k ••••••• -=."'",.,_.,,..: ••••• c.:::"''''.z __ = ••.•

27

Rp.org_RPM79_02_feb_nr.06_compri 56



POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine.

Postbus 120.

6720AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de

kans op plaatsing.

Klas E zorgde dat

EJA er kwam

Dankzij een flink aantal afzwaaiers bij

de schietoefeningen en vermoedelijk an-

dere onverdachte kunstgrepen, gelukte

het klas E van de januari-opleiding 1978

in Apeldoorn een geldsbedrag bijeen te

brengen, dat voldoende bleek voor de

aanschaf van weer een blindegeleide-

hond.

De stichting Suppletiekas van het Ko-

ninklijk Nederlands Geleidehonden-

fonds in Amsterdam wil de voormalige

adspiranten, die inmiddels als wacht-

meester de school hebben verlaten en

naar alle windstreken zijn uitgezwermd,

graag laten weten dat ze erg dankbaar is

voor de gift en verzocht de redaktie van

het RPm mee te werken die dank over te

brengen:

Aan de leerlingen van klas E (1978-1)

van de opleidingsschool van het

korps Rijkspolitie te Apeldoorn

Alweer kon er door uw gift van liefst

f 525,- een leerling worden toege-

voegd aan ánze opleidingsschool.

Een leerling op vier poten, maar, daar

kunt u van verzekerd zijn, een echt

Amsterdams lieverdje!

We noemden haar EJA en sturen haar

foto graag hierbij, als herinnering aan

uw gift, waar we méér dan blij mee zijn.

Amsterdam, 12 januari 1979

Mr. A.A. Groen-Korthof

direkteur

• De foto is inmiddels op de school in

Apeldoorn bezorgd. (Red.)

Geld niet

voor fieters

Als rasechte Groninger moet ik toch wel

even reageren op uw opmerking onder

de foto van collega Kusters in het RP-

magazine no.3/78 (Langs de weg ge-

zien).

U schrijft daar namelijk: Zou het soms

uit Groningen afkomstig zijn? Uw op-

merking zal wel slaan op het onderbord,

waarin het woord 'geld' i.p.v. 'geldt'

staat.

Mijn vraag is of u hiermee wilt zeggen

28

dat Groningers op geld zitten of dat wij

hier zo slecht zijn in de Nederlandse

taal.

Omdat Groningers zelf wel weten vaak

in de problemen te komen met het ge-

bruik van de d, t of dt, heeft men hier

iets op gevonden (om met Paul van Vliet

te spreken). Dit moge blijken uit de bij-

gaande foto's, die ik zelf maakte in mijn

standplaats Blijham. Hier gebruikt men

namelijk 'behalve' in plaats van 'geldt'.

Toch werkt men ook hier nog niet ge-

heel foutloos, getuige het onderbord on-

der het bord 'B-weg' en niet onder de

zogenaamde hemelpijl.

J. de Groot, Blijham

• Linke jongens die Groningers. Ze

behoren tot onze beste kennissen. Maar

hebt u ooit van het Fries-Groningse

werkwoord jieteren gehoord?

(Red.)
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AVD'er Paul Maaskant (opnieuw)
beste Golfer van Nederland? Welnee!

Geachte redaktie,

Graag wil ik even inhaken op het artikel

dat door u werd gepubliceerd in het RP-

magazine van december 1978 over 'de

beste Golfer van Nederland' , Paul

Maaskant. In dit artikel zitten onjuist-

heden:

Op de eerste plaats is Paul Maaskant

geen kampioen Golf GT! 1978. Dat is

namelijk Rob Visser.

Vervolgens is Paul nooit .Nederlands

kampioen geweest. Het kampioenschap

werd namelijk voor het eerst in 1977

verreden en toen werd Lammie van de

Heuvel de grote overwinnaar.

Wel is juist dat Paul Maaskant, volgens

mijn gegevens, twee maal een overwin-

ning heeft behaald in deze klasse, maar

dat maakt je nog geen kampioen van

Nederland.

Overigens moet u mij goed begrijpen. Ik

heb niets tegen de persoon Paul Maas-

kant, maar ik vind het alleen zo jammer

dat, als er eens een keer aandacht wordt

besteed aan de autorensport - Paul is

niet de enige die daaraan aktief deel-

neemt -, het gepubliceerde grotendeels

uit onjuistheden bestaat ...

Jos Hendriks, Made

• Zo. Daar zitten we dan als sport-

redaktie. Dachten we via 'Pers-A lex' en

eerdere publikaties in het RPm zo'n aar-

dig nieuwtje op het spoor te zijn geko-

men en dan blijkt het niet waar te zijn.

"Ik ben helemaal geen kampioen en

ook nooit geweest:' laat Paul Maaskant

ons per brief weten.î 'In de eindrang-

schikking om de Golf GT! Cup 1978

werd ik vierde na negen races met dertig

deelnemers, één eerste, twee tweede

plaatsen en overigens bij de eerste tien.

In 1977 - het eerste jaar dat de

wedstrijden werden gehouden en ik met

mijn eigen auto heb gereden - werd ik

vijfde na zeven races met 34 konkurren-

ten.

Met de vierde plaats van afgelopen sei-

zoen ben ik overigens best in mijn nop-

jes. Door mechanische pech in een

wedstrijd - waarin ik tegen Jan Lam-

mers reed en wij voorafgaand de snelste

trainingstijden hadden gemaakt - en

twee andere wedstrijden waarin ik ook

met motorische problemen kreeg te

kampen, ben ik niet in staat geweest om

voldoende punten te verzamelen om de

plaats, die in het gewraakte artikeltje in

het RPm wordt genoemd, te bereiken.

Ik doe er echter alles aan om dat in 1979

wel tot waarheid te brengen. "

Samengevat: Onze Paul Maaskant was

twee seizoenen lang zonder twijfel onze

beste RP-Golfer, maar geen Nederlands

kampioen.

Met excuses voor de foute berichtge-

ving. (Red.)

VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!I 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

I 2.500,- 125 89
oplossing. Geen notaris- of taxatIekosten (slechts 1% afsluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen I 3.500,- 171 123

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract I 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

I 10.000,- I 134,74 - - I 17.000,- 805 565 448 376 269

I 15.000,- I 196,59 I 170,40 1 152,25 I 20.000,- 944 663 526 441 316

1 25.000,-· I 320,31 I 284,- I 245,50 I 25.000,- 1175 832 655 551 393

f 30.000,- f 382,17 I 340,80 I 294,60
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- I 780,37 f 681,60 f 589,20

f 100.000,- f 1.246,12 f 1.136,60 f 982,-

00

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

IcMfm
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel.: 05200-19893-18244

Nieuw adres per 1 febr. 79: Dr. Pelkwijkpark 8,8011 SE ZWOLLE

Kantooruren 9.00 - 21.00 uur
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Dienstfiets
door mevr. M. W. Roukens-Bier

Voor ons, autobezitters, die alleen fiet-

sen om wat overtollig vet kwijt te gera-

ken, lijkt het misschien wat vreemd dat

zo'n goeie twintig jaar geleden een ieder

zich per tram, bus of rijwiel naar zijn

werk begaf', Zelfs de officieren kwamen

op de fiets naar het buro.

Dat 'buro' (van de Amsterdamse RP te

Water) was destijds gevestigd aan de

Sarphatikade. Hoewel het een gewoon

herenhuis was, werd het bewaakt als

was het Buckingham palace. Dag en

nacht liep eert bootsman er zo'n twee

uur achtereen zijn wacht, alvorens het

volgende slachtoffer zich voor de ener-

verende klus meldde.

In deze tijd van inspraak en dienstcom-

missies lijkt het belachelijk, maar toen

kon het gebeuren dat als er iemand met

veel goud op zijn mouw arriveerde, de

bootsman toesnelde om de fiets van de

man over te nemen en het vervoermid-

del enige treden de trap op te dragen,

opdat de baas zich niet te zeer zou ver-

moeien.

Nu had men buiten dit bureau ook nog

een botenhuis ter beschikking, waarin

de inbeslaggenomen en gevonden vaar-

tuigen, benevens enige eigen bootjes on-

derdak hadden.

Personeelstekorten kende men in die

tijd nog niet. Er was dus permanent een

wachtmeester aanwezig om de zaak in

het oog te houden. De bootsman op zijn

beurt werd weer gekontroleerd door een

adjudant, die zich ervan moest overtui-

gen of het lagere personeel zich wel goed

van de opgedragen taak kweet.

Zo gebeurde het ook op een warme juli-

dag. De zeer bijdehandse adjudants-

zoon die kennelijk met zoveel vakantie-

tijd geen raad wist, had het voor elkaar

gekregen dat hij met pa en de politie-

boot mocht meevaren. Toen ze bij het

botenhuis aankwamen waar de adju-

dant zijn dure plichten wenste te vervul-

len, troffen ze de niets vermoedende

bootsman aan. Deze had zich, met de

gedachte dat de meeste ongelukken in
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bed gebeuren, op een zacht vlondertje

in een lege roeiboot neergevleid. Met

zijn opgerold tuniek als kussen was hij

met een gelukzalige glimlach op zijn ge-

zicht stevig onder zeil. Zijn nieuwe

dienstfiets - te herkennen aan de dub-

bele stangen - stond achteloos tegen

een paal te glimmen.

De adjudant rook zijn kans. Hij sloop

dichterbij, pakte de fiets, zette hem aan

boord van de politieboot en tufte zacht-

jes weg.

Bij de eerste de beste telefooncel ging hij

aan wal om naar het botenhuis te bellen,

waar een wakkere wachtmeester zich
meldde. "Er is net een jongen met een

splinternieuwe dienstfiets aangehouden.

Hij zei dat. hij de fiets uit jou botenhuis

heeft meegenomen. Wil je eens kijken

of ... ". Verder kwam de grappende

adjudant niet. De bootsman die had ge-

zien dat het Rijks eigendom, hem tijde-

lijk toevertrouwd, inderdaad was ver-

dwenen, zag de problemen groeien en

smeekte zijn chef de buit bij hem terug

te laten bezorgen.

De baas, die vond dat zijn overigens be-

kwaam personeelslid inmiddels genoeg

was gestraft, toog met zoon en rijwiel

opnieuw richting botenhuis, waar de

jongen aan de wal werd gezet en per

dienstfiets het botenhuis binnenreed.

"Snot jong, moet jij mij in de vernieling

helpen", griepte de bootsman in de

richting van het jongmens dat hij niet

kende. Tegelijkertijd daalde met een

flinke pats de binnenkant van de

bootsmanshand op het hoofd van het

nageslacht van de adjudant. Het slacht-

offer - hij was bepaald wel iets gewend
- sloeg meteen munt uit de situatie en

verdween luid krijsend en met snel

roodaanlopende oren tussen het materi-

aal in het botenhuis. De vader die deze

plotselinge wending niet had voorzien,

zag zich - om voortzetting van de

wederrechtelijke aanranding van zijn

oogappel te voorkomen - genoodzaakt

in te grijpen. Bij het ontstaan van zoveel

duidelijkheid zat er voor de bootsman

niets anders op dan een tegenprestatie te

doen. Bij het zien van het kwartje dat

met enige moeite uit de portemonnee

van de wachtmeester werd getoverd,

stopte de scheepssirene prompt met loei-

en.

Van het gebeuren is niets in het per-

soonsdossier van de bootsman terug te

vinden.
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personalia

District Alkmaar District Assen

Tump, O.A., te Bergen-Binnen per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Dekkers, P.P .• te Kleine Sluis per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. te kl.

Geiderioos, P., te Enkhuizen per '-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Graaf, G.C. de, te Enkhuizen per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

Henrotte, J.J .• te Hippolytushoef per '-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. le kl.

Verbree, P., te Alkmaar per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.lekl.

Vliet, loC.J. v .• te Wognum per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

District Amsterdam

Beer, M.Tj. de, te Uitgeest per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Borstlap, L.; te Amsterdam per 1-'-'79 bevorderd

tot Owmr.

Eissens, J .• te Wormer per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr. Ie kl.

Graaff, F. de, te Amsterdam per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Lagrand, A.D.W., te Amsterdam per 1-1-'79 be-

vorderd tot Adj., benoemd tot hoofd Rech. Dienst.

Per 1-12-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Haaksbergen (distr.

Zwolle) Adj. A.C. Rensen,

geb. 4-6-1927. Hij was voor-

heen plv. commandant van

de groep Uithoorn.

Kooy, P., Wmr. le kl. te Coevorden per '-10-'78

verplaatst naar Westerhaas (distr. Zwolle).

Oosting, T., te Vledder per '-1-'79 bevorderd tot

Owmr., aangewezen als rayon cmdt. te Oudemir-

dum (distr. Leeuwarden).

Per 1-'2-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Ruinen Adj. C.J.

Suurland, geb. 10-6-19Z3.

Hij was voordien plv. com-

mandant van de groep Rui-

nen.

Vromen, B.P.F .• Wmr. te St. Oedenrode per

1-1-'79 verplaatst naar Oirschot.

Per 1-12-'978 aangewezen

als commandant van de

groep Best-Oirschot Adj.

J.F.M.A. Baijens, geb.

24-1-1929. Hij was voordien

commandant van de post

Son en Breugel.

District Breda

Doorn, H. van, per 1-12-'78 benoemd tot schrijver

te Dongen.

Haase, J.M.F., schrijver-A te Dongen, benoemd

tot Adm. Ambt. C 111bij Rech. Groep te Breda.

Vermonden, A.J.M., Adm. Ambt. C 111te Breda

per 1-12-'78 bevorderd tot Adm. Ambt. C 11.

District Eindhoven

Busking, P.P., Wmr. te Gemert per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Wemeldinge (distr. Middelburg).

d'Haen, A., Wmr. te Gemert per '-'-'79 verplaatst

naar Son en Breugel.

Kox, J.J.W.M., Wmr. te Gemert per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Oirschot.

Sanders, M.J., Wmr. te Son en Breugel per 27-

12-'78 verplaatst naar Eindhoven (verk. groep).

District 's-Gravenhage

Per 1-12-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Bodegraven Adj. A.

Olree, geb. 13-9-1925. Hij

was voordien plv. comman-

dant van de groep Nieuwer-

kerk aan de IJssel.

Per 1-12-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Nieuwkoop Adj. A.

IJtsma, geb. 9-6-1920. Hij

was voorheen plv. com-

mandant van de groep

Nieuwkoop.

District Groningen

Munneke, J.A., te Bellingwolde, per '-1-'79 be-

Aannemingsbedrijf Gebr. VAN KESSEL D.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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vorderd tot Owmr., benoemd tot rayon cmdt. te

Wedde.

Sikkema, B.M" schrijver te Groningen, per

'-'-'79 bevorderd tot schrijver-A te Zuidhorn.

Wever, A.F" per '-2-'79 benoemd tot schrijver te

Bedum.

District 's-Hertogenbosch

Per '-"-'978 aangewezen

als commandant van de

Verkeersgroep 's-

Hertogenbosch Adj. J.F.

de Jonge, geb. '0-7-'924.

Hij was voordien plv. com-

mandant van de Verkeers-

groep 's-Hertogenbosch.

District leeuwarden

Donath-Reitsma, A" te Wommels, per '-"-'78

de dienst verlaten.

Graaf, H.P. de, te leeuwarden, per '-'0-'78 be-

vorderd tot Adm. Ambt. C 11.

Jacobs, G.M., per '-9-'78 benoemd tot Adm.

Ambt. elite leeuwarden.

Jonkman, K., te leeuwarden, per '-"-'78 bevor-

derd tot Adm. Ambt. C I.

Spinder, W., per '-9-'78 benoemd tot Adm. Ambt.

elite leeuwarden.

Uitzetter, J.G., per '-9-'78 benoemd tot Adm.

Ambt. elite leeuwarden.

District Maastricht

Doorman, K.C" Wmr. te Nieuwenhagen, per 27-

'2-'78 verplaatst naar Driebergen (distr. Utrecht!.

Elshof, A.H.C" Owmr. te Maastricht, per '-'2-'78

verplaatst naar Beek.

Geer, R. v.d., Owmr. te Nieuwenhagen, per

'-'-'79 verplaatst naar Roelofsarendsveen IdlStr. 's-

Gravenhage!.

Janssen, T.H.M., Wmr. te Meerssen, per '-'-'79

verplaatst naar Beek IL.).

Kuipers, E.l.G., Wmr. te Nieuwenhagen, per

'-'-'79 verplaatst naar Schaesberg.

Langeslag, P.J.M., Wmr. te Nieuwenhagen, per

'-'-'79 verplaatst naar lekkerkerk (distr. 's-Gra-

venhage!.

Pluijmer, J.H.R" Wmr. te Nieuwenhagen, per ,-

'-'79 verplaatst naar Sas v. Gent (distr. Middel-

burg!.

RijkhoH, T_G.J.M" Wmr. te Meerssen, per

'-'-'79 verplaatst naar Nieuwenhagen.

District Roermond

Avesaath, C.J. v_, te Maasbree, per '-'-'79 bevor-

derd tot Wmr. te kl.

Gestel, A_C.M. van, Owmr. te Huusel, per

'-10-'78 benoemd tot plv. gr. cmdt. te Hilvarenbeek

(distr. Breda!.

Koers, G.B.M.M" te Horst, per '-1-'79 bevorderd

tot Wmr. te kl. en verplaatst naar Hattem (distr.

Apeldoorn!.

Lammes, B" te Mook, per 1-1-'79bevorderd tot

Wmr.le .

ijssen, H_l.J" te Grubbenvorst, per 1-1-'79be-

vorderd tOt Wmr. le kl.

Steinbusch, J.G.M" te Haelen, per '-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. le kl.

District Utrecht

Attena, J., Wmr. le kl. te Rhenen, per 31-'0-'78

verplaatst naar Urk (distr. Zwolle!.

Caat, J_H. ten, te Utrecht, per '-'1-'78 bevorderd

tot Adm. Ambt. C I.

Graveland, E" te Montfoort, per 1-'2-'78 bevor-

derd tot Adj_, benoemd tot plv. gr. cmdt. te Mij-

drecht.

laseur, J.F" per 1-2-'79benoemd tot Adm. Ambt.

C 111te De Bilt.

Odijk, T.S.J" Adm. Ambt. C I per '-1-'79 de

dienst verlaten.

Vries, J.G. de, Wmr. te Driebergen, per 27-1'-'78

benoemd tot rij-instructeur te Bilthoven Iverkeers-

school).

District Zwolle

Beijer, H.H" te Zwolle, per '-10-'78 bevorderd tot

Adm. Ambt. C 11.

Boers, G.J., Wmr. te kl. te Stad Delden, per 13-

11-'78verplaatst naar Ambt. Delden Noord.

Braakhuis, H.G.M., te Delden, per 1-'1-'78 be-

vorderd tot Adm. Ambt. C 111te Weerselo.

Bredewout, H_G" Wmr. te Goor, per '-10-'78 ver-

plaatst naar Heiloo (distr. Alkmaarl.

Per 1-1'-'978 aangewezen

als commandant van de

groep Ommen Adj. H.

Coenraadts, geb. 17-2-

'922. Hij was voorheen plv.

commandant van de groep

Ommen.

Derksen, A.J" Wmr. te Goor, per '-'0-'78 ver-

plaatst naar Zoelen (distr. Nijmegen!.

Geelen, V.J. van, Wmr. te Vriezenveen, per

1-10-'78verplaatst naar Buren Idistr. Nijmegenl.

Getkate, D., Wmr. te Goor, per '-'0-'78 verplaatst

naar Rijssen.

Have, G.H. ten, Wmr. te Vriezenveen, per

'-10-'78 verplaatst naar Raaite.

Hoogenkamp, l., Wmr. te Goor, per 1-10-'78ver-

plaatst naar Enter.

Holtland, J" Wmr. te Raaite, per '-'0-'78 ver-

plaatst naar Staphorst.

u en uw auto

Uitsluitend W.A.

Cat.waarde met 40% zonder

t/m no-claim no-claim

f 6.000,- f 159,- f 265,-

f 6.500,- f165,- f275,-

f 7.000,- f 168,- f 2130,-

f 7.500,- f171,- f285,-

f 8.000,- f 171,- f 285,-

f 8.500,- f 174,- f 290,-

f 9.000,- f 174,- f 290,-

f 9.500,- f 186,- f 310,-

Tarief uitsluitend voor politie-beambtenvanaf 23 jaar

(jonger dan 23 jaar aanvragen)

Uitsluitend W.A.

Cat waarde met 40% zonder

tlm no-claim no-claim
"AII Risk"

met 40%

no-claim

f 354,-

f 366,-

f 381,-

f 390,-

f 393,-

f 411,-

f 420,-

f432,-

zonder

no-claim

f 590,-

f 610,-

f 635,-

f 650,-

f 655,-

f 685,-

f 700,-

f 720,-

"AII Risk"

met 40% zonder

no-claim no-claim

f 10.000,- f 186,- f 310,- f441,- f 735,-

f 11.000,- f 195,- f 325,- f471,- f 785,-

f 12.000,- f 195,- f 325,- f 483,- f 805,-

f 13.000,- f204,- f 340,- f 519,- f 865,-

f 14.000,- f 204,- f 340,- f 534,- f 890,-

f 15.000,- f 207,- f345,- f 555,- f 925,-

f 16.000,- f 228,- f380,- f 594,- f 990,-

f17.000,- f 231,- f385,- f 624,- .f 1.040,-

f 18.000,- f 231,- f385,- f 642,- f 1.070,-

f 19.000,- f 234,- f 390,- f672,- f1.120,-

f 20.000,- f 234,- f390,.- f 690,- f1.150,-
Mini-casco: (alléén in combinatie met W.A. en voor

auto's met een nieuwwaarde van max. f 30.000,-) pre-

mie f 11,- per f 1.000,- verzekerdedagwaarde, met een

minimum van f 30,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer

jaar schadevrij rijden.

ALLE PREMIESZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-

hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-

gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen

Nederland- gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade

geen volledig verval van no-claim reductie.

Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam

Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
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Nieuwe wachtmeesters
opleiding 1978/1 Horn.

KLASA

Zittend v.i.n.r.: Owmr. Collaris, wmrs. Van Aalst,

Albrecht, Gerards, Burgers, Doensen, Knippen-

bergh, Langerak, adj, Van Kooten.

Tweede rij: Wmrs, Kriekaard, De Bree, De Graaft,

Van Geel, Bos, Feijen, Kerkhoft, adj, Assendelft

(doe. 1.0,).

Derde rij: Wmrs, Hoogakker, Geleijns, Hofman,

Föllings, Van Hoof, Cuypers, Aarts.

KLAS B

Zittend v.l.n.r.: Owmr. Van den Bergen, wmr. Kui-

per, adj. Schenkman, wrnrs. Neijts, Spreeuwen-

berg, Van der Vleuten, Sanchez, Slabbers, adj. As-

sen delft (doe. 1.0.1,

Tweede rij: Wmrs, Van Vulpen, Van der Pijl, Van

Paassen, Van der Linden, Van den Ouweland, De

Wit, Meesters,

Derde rij: Wmrs. Smeets, Hartkamp, Meering,

Poppelaars. Schreuders, Van Roosrnalen.

Nieuwe wachtmeesters
opleiding. 1978/1 Harlingen

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs, E, van es, B.J, Gritter,

G, Goedkoop, B.G, Bolhuis, A,J,M. Groenen,

A,M. Elia,

Tweede rij: Wmrs, J,D,F. Beltman, L.A. Groene-

wold, N.P.M. van Diepen, G,B. van der Berg, A,M.

Gijbels, owrnr. G, de Vos,

Derde rij: Wmrs. J,IJ.J.M, Bleeker, T, Derksen,

B,H,T. den Burger, J,J. Bosker, wrnr. le kl. H.E

van Bijnen,

Vierde rij: Adj, A,G, Clement, wrnrs. E, de Boer,

T,T, Brandsma en G. Boeyenga.

KLAS C

Voorste rij v.I.n.r.: Wmrs. A, Lassche, L. de

Leeuw, A,B. van der Meer, A,A, Mastenbroek, P.

van der Maas.

Middelste rij: Owmr. A. Hoekstra, wrnrs. J, Mole-

naar, I.B.M, Kraan, T, Mulder, L. Bostelaar, J,W.

Obbink.

Achterste rij: Wmrs. D. Oud huis, J, Medendorp, J,

Kruijning, G.J, van Leeuwen, owmr. D, de Vries.

de Moelbv
bergerweg 150

1817mn Alkmaar
072-127027*
telex 57356

Wegenbouw

Woning- en Utiliteitsbouw

Beton- en Waterbouw

34

KLAS B

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs, C,E.W, Bockstael, V,T,

van den Akker, T,M. 't Hort, H.T, Engbers, W.J,

Buis, B,P,H. Dieks.

Tweede rij: Wmrs, J, Kloetstra, D, Hiemstra,

L.P.M, de Kok, A, Kloosterman, D,W,J, Heucke-

rqth, H, Kasper ,

Derde rij: Wmrs. J.B,J, Huizenga, J, Kodde, E.T,

Hofman, C,W,B, van der Heide, J, ter Haar.

Vierde rij: Owrnrs. K, Hoekstra, K, Hielkema,

wrnrs. W, Hamming, M,H,J. Huynen.

KLAS 0

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. P,M. Schouten, P,D,

Aitsema, A.A. Schaper, D,C, Aenzenbrink, J,G.

Proost, W, Ausschenberg,

Tweede rij: Owmr. A, Kinderman, wmrs. J.M,J,

Verzijlbergh, C.A, van Tuyl, A, Verbaan, H, van der

Veen, J, Aozendal.

Derde rij: Wmrs, W. van der Plas, K. Mastenbroek,

J, van der Meer, B, Aoossien, W,L.P, van Aooy.

Achterste rij: Owmr. J, Beijert, wmrs. A.M,A,

Aispens, l.C. van der Panne, H.E, Visser, L.J. Aiet-

veld,

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs, A,L. Lopers, B,T,M.

Versteegen, P.H, van Leeuwen, A,C, Jansen, I.M,

van der Kolk, W.H,M. Aaaijmakers, M.W, van

Sluys.

Tweede rij: Owrnr. H.L. Heres, wmrs. J,T, Woud-

wijk, S,F, de Wind, B, Zwiers, H, de Vries, adj. J.

Postrna.

Derde rij: Wmrs. W.D, Wirht, Z,W,P, Wenteler,

owmr. H,W. de Jong, wmrs. A,W, Tolboom, M,A,

Aoolvink.

Achterste rij: Wmrs, J,J. Vlaming, E. de Vos, J,W.

Vonk,
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Per 1-11-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Vriezenveen Adj. A.

Huisman, geb. 6-11-1922.

Hij was voordien plv. com-

mandant van de groep Vrie-

zenveen.

Per 1-11-1978 aangewezen

als commandant van de

Verkeersgroep Groningen

(distr. Groningen) Adj.

W.G.C. Hunik, geb. 29-8-

1926. Hij was voordien plv.

commandant van de groep

IJsselmuiden .

Klein Hofmeijer, E.J.M., Wmr. te Vriez

per 1-10-78 verplaatst naar Wijhe.

Kelder, H.J., te Enter, per 1-1-79 bevordero

Owmr., benoemd tot 2e Owmr.

leeuw, R.G. de, Wmr. te Vriezenvee ,

1-10-78 verplaatst naar Losser.

Sanderman, M., Wmr. te Denekamp, per - ().

verplaatst naar Wierden.

Schipper, H., Wmr. te Raaite, pe s , ().

plaatst naar Hasselt.

Schuurman, T., Wmr. te Raaite, per - ().

plaatst naar Wierden.

Vedder, H., Wmr. te Raaite, per 1- (). I

plaatst naar Staphorst.

Voerman, J.J., Owmr. te Oldema

benoemd tot plv. gr. cmdt. te Ru'

Assen).

Vorsterman van Oijen, B., per 1-1

tot Adm. Ambt. C 111 te Zwolle.

Weeven, J.J. van, te Weerselo, per -"-. oe-

vorderd tot Adm. Ambt. C I e Borne

Wensink, E.F., Wmr. te Goor per '-'

plaatst naar Bathem .

Wessels, M.Chr., te Wierden, per '-

derd tot Adm. Ambt. C I.

Wolf, A., te Almelo, per 1-11-

Adm. Ambt. C I.

Woud, H. v.d., Owmr. te Z

vorderd tot Adj., benoemd tot

groep.

Per 1-12-1978 aangewezer

als commandant van de

groep Parketpolitie Almelo

Adj. J. Wassens, geb. 22-

2-1924. Hij was voorheen

plv. commandant van de

groep Parketpolitie Zwolle.

Algemene verkeersdienst

Marlet, W.M., per 16-1().'78benoemd 0

te Driebergen .

Petersen, C.H., per 1-12-'78 benoemd 01 'l<s

Ambt. 111 te Driebergen.

Schaft, M.J. v.d., per 1-12·'78benoomd 0

Ambt. C 111 te Driebergen.

Veenendaal-Petersen, E. van, per 1-1()'78 be-

noemd tot typiste-A te Driebergen.

Volkers, G.E., te Driebergen, per 1-1-79 de

verlaten.

Kraan·de Vries, S.M., te Driebergen, per

22·12-78 de dienst verlaten.

Per 1-12-1978 aangewezen

als commandant van de

groep Amsterdam der

RPtW Adj. A.W. Rou-

kens, geb. 18-4-1919. Hij

was voordien plv. comman-

dant van de groep Amster-

dam der RPtW.

Rijkspolitie te Water

Bloemen, H.M., te Maasbracht, per 1-1·79 bever-

derd tot Wmr. le kl.

Braams, M.P.F., te Gouda, per 1·1-79 bevorderd

tot nv. le kl.

Former, J., te Amsterdam, per 1·1-79 bevorderd

te . le kl.

inkelis, T., te Gorinchem, per 1·1-79 bevorderd

te . le kl.

Rooij, C.J. v., te Maasbracht, per 1-1-79 bever-

derd 0 mr. le kl.

Ste B. v.d., te Willemstad, per 1·1-79 bevorderd

. le .

Timmer, B., te Kampen, per 1-2-79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot boot cmdt. te Sneek.

Welbie, W.J., te Ridderkerk, per 1·1-79 bevorderd

tot Wmr. le kl.

Zureten, M.J. V., te Amsterdam, per 1-1-79 be-

vorderd tot Adj., benoemd tot plv. gr. cmdt. te

Amsterdam.

ordt vervolgd ...
Shenhelpt\

f

'SheDhelpt
_deel?

~~~.b<;I>j,:",

Tot op dit moment is er al

een flink aantal "Shell helpt"·

boekjes verschenen.

Maar we gaan door. Ook in

de toekomst zult u ongeveer

eens in de twee maanden zo'n

nieuw handig "Shell helpt"·

boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen

met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.

Zoals bijv. met onze benzine,

die ASD bevat, waardoor

uw auto zo zuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan

nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht

kunt met vragen over onze

produkten, over auto's of over

autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt

u trouwens ook bellen of schrij-

ven, wanneer u onverhoopt één

of meerdere, reeds verschenen,

"Shell helpt't-deeltjes mist.

Het adres is: Shell Nederland

Verkoopmaatschappij av
Afdeling Klantenservice

(MK/k), Antwoordnr.175,

3000 VB ROTTERDAM.

Een postzegel is niet nodig.

Tel.: 010·696111 of 696112.

@
Shellhelpt
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oor mensen die beroepshalve dagelijks

e 'en bebben met het ontwarren van

ee e uitspraken, verklaringen en

n zoal niet kunnen bedenken.

e beginners op weg te helpen, zul-

e ier van de 60 vragen alvast ver-

Kryptogrammen zijn
niet zo moeilijk,
àls u maar denkt

orizontaal I: een beroep, dat -

maar - met één rekening begint

er volgen er méér (een hele
. - . _He beroep is dus notaris.

T ~ e oorbeeld: Verticaal 5: boom-

) en een bol (ui) moeten a-

z ig eid maken. Welnu, als we

00 en' ers' en 'ui' door elkaar

aaspeten, - ijgt u als zoetigheid: kers +
oe .

oorbeeld: Verticaal 16: een

anders geschreven wordt
. -. ~ ._ In plaats van 'echter' kunt u

z -= : maar of doch. En 'doch' is in-

Echte kryptogram-liefhebbers kryppen

tot ze een gram wegen, maar ze zullen er

uitkomen. Probeert u het ook eens, 00 -

al zag u daar tot dusver niet veel in. He

is niet zo moeilijk als het lijkt, zeker nie

Horiao ••••. : 1. Bij dit beroep begint met êên rekening, maar er
volgen er meer; 5. In
'n kaat hangt een nare
lucht; 8. Uitbouw in
reserve; 9. Jongen zit
op dak verscholen; 1 O.
Soms treft men dit
plantje aan; 11. De
arme drommel is van
vernis; 12. In de Roy-
al Society is niemand
aanwezig; men treft
er alleen Ugplaataen
van wild aan; 16. E
is in de lijfwacht en
houdt van een snoep-
je; 19. stil! Een ta-
blet op de lijn; 22. P.
is een begaafd mens,
maar toch heeft hij
i,ets htaimleUjks over
zich; 26. Laat haar
niet vroeger komen;
27. Ria heeft verbeel-
ding; . 29. Dwaas on-
derdeel aan een sloep;
3O. Hijswerktuig dat
ook als steunbalk kan

dienst doen; 31. Toen R. nog zong; 32. Plaats in Noordholland, die met
een zwemvogel begint, maar dat is nog niet alles.
Verticaal: 1. Wie zal nu een malie van een veter stelen? 2. Pret op de
heuvel; 3. Prijs haar en hef het glas; 4. Utrechtse plaats bevat tevens
een plaats in N. Brabant; 5. Boomvrucht en een bol in zoetigheid; 6.
Waarom schieten op iemand met talent?; 7. K komt op de afdeling voor
R. in de plaats en wel als lasser; 13. Net boomscheutje; 14. Ree met lof;
16. Riviervisje in het zeepwater; 16. Echter wordt deze hondenaam an-
ders geschreven; 17. Luitenant uit NataI wordt voorzetsel; 18. Plaats
met een plechtige gelofte; 19. 't 18 de vijfde muzieknoot, die alleen ge-
speeld wordt; 20. Lastig vallen van ruwe steenmassa'a; 21. Vroeger reed
men er; 23. Keer naar de benedenwindse zijde, dat is oprecht; 24.
Schrijfmateriaal van een slappe eilandbewoner; 25. Op dit eiland in de
Middellandse Zee at men achteraf bezien vlees van een jong zoogdier;
28. Kom niet te dicht bij deze vulkaan.

derdaad andersgeschreven (dog) een

hondennaam.
Laatste voorbeeld: Verticaal 21: vroeger

reed men er. De woorden 'reed' en 'er'

kunnen u samen aan een synoniem voor

'vroeger' helpen, als u ze door elkaar

husselt: 'eerder'.

U ziet het: niet eens zo moeilijk, als u

maar wat fantasie hebt en een beetje

kunt rommelen. Ideaal voor warhoof-

den.

Oplossing december

Paardensprongpuzzel: I. Kom ik er

vandaag niet dan kom ik er morgen; 2.

De wind niet door de hekken laten waai-

en; 3. Ieder heeft in zijn eigen tuintje ge-

noeg te wieden; 4. Het tafellaken tussen

zich en iemand anders doorsnijden.

Groeiende woorden: Suikerstrooier.

Winnaars

De boekenbonnen van f 25,- gaan de-

ze keer naar: J. Schooljan, Lestur-

geonstraat 3, Assen en naar Piet

Schout, Nassaustraat 3, Eindhoven.

Gefeliciteerd!
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• GEZEGD: 'De burger mag verwachten dat de politie-

man in zijn gemeente te vinden is en niet in een detache-

ringspeloton op Schiphol of op dienst in andere gemeenten.'

(Burgemeester mr D. C. B. Burgers, Haaren)

• Men heeft het wel eens over bevaren personeel bij de RP

te Water, maar in feite is er maar één echte kapitein bij die

dienst.

• Nee mevrouw, die sticker 'Plichtsgetrouwen steeds pa-

raat' was niet voor huiselijk gebruik bedoeld.

• Linkse dissidenten onder de reservisten bekijken hun

problemen met een LOR-njet.

• Adjudantenkwestie - even aanstippen.

• Voorburg kan gerust zijn: Voorlichtings Ap paraat.

• Rechercheren: aantonende wijs.

• VRAAG: Zou Schmidt ook psychotechnisch zijn ge-

test?

NEOLOGICA (8)

Benoemingsproblemen

Directie Politie

Wervingsambtenaar

Zoen van wachtmeester

Gasten bij de Come

aanstellerij

Grosheidemaatschappij

aantrekkingskracht

politiekus

m.e.-eters

ZOGENAAMD (9)

Meetellende kollega's

Eenkoren

Tweeloo

Driehuis

Vierveijzer

Vijfeijken, v.

Hetzes

Zeven bergen

Agten

Negen

Tienstra

Elfring

Twaalfhoven
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Als er niets was veranderd

. . . zouden we nu nog net zo
gekleed gaan, werken, denken
en doen als de vier oud-
kollega's van de omslagfoto,
zo'n halve eeuw geleden.
Sommigen zouden dat best
willen, omdat ze niet van
verandering houden. Anderen
vinden dat er teveel veranderd
is. Verandering wekt meestal
weerstand bij mensen. Dat is
een bekend verschijnsel. Hoe
dat komt en ook hoe dat kan
worden voorkomen, vertelt
kaderschooldocent Salemans
op pag. 6

10 Kapitein A, A, Brink na half jaar buitenland:

Iedereen zou zo'n kans moeten krijgen

17 Nieuws uit de distrikten

2S Ned. Onderwijs Televisie:

Kinderen in aanraking met justitie

27 RP-Sport
-

28 Een jaar' Amsterdamse Doofpot':

Klagers geen nood(?)

31 Postbus 120

Brieven van lezers

32 Personalia

36 Puzzel pagina
-

38 Granaatjes

5
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pen eerstandop
Er is wel iets veranderd, sinds - 65

jaar geleden - deze foto werd ge-

maakt. Vooral in de laatste jaren heb-

ben er in versneld tempo veranderin-

gen plaats in onze samenleving - en

dus ook bij de politie.

Verandering roept weerstanden op. De

meeste mensen zijn geneigd zich daar-

tegen te verzetten.

Dat is begrijpelijk en ook verklaar-

baar, zegt de heer L. C. Salemans, die

aan de Kaderschool van het Korps

Rijkspolitie in Apeldoorn de vakken

'menselijk gedrag' en 'problemen in

de samenleving' doceert.

Maar hoe overwin je deze weerstand?

Belangrijker nog: hoe kan worden

voorkómen dat er weerstand wordt

opgeroepen? Op de volgende pagina's

gaat de heer Salemans nader op deze

en andere vragen in.

Deze fOIO daleert van omstreeks 1913/14 tijdens een feest in hel

Friese dorpje Oudehaske (gemeente Haskerland). Links: veldwach-

Ier Jacob Huisman; de kieuier mei hoed in de versierde 'fietsen-

wagen' is zijn kleinzoon Jacob Cara die later ook politieman zou

worden. Veldwachter Huisman bleef na z'n 65e nog jaren aan en

overlegde telkens in december met z'n burgemeester of ze beiden

zouden sloppen. 'Zodoende is hel dienstverband zeker 101 zijn 70e

levensjaar verlengd geworden', aldus oud-Rlë-adjudaru J. E. Cara

(68) te Markelo. "Ook de burgemeester draaide dan weer een jaar-

tje door. Dat was vóór de pensioenwetgeving van 1922."

7
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"eranderingen ro en ~eerstandop
In ons werk en ook in ons privéleven

worden we soms plotseling gekonfron-

teerd met nieuwe opvattingen of voor-

gestelde veranderingen. Het overvalt

ons omdat het niet overeen komt met

onze denkgewoonte. En vaak wijzen we

het af voordat we nagegaan hebben of

er iets reëels inzit. Waarom eigenlijk?

We zoeken naar zakelijke argumenten

en proberen de oorzaak van ons verzet

te vinden in die verandering. Maar bij

nadere beschouwing blijkt, dat onze be-

weegredenen op onze eigen gevoelens

berusten. Hoe komt dat?

Iedereen streeft naar een zeker even-

wicht tussen z'n innerlijk leven en de

hem omringende wereld. Ons gedrag is

doorgaans afgestemd op de verwachtin-

gen die we denken dat de omgeving van

ons heeft en is grotendeels gebouwd op

vroegere ervaringen. Wanneer dit even-

wicht verstoord dreigt te raken, ont-

staan gevoelens van onbehagen en on-

zekerheid. Wanneer iets anders zou

kunnen dan we tot nu toe dachten, wor-

den we onzeker. Bij overplaatsing moe-

ten nieuwe verhoudingen gezocht wor-

den; misschien moeten we in de veran-

derde situatie onze gewoonte en vaar-

digheden in de steek laten. Dit geldt

vooral voor ouderen, die op grond van

een rijke levenservaring voor zichzelf

een bepaald maatschappij- en wereld-

beeld hebben opgebouwd. Bepaalde

8

door Ben Salemans

docent Kaderschool

Korp Rijkspolitie

verworven op auingen en ideeën wor-

den niet zonder meer door andere ver-

drongen. Ze zijn ingeworteld, men is er

aan gewend en mee vertrouwd geraakt.

Wie jarenlang met redelijk succes op di-

rectieve wijze leiding heeft gegeven, zal

zich niet zomaar overgeven aan het

(ped)agogisch leider chap (de eerste on-

der de gelij ken: begeleidend leider-

schap). Want dat betekent, dat diegene

ondermeer het men beeld dat hij of zij

als een vanzelfsprekendheid beschouwt,

moet wijzigen, (b.v. dat voor mensen

straffe leiding en ontrole nodig zou

zijn om ze in het gareel van de taak te

houden).

Agogisch leiderschap wordt als een on-,

mogelijkheid afgewezen, zolang een

dergelijke opvatting over de mens niet

'vernieuwd' is. En de weerstand uit zich

dan.

Toch is dit niet de enige verklaring. De

ontstemming over de verandering heeft

een diepere oorzaak en deze moeten we

zoeken in de zgn. 'belevingssfeer' . Bijna

altijd worden veranderingen door ande-

ren tot stand gebracht. Wij worden niet

gevraagd; zij doen maar. Je ervaart het

als een onderwaardering van eigen krea-

tiviteit en oordeelsvermogen, een onder-

schatting van je verantwoordelijkheids-

gevoel.

Je voelt je betutteld, behandeld als een

kind wanneer je zelfs over bijvoorbeeld

de manier van werken of de eigen ar-

beidsomgeving niets te vertellen hebt.

pit roept een gevoel van machteloos-

heid op, zodat elke gelegenheid gretig

wordt aangegrepen om fouten aan te to-

nen in hetgeen 'ze maar doen'.

Zodra iemand voelt of meent dat iets

nieuws zijn gevoel van eigenwaarde aan-

tast, roept dit automatisch vijandige ge-

voelens op. En dan wordt de verande-

ring heftig aangevallen of de gekwetste

persoon gaat in de verdediging.

Anderzijds kan het nieuwe, het onbe-

kende ook aantrekkelijk en uitdagend

zijn. Naarmate we jonger of flexibeler

zijn komt dit meer naar voren.

Een zaak kan bepaalde aspekten hebben

die ons aantrekken, maar ook aspekten

die we verwerpen. Deze tweeslachtig-

heid komt vaak niet ten volle in het be-

wustzijn, maar roept wel onrust en on-

zekerheid op. Men is bang dat men zijn

denkwijze en levensstijl moet verande-

ren. Om deze angst kwijt te raken,

wordt dan getracht de aanleiding daar-

toe (de vernieuwing) onschadelijk te

maken.

Kortom: veranderingen roepen onzeker-

heid op. Vernieuwingen worden niet al-

tijd als verbeteringen gezien, omdat ze

het evenwicht in de persoon dreigen te

verstoren en het gevoel van eigenwaarde

aantasten. Hieruit gaan afweerhoudin-

gen ontstaan.

Deze weerstand kan zich uiten als lijde-

lijk of aktief verzet, als apathie of ver-

vreemding, als kankeren of negatieve

kritiek op het beleid of de samenleving.

Hoe kunnen deze weerstanden over-

wonnen worden? Belangrijker nog: hoe

kun je ze voorkomen.

In bestuursorganen gaat de leiding dik-

wijls uit van de gedachte: "Ik moet de

verandering doorvoeren; hoe overwin ik

de weerstand van mijn (wat minder

geïnformeerde en emotionele) onderge-

schikten? Vroeger kon ik de verande-

ring gewoon doordrukken, nu mag ik

dit niet meer vanwege: menselijke ver-

houdingen, protestaties, vakbond

enz.".

In zo'n geval wordt vaak geprobeerd

om schijnbaar tegemoet te komen aan

allerlei psychische behoeften, om de

mensen daar te krijgen waar men ze wil

hebben. Wie enig inzicht in het ver-
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schijnsel " weerstand tegen veran-

dering" heeft, kan dit ook gebruiken

om de mensen wèrkelijk in te schakelen

bij het tot stand brengen van verande-

ringen. Dit lukt natuurlijk niet wanneer

men er van uit gaat dat weerstand een

gevolg is van gebrek aan intelligentie,

van achtergebleven zijn in ontwikkeling

of van onredelijke gevoelens.

Weerstand tegen verandering zal dan

pas werkelijk voorkomen en overwon-

nen kunnen worden, wanneer de leiding

inziet dat de drijfveren voor de

weerstand zeer begrijpelijk en terecht

zijn, hoe zwak menig argument tegen de

verandering ook moge lijken. De

belangrijkste weg in deze is de mensen te

betrekken in het werk en de vernieuw-

ing. Zodat er een groep medespelers

gevormd wordt die veranderingen wil en

kan opvangen doorvoeren. Voorwaarde

daartoe is: het (ped)agogisch leider-

schap.

Veelal blijkt, dat wanneer men deze

groepen inschakelt in oordeels- en

besluitvormingen, hun hele houding

verandert: de weerstanden verdwijnen

en er komen onverwachte konstructieve

krachten vrij. Dit "inschakelen" is ech-

ter niet gebeurd, wanneer de leiding al-

leen maar voorlichtingsbijeenkomsten

organiseert, overleggroepen installeert,

vertegenwoordigers van groepen in-

spraak geeft in reeds "kant en klare

plannen" .

Wie weerstand tegen verandering wil

voorkomen of overwinnen, zal de vol-

gende gedachten in overweging moeten

organisaties en veranderingen onvol-

doende kunnen beoordelen, omdat zij

als mensen in de maatschappelijke ont-

wikkeling niet kunnen meekomen. Het

gevolg is een toenemende afhankelijk-

heid van het bestuursapparaat en van

diegenen die de verandering hebben ge-

konstrueerd.

We zijn al ver gevorderd in een gefor-

ceerde ontwikkeling op technisch, eko-

nomisch en organisatorisch gebied,

waarbij de menselijke ontwikkeling ach-

terblijft. Met als symptomen: massale

onverschilligheid, konformisme, ver-

vreemding in verschillende facetten,

vlucht in passief amusement.

Alleen diegenen die bij bestuur of beleid

betrokken zijn, voelen zich verantwoor-

delijk. De anderen hebben de kans niet

gekregen om hun kennis en vermogens

te gebruiken en te ontplooien. Er is nog

veel 'in te halen', nl. leren denken en

discussiëren en vooral het overwinnen

van minderwaardigheidsgevoelens en

wantrouwen,

De maatschappij met haar dynamisch

karakter zal gedragen moeten worden

door alle mensen en niet alleen door een

paar knappe specialisten.

Bert Salemans.

Het nieuwe dreigt het gevoel

van eigenwaarde aan te tasten

nemen: breng nieuwe gedachten of

voorstellen vroegtijdig en zo volledig en

duidelijk mogelijk naar voren. Op deze

manier maakt men de meeste kans om

de oude meestal diep gewortelde oorde-

len en gewoontes te overwinnen. Het

gaat dan niet alleen om een inzicht te ge-

ven in het 'wat', maar vooral in het

'hoe' en het 'waarom' van de voor-

gestelde verandering.

Gun de mensen tijd om aan het nieuwe

te wennen, want het is mogelijk dat er

ook gevoelswaarden in het spel zijn.

Een klimaat waarin de mensen zich on-

bevangen kunnen uiten, is een voor-

waarde,

Vraag de betrokkenen hun eigen ideeën

en adviezen (eventueel zelfs wijzigingen)

naar voren te brengen, zodat de veran-

dering zo goed mogelijk kan verlopen.

Neem het naar voren gebrachte serieus

in overweging.

Voer de vernieuwing stapsgewijs in. Dat

geeft vertrouwen in de bedoelingen.

Schakel de betrokkenen in bij het plan-

nen en uitvoeren van de voorgestelde

veranderingen en ga de gevolgen na

voor hen persoonlijk, opdat de nadelen

niet eerst naderhand blijken.

Op deze wijze wordt veel onnodige twij-

fel, tegenzin en angst voorkomen. Een

grote rol speelt daarbij of men in staat is

zich voldoende in de geestes- en ge-

moedsgesteldheid van de betrokkenen

in te leven om hen werkelijk te benade-

ren.
In elke vergadering, in elk gesprek zal

het er op aankomen, de juiste woord-

keus en toon te vinden, afgestemd op de

stemming, de geaardheid en de positie

van de betrokkenen. Hoe ver men moet

gaan met het betrekken en het inschake-

len van de mensen en hoeveel tijd er mee

gemoeid is, hangt af van de betrokken

groep en de aard van de verandering

(werkwijze of werkomgeving, organisa-

tie of beleidsveranderingen).

Waarschijnlijk is weerstand tegen ver-

andering en wantrouwen tegenover ver-

nieuwingen een sociaal-kultureel

vraagstuk. De mensen beleven dat zij re-

9
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Kapitein F. Brink volgde een kursus op niveau in Engeland:

meer over'
"Als je dan in zo'n hal van een fabriek

staat. Je kijkt om je heen en je ziet hoe

honderden meisjes en mannen aan een

lopende band werken. Er onderdeeltjes

voor een machine produceren die ze in

werkelijkheid nooit hebben gezien of

zullen zien, soms al vier jaar achtereen,

dan wordt het je duidelijk dat dergelijke

werkomstandigheden een bepaald ge-

dragspatroon met zich brengen. Een ge-

dragspatroon dat je vanuit je politievak

niet kent. Je hebt die werkomstandighe-

den nooit ervaren.

Het maakte mij wat angstig dat het alles

zo vreemd bij me over kwam; je staat er

volkomen buiten.

Het is goed om zoiets eens mee te ma-

ken. Misschien zou zelfs de jonge

wachtmeester een poosje moeten mee-

draaien in het bedrijfsleven zodat hij de

mensen leert kennen voor wie hij

werkt."

Aan het woord is kapitein Frits Brink,

stafofficier algemene dienst van het dis-

trikt Assen der Rijkspolitie. Hij deed

die ervaringen op toen hij vorig jaar op

uitnodiging van de school verbleef op

het Police College BramshilI, het Mekka

van de Britse politieopleiding.

Als eerste Nederlandse politieofficier

werd de heer Brink in staat gesteld deel

te nemen aan zgn. 'Command Course

Part lI', een kursus die is bedoeld om

Engelse politieofficieren voor te berei-

den op de funktie van korpschef (chief

constabIe) van een van de regionale po-

litiekorpsen.

Te verkopen

Deze jaarlijkse kursus is voor mensen

10

van 35-48 jaar die op het hoogste ni-

veau leiding gaan geven. Er bleken voor

deze opleiding 800 liefhebbers te zijn.

Tenslotte bleven er 17 kandidaten over

die de scholing mochten volgen.

Naast dit kontingent was er plaats inge-

ruimd voor een aantal buitenlandse po-

litieofficieren. Ook in het verleden had-

den al dergelijke uitwisselingen plaats-

gehad.

Kapitein Brink: "Ik heb de indruk dat

de keus deze maal ook op een Nederlan-

der is gevallen, omdat wij inmiddels het

een en ander te verkopen hebben. In het

bijzonder blijkt de aanpak bij terroristi-

sche akties, die zich in ons land afspeel-

den, in de hele wereld te zijn opgevallen.

Daar is in het buitenland, met name in

COLLEGEPOLICE

BRAMSHILL

Niet-Engelse kursisten waren: achterste rij
5e van links Special Agent T. T. 0' Con-
nor, F.B./.
3e van rechts Deputy Assistant Commissio-
nor G. E. Twentyman, Nieuw-Zeeland.
Uiterst rechts Senior Superintendant
T. M. U. uit Hong Kong.
Kapitein F. Brink staat in de middelste rij
vierde van rechts.
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de grenzen kqken:'

Amerika, nogal wat belangstelling voor,

hoewel men het niet altijd eens is met de

wijze waarop de Nederlandse politie die

zaken heeft afgedaan. Men kijkt overi-

gens ook wat vreemd tegen ons oplei-

dingssysteem aan, want hoe kun je nu

als officier leiding geven aan politiemen-

sen als je het vak niet vanuit de praktijk

hebt leren kennen?"

EDoch Powell

Behalve gastkursist Brink waren ook

kollega's uit Hongkong, Amerika

(F.B.I.) en Nieuw Zeeland in de gele-

genheid de opleiding in 1978 te volgen.

Ruim dertig gastdocenten verzorgen le-

zingen. Onder hen ook twee politieke

uitersten: de extreem rechtse Enoch Po-

weil en de voorzitter van de Britse com-

munistische partij Scargill.

"Het zijn wonderlijke ervaringen die je

opdoet als je deze mensen in levende lij-

ve meemaakt. Onder de docenten be-

vond zich ook Geoffry Jackson, oud-

ambassadeur in Urugay die acht maan-

den door de Tupamaros gegijzeld werd

gehouden."

Ideale politie

De heer Brink heeft de Engelse politie

nader leren kennen. Met kollega's kreeg

hij o.a. de opdracht om in de korpsen

van Edinburg en Gloucester bepaalde

onderzoeken in te stellen en daarover la-

ter te rapporteren. Hij bezocht ook

Scotland Yard.

~'

"We staan bij de uitvoering van de poli-

tietaak dichter bij de Engelse politie dan

bij die van Duitsland of Frankrijk.

Meer dat vrijblijvende dat ons volk ken-

merkt. Niet dat strakke langs het lijntje

lopen. Tot nog toe hadden wij echter

meer kontakten met onze oosterburen

dan met de kollega's van over de

Noordzee. Zij hebben bovendien een

organisatie die mij wel aanspreekt n.l.

één politie verdeeld in regionale korpsen

van gemiddeld 1.500 á 2.000 perso-

neelsleden met een eigen delegatie ten

opzichte van de uitvoering van de poli-

tiedienst. Zij zijn in staat een aardig ei-

gen personeels- en beheers beleid te voe-

ren. Vertaald naar de toekomstige

Nederlandse omstandigheden kom je

dan tot een provinciale politie.

11
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"We moeten meer over de grenzen kijken:'
Deze organisatievorm is pas van 1970

tot 1974 in Engeland in het leven geroe-

pen. Normaal gesproken kun je zeggen

dat de vorm goed draait. Natuurlijk le-

verde die reorganisatie soms spanningen

op bij de mensen die in het verleden in

hun kleine korpsje dienst deden en nu

zijn opgehangen aan het centrale poli-

tiebureau. Er komen ook nog kinder-

ziektes voor die nog moeten worden

overwonnen maar over het algemeen

voelt men zich happy in deze ergani-

satievorm" , konkludeert Brink.

Deprimerende stad

Met de opleiding bezocht kapitein Brink

gedurende 14 dagen ook de Verenigde

Staten. Met de opdracht te onderzoeken

hoe de preventieve politietaak er werd

verricht en hoe het systeem van open-

baar ministerie er funktioneerde. Men

deed daarbij onder andere de school van

de F.B.1. te Quantico aan en maakte ex-

cursies naar Washington, Fairfax en

Baltimore.

"Op eigen gelegenheid zijn we met vier

man naar New York geweest. We zou-

den er drie dagen blijven. We zijn echter

na anderhalve dag teruggegaan want het

is zo'n ontstellend deprimerende stad.

Je loopt daar op Broadway met vier ste-

vige jongens maar je voelt je onveilig.

Van tevoren was trouwens gewaar-

schuwd geen zijstraten in te gaan.

Op je hotelkamer loop je zelfs kans om

beroofd te worden als je de deur niet op

slot doet. We wilden ook de Bronx be-

zoeken waar een honderd procent zwar-

te bevolking leeft onder de meest ellen-

dige omstandigheden. Waar in de helft

van de door de vele branden zwartgebla-

kerde gebouwen nog gezinnen wonen.

Het heeft ons 's morgens om elf uur

nogal wat overredingskracht en geld ge-

kost om een taxichauffeur zo ver te krij-

gen dat hij ons door die wijk wilde ver-

voeren. Onder voorwaarde dat we de ra-

men gesloten zouden houden, de deuren

op slot en hij kon blijven rijden heeft hij

ons er tenslotte doorheen gereden. Als

je dat dan ziet en je ontdekt kollega's op

hoeken van straten met een uitdrukking

op het gelaat van 'ik-kan-het-ook-niet-

helpen', dan kun je toch wel spreken

van een ellendige toestand.

Bezoek aan de F.B./. Academy te Quanti-
co. Vierde van rechts de direkteur van het
instituut.

Om economische redenen heeft de stad

New York een absolute personeelsstop.

Door natuurlijk verloop is de perso-

neelssterkte teruggelopen van 27.{)()()

naar 22.{)()() man terwijl de problemen

zich opstapelen. Als ik dat dan vergelijk

met een situatie als in Fairfax. Een hele

mooie plaats waar het percentage van de

zwarte bevolking heel laag is, maar waar

direkteuren van bedrijven uit Washing-

ton en een groot aantal politici wonen,

de politieman er goed bij loopt en voor-

zien is van veel en goed materiaal met

prachtige bureau's en waar ze misschien

ook nog wel meer verdienen en wat de

sterkte betreft er heel goed bijzitten dan·

zeg ik het is een diep schandaal dat zo-

iets in een land mogelijk is, dat men die

keuze durft te maken.

Carter

Kapitein Brink maakte bij toeval kennis

met president Carter van Amerika:

"Een ervaring voor mij. Ik heb meteen

mijn moeder gebeld en gezegd dat ik

met de president had gesproken."

De Asser RP-officier was op het Witte

Huis om te bekijken hoe de veiligheids-

dienst van de president funktioneerde.

"De chef van die klub heette Dick Keij-

12
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zer. Zijn overgrootvader was Nederlan-

der. Keijzer zelf leidde mij rond. Toen

op een gegeven moment in de lunchpau-

ze de president van de U .S.A. in de tuin

liep te wandelen werd ik aan hem voor-

gesteld. Daaruit blijkt toch maar weer

dat de mogelijkheden bij het Korps

Rijkspolitie groter zijn dan je verwacht.

Van het T.V.-glamour-idee van Carter

bleek mij bij die ontmoeting maar wei-

nig. Ik kreeg te maken met een man die

met een zorgelijk gezicht in de tuin liep

te wandelen. Bij wat ik in het Witte

Huis heb waargenomen is het me wel

duidelijk geworden dat je als president

van een wereldmacht als Amerika een

onvoorstelbaar sterk gestel moet hebben

om dat leven vol te houden. Ik geloof

dat ik na een week gillend weg zou lo-

pen."

Relativeren

Inmiddels funktioneert de heer Brink al

weer geruime tijd als stafofficier.

Foto's, schildjes, hoofddeksels - alle-

maal relikwieën die hij van zijn kontak-

ten in het buitenland heeft overgehou-

den sieren zijn kamer. "Het eerste wat

ik gedaan heb toen ik terug was in Assen

is een lezing houden voor de mensen van

de staf. Middels foto's en dia's heb ik

laten zien waar ik was geweest en wat ik

had gedaan. Je kunt je nu natuurlijk af-

vragen wat je in de praktijk aan een ie-

mand hebt die zo'n kursus heeft ge-

volgd. Je houdt er naar mijn mening er-

varing aan over. Je leert dat je sommige

problemen ook anders kunt benaderen.

Als je een langere tijd op een bepaalde

stoel zit komt er een moment dat je ont-

dekt dat vele zaken volgens een bepaald

patroon gaan. Kijk je dan eens over de

grenzen en praat je eens met mensen uit

Zambia of Ghana en je ziet eens om je

heen in Schotland, dan kom je tot de

ontdekking dat ze daar precies dezelfde

problemen hebben als bij ons. Wel

blijkt dan maar al te vaak dat men er de

problemen op een heel andere manier

benadert. Om dat te ontdekken moet je

zo'n opleiding eens volgen.

Je leert door die ervaring ook relative-

ren. Om een voorbeeld te noemen. Al

jaren proberen wij iets aan surveillance-

planning te doen. Daarvoor is nodig dat

de surveillerende politieman muteert

wat zijn wederwaardigheden waren tij-

dens de patrouille. Het komt toch nog

steeds voor dat een surveillant thuis-

komt met de mededeling: geen bijzon-

derheden. Je blijft dan wel met de vraag

zitten of de surveillance wel goed is ge-

pland.

Toevallig komt dat onderwerp aan de

orde in een gesprek met iemand uit En-

Een deputatie uit Engeland deed in
Amerika het gemeentelijke politiekorps van
Alexandria aan.

geland en een kollega uit Lesotho. Zij

blijken met hetzelfde vraagstuk te zit-

ten. Als je dan aan de man uit Lesotho

vraagt: Maar hoe lang gaan jullie men-

sen dan op pad? Dan is zijn antwoord:

veertien dagen. En dan wij maar tobben

over onze twee- of vieruurspatrouilles

met-geen-bijzonderheden.

Er blijken ook overal ter wereld politie-

mannen met de dienstauto de weg af te

sukkelen. Een enkele keer geeft zo'n

slachtoffer dan wel toe dat het zijn eigen

schuld was, dat hij door een mooie da-

me was afgeleid en zodoende met zijn

vervoermiddel in de greppel terecht

kwam. Maar in alle landen blijken ook

plotseling honden over te steken die de

oorzaak zijn van de schade. En nog

frappanter wordt het als je ontdekt dat

de kleur van die hond, net als bij ons in

het distrikt, ook in Australië of op de

Fillipijnen zwart van kleur blijkt te

zijn ... "

Ideeën halen

Kontakten leggen, horizon verbreden,

relativeren. Ziedaar een deel van de

oogst van een half jaar kursus door

politie-officier Brink. Zijn er ook moge-

lijkheden om voor andere politieambte-

naren, voor mensen die op een ander ni-

veau werken tot een dergelijke uitwisse-

ling te komen? Is zo'n uitwisseling

noodzakelij k?

De heer Brink: "Internationale kontak-

ten zijn in toenemende mate van belang

voor iedere politieman. Daarom zou

uitwisseling van politiemensen uit de ve-

le geledingen van de grond moeten ko-

men. In Engeland draaien verschillende

nationale opleidingen waar we wat mee

kunnen doen. Ik denk bijvoorbeeld aan

een lnspector's 'Course voor mensen die

werken op het niveau van groepscom-

mandant. Maar daarnaast kennen ze in

Engeland de regionale opleidingen voor

bijvoorbeeld recherche en verkeer.

Waarom zou je niet een rechercheur of

een verkeersman de kursus laten vol-

gen? Ik stel me voor dat ze daar toch

een aantal ideeën opdoen die we hier in

Nederland kunnen gebruiken.

Wij denken in Nederland te vaak, als we

aan iets beginnen: Dit is iets heel

nieuws, terwijl men er in het buitenland

al lange tijd mee bezig is. Het lijkt me

hoogst interessant en noodzakelijk om

voordat we met een projekt beginnen

eerst eens te bezien hoever men met het-

13
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"We moeten meer ove
de grenzen kijken:'
zelfde onderwerp in het buitenland al is

gevorderd. Ik denk bijvoorbeeld aan de

opzet van de arrestatieteams. Ik stel me

voor dat als we eens wat uitgebreider in

het buitenland hadden rondgekeken we

misschien wel voor een andere opzet

hadden gekozen dan we nu hebben ge-

daan. Zo zijn er meer vragen. Hoe

draaien de Bijzondere Bijstandseenhe-

den in Engeland en Amerika? Hoe wor-

den daar diplomaten elders beveiligd?

En neem nu de Crime Prevention. Enge-

land is ons wat dat deel van de politie-

taak betreft straten op voor.

Als je ziet hoe dat daar in sommige

korpsen werkt ... Terwijl ik toch de in-

druk heb dal we van de systemen daar

niet op de hoogte zijn.

Een ander aspect is dat het misschien

ook wel eens goed is om eens te laten

zien hoe wij werken en hoe wij over be-

paalde dingen denken.

Onze politie wordt, ik herhaal het, voor

vol aangezien. Misschien kunnen zij van

onze denkbeelden voordeel hebben.

Je moet het overigens allemaal zelf ont-

dekken. Er is niemand in diplomatieke

dienst die de politiekontakten in het bui-

tenland onderhoudt en voor de uitwisse-

ling van werkmethodes, uitslagen van

onderzoeken zorg draagt. Nu worden

een aantal in het buitenland min of meer

bekende politieambtenaren steeds maar

weer gevraagd. En zo kan het gebeuren

dat iemand als recherche-commissaris

Blaauw wordt uitgenodigd om te spre-

ken over een gijzeling die in Drenthe

plaats had ...

In Amerika werd op de Engelse ambas-

sade door de kur isten aan onze gast-

heren een receptie aangeboden.

Ik wilde laten uitkomen dat ik geen En-

gelsman was en daarom besloot ik een

vertegenwoordiger van onze ambassade

uit te nodigen. Maar wie moet je daar-

voor vragen? Ik heb gebeld met Neder-

land maar ook daar kon men mij niet

helpen. Tenslotte heb ik dan zelf maar

de Nederlandse vertegenwoordiging in

Amerika getelefoneerd waar men ie-

mand vrijmaakte voor de gebeurtenis.

Ik heb de man moeten voorstellen aan

de tweede man van de F.B.J., aan ande-

re belangrijke Amerikaanse gasten die

hij nog nooit eerder had ontmoet."

Deelnemers uit Leicester. Liverpool,
Londen (voorste rij) en orth Yorkshire.
Links ach/er de heer Brink.
Rechts Course Director Kelland.
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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

- 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.

Aannemersbed rijf

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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Twee reservisten 'tot opper bevorderd

VOORBURG. - Even is het

reservegedeelte van het korps

Rijkspolitie opper-loos ge-

weest. Aan deze leemte heeft

de Algemene Inspectie van

het korps onlangs een einde

gemaakt door twee reserve-

kollega's tot opperwacht-

meester te bevorderen. In het

district Den Bosch was het

.C. H. F. Kerskes die hier

voor in aanmerking kwam,

en in het district Amsterdam

J. M. M. Dorren.

"Laat uw gedachten eens

gaan over wat u in deze rang

voor de reserve-Rijkspolitie

kunt doen. De inhoud van

de kaderfunktie staat op dit

moment nog niet vast. U

kunt ons misschien aan

ideeën helpen", zei de heer

J. K. Pietersma, hoofd van

het bureau reserve-

Rijkspolitie bij de Algemene

Inspectie.

c. H. F. Kerskes

CUIJK. - Op 1 december

j.1. waren in het groepsbu-

reau van de Rijkspolitie te

Cuijk o.a. burgemeester

Hennekens, de plaatsvervan-

gend D.e., mevrouw M. P.

Baars, het hoofd van het Bu-

reau reserve-Rijkspolitie de

heer J. K. Pietersma, twee

direktieleden van het schrijf-

machineconcern Adler (werk-

gever van Kerskes), districts-

vertegenwoordigers van de

landelijke organisatie

reserve-Rijkspolitie en vele

reservisten .en beroepsperso-

nee! getuige van de bevorde-

ring van de heer e. H. F .

Kerskes tot reserve-

opperwachtmeester .

Verscheidene sprekers gaven

blijk van hun waardering

voor de aktiviteiten van de

pas bevorderde, die zijn

werkzaamheden voor het

reserve-apparaat niet alleen

op de groep Cuijk maar ook

op districts- en landelij k ni-

veau verrichtte.

Op uitnodiging van de kers-

verse opperwachtmeester -

hij was onlangs dertig jaar

reservist - waren velen nog

enige tijd bijeen om de be-

vordering te vieren. (GAB)

J.M. M. Dorren

KORTENHOEF. - "Een

schoolvoorbeeld van iemand

opzettelijk onder valse voor-

wendsels, listige kunstgrepen

en samenweefsels van ver-

De heren C. H. F. Kerskes en J. K. Pietersma.

(foto W. Brinkmans)
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dichtselen naar een plaats

lokken teneinde vrijwel on-

voorbereid en hulpeloos te

ondergaan wat duistere per-

sonen van deze groep be-

oogd hebben. Onder norma-

le omstandigheden zouden

deze boosaardige lieden zich

hebben schuldig gemaakt aan
samenspanning en mede-

plichtigheid, misbruik ma-

kend van macht en gelegen-

heid en middel hen door hun

ambt geschonken. U weet

dat daardoor de straf met

een derde verhoogd kan wor-

den . . .", bedacht de Hil-

versummer J. M. M. Dor-

ren, lid van het reserve-

personeel van de groep

's-Graveland, nadat hem

door districtscommandant

Th. P. Nelissen was medege-

deeld, dat hij was bevorderd

tot reserve-opperwacht-

meester.

Voor de feestelijke gebeurte-

nis waren vele belangstellen-

den, o.w. burgemeester C.

de Groot van Nederhorst

den Berg, leden van de staf .

van het district Amsterdam,

L.O.R.-leden uit het gehele

land én vele kollega's naar

Kortenhoef gekomen waar

de Strepen van de heer Dor-

ren werden vervangen door

de 'bloemkolen'.

"Iemand heeft eens gezegd:

Wat ze over me zeggen inte-

resseert me niet. Als ze maar

over me spreken. Welnu, er

wordt over de reserve-

Rijkspolitie gesproken. In

het parlement, bij Justitie en

Binnenlandse Zaken, op de

Algemene Inspectie, door de

groeps- en postcommandan-

ten en in gemeentepolitie-

kringen. Er is een kentering-

gekomen in het beleid met

betrekking tot de reserve-

politie en dat is goed", zei

L.O.R.-voorzitter F. Offer-

mans.

"Nog niet bij iedereen leeft

de overtuiging dat er een

reserve-Rijkspolitie moet

zijn: Er zijn er die zo'n ap-

paraat overbodig vinden", .

konkludeerde opper Dorren.

"Er zijn echter ook realisten

die weigeren zich in slaap te

laten sussen en een goed

funktionerend reserve-

apparaat voorstaan om in

het onverhoopte geval de

beroeps-politie tot nut en

niet tot last te zijn. Gesterkt

door de blijk van vertrouwen

die ik vandaag mocht onder-

vinden, hoop ik de nog

resterende jaren alvorens ik

met f.I.o. ga te mogen mee-·

werken aan het realiseren

van de doelstelling: de

reserve-Rijkspolitie tot een

algemeen erkend en gewaar-

deerd instituut te maken" .

D.e. Nelissen bevestigt de nieuwe rangonderscheidingstekens

op de schouders van reserve-opper J. M. M. Dorren.
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Rijkspolitie te water

stelt zich voor aan varenden

AMSTERDAM. - "Aan de

schipper van de Luctor •.de

Eben Haëzer, de Marjo, de

Sliedrecht 11, de Nooit-

gedacht, de Adamfa en de

bijna 200.()()()andere grote

en kleine schepen op onze

waterwegen.

U hebt zojuist kennis ge-

maakt met een van onze 400

Rijkspolitiemensen die op

het water dienstdoen. Mis-

schien was dit een eerste ken-

nismaking en weet u nog niet

wat de taak van de Rijks-

politie te Water is, waar u

ons kunt vinden - op het

water en aan de wal - en

hoe u ons het snelste kunt

bereiken als de nood aan de

man komt. Daarom doet de

Rijkspolitie te Water een

. boekje open over zichzelf.

Dan weet u wat u aan ons

hebt en ook wat u aan ons

kunt hebben ... "

Deze boodschap laat kolonel

R. den Breejen, comman-

dant van de Rijkspolitie te

Water, in zijn voorwoord

weten aan de lezers van de

splinternieuwe brochure van

zijn dienst.

Het boekwerkje, uitgegeven

door de afdeling voorlichting

van het korps Rijkspolitie, is

gedeeltelijk uitgevoerd in

4-kleurendruk en gevat in

een kunststof etuitje waar-

door het mogelijk is het in

de stuurhut van elk schip bij

de hand te hebben zonder

dat het nat wordt.

De brochure heeft een funk-

tioneel karakter. Naast de in-

formatie over de Dienst

RPtW: Wat doet de Rijks-

politie te Water? Hoe en

waar werkt ze? Hoe kunt u

de RPtW bereiken? en een

hoofdstukje historie van het

politie-te-water-toezicht ge-

ven de samenstellers de (aan-

komende) schippers op sum-

miere wijze enige tips mee

met betrekking tot Veilig Va-

ren. Hoe voorkom je brand

en explosie? Wat is goede

zeemanschap? Daarnaast is

er een hoofdstukje gewijd

aan het veilig zwemmen in

open water en hoe een

mooiweer-visser ongestoord

kan hengelen. Voorts is er

aandacht besteed aan het

voorkomen van diefstal op

het water.

Een 'Oeheugensteun in twee-

voud' (een kaartje waarop de

gegevens van het vaartuig

kunnen worden ingevuld om

thuis en aan boord - in het

mapje - te bewaren) houdt

de eigenaar op de hoogte van

de kenmerkende bijzonder-

heden van zijn vaartuig.

Roken? Bah . . .!

MIDDELBURG. - Tijdens

de bijeenkomsten van de

groep Borsele plachten VOUf-

zitter en vele leden van de

vergadering in die mate te

roken dat er voor de niet-

rokers keer op keer een

onaangename ademsituatie

ontstond.

Gedachtig aan ons demokra-

tisch bestel met inspraak-

mogelijkheden dienden zij

die slachtoffer dreigden te

worden van de opzettelij ke

luchtverontreiniging een mo-

tie in waarin werd voor-

gesteld om in het vervolg het

roken tijdens de groeps-

bijeenkomsten te laten. De

motie behaalde echter niet

het vereiste aantal voorstem-

mers en werd verworpen. De

indieners ervan nemen dit

verlies sportief op, maar ble-

ven halsstarrig weigeren zich

aan het gevaar voor gezond-

heid tengevolge van de mi-

Iieuverpestende invloed van

sigarettenrook bloot te stel-

len.

Beschermd door een gasmas-

ker volgden zij vervolgens

een van de vergaderingen in

de hoop verzekerd te zijn

van frisse, gezonde, nicotine-

en teervrije zuurstof. (GH)

RP'ers die waken voor hun gezondheid.
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't Zit goed met

de Trike van Slob

DORDRECHT. - Jaap

Slob (26) woont in Noorde-

loos (in de Alblasserwaard).

Hij is een paar jaar geleden

slachtoffer geworden van de

sport die hij met enthou-

siasme bedreef: de motor-

sport. Bij een ernstig motor-

ongeluk brak hij zijn rug

waardoor hij zich nu met een

verlamd onderlichaam per

invalidewagen of aangepaste

auto moet verplaatsen.

Ondanks zijn afschuwelijke

ervaringen bleef Jaap echter

nog steeds een beetje motor-

gek. Om de sport nog enigs-

zins te kunnen blijven be-

oefenen, bouwde hij met

vrienden een voertuig dat iets

weg heeft van een snelle

tweewieler, naar een model

dat hij in Amerika had ge-

zien: een Trike. Het voorste

gedeelte ervan is afkomstig

van een motorfiets, de motor

en de wielophanging komen

uit een VW-1300, de om-

bouw heeft hij uit Amerika

laten komen en de verbin-

ding tussen balhoofd en mo-

tor is eigen fabrikaat. Na

enige kleine wijzigingen

keurde de Rijksdienst voor

het Wegverkeer het vehikel

goed en kreeg het kenteken

ZR-30-51. De eerste Trike

kon gebruik gaan maken van

de Nederlandse wegen.

"Er is echter' een probleem",

Trike ZR-30-51. Gegevens

uit het bijbehorende kente-

kenbewijs: 3-wielige motor-

carr.; framenummer JS

140753; merk Wilmac; type

Trike; motor merk Volkwa-

gen (automaat) 1300. Deel 1

is afgegeven op 24 november

1978.

liet Slob aan RP-kollega

Kolff weten, die bestuurslid

is van de tafeltennisvereni-

ging HTV uit Hoornaar,

waar ook Slob .deel van uit-

maakt. "De kans is groot

dat ik om de 500 meter aan-

gehouden wordt door de po-

litie omdat het voertuig in

Groepsbureau Veghel in lego-uitvoering

RP'ers, maar een bouwteke-

ning van het bureau? Nee,

die was er niet.

Jos liet zich niet zo gauw uit

het veld slaan. Hij ging naar

het gemeentearchief en

kwam daar in het bezit van

een tekening die dateerde 'uit

1914! Toen was het voor Jos

een peuleschilletje. Met zijn

minigroepsbureau is hij later

op het bureau geweest.

(GAB)

Nederland nog onbekend

is."

"Ontzie hem een beetje",

vraagt opper Kolff. "Aan al-

le voorschriften is voldaan,

dat kunt u van me aanne-

men, 't zit goed met de Tri-

ke".

(foto. J. Kolff)

DEN BOSCH. - De 11-

jarige Veghelaar Jos Stuart

heeft het groepsbureau uit

zijn gemeente thuis. Het is

een model dat in lego-

steentjes naar een officiële

tekening is gemaakt.

Enige tijd geleden kwam Jos

op het groepsbureau met de

vraag of men hem kon hel-

pen aan een bouwtekening.

Nu kun je voor veel zaken

terecht bij de Brabantse

20

Perceel Stationsstraat 51,

Veghel.

kort
&klein

gelezen

• "Film en televisie roman-

tiseren sterk politietaken als

recherchewerk, hondenbriga-

de of mobiele eenheid. Hier-

door wordt de politie zelf

ook beïnvloed. De burgerij

vindt aandacht voor de klei-

ne criminaliteit echter zeker

zo belangrijk als de meer tra-

ditionele politietaken. De

wijze waarop de politie te

werk gaat is van meer belang

dan het bereikte resultaat",

aldus de Haagse hoofdcom-

missaris Peijster bij de beëdi-

ging van nieuwe agenten.

• De Rotterdamse politie

wil binnenkort dagelijks met

een helikopter boven de stad

en het havengebied in de

lucht zijn.

• Adjudant der Rijkspolitie

Aldert Drent is benoemd tot

ere-korpschef van de ge-

meente Achtkarspelen.

• De gemeente Waddinx-

veen toonde zich niet blij

met het automatische door-

schakelsysteem van het

.district Den Haag. Zij gaat

een voorlichtingscampagne

voeren om het z.g. kantoor-

nummer van het groepsburo

- dat ook dag en nacht be-

zet is - meer bekendheid te

geven.

• Kollega Henk Gaasen-

beek is door de A.1. terugge-

plaatst naar Nieuwe Tonge.

De aktiegroep die in het ge-

weer kwam tegen de ver-

plaatsing van 'hun eigen

wachtmeester', heeft op zijn

verzoek de terugkeer zonder

vlagvertoon gevierd.
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Mr. G. H. C. van Dijken:

"Parketpolitie is de verzekeringspolis van de rechtbank"

DE BILT. - "De Parket-

politie is voor ons van bij-

zonder veel betekenis. Als u

in de rechtzaal bent, is het

rustig. Bent u er niet, dan

zou er iets kunnen gebeuren.

_De Parketpolitie funktioneert

daarom als een verzeke-

ringspolis voor ons. Daarom

is het belangrijk dat ze goed

funktioneert en wij zijn blij

dat u er veel voor over heeft

om de justitie bij te staan."

Aldus mr. G. H. C. van Dij-

ken, hoofdofficier van justi-

tie bij de arrondissements-

rechtbank Utrecht bij de uit-

reiking van de diploma's van

de kadercursus aan leden van

de groep Parketpolitie te

Utrecht die op 31 januari op

het distriktsbureau van de

Rijkspolitie te De Bilt plaats

had. Ook de president van

de rechtbank in Utrecht

prof. mr. V. J. A. van Dijk

was bij de feestelijke gebeur-

tenis aanwezig.

In totaal hebben circa 80

personeelsleden van de Par-

ketpolitie deelgenomen aan

de kadercursus die-begin vo-

De zeventien geslaagden.

Links: groepscommandant

adjudant Zwiers.

Een Pool man ging,

drie Poollui bleven

ZWOLLE. - Onlangs nam

het Korps in verband met

f.l.o. afscheid van kollega

Jan Poolman. Het afscheid

vond met enige luister plaats

op het gemeentehuis van zijn

woonplaats, het Overijsselse

Den Ham.

Het bijzondere bij dit vertrek

was dat Poolman en echtge-

note gezorgd hadden dat het

Korps niet zonder 'Poollui'

kwam te zitten. De drie

rig jaar werd gestart. (We

berichtten daar reeds eerder

over). Zeventien deelnemers

uit de groep Utrecht, het

grootste contingent dat uit

een groep aan de cursus deel-

nam, ontvingen in een feeste-

lijke bijeenkomst hun diplo-

ma. Ook elders werden na-

mens de Algemeen Inspec-

teur de getuigschriften uit-

gereikt. Van de tachtig

geslaagden is er inmiddels

een veertigtal vakatures naar

kaderfunkties bij de groepen

parket politie opengesteld en

zelfs ten dele al vervuld.

(A.H.)

--::::.~ -.;: , ,.---~-....•.... -
•• <ë:I/ 11.

Foto's H. L. van Harrevelt.

zoons van het negen kinde-

ren tellende gezin zijn allen

in vaders voetsporen getre-

den. Meer mannelijke kandi-

daten voor het RP-vak zijn

er uit dat gezin dus niet meer

te verwachten. Het Bureau

Personeelsvoorziening kan

echter de toekomst met enig

optimisme tegemoet zien. De

zonen hebben namelijk in-

middels ook al weer zonen,

maar of deze in de voet-

sporen van opa zullen treden

moeten we nog afwachten.

(CvdH)

Staande: Mr. G. H. C. van Dijken, links van hem jhr.

B. W. F. de Beaufort en prof. mr. V. J. A. van Dijk.

V./.n.r. vader J. Poo/man en de zonen Bart Poo/man (be-

reden groep Hulshorst), Jan Poo/man (rayoncmdt. in De

Zilk, Noordwijkerhout) en Henk Poo/man (Haaksbergen).
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Justitie is
verhuisd

DEN HAAG. - Alle dozen

zullen inmiddels wel zijn uit-

gepakt. Planten en mensen

zijn waarschijnlijk al gewend

geraakt aan hun nieuwe om-

geving. Het ambtelijk leven

van een enorm apparaat zal

zijn normale ritme wel heb-

ben gevonden. Sinds half

januari j.l. draait het

ministerie van Justitie

minstens zoals het draaien

moet in haar nieuwe onder-

komen in de betonnen strak-

heid van de Siamese tweeling

aan de Schedeldoekshaven

nummer 100 waarin ook Bin-

nenlandse Zaken woont. De

Directie Politie van het mi-

nisterie van Justitie vindt er

eveneens onderdak. De Cen-

trale Recherche Informatie-

dienst is achter gebleven op

het bekende adres aan de

Raamweg 47.

(Foto:C.R.I.)

Gefopt

WESTERVOORT. - In de

anders zo rustige Wester-

voort se nieuwbouwstraat Ei-

gen Heim was het een drukte

van jeweiste. Tal van auto-

mobilisten reden er al zoe-

kend stapvoets rond.

Allemaal lezers van de Arn-

hemse Courant waarin deze

advertentie was opgenomen:

Tegen advertentiekosten
af te halen

oude politie
uniformen,

geschikt voor carnaval.

Tevens at te halen voor.
een koopje een BMW
(75Occ)) politie motor,

prijs n.o.t.k. Eigen
Heim 31, Westervoort.

Schedeldoekshaven 100

Maar Eigen Heim 31 bestaat

helemaal niet. De advertentie

was afkomstig van een lol-

broek die de Westervoortse

politieman Scheer en tal van

Arnhemse CourantIezers er

in wilde luizen. De stoet lief-

hebbers van politieuniformen
was echter niet uit het veld te

slaan en informeerde bij

buurtbewoners naar nummer

31. Zij kregen te horen dat

op nummer 21 wel een poli-

tieman woonde. De mensen

die daar aanbelden kregen

hetzelfde te horen: "Het

spijt me, maar ik weet

niets. "

Wachtmeester Scheers vindt

de grap achteraf geslaagd:

"Als de mensen die de ad-

vertentie hebben betaald -

ik heb een vermoeden wie

dat zijn - er net zoveel ple-

zier aan hebben beleefd als

ik, dan zijn ze wel aan hun

trekken gekomen. Overigens,

als ik in.de gelegenheid was

geweest om zo'n handel op

te zetten was ik allang bij de

politie weg geweest. Ik heb

naar aanleiding van de ad-

vertentie tussen de 25 en 30

'klanten' aan de deur

gehad. "

Hij kende getrouwd en aangetrouwd ...

ZWOLLE. - Op 31 januari

leek het bij hotel Kemperink

in Tubbergen wel of er op-

nieuw een stemming over de

ruilverkaveling moest worden

gehouden, zo druk was het.

Op die dag namelijk nam

flo'er J. G. Schröder af-

scheid met een receptie voor

de bevolking. Het werd een

gebeurtenis waarbij velen

aanwezig waren, want kolle-

ga Schröder is een alom be-

kende figuur in Tubbergen,

waar hij niet minder dan 34

jaar (van net na de bevrij-

ding tot nu) zijn werk deed.

Bij de officiële ontvangst in

de ochtenduren in het voor-

malige gemeentehuis te Tub-

bergen brachten burge-

meesterdrs. C. A. Smal, dis-

triktscommandant C. A.

Honcoop en de Officier van

Justitie mr. J. Hazewinkel

22

hun dank over aan de inmid-

dels oud-wachtmeester Ie

klasse die elke Tubbergenaar

kende met getrouwd en aan-

getrouwd en waarbij ook het

O.M. graag te rade ging

voor grondig en gedegen ad-

vies.

Kolonel Honcoop speldt oud-kollega J. G. Schroder de

zilveren eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-
Nassau op.
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Ministeriële wensen voor RP-reservisten

nisatie van RP-reservisten

deed me. J. de Ruiter zijn

speciale wensen voor 1979

toekomen aan alle 'koIJega's

voor 's avonds' zoals we hen

onlangs genoemd hoorden.

Behalve alle goede wensen

NAARDEN. - De

Rijkspolitie-reservisten staan

er goed op bij de hoogste

chef van het korps Rijkspoli-

tie, de minister van Justitie.

Middels het informatiebulle-

tin van de Landelijke Orga-

bevatte het schrijven van de

minister aan de 'redaktie van

het bulletin tevens enige op-

merkingen die de reserve-

kollega 's- in-hart -en-nieren

als muziek in de oren hebben

geklonken:

~~ Ministerie van Justitie

Directie Politie

nr. 96 A 579

AAN DE RESERVISTEN VAN HET KORPS RIJKSPOLITIE.

Gaarne maak ik gebruik van de gelegenheid die mij geboden wordt door de

redactie van uw informatiebulletin o:nu en de uwen een gelukkig en voor-

spoedig 1979 toe te wensen.

Ik verbind daaraan tevens de wens dat de positieve ontwikkelingen bij d-e

reserve-Rijkspol it i.e voortgezet en geconso lideerd zullen worden.

Verheugend is dat de teruggang van de sterkte tot staan is gebracht en

zelfs omgebogen, waarbij een duidelijke verjonging van uw gelederen zicht-

baar is. Ik zie in deze belangstelling voor de reserve-Rijkspolitie een be-

wijs dat de vrijwilligersgedachte onder de burgers leeft en dat er een daad-

werkelijke bereidheid tot steun aan de politie aanwezig is.

Het is mij bekend dat u in bepaalde opzichten nog niet kunt functioneren

zoals u dat zelf zou wensen.

De voorstellen die de werkgroep r e se rve-Ri j'ks poLi t î e mij met betrekking tot

deze knelpunten heeft gedaan - waarbij uw stem ook gehoord werd via de ver-

tegenwoordigers van uw Landelijke Organisatie - zijn thans in een laatste

stadium van beraad.

Ik verwacht dat binnenkort een begin gemaakt kan worden met de uitvoering

van die voorstellen.

Deze ontwikkelingen zullen ook voor de g r oe pscommandan t en en instructeurs

een stimulans betekenen bij hun zorg voor uw opleiding en vorming.

Hierbij spreek ik gaarne mijn ver~rouwen uit in het instituut van de reserve-

Rijkspolitie, dat, waar en wanneer dat nodig is, een gewaardeerde rol zal

spe Len bij de gevraagde hulpdiensten aan het Korps Rijkspolitie.

De Mi~titie,

SF.181281ISF

Leeuwarden, Hengelo

en Eindhoven via 0011

LEEUWARDEN. - 'De in

Friesland gevestigde gemeen-

telij ke politiekorpsen, het

district Leeuwarden van het

korps Rijkspolitie, de brand-

weerkorpsen en de ziekenver-

voerders geven hierbij uit-

drukking aan hun erkente-

lijkheid jegens de Minister

van Binnenlandse Zaken

voor de invoering van het

uniforme meldnummer 0011

in de provincie Friesland en

zij stellen het op prijs mede-

werking te mogen verlenen

aan de proefneming die er

toe zal kunnen bijdragen dat

de landelijke invoering van

dit nummer wordt verwezen-

lijkt'.

Zo luidde de tekst van de

oorkonde die motorsurveil-

lant Dirk de Vries van de

verkeersgroep Leeuwarden

namens genoemde diensten

aanbood aan minister Hans

Wiegel die op 15 januarij.l.

.ter gelegenheid van de offi-

ciële ingebruikstelling van

het - nu nog - regionale

nummer 0011 bezoeken

bracht aan Leeuwarden,

Hengelo en Eindhoven.

(foto A. Hornstra)

Minister H. Wiegel, mr. H.

Rijpstra (CdK Friesland) en

wmr. le kl. D. de Vries.
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langs de ~ weg gezien

Artikèl461 Wat hij nu precies bedoelde,

wordt niet helemaal duide-

lijk. We denken dat hij bij-

zonder zuinig is op zijn pas

ingezaaide gazon.

Artikel 461 - met of zonder

toevoeging "Wetboek van

Strafrecht' - lijkt goed voor

het bestraffend vinger-

opsteken in alle mogelijke

gebods-en verbodssituaties.

Kapitein Dubbelboer van het

distrikt Leeuwarden trof op

een perceel grond bij een

boerderij in het Overijsselse

Lemele dit bord aan:

Aan de Apeldoornseweg,

tegenover de politiepost in

Hoenderloo troffen we dit

bord aan:

•••
't Waren barre tijden

Kollega M. H. M. Gabriël in

Vorden stuurde ons deze

plaat van een ijzige figuur

die een plaatsjehad gevon-

den op de Nieuwstad aldaar.

Het uit sneeuw vervaardigde

geheel riep bij avond een

VERBODEN!

GalOH8IASTe VOEREN
ART 4b1

U ziet het. Met 461 kun je

alle kanten op. Een waar

kapstokartikel dus.

angstwekkend beeld op, als

bij het schijnsel van de auto-

lampen de ogen (voorzien

van reflectoren) oplichtten.

Door het aanhoudende kou-

de weer heeft de pop van een

'lang leven' genoten.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, G. A. BOOT,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch

tel. 072· 11 86 00 (thuis: 02299·225). tel. 073 . 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 951.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER, J. SCHEPER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingelloo, 8917 BD Leeuwarden

tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 1052), tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13951.

CISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BH Maastricht

tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 221. tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 13 111.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G.J. HELMENDACH,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 741. tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

P. DE BRUIN, A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen

tel. 076 - 12.4061 (thuis: 01654 - 15271. tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 731.

DISTRICT DORDRECHT' DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch

tel. 078 - 3 74 44 (thuis: 078 - 373541. tel. 04752 - 2530 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE,

Bureau: Ekkerstraat 2, 5816 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13,3732 HM De Bilt

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061. tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, G. A. VAN DER HORST,

Bureau: Koninginnegr. 45-46, 2514 AD Den Haag Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle

tel. 070 - 4694 20 (thuis: 071 - 1524971. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam

tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 981. tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,

School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen

tel. 05178 - 85 41 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexeml

tel. 04748 - 666 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,

School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

. B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus'7577

tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 371.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER",

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven.

tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden

tel. 02159 - 42579

24
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Kinderen in aanraking met justitie

HILVERSUM. - "Wat

heeft deze meneer gedaan?"

vraagt een politieman op het

bureau aan een van zijn kol-

lega's die een jongeman bin-

nenbrengt die op heterdaad

is betrapt bij het plegen van

een inbraak.

'Hij heeft zojuist ingebroken

en een kollega van ons in el-

kaar geslagen" antwoordt

een van hen, zonder dat je

aan hem kunt zien dat hij

flink de pest in heeft omdat

hij net een kollega met be-

hoorlijk letsel heeft moeten

laten afvoeren. De timide

verdachte wordt op uiterst

korrekte wijze gefouilleerd

en afgevoerd naar de politie-

cel.

Deze beelden maken deel uit

van een televisieserie over

Strafrecht verzorgd door de

Nederlandse Onderwijs Tele-

visie in samenwerking met

Avro en Vara, bedoeld voor

de schoolgaande jeugd van

10 tot 14 jaar.

Kojak

"Strafrecht is het meest

besproken en opvallende deel

van het recht. Misdaad, poli-

tie, rechtszaken en gevange-

nissen, allemaal zaken die

iedere dag weer in de publici-

teit zijn. Ook kinderen heb-

ben er een mening over. Zij

horen erover in het journaal,

lezen detectiveboeken, kijken

naar politieseries (Charlies

Angels, Kojak, Starsky en

Hutch). Zij krijgen daardoor

een vertekend beeld van het

strafrecht. Ze zien hoe een

jury rechtspreekt en een ad-

vokaat aandacht krijgt in

volle zalen.

Daartegenover staat dat kin-

deren niet de mogelijkheid

krijgen om te zien hoe het

dan wel is met het funktio-

neren van politie, justitie en

gevangeniswezen. Op recht-

zittingen worden zij bijvoor-

beeld i. v.m. hun leeftijd niet

toegelaten, zodat zij niet in

de gelegenheid zijn om daar-

van kennis te nemen.

De NOT wil proberen kinde-

ren van de twee hoogste

klassen van de basisschool en

mogelijk de brugklassen enig

inzicht te geven in die mate-

rie, zodat ze met hun onder-

wijzer kunnen komen tot een

gesprek", aldus een van de

inleiders tijdens een voorver-

toning.

de arrestatie, de rechtszitting

en de straf van Peter de

Klerk, zelf ex-delinkwent, die

onlangs op t. v. te zien was in

het programma 'Heel de

Mens'. Hij speelt de rol van

de jongen die door schulden

komt tot een inbraak waarbij

hij op heterdaad wordt be-

trapt. Hij slaat een agent

neer. Hij wordt gearresteerd

en krijgt 6 maanden gevan-

genisstraf.

De film die later weergeeft

wat de ogen van de verdach-

te hebben gezien volgt de

procedure in z'n geheel. Hij

laat later zien hoe het ver-

blijf in de gevangenis ver-

loopt.

De informatie is juist vol-

doende om aan te geven hoe

deze eenvoudige zaak wordt

behandeld. De rollen worden

gespeeld door echte politie-

mensen, rechters, een officier

van justitie, personeel van

het gevangeniswezen. Na af-

loop van iedere aflevering

komt Peter de Klerk uit zijn

rol. In een nagebouwde cel

(Peter: 'Je kunt wel zien dat

de maker nooit heeft geze-

ten') praat hij na met een

zestal jongelui.

De serie begint op 20 maart

(De arrestatie) en vervolgt op

27 maart (De Rechtszitting)

en 3 april (De Straf), steeds

om 10.00 uur 's ochtends. Ze

wordt herhaald op 22 maart,

29 maart en 5 april, om

14.30 uur. (A.H.)

Parketwachter C. Schat van

de groep Parketpolitie

Utrecht leidt de 'verdachte'

Peter de Klerk binnen.

Ogen verdachte

In drie afleveringen van on-

geveer 20 minuten komen

achtereenvolgens aan de orde

25
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Van Schuilenburg,

Vermeulen en

8reukels tafeltennis-

winnaars S.R.G.A.

DEVENTER. - Op 26 ja-

nuari j.l. streed een vijftigtal

tafeltennissers uit de distrik-

ten Zwolle, Apeldoorn en

Nijmegen op de acht

wedstrijdtafels van het ver-

enigingsgebouw SWIIT te

Deventer om de tafeltennis-

titels van de RP-sport-

vereniging in het (voormalig)

gewest Arnhem.

In de A-klasse, waarvoor

zich slechts vier deelnemers

hadden opgegeven, was de

winnaar eigenlijk bij voor-

baat bekend: John van

Schuilen burg. Heusschen

werd tweede, Scherpenhuizen

derde, terwijl 'good old'

Arie den Boer, na een over-

winning op Van Schuilen-

burg vierde werd.

De B-klassers maakten er een

spannende zaak van. Nadat

alle spelers elkaar hadden

ontmoet bleken Van Kleef,

Degens en Vermeulen allen

vijf punten te hebben. In een

barrage trok Vermeulen aan

het langste eind, tweede werd

Degens en Van Kleef bezette

de derde plaats.

Voor de C-klassers hadden

zich verreweg de meeste deel-

nemers gemeld. Er moest in

poules worden gespeeld,

waarna vanaf de kwartfinales

het afvalsysteem werd toege-

past. De winnaarsronde le-

verde een overwinning op

voor Breukels, gevolgd door

Ten Harle en Schoenmaker.

(SCHN)

Achterwaarts

ski-sukses

GROESBEEK. - Wmr. B.

van de groep Groesbeek die

met zijn vrouw op huwelijks-

reis ging naar Oostenrijk,

nam daar tijdens zijn vakan-

tie skiles.

Na enkele dagen goed ge-

oefend te hebben mocht hij

van de ski-leraar ook op

heuveltjes oefenen, wat erg

aardig ging volgens zijn zeg-

gen.

Toen de hele ski-meute zich

verzameld had rond de ski-

leraar die nog enkele instruk-

ties wilde geven, was plotse-

ling de cursist B. uit de

groep verdwenen. Tot verba-

zing van ieder kon men zien

dat hij achterwaarts op zijn

ski's de heuvel afging, het-

geen gepaard ging met de

nodige angstkreten. Het ach-

terwaartse skiën trok op een

gegeven moment ieders aan-

dacht, omdat hij dwars door

een parcours ging waar de

nationale ski-kampioen-

schappen van Oostenrijk

werden gehouden. Een van

de deelnemers aan de

wedstrijden moest - om B.

niet te raken - een

noodsprong maken waardoor

zijn kansen om deze

wedstrijden te winnen zeer

miniem werden.

Kollega B. oogstte echter ap-

plaus voor zijn geslaagde op-

treden in het achterwaartse

afdalen: een kunst die maar

heel weinig skiërs machtig

zijn. (Domen)

u en uw auto

Uitsluitend W.A.

Cat. waarde met 40% zonder

t/m no-claim no-claim

I 7.000.- 1198,- 1330,-

I 8.000,- 1201,- 1335,-

I 9.000,- 1207,- 1345,-

I 10.000,- I213,- 1355,-

I 11.000,- 1222,- 1370,-

1 12.000,- 1234,- 1390,-

I 13.000,- I 240,- 1400,-

114.000,- 1246,- 1410,-

"AII Risks"

met 40"'0 zonder

no-claim no-claim

1423,- 1 705,-

1447,- I 745,-

1468,- I 780,-

I 492,- I 820,-

1528,- 1 880,-

I 558,- I 930,-

1591,- I 985,-

1621,- 11.035,-

Mini-casco: (alleen in combinatie met W.A) premie

I 13,- per I 1.000,- verzekerde dagwaarde met een

minimum van I40,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer

jaar schadevrij rijden.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN

Tarief uitsluitend voor politie-beambten en hun gezins-

leden.
Uitsluitend W.A. "Al I Risk"

Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder

t/m no-claim no-claim no-claim no-claim

I 15.000,- I 249,- I 415,- 1 645,- 11.075,-

I 16.000,- I 258,- I 430,- I 681,- 11.135,-

117.000,- I 264,- I 440,- I 714,- 11.190,-

118.000,- I 273,- 1 455,- I 747,- I 1.245,-

I 19.000,- I 279,- 1 465,- I 777,- I 1.295,-

120.000,- I 285,- I 475,- 1 813,- 11.355,-

121.000,- 1 294,- I 490,- I 849,- 11.415,-

122.000,- 1 300,- I 500,- I ~82,- I 1.470,-

hoger op aanvraag

ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-

hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-

gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen

Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling bij schade

geen volledig verval van no-claim reductie.

Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam

Beëdigd beursmakelaars Boezemweg 175
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Rp.org_RPM79_03_mrt_nr.07_compri 86



'Een jaar Amsterdamse doofpot'

Klagers geen nood(?)

"In de nacht van 7/8 januari 1978 om

ca. 3.30 uur ('s morgens) reden we van

de Geldersekade richting ... Twee

politie-agenten in deze straat stonden te

zwaaien en beduidden dat we moesten

stoppen. A. reed nog iets door om een

parkeerplaats te vinden en stopte. De

agenten waren inmiddels naar hun auto

gerend en stopten dichtbij de auto van

A., maakten zijn portier open en vroe-

gen naar zijn rijbewijs. A. zocht maar

had het niet bij zich, waarop de agenten

A. zeiden mee te gaan naar het buro

voor een blaastest. Beide agenten pak-

ren A. daarna onder de arm en voerden

hem naar hun aura. H. en W. waren in-

middels ook naar de politieauto gelopen

en vroegen wat nou precies de bedoeling

was. Snibbig zeiden de agenten dat 'de-

ze meneer' mee moest naar het buro

omdat ze geen blaaspijpjes bij zich had-

den; H. zei dan ook mee te gaan naar

dat buro, waarop de agenten zeiden dat

wij er niets mee te maken hadden en W.

die nog wat aan A. wilde zeggen werd

ruw weggeduwd ... "

28

Je ziet het gebeuren. Een nachtelijke

routinekontrole die oploopt tot een fiks

verschil van mening.

Het is de inleiding van een klacht over

het optreden van twee Amsterdamse

kollega's.

Onlangs bracht de Stichting Klachten-

en Adviesburo Politie-optreden in

Amsterdam een studie naar aanleiding

van 250 klachten over het optreden van

de Amsterdamse politie naar buiten dat

- in boekvorm - onder de titel "Een

jaar Amsterdamse doofpot" te koop is.

We lazen erover in de kranten en hoor-

den ervan voor radio en televisie. Ook

wij hebben het aangeschaft, gelezen en

herlezen. Want dat is zeker de moeite

waard.

Eenzijdig

Wat heb je aan die eenzijdige informa-

tie? horen we kollega's al zeggen.

Wat die eenzijdigheid betreft: in de in-

leiding over gebruik politiegeweld laat

de samensteller daarover ook geen mis-

verstand bestaan: 'Nu wordt wel gesteld

dat de klachten zoals ze naar de officier

van justitie worden gezonden maar de

halve waarheid bevatten. Wij onder-

schrijven deze stelling'. Maar veron-

derstelt men: 'We gaan ervan uit dat de

visie op het gebeuren zoals dat uit de

processen-verbaal van de agenten naar

voren komt, óók eenzijdig is.'

Waar bemoei je je mee? Het gaat toch

over het optreden van de Amsterdamse

politie? Zij hebben het al moeilijk ge-

noeg. Moet je er ook nog zo nodig wat

van zeggen? zou de volgende opmerking

kunnen zijn. Nou, nee. Dat bepaald

niet. We passen er ook wel voor om ons

in kritische zin uit te laten over het op-

treden van de hoofdstedelijke kollega's,

naar aanleiding van deze publikatie. We

zijn er ook niet bij geweest toen de kon-

flikten plaats hadden en het lijkt ons

dus nogal moeilijk te bepalen wie eigen-
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lijk gelijk heeft. Bovendien v.w.b. kri-

tiek krijgt het Amsterdamse korps, on-

der andere door het verschijnen van een

publikatie als waarover we het nu heb-

ben toch al ruimschoots haar portie.

Aan de andere kant voelen we er ook

weinig voor om kollega's daar in be-

scherming te nemen. We achten hen, in

samenwerking met bestuur en justitie

best in staat, hun eigen problemen op te

lossen. We hebben niet de illusie dat wij

hen daarbij behulpzaam moeten zijn.

Nog afgezien van het feit of men die

hulp zou waarderen.

Maar wat in Amsterdam voorvalt, ge-

beurt bij ons in de gemeente niet. Dus

doen zich ook nauwelijks incidenten

voor als in Amsterdam. De Amsterdam-

mer kan een moeilijke jongen (of meis-

je) zijn. De kontakten tussen tussen de

'burger' en de politie verlopen er soms

anders. Daarom kan een rapport over

klachten over politieoptreden in

Amsterdam nimmer representatief zijn

voor het optreden van de Nederlandse

politie tegenover de burger, kan het vol-

gende argument zijn.

De lezer heeft gelijk, zijn we dan ge-

neigd om te antwoorden. Maar de kon-

takten tussen het publiek en de politie

zoals die in een gezagsgetrouwe gemeen-

te in de Alblasserwaard of op de Veluwe

plaatshebben zijn evenmin maatgevend

bij de vaststelling hoe de verhoudingen

liggen.

De waarheid zal dus - ook nu - wel

ergens in het midden liggen.

Ziedaar drie argumenten waarom wij

vinden dat wij aandacht dienen te geven

aan "Een jaar Amsterdamse doofpot".

Dokumenten

In het boekwerk, een pocketuitgave dat

u voor tien gulden bij het klachteburo

kunt afhalen, of voor dertien gulden

door de PTT thuis kunt laten bezorgen,

is onder andere plaats voor twee delen

die de politieman of -vrouw ongetwij-

feld zullen interesseren. Er is aandacht

voor: Politieoptreden waarover ge-

klaagd wordt, waarin opgenomen kon-

fliktsituaties met de politie zoals die op

straat, op het bureau, in de woning

plaatsvonden en ervaringen in het vlak

van diskriminatie en geweld.

Een ander deel is genoemd: De Justitiële

29

Rp.org_RPM79_03_mrt_nr.07_compri 88



molen, waarin we tegenkomen de klach-

tenprocedure, de klachtenbehandeling

door de politie, de klachtenafhandeling

door justitie en politie.

Het dokument lijkt een geheel, kom-

pleet met verklaringen van de klager,

gevoerde korrespondentie met korpslei-

ding, burgemeester en officier van justi-

tie, vragen van politici in gemeenteraad

en kamer. Daarnaast bevat het boek de

letterlijke tekst onder meer 'Benade-

ringstechniek Gevaarlijke personen',

'De geweldsinstruktie met toelichting'

etc.

We kunnen nauwelijks geloven dat de

samenstellers menen wat er hier en daar

is neergeschreven.

Wat te denken van dit voorbeeld van ge-

neraliseren: "De agent als dagelijkse

misdaadbestrijder ziet in de burger een

potentiële verdachte, een onderzoeks-

objekt of soms nog erger: een minder-

waardig wezen, een ding dat moet wor-

den gepakt en opgesloten. Hoewel we

ons kunnen voorstellen dat het politie-

beroep een zeker cynisme in de hand

zou kunnen werken, heeft de minach-

ting voor de doorsnee menselijke gevoe-

lens ons zeer verbaasd en geschokt. De

burger wordt als het er op aankomt ge-

bruikt als een soort 'grondstof'.

Het is naar onze mening een opmerking

die de samenstellers van de dokumen-

taire maar voor eigen rekening moeten

nemen.

Als politieman voelen we ons wel aan-

gesproken door deze wat onzindelijke

manier van beoordelen. In dat opzicht

verschilt men niet veel met waar men de

politie van beticht.

Er komen in het boek meer opmerkin-

gen voor waarbij veel van onze lezers

hun wenkbrauwen zullen fronsen.

Desondanks blijft het voor ons een boek

dat het lezen ten volle waard is. Het zou

op elke opleidingsschool, kaderschool,

rechercheopleiding, enz. gebruikt moe-

ten worden bij het behandelen van de

bevoegdheden en de lessen vorming. De

adspirant moet zich ervan bewust wor-

den wat hij gaat doen bij het toepassen

van zijn machtsmiddelen. Het is voor de

praktische politieman goed om op deze

wijze herinnerd te worden aan wat hij

aan het doen is.

0, ja. Er was nog een argument om het

boek te bespreken. Op de omslag prijkt

namelijk een echte opperwachtmeester

der Rijkspolitie in uniform. Hij heeft-

evenmin als andere RP-kollega's - in

de periode waarin de klachten zijn ver-

zameld geen dienst gedaan in Amster-

dam. Daar zijn we zeker van. (AH)
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

•
Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120,

szao AC 8ennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Ik hoop dat Geldermalsen

nog een groep is . . .

Ik hoop dat Geldermalsen nog een groep

is. En als dat het geval is dan ben ik er

van overtuigd dat aldaar zeker iemand

te vinden is die de namen kan vermelden

van de ene dame en acht heren op bij-

gaande foto.

Het is een opname die gemaakt is tij-

dens een van de wervingspropaganda-

avonden waarop de toenmalige majoor

F. M. C. Offermans het woord voerde

en die werd opgeluisterd door het eerste

muziekensemble van de reserve-Rijks-

politie.

Het werd een pracht avond en daardoor

zo laat dat ik onmogelijk nog met het

buurtverkeer naar Arnhem kon reizen.

Een snelle rit naar Utrecht in de auto

van de majoor had tot gevolg dat ik de

laatste trein naar-Amhem nog kon ha-

len. 0, ja. Wie was ook al weer com-

mandant van de groep Geldermalsen in

die tijd?
Oud-res. adjudant A. van Weert (85),

Rosendaalsestraat 44 6

6824 CV Arnhem

Pari-time werk voor vroeg gepensioneerden!
Ponypark Slagharen

is een van de grootste

amusementsparken van

Europa met attrakties
van wereldformaat.

Jaarlijks komen er ± één

miljoen mensen om er

een onvergetelijke dag te
beleven. Voor f 7,50 per

persoon kan men gratis

en onbeperkt gebruik
maken van alle attrakties.

i-\.QYAN&.

~~
~(~\

(JJ@

Om dit allemaal in goede

banen te leiden zijn

ervaren mensen nodig:

Toezichthouders,
portiers,

parkeerwachters,
controleurs.
Aardige sympathieke

medewerkers met
mensenkennis en gevoel
voor humor. Wie zouden

voor dit werk beter

geschikt zijn dan vroeg

gepensioneerde beroeps-

militairen, politiefunktio-
narissen of brandweer-

lieden? Vakmensen dus,

die dit werk in hun

vingers hebben en met
mensen om kunnen gaan.

Wat wordt er geboden?

Een leuke, goed betaalde job in een werk-
schema van 7 dagen op en 7 dagen af.
De tijden zijnvan 9 tot 6 uur.

Heeft u interesse? Neem dan schriftelijk
kontakt met ons op.

Geopend van pasen tot half september.

Ponypark Slagharen
Een wereld van plezier.
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Algemene Inspectie.

Ban, J. v.d., Hoofd Afd. Beleidszaken bij de Direc-

tie Politie. Per 1-1-'79 bevorderd tot dir. off. der

Rijkspolitie 1e kl.

Puntman, A.N.A., dir. off. der Rijkspol. 2e kl. te

Voorburg. Per 1-12-'78 de dienst verlaten.

District Alkmaar.

Hoen, J. 't, te Alkmaar, per 1-2-'79 bevorderd tot

Owmr., aangewezen als plv. hfd. Techn. Afd.

Verk.groep.

Noor, A.F" per 15-1-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Wieringermeer.

Zijm, D.J., Res. Wmr. te Texel. per 1-2-'79 met

f.l.o.

District Amsterdam.

Baas, J" per 15-1-'79 aangesteld als Res. Wmr. te

Uithoorn.

Bruinning, C.P.H., te Uitgeest, per 1-2-'79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot post cmdt. te Mui-

den.

Dorren, J.P.M., te 's-Graveland, per 1-2-'79 be-

vorderd tot Res. Owmr.

Per 1-1-'79 aangewezen als

commandant Verkeers-

groep Assen (distr. Assen):

Adj. H.R. Sanders, geb. 8-

5-1924. Hij was voordien

Plv. commandant van de

Verkeersgroep Amsterdam:

Zwetsloot, K.B.F.M" te Bennebroek, per 1-1-'79

bevorderd tot Res. Wmr. I.

District Apeldoorn.

Bekkema, E., te Apeldoorn, per 1-3-'79 bevorderd

tot Adj.

Dekker, B.G" per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Heerde.
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Hattem, H. v., per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Oldebroek.

Hendrieks, 0., per 1!>-1-'79aangesteld als Res.

Wmr. te Apeldoorn (Verkeergr.)

Per 1-1-'79 aangewezen als

commandant van de groep

Groenlo: Adj. H. te Kolste,

geb. 27-6-1920. Hij was

voordien plv. cdt. van de

groep Groenlo.

Veen, J.P" te Eerbeek, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Wendt, H" per 15-1-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Heerde.

District Ássen.

Boer, E. de, als. Harlingen, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Coevorden.

Bruggink, H.J" als. Apeldoorn, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Beilen.

Habers, J.M" per 1-1-'79 aangesteld als Schrijver

te Roden.

Hoen, R.A., als. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Beilen.

Hofman, E.T., als. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Assen.

Hofman, H" als. Horn, per 1-1-'79 bevorderd tot ~

Wmr. en verplaatst naar Coevorden.

Kunst, R., als. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Coevorden.

Leeuwen, G.J. van, als. Harlingen, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr. en verplaatst naar Assen.

Lopers, A.L., als. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Beilen.

Mastenbroek, A.R" als. Harlingen, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr. en verplaatst naar Coevorden.

Meer, E. van der, te Norg, per 1-2-'79 bevorderd

tot Adj. en verplaatst naar Roden.

Ooink, G.J.A., als. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Coevorden.

Rorije, A., als. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Beilen.

Slagers, B.J" als. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Beilen.

Sturing, H., Res. Wmr. te Beilen, per 1-2-'79 de

dienst verlaten.

Westerhof, J., Res. Wmr. I te Sleen, per 25-1-'79

met f.l.o.

District Breda.

Beek, P.C.P. v., Res. Wmr. te Zundert, per

1-2-'79 de dienst verlaten.

Boogaart, G.P" te Woensdrecht, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Res. Wmr. I.

Borehardt, F.C" te St. Willebrord, per 1-2-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Castrop, J.W.M., als. Apeldoorn, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Kaatsheuvel.

Cloin, J.H.M., te Moergestel, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Owmr. en verplaatst naar Breda.

Cuyk, G.J.J., te Rosmalen, per 1-1-'79 verplaatst

naar Raamsdonkveer.

Damen, J.L., Res. Wmr. I te Zundert, per 15-1-'79

de dienst verlaten.

Denissen, C.J" per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Udenhout.

Es, E. van, als. Harlingen, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Kaatsheuvel.

Fikke, A.P.A., Wmr. te Rosmalen, per 1-1-79ver-

plaatst naar Kaatsheuvel.

Geel. B.C.J. van, als. Horn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Oudenbosch.

Geleyns, J.J.C., te Horn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Oudenbosch.

Goedkoop, G., als. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Oudenbosch.

Gorp, A.M" te Goirle, per 1-1-'79 bevorderd tot

Res. Wmr. I.

Graaff, B.W. de, als. Horn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Breda.

Hoedemaker, L., Off. der Rijkspol. 1e kl. te Breda.

Per 1-1-'79 met f.l.o.

Haat. F.W. van, als. Horn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Kaatsheuvel.

Hoof, P.A.M. v.d., per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Udenhout.

Hurkmans, J.H.A.M" Adm. Ambt. C 2e kl. te

Zundert, per 1-6-'78 verplaatst naar Boxtel (distr.

's-Hertogenbosch) .

Huynen, C.M.H.J" als. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Kaatsheuvel.

Kerkhoff, R.L., als. Horn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Oudenbosch.

Kolsteren, L.M.A" per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Goirle.

Magielse, J.A., Res. Wmr. te Zundert, per

15-1-'79 de dienst verlaten.

Oevelen, J.M.J. v., per 15-1-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Woensdrecht.

Pruyssers, A.W.A" Wmr. te Rosmalen, per

1-1-'79 verplaatst naar Rijen.

Pyll, D.T. van der, als. Horn, per 1-1-'79 bevor-
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derd tot Wmr. en verplaatst naar Oudenboseh.

Rasenberg, A.J.M" per 16-2-'79 aangesteld als

schrijver te Breda.

Rooivink, M.R" Dis. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Kaatsheuvel.

Schouten, P.M., Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Oudenboseh.

Stuijts, J.D.M., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Woensdrecht.

District Dordrecht.

Been, B.M., te Nieuw-Lekkerland, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Owmr. en benoemd tot 2e Owmr.

Berendsen, P.A., te H.1. Ambacht, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Owmr. en verplaatst naar Bleskens-

graaf.

Bergeijk, A. v" Res. Wmr. te Numansdorp, per

15-1-'79 de dienst verlaten.

Boer, R.L.J. de, te Oud-Beijerland, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Boret, B. de, te Middelnarnis, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Breen, C.J.F" Res. Wmr. I. te Goedereede, per 4-

1-'79 met f.l.o.

Dijk, M. van, te Strijen, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Elen, W.A., te Middelharnis, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr. I.

Grinwis, T.C., te H.1. Ambacht, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Owmr. en verplaatst naar Oudenhoorn.

lsraël, J., te Hellevoetsluis, per 1-2-'79 bevorderd

tot Adj. en verplaatst naar Berkel en Roderijs (distr.

's-Gravenhagel.

Lensen, A. van, te Alblasserdam, per 1-12-'78 be-

vorderd tot Adj. en benoemd tot plv. gr. cmdt. te

Bunschoten (distr. Utrechtl.

Muis, W" te Barendrecht, per 1-1-'79 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Heukelum.

Pelt, W.J. van, per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Oud-Beijerland.

Rumpt, A.J. v" te Meeuwenplaat, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Owmr. en verplaatst naar Zwartegaal.

Schilder, A., te Rozenburg, per 1-1-'79 bevorderd

tot Owmr. en benoemd tot cmdt. gr. stpl. rayon te

Poortugaal.

Tienen, P.M. v., te Rhoon, per 1-1-'79 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Ossendrecht (distr.

Breda!.

Witteveen, J.W., te Numansdorp, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Owmr. en benoemd tot rayon cmdt. te

Wilp (distr. Apeldoorn!.

District 's-Gravenhage.

Ploeg, W.F. v.d., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Noordwijkerhout.

Tenhagen, W" per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te 's-Gravenzande.

Wolde, J.H.M. ten, Owmr. afkomstig uit het

distr. Den Haag. Per 1-1-'79 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. en als officier toegevoegd ingedeeld

bij het district Alkmaar.

District Groningen.

Draayer, G.W" Dis. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Scheemda.

Groenewold, L.A., Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Marum.

Heuckroth, D.W.J., Dis. Harlingen, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Huizenga, J.B.J., Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Jansen, A.C" Dis. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Scheemda.

Kasper, H" Dis. Harlingen, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Kingma, G" te Muntendam, per 1-2-'79 bevorderd

tot Adj. en verplaatst naar Leens te Wehe.

Lange, G.P. de, Dis. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Scheemda.

Masseluik, P.F" Dis. Apeldoorn, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Scheemda.

Medendorp, J.A., Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Groningen.

Meer, A.B. van der, Dis. Harlingen, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr. en verplaatst naar Marum.

Meer, J. van der, Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Rispens, R.M.A" Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Marum.

Ritsema, P.D., Dis. Harlingen, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Marum.

Schotman, H.A" Dis. Apeldoorn, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Spanninga, G.W., te Grootegast, per 1-2-'79 be-

vorderd tot Adj. en verplaatst naar IJsselmuick

(distr. Zwolle!.

Veen, H. van der, Dis. Harlingen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. en verplaatst naar Bedum.

Wamtjes, J., Res. Wmr. te Bellingwedde, per 5-1-

79 met f.l.o.

Wienen, W.F., Dis. Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. en verplaatst naar Marum.

Zwiers, B" Dis. Harlingen, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. en verplaatst naar Scheemda.

District 's-Hertogenbosch.

Ballegooij, H.w. v., per 1-2-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Heeseh.

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Cuyk Adj. K.J.M.

van Bindsbergen, geb.

18-&-1923.Hij was voordien

plv. commandant van de

groep Cuyk.

Hoeflaken, M., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Aalburg.

Schreuders, W., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Aalburg.

District leeuwarden.

Akkerman, K" per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Dantumadeel.

Anjema, L., Adj. te Leeuwarden, per 1-3-'79 be-

noemd tot plv. cmdt. Rech. gr.

Boer, T. de, per 1-2-'79 aangesteld als Adm.

Ambt. C 3 te Dokkum.

Boeijenga, G" Adsp. te Joure, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Brandsma, I.T" Adsp. te Damwoude, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr.

Brouwer, R.H., te Leeuwarden, per 1-2-'79 bevor-

Museum
der

Koninklijke
Marechaussee

Een bezoek aan dit Museum

geeft u inzicht in de

geschiedenis van het

Wapen der

Koninklijke Marechaussee,

de Rijkspolitie,

de Gemeentepolitie,

het voormalig

Korps Politietroepen ,

en de voormalige Rijks-

en 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 2,50

kinderen t/m 12 jaar f 1,50

Het museum is

ondergebracht in het

voormalig Koninklijk

Weeshuis te Buren [Gld.].

Weeshuiswal 9, tel. 03447-256

Mechanische wieldrukmeter

voor voertu igen
Weegc snel en betrouwbaar.

Overalopstelbaar en eenvoudig

te transporteren,
Weegbereik tot 10 ton per wiel.

Makkelijk bedienbare, robuuste

uitvoering, Vrijwel storingsvrij,

Aantrekkelijke aanschafprijs.

Voor uitvoerige Inlichtingen
bv. Technische Handelmaatschappil
Akkerman & Co. MercurIusweg 20
2516 AW Den Haag
Postbus 19030 - Telefoon 070 ·8543 00
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derd tot Owmr. en benoemd tot plv. hld. Techn.

AId. Verk. groep.

Derksen, T., Adsp. te Joure, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Heide, C.W.B. v.d., Adsp. te Joure, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr.

Hemkes, R., Adj. te Leeuwarden, per 1-3-'79 met

1.1.0.

Hettinga, M.Th., te Leeuwarden, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Adm. Ambtn. C 2.

Kolkman, H.J., Adsp. te Joure, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Krottje, A.E., Res. Wmr. te Leeuwarden, per

1-2-'79 de dienst verlaten.

Nauta, H., per 1-2-'79 aangesteld als Res. Wmr. te

Wonseradeel.

Oudhuis, T.V.J., Adsp. te Damwoude, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr.

Proost, J.G., Adsp. te Joure, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Renzenbrink, D.C., Adsp. te Damwoude, per 1-1-

'79 bevorderd tot Wmr.

Spijker, R., Owmr. te Oude Meerdum, per 1-3-'79

de dienst verlaten.

Visser, H.E., Adsp. te Damwoude, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr.

Vries, H. de, Adsp. te Damwoude, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr.

Woudstra, G., Owmr. te Hindeloopen, per 1-2-'79

met 1.1.0.

Woudwijk, J.T., Adsp. te Damwoude, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr.

District Maastricht.

BruII, J.H., Res. Wmr. te Simpelveld. per 15-1-'79

de dienst verlaten.

Kaanen, J.H., te Simpelveld, per 1-2-'79 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot plv. grc. te Stein.

Schwanen, l.H., Res. Wmr. te Simpelveld, per

15-1-'79 de dienst verlaten.

District Middelburg.

Bouwman, H., per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Schouwen-Duiveland.

Gelder, H.M. van, Oft. der Rijkspol. 2e kl. te Mid-

delburg. Per 1-10-'78 aangewezen als hoold Re-

cherchezaken van het distr. Middelburg.

District Nijmegen.

Awater, H.H.Th., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Ubbergen.

Boer, l., per 1-3-'79 in dienst getreden als Wmr. I

te Driel.

Dalenoord, H.D., te Varsseveld, per 1-1-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Zaltbommel Adj.

J.C. van Doorn, geb. 2-3-

1936. Hij was voordien

commandant van het

groepsstandplaatsrayon

Zaltbommel.
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Durem, J.J. v., te Terborg, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.1.

Eldik, J.F. v., Res. Wmr. I te Valburg per 15-1-'79

de dienst verlaten.

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Valburg Adj. W. ter

Haar, geb. 24-8-1928. Hij

was voordien plv. comman-

dant van de groep Valburg.

Huuskes, J.G.M .• te Zelhem, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Per 1-1-'79 aangewezen als

commandant van de groep

Wamel Adj. G. Kool, geb.

14-3-1925. Hij was voordien

plv. commandant van de

groep Wijchen.

Lubbers, E.J .• te Groesbeek, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Steen is, l., Res. Wmr. I te Valburg, per 9-1-'79

met 1.1.0.

Sundahl, G.P .• Adj. te 's-Heerenberg. Per 1-10-'78

benoemd tot oft. der Rijkspol. 1e kl. en aangewe-

zen als hoold 8ijz. Diensten bij de stal van het dis-

trict Apeldoorn.

Vaanholt, B.J .• Owmr. te 's-Heerenberg, per

1-1-'79 bevorderd tot Adj. en benoemd tot plv. grc.

te Didam.

Wilting, H.G., te Huissen, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Winters, J.A., per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Nijmegen IVerkeersgr.).

District Roermond.

Deelen, J.P.A. v .• Res. Wmr. te Horst, per

15-1-'79 de dienst verlaten.

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Echt Adj. T.M.J.

Mooren, geb. 20-5-1919.

Hij was voordien plv. com-

mandant van de groep

Echt.

Renet, C.J.M .• per 15-1-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Echt.

Verburgt, H.J.M .• per 15-1-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Helden-Panningen.

Waals, P.M.J .• Res. Wmr. te Nederweert, per 1-2-

'79 de dienst verlaten.

District Utrecht.

Akker, Y.T. v.d., te Doorn, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Bruijn, B.J .• Res. Wmr. te Bunschoten, per

1-2-'79 de dienst verlaten.

Elbertsen, M., Adj. te Leusden, per 1-2-'79 met

1.1.0.

Elia, A.M .• te Vleuten, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Eikenhout, J .• Adj. te Rhenen, per 1-3-'79 met

1,1.0.

Gijbels, R.R .• te Doorn, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Hoff, R.A. v. 't, te Rhenen, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Kloosterman, A .• te Doorn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr.

Kok, l.P.M. de, te Doorn, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Koops, C.• te Vleuten, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Kruk, R. v.d., te Rhenen, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Le Duc, J.W .• Wmr. I te De Bilt, per 1-2-'79 de

dienst verlaten.

Leeuw, l. de, te Rhenen, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Mosk, R., te Vleuten, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Oort, E.W. van, te Rhenen, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Rooij, W. van, Wmr. I te Oud Zuilen, per 1-3-'79

de dienst verlaten.

Slooten, W. van, te Vleuten, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Sluijs, M.W. van, te Doorn, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr.

Steeg, J.C. v.d .• te Vleuten, per 1-1-'79 bevorderd

tot Wmr.

Tieleman, H.J.A., te De Bilt, per 1-1-'79 bevor-

derd tot Adm. Ambt. C 1.

Vendrig, C.M., per 1-1-'79 aangesteld als Adm.

Ambt. C 2 te Oudewal.

Vos, E. de, te Rhenen, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Zoelen-van Zoelen, A.C. van, per 16-11-'78 aan-

gesteld als typiste A te Bilthove.

Zwieten, H.B. van, per 16-1-'79 aangesteld als

schrijver te Vinkeveen en Woudveen .

District Zwolle.

Buis, W.J .• te Goor, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Deegens, A.A., per 1-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Goor.

Doorenbos, J.F., te Goor, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Eerde, M. v., per 1-2-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Bredewiede.

Engelbertink, F.M.P., te Vriezenveen, per 1-1-'79

bevorderd tot Wmr.

Hagel, J.F .• te Vriezenveen, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.

Heerink, G.J .• Wmr. I te Weerselo, per 1-2-'79

met 1.1.0.

Horst, J. v.d., per 1-1-'79 bevorderd tot Owmr. en

benoemd tot postcmdt. te Heino.

Kling, E.B .• Wmr. I. te Wierden, per 1-3-'79 de

dienst verlaten.

Kobes, J.B .• te Raaite, per 1-1-'79 bevorderd tot

Wmr.

Kroes, C.• per 15-1-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te IJsselmuiden.

Kroeze, G.• te Zwolle, per 1-12-'78 bevorderd tot

Adm. Ambtn. C 1.

Loon, J.J. van, te Raaite, per 1-1-'79 bevorderd

totWmr.
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lunenborg, A., Wmr. I te Vriezenveen, per '-3-79

met f.l.o.

Marsman, J.H.F" te Raaite, per '-'-'79 bevorderd

totWmr.

Nuijens, R.M.G.J" per '-2-'79 aangesteld als

Adm. Ambt. C 3 te Urk.

Nuijten, B.C.M" te Raaite, per '-'-'79 bevorderd

totWmr.

Nijland, M.J.M., te Goor, per '-'-'79 bevorderd

totWmr.

Oude Nijhuis, A.G., Owmr. te Haaksbergen, per

'-3-'79 met f.l.o.

Pruntel, H., per '5-'-'79 aangesteld als Res.

te IJsselmuiden.

Reumer, G.J" per '5-'-'79 aangesteld a es.

Wmr. te IJsselmuiden.

Roosink, E.P" per '-2-'79 aangesteld a es

Wmr. te IJsselmuiden.

Schefter, T.J.M., te Vriezenveen, per t-I- oe-

vorderd tot Wmr.

Schröder, J.G., Wmr. I te Tubbergen, per -2- _

met f.1.0.

Schuilenberg, J. v., te Zwolle, per '-'-79

derd tot Adm. Ambt. C 2.

Staas, p" Owmr. te losser, per '-3-'79

Star, J.D.J. v.d., te Vriezenveen, per --

vorderd tot Wmr.

Stark, J.H.A.S" te Goor, per '-'-79 bev

totWmr.

Veldhuis, T.F.M., te Raaite, per '-'-79 bevoroe!'c

totWmr.

Velthuis, H., te Raaite, per '-'-'79 bevorde-c

Wmr.

Vlutters, G.H.M., te Vriezenveen, per - -79 oe-

vorderd tot Wmr.

Geld lenen z

Algemene verkeersdienst.

D - , D., te Driebergen, per '-'-'79 bevorderd tot

- ans, C.J .• Owmr. afkomstig van de Alg.

_!!e"Sd e Driebergen. Per '-'-'79 benoemd

~1. 2e kl. en als off.-toegevoegd

- e staf van het district Utrecht.

. E.R.. mr. I afkomstig van de Alg. Ver-

û!e''SCII!nSl e Driebergen. Per '-"79 benoemd tot

~ . 2e kl. en als off.-toegevoegd inge-

ce staf van het district Dordrecht der

e Jong, M.J. de, te Driebergen, per '-'-'79

De"<'Dnle'll-0' Adm. Ambt. C t.

J Ede, plv. commandant Alg. Verkeers-

• urebergen. Per '-7-'78 bevorderd tot dir.

_ q i<spOl.2e kl.

Rijkspolitie te Water.

• LA .• Wmr. I afkomstig uit het district

der Rijkspol. te Water. Per '-1-'79 be-

0". der Rijkspol. 2e kl. en als off.-

wegeo.'OeI;jd gedeeld bij de staf van het district

omwegen
Doe het via een ges ecial'seeroe bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijg als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De ationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 25.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang,

dus goed, Kom ook eens langs als u aan een Woning-
verbeteringskrediet of aan een Doorlopend Krediet

denkt.

Nationale Vo ks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, BUI slotermeerplein 131 b,

tel. 020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag,
Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38,

tel. 040-120755. Enschede, Langestraat 11, tel. 053-324398. Hilversum,
Groest 24, tel. 035-232641. Nijmegen, Van Welderenstraat 127, tel.

080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-871612.

Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

Per '-'-'79 aangewezen als

commandant van de groep

Nijmegen der R.P. te Water

Adj. A. Boone, geb. 8-7-

'9'9. Hij was voordien plv.

commandant van de groep

Nijmegen der R.P. te Wa-

ter.

Bruyn, G.J. de, Wmr. I afkomstig uit het district

Dordrecht der Rijkspol. te Water. Per '-'-'79 be-

noemd tot off. der Rijkspol. 2e kl. en als off.-

toegevoegd ingedeeld bij de staf van het district

Breda.

Wispelwey, T.W .• te lemmer, per '-2-'79 bevor-

derd tot Owmr. en benoemd tot boot cmdt. te

Sneek.

Dienst Luchtvaart.

Botterweg, G.J .• off. der Rijkspol. 'e kl. te Schip-

hoI. Per '-'-'79 aangewezen als hoofd van de Afd.

luchthaven Schiphol van de Dienst luchtvaart.

Come.

lassche, K.J .• off. der Rijkspol. te kl. te Neerij-

nen. Per '-2-'79 met f.l.o.

Opleidingschool Apeldoorn.

Walhout, T., Adj. te Apeldoorn. Per '-'-'79 be-

noemd tot off. der Rijkspol. te kl. en aangewezen

als Stafofficier Opleiding en Vorming aan de oplei-

dingsschool te Apeldoorn.

Verkeersschool

Goos, J.C., Owmr. afkomstig van de Verkeers-

school te Bilthoven. Benoemd tot off. der Rijkspol.

2e kl. en als off.-toegevoegd ingedeeld bij de staf

van het district Nijmegen.

Kamp, J" Adj. dir. Verkeersschool te Bilthoven.

Per '-'-'79 bevorderd tot off. der Rijkspol. te kl.

GEVRAAGD

voor bewaking op kasteel in

Noord-Brabant, een

gepensioneerd echtpaar zonder

inwonende kinderen.

Aparte woning aanwezig.

Als beloning vrij wonen, licht,

water en verwarming.

Brieven onder nummer 2709 van

dit blad.
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DOE MEE

MET DE

WINTER-

SCHILDER!

Deze maand weer eens een gekombi-

neerde beeldpuzzel met vier opgaven.

A. Kolomraadsel

Elk volgend in te vullen woord moet zo-

veel mogelijk de letters bevatten van het

daaraan voorafgaande woord, b.v. kar-

beel, rebel, lee.

De omschrijving der in te vullen woor-

den luidt:

Linker kolom: 1. kamer; 2. tor; 3. run;

4.klinker; 5. gymnastiektoestel; 6. Eu-

ropeaan; 7. overzicht in lijnen van resul-

taten; 8. bezwaar; 9. klip; 10. klinker;

11. Europeaan; 12. bewoner van een

Nederlandse provincie; 13. wielrijder;

14. mannelijk zoogdier; 15. reeks; 16.

medeklinker; 17. vermogend; 18. ver-

nieuwde jaarlijkse keuring van maten en

gewichten; 19. verrukkelijk.

Middenkolom: 1. klinker; 2. jong var-

ken; 3. kleur; 4. licht gebak waarin een

schijfje appel; 5. aanvang; 6. zelfkant

van weefsels; 7. klinker; 8. hoofddeksel;

9. doopvader; 10. bijdehand; 11. ver-

voermiddel; 12. metaalsoort; 13. klin-

ker; 14. tocht; 15. heerser; 16. zout van

salpeterzuur; 17. manier; 18. potsen-

maker; 19. klinker.

Rechter kolom: 1. handlanger; 2. oog-

vocht; 3. papegaai; 4. klinker; 5: vis; 6.

kaartenboek; 7. waardeloze lading; 8.

metaalsoort; 9. verbinding; 10. mede-

klinker; 11. Europeaan; 12. stok aan

een bezem; 13. soort steur; 14. kubieke

meter; 15. zoogdier; 16. medeklinker;

17. recht stuk weg of water; 18. afslui-

ter; 19. in het oog vallend.

(Insturen van de woorden van de regels

1-7-13-19 is voldoende).
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B. Wat zei zij?

Wat de dame in het dakvenster zegt,

leest u op de bovenste twee rijen dak-

pannen (1 t/rn 20), als u verticaal hebt

ingevuld wat als volgt omschreven kan

worden: 1. nationaliteitskenteken van

Deense auto's; 2. lengtemaat; 3. kraai;

4. onder anderen (afk.); 5. vreemde

munt (afk.); 6. kentekenletters op

auto's van dealers; 7. dat is (Lat. afk.);

8. bijwoord; 9. als 7; 10. chemisch sym-

bool van zink.

c. Hoe heet zij?

De naam van de dame in het dakvenster

kunt u aan de weet komen, door eerst

de namen van de vijf schilders uit te zoe-

ken. De letters van de namen zijn ver-

spreid over hun overalls. De beginleners

van deze vijf namen vormen de naam

van de huisvrouw.

D. Kopjespuzzel

In de etalage staan 12 kopjes, die op he

eerste gezicht allemaal verschillend zijn.

Toch zitten er gelijke bij. \ elke?

Wie de vier puzzels heeft opgelost en de

resultaten op een briefkaart vóór 8 april

a.s. opstuurt naar de Puzzelredakteur

(Brahmsstraat 9, 6961 AN Eerbeek),

dingt mee naar een boeken-of platenbon

van! 25,-.

Veel plezier en veel sukses!

5 S l:S- 'lA rJM ~ __ SN
N A 8 2A NO]) E.
IE. 3M 0 or E -r
E. c ~E::b E L E

~s N tE E

R

CAP-CHUR APPARATUUR

o ENI G-E E

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 we BUREAU VECIN
van deze apparatuur is thans beschikbaar op aanvraag. i

n Laanvan Meerdervoort 2n. 2563AD 's-Gravenhaqe- Tel. 070-632588

-s 50

12 1- ~ R V E 2A L A
TRI E R r.JS 11 i E-r
IJ.E VER 11 F 'S N IE ..:D

N-r

G

[2,4 L AJ... I N
fJL ..u... REN
:l> I 1E21E H

Oplossing januaripuzzel

Winnaar: P. H. M. Daniëls, SchooI-

straat 11, OeffeIt (NB).

Ci VEe I N f===-. Voor het vangen en verdoven van wilde, wild

geworden ol moeilijk te benaderen dieren.
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CJlll'Nl'lll~JI~S
C,ll I I~~

• UITSPRAAK: 'De politie is er niet voor om als een
soort stoffer en blik alle ellende in de samenleving op te ve-

gen.' (Burg. Polak van Amsterdam)

• Stilte in de sport: je kunt een Spelt horen vallen.

• Jeugdzaken met Van de Kampvuur verdedigen.

• Hora ruit (latijn) - de tijd gaat snel.
Hora Ruiter (rp-Iatijn) - de tijd gaat nog sneller.

• Waarom onze waterkollega's zo weinig schieten? Omdat

ze zo vaak aanleggen.

• GEHOORD van een ober: 'Als met korpsdiner bedoeld

is een diner voor het korps, dan is het wel een erg klein

korpsje.'

• Vorming tijdens de opleiding? Dat lijkt me Sterk.

• De Amsterdamse RPtW'ers blijven voorlopig onder De

Maat.

• Kolonel Vrijhoef: Baas boven Baars.

• Apeldoornse school omgedoopt: Meer en Bos.

• GEJIOORD: 'Plichtsgetrouwen steeds paraat? Alleen

het idee al!'

ZOGENAAMD (10)

Kollega's met 'n lach en 'n traan

Aanstoot Klugt

Bitter Kolderie

Boos Ramp

Blijleven Snier

Foppen Toorn, v. d.

Geluk Vreugd, de

Gijn
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IN DITNUMMIB

Toen wij 18 waren ...

Bakkersknecht, kantoorbediende, handels-

reiziger. Kwajongens, die het vaak nog met

de politie aan de stok hadden. Dat waren

onze nu gercspekteerde RP'ers toen zij 18

waren, 25 jaar of langer geleden. Mensen

van vóór de oorlog, die opgroeiden in een

heel andere tijd.

Hoe anders leefden, dachten en deden zij?

Spontaan voldeden 13 RP'ers aan ons ver-

zoek om iets over hun jeugd-van-toen en

over hun visie op de jeugd-van-nu prijs te

geven in het RP-magazine.

Dank-dank-dank.

Kollega's uit alle delen van ons land, van

diverse diensten, rangen en funk ties komen

aan het woord op de volgende 10 pagina's.

Alleen de officieren zijn sterk onderverte-

genwoordigd. Van de acht aangezochte of-

ficieren reageerde slechts één positief; vij f

reageerden zelfs helemaal niet ... pag. 5

16 Afscheid van kolonel De Beaufort:

"Als er soms iemand een vloer gestort wil hebben?

21

30 't Blééf winter

34 Postbus 120

Brieven van lezers

36 Personalia

43 RP-puzzels

44 Granaatjes

5
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"Toen ik 18 was (in 1934),

werkte ik als kantoorbediende

bij een Engelse verzeke-

ringsmaatschappij. Ik ver-

diende f 75,- per maand,

moest 48 uur per week werken

en 's avonds studeren. Alleen

op de zaterdagmiddag en zon-

dag was ik vrij.

Wegens gebrek aan zakgeld

werd er veel gewandeld en (bij

---------------------------------1 gunstig weer) gefietst."

Toenik18 s...
Toen ik 18 jaar was, was alles heel anders.
Dat zeggen veel mensen die vóór de oorlog opgroeiden.
Veel was inderdaad heel anders: de samenle - de omgang tussen
mensen, de relatie ouders-kinderen, het verkeer. onze ekonomie, de so-
ciale voorzieningen, enz. enz. Ook de politie anders.
Hoe anders?
De jongeren van nu kunnen zich daar dikwij r moeilijk een voor-
stelling van maken. .
Daarom laten we een aantal oudere RP.- a's (40-, 50-en 60-
plussers) aan het woord.
Zij vertellen, wat zij dachten en deden toen zii eens 18 waren. En ze
vergelijken dat ook met wat ze nu van 18-jari n ervaren.

Produktie: A. Huizing / Redaktie en samenste - . A. K. Aartsma.

P. F. PUTfER (63)

hoofd administratie

RP-verkeersschoolschool

K. A. WlETSMA (56) G. VAN OSCH (54) . J. HOUBEN (54)

hoofd Vorming en Opleiding

RP district Groningen

voorlichtingsambtenaar

RP district Dordrecht

oofd administratie

RP district Eindhoven

. Toen ik 18 was (in 1942),

as ik ondergedoken en deed

daar gedurende 50 à 60 uren

per week allerlei werk tegen

rost en inwoning. 's Zondags

erd er niet gewerkt en die

dag bracht je dan binnenshuis

oor met lezen en knutselen."

"Toen ik 18was (in 1942), za

ik op de machinistenschool .

Rotterdam: 40 uur per wee -

Ik kreeg een zakgeld v

f 3,- per week.

Mijn vrije tijd besteedde .

vooral aan huiswerk (plm. ~

uren per dag), lopen (ik h

geen fiets en moest daarom e -

ke dag 2 uur van en naar

school lopen). De overig

uren waren voor mijn verloof-

de, de sportschool (boksen

en - later - het verzet."

"Toen ik 18 was (in 1940),

werkte ik op een kantoor: 54

uur per week voor een loon

van f 7,50.

Mijn vrije tijd - de avonden

en zondags - besteedde ik

vooral aan studie: Nederland-

se handelscorrespondentie en

boekhouden. Later - toen ik

in de verpleging ging - stu-

deerde ik voor het diploma

verpleging B."

M. A. VAN DE GRAAF (51)

commandant bereden

RP-groep Hoogeveen

"Toen ik 18 was (in 1945),

werkte ik in een bakkerij van

's maandags 6.00 uur tot za-

terdags 19.00 uur voor een

weekloon van f 5,- plus de

kost, waarvan ik f 2,- zak-

geld mocht houden.

In de vrije uren: zondags 2 x

ter kerke, 2 uur jeugdclub van

de kerk, 2 uur zangvereni-

ging, orgelles, sjoelen, dam-

men. Maar zaterdagsavonds

ging i met vrienden op stap.

Ik hield van biljarten en een

bioscoopje, maar mijn ouders

waren daar tegen. Ik had ook

een ano.'

6
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K. GOUWENS (59)

bemanningslid RPtW

post Drimmelen

"Toen ik 18 was (in 1937),

werkte ik bij mijn vader

(grondwerk), maakte 54 uren

per week en kreeg daarvoor

één gulden zakgeld per week.

's Avonds en zondags was ik

vrij en bracht die tijd vooral

in het veld door."

commandant van de

RP-groep Diepenveen

"Toen ik 18 was (in 1937),

verdiende ik f 30,- per

maand, waarvoor ik wekelijks

45 uur moest werken en daar-

naast 15 uur avondschool. Ik

kon over f 1,- zakgeld be-

schikken.

Zaterdagsavonds en zondags

was ik vrij. Als het huiswerk

af was, ging ik met vrienden

de bossen in, lopend of per

fiets. Ik was ook lid van een

muziekvereniging. "

J. DE GOEDE (59)

lid van de

RP-groep Dokkum

"Toen ik 18 was (in 1937),

werkte ik als bakkersknecht in

Groningen: 60 à 65 uren per

week voor kost en inwoning

plus f 4,- weekloon.

In de vrije tijd volgde ik een

cursus bakkers vakschool,

sliep eens lekker uit of pikte

een bioscoopje. In het week-

end fietste ik naar de ouderlij-

ke woning in Buitenpost (30

km)."

J. BRINK (57)

rijksrecherche

Veiligheidsdienst Kon. Huis.

"Toen ik 18 was (in 1939),

deed ik administratief werk

bij een gemeente gedurende

plm. 40 uur per week. Van

mijn salaris (f 60,- per

maand) mocht ik elke week

f 5,- aan zakgeld besteden.

Mijn vrije tijd Cs avonds, za-

terdagsmiddags en zondags)

bracht ik door met sportbeoe-

fening: voetballen, zwemmen

of schaatsen. Daarnaast stu-

deren: cursus gemeenteadmi-

nistratie I. "

B. LOLKEMA (47)

commandant

RP district Groningen

J. H. G. C. ELZINGA (51)

"Toen ik 18 was (in 1945),

was ik HBS-er met ong.f 1,50

per week zakgeld. Mijn vrije

tijd bracht ik door met vrien-

den en mede-leden van de

padvinderij. In de eerste helft

van '45 was er amper school

vanwege de oorlog."

A. BOER (47)

commandant

RP-recherchegroep Breda

klasseleider COME Neerijnen I rechercheur RP Apeldoorn

L. KLUMPJE (43)

"Toen ik 18 was (in 1949),

werkte ik als tuinman zo'n 50

uur per week voor f 15,-.

Twee keer per week naar een

avond cursus, en verder des-

avonds studeren. Zaterrnid-

dag en -avond: bioscoop of

biljarten met een pilsje. Zon-

dags 2 keer kerkbezoek en

's avonds er op uit."

"Toen ik 18 was (in 1953),

was ik leerling-vertegenwoor-

diger bij een tabaksgroothan-

del: ca. 45 uur per week voor

f 32,50 waarvan ik f 10,-

zakgeld te besteden had. De

avonden, de vrije zaterdag-

middag en zondag bracht ik

vooral door met sport en

zelfstudie. "

"Toen ik 18 was (in 1949),

werkte ik op een schoenmake-

rij. Voor minimaal 45 uren

werken per week kreeg ik

f 30,- waarvan ik f 15,-

pensiongeld moest betalen.

Van de rest moest ik voor me-

zelf zorgen.

Mijn vrije tijd besteedde ik

grotendeels aan muziek ma-

ken. Ik was lid van 4 muziek-

gezelschappen (w.v. 1 serni-

prof). Dat betekende min-

stens 4 x per week repetitie en

1 of 2 optredens."
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Mijn ideaal an toen .. •
Vraag: Had u als I8-jarige

bepaalde idealen? En plan-

nen voor de toekomst?

Vóór de oorlog: werk

"De steeds ingrijpender malaise (1934)

gaf weinig reden om idealen te koeste-

ren. Je probeerde, koste wat het kost,

werk te houden en hopen op betere tij-

den. In die sfeer hoopte je een kans te

krijgen. Mijn verloofde en ik wilden al-

les in het werk stellen om naar het bui-

tenland te gaan." (P. F. Putter)

"Het was malaise (1937) en wel in het

dieptepunt. De wereld was vol oorlogs-

dreiging. Werkloosheid alom. Je 'idea-

al' was: behoud van het bescheiden

baantje en hopen dat het wat beter be-

taald zou worden." (W. H. Andrée)

"Mijn ideaal was (1937)': bedrijfsleider

van een bakkerszaak te worden. Aan

huwelijk en gezin, reizen, e.d. werd nog

niet gedacht." (J. de Goede)

"In 1939 was het belangrijker realist te

zijn dan idealist. Het Nederlandse leger

werd gemobiliseerd. De oorlogsdreiging

speelde bewust of onbewust een rol bij

het maken van toekomstplannen.

Lange-termijn-planning was niet moge-

lijk." (J. Brink)

In de oorlog: vrijheid

"Ik wilde musicus worden, maar vader

wilde dat niet. Volgens hem moest ik

onderwijzer worden maar dat wilde ik

niet. Mijn tweede wens: marechaussee

worden. Een ideaaJ in 1940? Werk en

gezelligheid, meer niet. ' (K.AWieISma)

"Mijn idealen in het oorlogsjaar 1942?

Leven in een vrij land en varen als ma-

chinist op de grote vaart (latere wens:

sportleraar). Naar Engeland uitwijken

8
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(2 mislukte pogingen) en helpen aan de

bevrijding van Nederland."

(G. van Osch)

"Mijn ideaal was in 1942: na de bevrij-

ding dienst te nemen in het leger of bij

de marechaussee. Het laatste trok mij

het meeste aan vanwege het feit dat ik

als onderduiker daarmee op goede voet

leefde." (J. J. Houben)

Na de oorlog: beroep

"Veel tijd voor idealen was er in 1945

niet. Ik moest hard en langdurig wer-

ken. Maar ik was gek van de cavalerie.

Ik had geen paard, maar was wel dona-

teur van een rijvereniging. Ik wilde

graag een vaste baan (mijn vader kon in

die tijd bijna geen werk krijgen), het

liefst bij de Kon. Marechaussee."

M. A. v.d. Graaf)

"Mijn idealen waren aanvankelijk niet

erg gericht, misschien vanuit de opluch-

ting dat de oorlog net voorbij was: dat

was al ideaal." (J. H. G. C. Elzinga)

"Mijn ideaal was: beroepsmusicus wor-

den, maar door de oorlog bleek mijn

vooropleiding daarvoor onvoldoende.

Toen wilde ik (in 1949) beroepsmilitair

worden om te trachten in een militair

orkest te komen." (Alb. Boer)

"Mijn ideaal was in 1949: veel van de

wereld zien. Het liefst een beroep waar-

bij veel gereisd moest worden. Ik hoop-

te tuinarchitekt te worden."

(J. Lolkema)

ijn idool .. •
Vraag: Welke mensen be-

wonderde u als 18-jarige

en waarom?

bommenwerpers, want die zouden de

bevrijding kunnen inhouden."

(J. J. Houben, 1942)

"Ik bewonderde ieder die wat voor onze

bevrijding deed. Met name de piloten

die onder het spervuur van het moffen-

geschut hun bombardementen op het

Ruhrgebied uitvoerden."

(M. A. v.d. Graaf, 1945)

Van prof. Schilder

tot Olga Lowina

"Ons werd geleerd respect te betonen

voor allen die maatschappelijk 'hoger'

geplaatst waren." (P. F. Putter, 1934)

"Ik bewonderde de leidinggevende per-

sonen, zowel in de overheids- als in de

particuliere sector."

(K. Gouwens, 1937)

"Voetbalcracks uit die tijd."

(W. H. Andrée, 1937)

"Politici en dan vooral de kopstukken.

Om hun bespraaktheid en kennis van

zaken." (J. de Goede, 1937)

"Enkele sportfiguren met name voet-

ballers." (J. Brink, 1939)

"Mijn orgelleraar S. Welmers te Zuidla-

ren en mijn zwager die agent was bij de

Gempo Amsterdam. Ook prof. K.

Schilder (Geref. theoloog) te Kampen

bewonderde ik sterk, hoewel ik hem la-

ter niet gevolgd ben. (K.A.wietsma, 1940)

"Churchill en het Engelse volk, sommi-

ge verzetsstrijders en mijn ouders."

(G. van Osch, 1942)

, ,Als 18-jarige onderduiker bewonderde

ik de bemanningen van de overvliegende

"Churchill was mijn man. Ongetwijfeld

vanwege zijn rol gedurende de 2e

wereldoorlog. Een stuk vereenzelviging

met de 'zege'. Ook nu nog vind ik hem

fascinerend. "

(J. H. G. C. Elzinga, 1945)

"Ik had veel bewondering voor goede

orkestdirigenten en solisten in het klas-

sieke genre, met wie ik nogal in aanra-

king kwam doordat ik zelf in redelijk

goede orkesten speelde."

(Alb. Boer, 1949)

"Doris Day (was erg mooi) en OIga Lo-

wina (kon goed jodelen)."

(J. Lolkema, 1949)

"Ik kan mij niet herinneren dat ik toen

speciale bewondering voor iemand had."

(L. Klumpje, 1953)

"In 1953maakte ik weinig plannen voor

de toekomst. Ik was nog een 'vrije jon-

gen' en voor bijv. grote reizen was geen

geld. Voorlopig was mijn ideaal verte-

genwoordiger te worden bij een groot
bedrijf." (L. Klumpje)
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Enzo kwam ik toch bij de
Vraag: Hoe stond u als

t8-jarige tegenover de

politie? En hoe kwam u

(toch) later bij de politie

terecht?

"Een overheidsbaan gaf uitzicht op

pensioen. Een vaste baan die zekerheid

verschafte, zoals ook de wederzijdse

ouders redeneerden. Na de militaire

dienst gaf ik daarom mijn kantoorbaan

op en begon in 1939 als 23-jarige agent

bij de gempo Den Haag." (P. F. Putter)

"Ik had respect voor de preventieve

taak van de politie (niet voor de bekeu-

ring als het water van de carbidlantaarn

bevroren was en deze niet brandde). Na-

dat ik als 19-jarige tevergeefs gesollici-

teerd had (te jong) bij de Rijksveld-

wacht, werd ik twee jaar later - na sol-

daat te zijn geweest - in 1940 aangeno-

men." (K. Gouwens).

"Nee, dat nooit, dacht ik als 18-jarige,

als ik de straat- of wijkagent van

straathoek naar straathoek zag lopen of

fietsen, daar een poos staan en dan weer

verdwijnen. Een impressie van ledig-

heid. Als dienstplichtig militair raakte ik

na mobilisatie en oorlog in 1940 mijn

baan kwijt. Via verplichte Opbouw-

dienst naar de Marechaussee, op advies

van een oudere relatie. Na een wande-

ling van Arnhem naar Maastricht begon

ik daar als 21-jarige mijn politieloop-

baan." (W. H. Andrée)

bedrag voor iemand van 26 jaar) en

werd op 19 mei 1945 politieambtenaar."

(J. de Goede)

"Als zoon van een politieambtenaar

groeide ik min of meer met het vak op.

Hoewel ik positief stond t.o.v. de poli-

tie, had ik toen nog geen aspiraties voor

dit beroep. Direct na de oorlog - ik

was toen 24 - heb ik het toch

gekozen." (J. Brink)

"Ik heb altijd interesse in de politie ge-

had. Dat kwam van mijn zwager, maar

ook van vader en grootmoeder. Politie

stond hoog aangeschreven in mijn-

ouderlijk huis. Ik wilde via de militaire

dienst bij de Kon. Marechaussee, maar

dat mislukte door de moffen. Ik heb

toen gewacht tot 1945 en werd op 23-

jarige leeftijd politieman."
(K. A. Wietsma, 56)

"Als 18-jarige was ik '01 respect voor de

vooroorlogse poli oe. Eigenlijk bang.

Maar aspiraties om '1 vak te kiezen had

ik toen in de ve e vene niet. Na de

oorlog reageerde '. op een landelijke

oproep (j 1700,- per jaar was een heel

"Mijn zwager was bij de Gempo in Rot-

terdam. Maar als verzetsman en onder-

duiker was ik in de oorlog wantrouwig

geworden. Na de bevrijding, toen ik

boksinstructeur was bij de Binnenlandse

Strijdkrachten, werd ik aangesteld als

hulp-marechaussee zonder opleiding. Ik

was toen 21." (G. van Osch)

"Als onderduiker stond ik op goede

voet met de politie (marechaussee).

Daarvan ondervond ik hulp en steun in

die dagen. Direct na de bevrijding, ik

was toen net 21 jaar, kwam ik via sollici-

tatie bij de Kon. Marechaussee."

(J. J. Houben, 54)

"Als jongen keek ik tegen de politie op

10
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politie . ••
wegens hun uiterlijk voorkomen: een

snor en een 'slakkenprikker' op de fiets.

Ja, het was wel mijn ideaal, maar dan

als het kan te paard. Na zes jaar vrijwil-

lige dienstplicht bij de Kon. Marine

kwam ik in 1953 (26 jaar oud) bij de

R.P." (M. A. v.d. Graat)

"Op 23-jarige leeftijd begon ik aan de

officiersopleiding te Hilversum. In 1951

aangesteld als adjunct-inspecteur van

gemeentepolitie." (J. H. G. C. Elzinga)

"Ondanks jeugdige leeftijd had ik in de

oorlog nogal veel (goed) kontakt met de

plaatselijke politie (twee oudere broers

waren onderduikers). Na mijn militaire

diensttijd bij het Korps Commando-

troepen in 1952 als 21-jarige agent bij

Gempo Den Haag. Na drie jaar stad

prefereerde deze plattelander toch de

R.P." (A. Boer)

"Ik stond als 18-jarige op goede voet

met de politie, maar had nog geen aspi-

raties in die richting. Toen na de militai-

re diensttijd het tuinieren weinig

perspectieven bood, werd ik gestichts-

wachter. Vier jaar later startte ik op 26-

jarige leeftijd bij de rijkspolitie."

(J. Lolkema)

"Van huis uit was mij respect voor de

overheid bijgebracht, maar ik bekeek de

politie toch wel kritisch. Omdat we geen

woning konden krijgen, adviseerde mijn

vrouw me eens bij de politie te sollicite-

ren. Dat was de direkte aanleiding om

nader kennis te maken met dit 'ambt'.

In 1960werd ik als 25-jarige in opleiding

genomen." (L. Klumpje)

Als ik vergelijk ..
Vraag: Wat zijn uw kon-

klusies, wanneer u zich-

zelf als 18-jarige van

toen vergelijkt met 18-

jarigen van nu?

"Ik kan alleen maar vaststellen, dat de-

genen die geen komedie kunnen spelen,

het - helaas - niet zo ver brengen op

de maatschappelijke ladder.

(K. Gouwens, 59)

"In 1939 was je als 18-jarige nog een

kind, wiens gezichtsveld gering was.

Maatschappijvisie ontbrak veelal. De

18-jarigen van nu worden beter voorbe-

reid en (vaak via publiciteitsmedia) ge-

vormd." (J. Brink, 57)

"Ondanks de bezetting had ik als 18-

jarige een fijne tijd. D'r zat spanning in.

Vergeleken met nu hadden we veel te

kort, maar we wisten dat niet. De jeugd

van nu is de welvaart van harte gegund,

maar moet oppassen dat ze niet slap en

bang wordt." (K. A. Wietsma, 56)

"Door oorlogsomstandigheden was ik

gedwongen een snellere ontwikkeling

tot volwassenheid door te maken. Wat

de politie betreft is de situatie van nu in

geen enkel opzicht te vergelijken met

vroeger v.w.b. opleiding, salaris, mate-

riaal, verbindingen, bevordering, vrije

tijd en begeleiding." (G. van Osch, 54)

"Als 18-jarige had ik destijds niet kun-

nen vermoeden dat de maatschappij zo

zou kunnen veranderen, zowel geeste-

lijk als materieel. Een 18-jarige van toen

leefde heel anders dan een 18-jarige van

nu." (J. J. Houben, 54)

"Je was vroeger eerder tevreden. Er was

ook veel meer huiselijke binding. De

goeden buiten beschouwing gelaten: de

18-jarigen van nu willen graag stoer

doen." (M. A. v.d. Graaf, 51)

"De huidige maatschappij vertoont wel-

iswaar schaduwzijden, maar er is toch

veel ten goede gekeerd. De gemiddelde

18-jarige van nu is wellicht onafhanke-

lijker dan wij destijds waren, maar of

hij (veel) zelfstandiger is betwijfel ik."
(J. H. G. C. Elzinga)

"In mijn jeugd werden over het alge-

meen de burgerlijke beleefdheidsvor-

men meer in acht genomen dan nu. De

18-jarige van nu heeft meer studiemoge-

lijkheden en meer sociale zekerheden."

(A. Boer, 47)

"Kort na de oorlog was je tevreden. Als

18-jarige had je weinig te eisen. Er

moest overdag gewerkt en 's avonds

gestudeerd worden. Dat uitgangspunt is

nu wel eens wat anders. De l S-jarige

van nu kan zich op veel terreinen ont-

plooien en leeft in weelde. Ik was al blij

met een behoorlijke fiets, nu vinden veel

jongeren een motor of zelfs een eigen

auto al normaal." (B. Lolkema, 47)

"Er is veel ten goede verbeterd: betere

arbeidsverhoudingen, betere sociale

voorzieningen, meer aandacht voor het

leefklimaat, meer overleg in de samenle-

ving, etc. De 18-jarigen van nu hebben

naar mijn gevoel wat meer kijk op de

maatschappij dan wij destijds hadden.

Ze zijn mondiger. De jonge politieman

beweegt zich m.i. wat gemakkelijker in

de samenleving. Er wordt ook meer ge-

motiveerd gewerkt. Vroeger deed je al-

lemaal wel eens iets, waarvan je de

-noodzaak niet zozeer inzag, maar wat

de chef op een gegeven moment nodig

vond." (L. Klumpje, 43)

11

Rp.org_RPM79_04_apr_nr.08_compri 105



Als ik niJ 18was ...
Vraag: Zou u nu 18 jaar

willen zijn? Wat zou u

dan anders/hetzelfde

doen?

"Neen, om levensbeschouwelijke rede-

nen zou ik nu geen 18jaar willen zijn. Ik

heb nimmer spijt gehad van mijn be-

wuste keuze voor de politie. Toch zou ik

thans op 18-jarige leeftijd NIET dit be-

roep kiezen, aangezien ik mij niet kan

verenigen met de decadentie van de hui-

dige maatschappij, waarin orde en ge-

zag stelselmatig worden ondergraven.

Houd mij ten goede: dit tijdsgewricht

kent ook zijn positieve kanten."

(P. F. Putter, 62)

"Neen, ik zou nu beslist geen 18 jaar

willen zijn, 'omdat je moreel ten gronde

gaat." (K. Gouwens, 59)

"Och, ik ben nu ook zeer tevreden en

happy. Mijn beroep heb ik met vreugde

vervuld." (W. H. Andrée, 59)

,,0 ja, zeker. Ik zou het dan anders

doen. De mogelijkheden die nu naar vo-

ren komen, zou ik zeker benutten."

(J. de Goede, 59)

"Ja en ik zou het dan weer net zo doen.

De beroepskeuze en het daarin gekozen

specialisme hebben mij voldoende ar-

beidsvreugde geschonken."

(J. Brink, 57)

"Ja, heel graag zou ik nu 18willen zijn.

Het lijkt me geweldig interessant. Ik zou

me dan wel wat meer 'geestelijk' wape-

nen dan de jeugd nu doet. Men meent

dat de tijden blijven zoals ze nu zijn,

maar dat kan wel eens anders uitpak-

ken. Wist ik wat mij na mijn 18e te

wachten stond." K. A. Wietsrna, 56)

"Ja. Dan zou ik naar de sportacademie

willen en daarna sponleraar worden bij

het middelbaar onderwijs."

(G. van Osch, 54)

"Waarom niet? Ik zou moeite hebben

om me aan te passen aan de huidige ge-

woontes, zowel binnen als buiten de po-

litie, doch ik zou het beslist wagen."

(J. J. Houben, 54)

"Soms wel, dan weer niet. Gelet op de

positie die ik met lager onderwijs heb

bereikt, kan ik tevreden zijn. Als ik nu

18 was, zou ik mis hien ook zo nodig

barbezoeker , druggebruiker, supporter,

enz. zijn geweest."

(M. . v.d. Graaf, 51)

"Neen, ik heb nimmer de gedachte om

mijn leven of delen daarvan over te

doen." (J. H. G. C. Elzinga, 51)

"Nee, over het algemeen heb ik het na

mijn 18ejaar goed naar mijn zin gehad.

Goed gezin. Goede gezondheid in het

gezin. Ik ben zonder meer tevreden over

het verloop van mijn arrière. Kinderen

doen 't goed." (A. Boer, 47)

"Ja, maar niet - zoals men vaak hoort

zeggen - 'met hetzelfde te weten wat ik

nu weet'. Dat zou niet reëel zijn. Ik zou

het willen beleven, zoals het nu is. Ik

zou het leven nemen zoals het is, denk

ik. Alhoewel ik me be t realiseer dat

iedere 18-jarige idealen heeft en dat is

maar goed ook." (J. Lolkema, 47)

"Ik ben tevreden met m'n leeftijd. Als

ik nog 18 was, zou ik wat harder willen

studeren. Ik zou bijv. wat meer willen

weten op het maatschappelijk/sociaal

gebied." (L. Klumpje, 43)

12
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Is 18 jaar niet wat jong?
Vraag: Als uw 16-jarige

zoon of dochter bij de

politie zou solliciteren

om als 18-jarige de prak-

tijk in te gaan ... ?

"Ik kan mij moeilijk voorstellen, dat

een kind van 16 jaar (nauwelijks aan

zijn/haar puberteit ontgroeid) bewust

voor de politie kiest, uitzonderingen

daar gelaten. Welk kind van die leeftijd

komt tot een bewuste beroepskeuze?

Het Korps zou absoluut gebaat zijn bij

meer personeelsleden die eerst elders en-

kele jaren ervaring hebben opgedaan.

Mijn eigen vóór-ervaring in het be-

drijfsleven is voor mij van zeer grote

waarde geweest voor mijn later functio-

neren in de ambtelijke baan. Ik was in

staat waarden af te wegen, ik had verge-

lijkingsmateriaal, meer gevoel voor het

hoe en waarom." (P. F. Putter, 63)

"Liever niet zo meteen van de school-

banken. Overigens: de 'jonge' politie-

man/vrouw bestaat niet in de ogen van

het publiek. Het beroep maakt hen vol-

wassen en men eist volwassenheid. De

18-jarigen van destijds MOESTEN in-

getogen leven; die van nu hebben meer

mogelijkheden. Alhoewel. .. de jonge-

man kan zich in RP-standplaatsen ook

NIETS veroorloven."

(W. H. Andrée, 59)

"Ja, ik kan het mij voorstellen dat mijn

kinderen reeds als 16-jarige bij de politie

zouden hebben gesolliciteerd: school en

salaris, behoorlijk bestaan. Zekerheid!!!

Overigens zou ik ook leden willen aan-

trekken die buiten de politie ervaring

hebben opgedaan." (J. de Goede, 59)

"Alleen als de 18-jarige over voldoende

zelfstandigheid beschikt en zeer goed

begeleid wordt, zeker v.w.b. benadering

van het publiek. Het Korps zou m.i. ge-

baat zijn bij personeelsleden die buiten

de politie enkele jaren ervaring hebben

opgedaan in de omgang met mensen.

Dit zou dan in de opleiding met theorie

kunnen worden aangevuld. Een hoewel

goedbedoelde doch niet juiste benade-

ring door een jonge politieman kan licht

tot escalatie leiden, tot schade en schan-

de voor de betrokkene en de politie."

(J. Brink, 57)

"Mijn dochter ging al naar de Gempo

Amsterdam toen ze 17 jaar was en daar

werkt ~e nu al 10 jaar. Toch ben ik er

voor dat men eerst elders enige ervaring

opdoet. Hoe belangrijk dat is, ervaar ik

elke dag weer in mijn functie."

(K. A. Wietsma, 56)

"Mijn zoon solliciteerde na de Havo bij

de N.P.A. (afgewezen), gaat nu naar

het onderwijs, evenals mijn dochter.

Mijn voorkeur gaat uit naar perso-

neelsleden die buiten de politie eerst en-

kele jaren ervaring hebben opgedaan.

Die zijn volwassen en meer gemoti-

veerd." (G. van Osch, 54)

"Ik ben voorstander van zoveel moge-

lijk van jongsaf opgeleide politiemen-

sen, maar dan wel met een langere oplei-

ding dan nu het geval is."

(J. J. Houben, 54)

"Eerst in militaire dienst. Je haalt ze er

beslist uit: zijn zelfstandiger en hebben

meer ervaring en soms wat meer verant-

woordelijkheidsgevoel. De detacherin-

gen voor langere tijd direkt na de school

doen geen goed. Het aangebrachte ver-

nislaagje gaat er snel af. Beter is het om

hen een goede mentor mee te geven."

(M. A. V.d. Graaf, 51)

"Ik vind het wel erg jong, maar ik kan

het me voorstellen. Het waarom ligt ver-

ankerd in het feit dat ik 't zovelen zie

doen. Ik ben een voorstander van gemê-

leerd gezelschap. Enige jaren maat-

schappelijke (beroeps)ervaring zou

waarschijnlijk allen goed doen."

(J. H. G. C. Elzinga, 51)

"Het lijkt mij nuttig, dat men eerst in

de burgermaatschappij gewerkt heeft.

Tijdens opleiding ook stage in de bur-

gersector. Men krijgt dan (nog) meer

respect voor de 'werkende man'. Onze

enige zoon ging op 18-jarige leeftijd

naar de opleidingsschool RP; 16 is zeer

jong en 18 is m.i. nog te jong voor de

praktijk. Primaire opleiding verlengen."

(A. Boer, 47)

"Ik geloof dat het voor adspirant-

politiemensen erg goed is om eerst enke-

le jaren ervaring op te doen in een ande-

re betrekking. Liefst op diverse terrei-

nen. Ook zou het goed zijn, als zij eerst

de militaire dienstplicht vervulden. Dus

eerst wat levenservaring op doen. Overi-

gens kan ik mij best voorstellen, dat een

16-jarige bij de politie solliciteert. Je

komt in de maatschappij te staan. Je

kunt je op velerlei manieren uitleven,

zeker ook op het sociale vlak. De politie

lijkt me daarom voor veel jongeren veel

aantrekkelijker dan bijv. bouwvakker,

slager, fabrieksarbeider, etc."

(J. Lolkema, 47)

"Mijn dochter (18) en zoons (16 en 15)

vinden het politievak 'mooi werk'.
Overigens vind ik een 18-jarige nog erg

jong om zelfstandig politiewerk te doen.

Ik vergelijk dan maar hoe ik zelf (zon-

der de goede opvang die er nu is) op 25-

jarige leeftijd nog heb moeten wennen

aan de praktijk." (L. Klumpje, 43)

13
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"Ikhebtoc ogeenbeet
door A. Knigge

Kollega A. Knigge (57), hoofd

van de afdeling Luchtvaartonder-

zoeken van RP-Luva in Eelde,

zag geen kans zijn verhaal in kor-

te antwoorden samen te vatten.

Hij stuurde ons een uitvoerige

beschouwing, die wij op deze pa-

gina's (in verkorte vorm) afdruk-

ken. Knigge's verhaal geeft niet

alleen zijn eigen situatie, maar te-

gelijkertijd die van de andere (ex)

IS-jarigen meer reliëf doordat hij

de gelegenheid nam om wat ver-

banden te leggen, lijnen door te

trekken en ook wat te relativeren.

Mijn 18-jarige leeftijd begon in '40, in

de Veenkoloniën. Zes werkdagen 'van 6

tot 6' in de landbouw, met drie korte

eetpauzes maakten een werkweek van

63 uurtjes gezellig vol. In de oogsttijd

ging je gewoon door tot het donker

werd. Geen vakantie, tenzij je werkloos

was. En dat alles royaal gehonoreerd

met zeven en een halve gulden per week.

'Overwerkvergoeding' en 'V.O.-uren'

waren onbekende woorden. Het zakgeld

lag in de rooi van 3 kwartjes per week,

en - in verhouding tot die overbuur-

man, met vrouwen twee kinderen jaar

in en uit levend van minder dan een

tientje per week - waren die zeven en

een halve gulden voor zo'n jonge bink

nog niet eens zo erbarmelijk.

Behoudens nog het werk binnen het ge-

zin (grote moestuin en verzorgingsklus-

jes), kon je de avonden als eigen vrije

14

tijd besteden: aan vriendenbezoek. etc.,

voorts aan lezen, het volgen van schrif-

telijk onderwijs om de smalle basis van

het L.O. wat te verbreden.

De besteding van de zondagse vrije tijd

werd sterk bepaald door de levensbe-

schouwing. Doorgaans 2x naar de kerk

en aanvolgend aktieve deelname aan het

jeugdwerk.

De levensomstandigheden in het alge-

meen, waren sober. Maatschappelij k

gezien, althans voor zover het onderwijs

en financieel vermogen betrof, stond je

onder aan de ladder waar je tussen en

met de massa meezw oegde, maar waarin

je toch - meer a epterend dan be-

rustend - poogde een eigen stijl te heb-

ben.

Door 'kollega' bestolen

Het heimelijk gekoesterde verlangen om

te kunnen vliegen, had ik op I8-jarige

leeftijd al min of meer laten varen als

een idee dat toch wel niet te verwezenlij-

ken zou zijn.

Eigenlijk werden je idealen min of meer

omlijnd door een begrip dat zoveel bete-

kende als 'iets worden' en daarin lagen

dan besloten: meer weten en kunnen,

meer inzicht, huwelijk en gezin en een

betere maatschappelijke positie.

Het ongevraagd binnenvallen van de

Duitsers schiep niet bepaald de voor-

waarde om een hoge maatschappelijke

vlucht te nemen, althans niet in de goe-

de richting. Voor mij was december '40

in elk geval een tijdstip om als een vroe-

ge half-onderduiker heul te zoeken in

Noord-Holland.

Vanuit mijn milieu en opvoeding was

het begrip Politie zeker een aanvaardba-

re zaak. Dit gold eveneens met betrek-

king tot de politieman in het algemeen.

Ik had in die tijd ook wel adspiraties

voor de politie, doch in samenhang met

de opvattingen over het toen heersende

gezag, werden die ambities slapende ge-

houden.

In oktober 1945 stapte ik, met hoge ver-

wachtingen bij de politie binnen en tege-

lijk tuimelde ik in een kuil van een bij

mij verbazingwekkende teleurstelling.

Was dit nou de politie? Een verzameling

allerhande, waarvan zeker de helft ge-

schikt was. In de eerste week reeds raak-

te ik mijn horloge kwijt aan één van de

'maten', omdat ik het een halve minuut

buiten handbereik had gelaten.

Achteraf is het wel verklaarbaar. Er was

terstond personeel nodig en wat naar de

toenmalige begrippen niet 'fout' was ge-

weest, kon je goed noemen. Natuurlijke

selektie bracht naderhand de zaken wel

weer wat in evenwicht.

In 2 uur opgeleid

In de nazomer van 1945 had ik mij

'postaal' aangemeld, welke aanmelding

vergezeld ging van een aanbeveling van

de dorpsmarechaussee uit mijn Noord-

hollandse domicilie.

Na een paar weken kwam een oproep

om in de Lairressestraat te Amsterdam

te komen, voor een uitvoerig onderzoek

naar bekwaamheid, geschiktheid en be-

trouwbaarheid.

Dat duurde zeker twee uren, maar daar-

mede was de zaak dan ook kompleet be-

keken. De 'Politie test' bestond uit de

vraag: 'Vier je ook de I-mei-dag?' Ik

snapte niet dadelijk waarom dat ge-

vraagd werd en dat leverde klaarblijke-
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dachte dat wetgeving primair de goede

gang van zaken beoogt en dat de ver-

dachte er niet mag zijn ten behoeve van

de politie.

Soms heb ik het idee dat dat laatste in

het enthousiasme van de dienstuitvoe-

ring wel eens vergeten wordt en waarbij

de belangrijkheid van de taak hoofdza-

kelijk wordt bemeten naar de repressie.

e leren vliegen"
lijk een voldoende op. 'Niet slim genoeg

om gevaarlijk te zijn, aldus betrouw-

baar', zal men waarschijnlijk gedacht

hebben.

In oktober had ik mij te melden aan de

Handelskade te Amsterdam, voor be-

wakingsdienst in het havengebied.

Een half uur na aankomst werd ik ge-

huld in een van de nek tot schoenzolen

bedekkende cape van een voormalige

marechaussee-cavalarist (één of twee

dagen later kreeg ik ook nog een paar

schoenen en een 'battle-dress') en twee

uur later begon mijn nachtwacht op het

dek van een grote schuit met vlees uit

Argentinië. Nog groen en onnozel,

maar inmiddels wel voorzien van een le-

vensgevaarlijke 'sten-gun' om diefstal

tegen te gaan. Voor het eerst van m'n le-

ven in een zeehaven, voor het eerst van

m'n leven op een zeeschip en voor het

eerst van m'n leven politieman.

Niet alleen maar schade

Mijn visie van nu over toen?

Zoals toen moet het natuurlijk niet

meer. Zo komt het ook niet meer, want

elke tijd heeft zijn eigen vormen. Er was

toen, naar mijn gevoelen, in het alge-

meen een groter gevoel van verantwoor-

delijkheid voor de plichten die men had

aanvaard of opgelegd gekregen. Maar er

was ook knevelarij gaande, mogelijk ge-

worden en in stand gehouden via het

spook van de lege broodplank.

Wat mijzelf betreft? Zeker heb ik be-

paalde zaken als onrechtvaardig erva-

ren, waarvan ook nu nog geen goed

woord te zeggen is. Maar veel van die

dingen hebben ook mee in de positieve

richting gewerkt. Ik bedoel dit: Wrok

over die ongelijkheid of zelfs onrecht-

vaardigheid van toen, is niet meer aan-

wezig en het 'spartaanse' van het be-

staan, heeft me tot op zekere hoogte Ie-

ren lopen en ook wel de betrekkelijk-

heid van veel dingen leren zien. Van-

daaruit overkomt het me soms misselijk

te worden als je ziet en bemerkt hoe er

steeds maar weer - ook binnen de gele-

deren van het korps - hijgend ge-

zwoegd wordt om succesjes of voor-

deeltjes veilig te stellen. Soms ten koste

van de zo zeer gewenste kollegialiteit.

Het 'ontberen doet waarderen', zou

wellicht eens in een andere tijdzetting

gehanteerd kunnen worden.

Zo ongeveer van: 'Ontbeerd hebben,

stelt in staat te waarderen'. Welnu, ik

wil stellen dat die soberheid van toen

mij niet alléén maar schade heeft berok-

kend.

Trouwens, wat is armoede ... ??

Meer gericht op carrière

Ik geloof dat de 18-jarige van nu - on-

danks een grotere algemene verwarring

en de onmiskenbaar aanwezige dreiging

- er royaler voorstaat. Betere kansen

voor ontwikkeling, meer keuze moge-

lijkheden, minder financiële beperkin-

gen en minder gebonden aan het sociale

patroon van herkomst.

Het schijnt mij dat de jonge politieman

van thans, van buitenuit beter wordt

toegerust voor de taak die hem wacht.

Meer vakkennis, meer training, betere

voorlichting, beter 'gereedschap', be-

oordeling naar meer objektieve maat-

staven (althans zoals de normen zijn

gesteld) en een betere beloning.

Tegenover dat alles staat dan het minder

als vanzelfsprekend aanvaarden van po-

litie en het gezag door het publiek, een

hardere confrontatie met de kriminali-

teit, een gemakkelijker over het hoofd

zien van de werkelijke verbanden, als-

ook - naar mijn gevoelen - een meer

gericht zijn op carrière en promotie.

Tot op heden acht ik het een voorrecht

dat ik vreugde in mijn werk mag vinden.

Wat dat betreft zou ik - als ik opnieuw

kon beginnen - wel weer de 'prinsema-

rij' kunnen gaan dienen, maar waarom
zou ik, al naar gelang de primaire kon-

dities, geen chirurg, bruggenbouwer of

schrijnwerken worden?

Overigens ik zou zonder voorbehoud

mijn fiat geven aan een sollicitatie van

één van mijn kinderen bij de politie.

Voor zover er dan van enige begeleiding

of advies van mijn kant sprake zou zijn,

zou het betrekking hebben op de ge-

'Stage' in de samenleving

Wat de leeftijd betreft, zou ik zeker ad-

viseren: 'Wacht liever tot je 20 bent'.

Vanuit oogmerken als ekonomie en ren-

tabiliteit, is waarschijnlijk te kiezen

voor een 'van-jongs-af-aan-opleiding',

maar die vroege methode zal ongetwij-

feld mede-bepalend zijn voor de sfeer en

de verhouding tussen de politie en het

volk temidden waarvan zij staat en be-

hoort te staan. Een vroeg gevormde en

op het korps getrainde politieman zal,

dacht ik, een meer 'klinische' geur en

kleur hebben fen opzichte van de bevol-

king en er daardoor verder afstaan. Hij

zal meer het gevaar lopen 'slechts' een

wetshandhaver te zijn. Door die afstand

- het minder betrokken zijn bij - zal

hij ook minder oog hebben voor de pri-

maire bedoeling van de wetgeving in de

menselijke samenleving.

Wil de politie, dus ook het Korps

Rijkspolitie, gestalte kunnen geven aan

die primaire oogmerken, dan zal het van

belang zijn dat zij is geworteld in die

menselijke samenleving. Dat zal onge-

twijfeld bevorderd worden doordat de

politieman vooraf een aantal jaren 'sta-

ge' heeft gelopen in die samenleving.

Dit criterium zal overigens niet alleen

moeten gelden voor het personeel 'aan

de voet', zoals men dat uitdrukt.

Nou dan ...

Tenslotte de overpeinzing van de vraag

of een politieman in en met dat beroep

'iets geworden' is. De beoordeling van

die vraag is volkomen afhankelijk van

de wijze waarop hij politieman is ge-

weest. Al naar gelang hij zijn werk en

bezette plaats binnen de politie in het

juiste perspektief weet/wist te plaatsen,

zal die vraag minder relevant voor hem

zijn. Wat dat betreft kan men ook bij de

politie knechten te paard en koningen te

voet zien. En wat mijzelf betreft? Laat

ik nou toch nog een beetje hebben leren

vliegen ... Nou dan.

15
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':415 er soms iemand een

Dezer dagen - om precies te
zijn op 26 april - heeft 'de
Kolonel' afscheid genomen:
een grote receptie in de Bloe-
menveiling te Vleuten, want
- heeft de kolonel gesteld -
iedereen moet erbij kunnen
zijn. En dat betekent dat er,
behalve vertegenwoordigers
uit het korps Rijkspolitie en-
kele honderden relaties uit
zijn leven aanwezig zullen
zijn: huzaren, Engelandvaar-
ders uit de oorlog, liefhebbers
van paarden en honden, en
vooral vrienden van de jacht:
van zijn 80-jarige oude mak-
ker jachtopziener Arie de
Kruif tot zijn jachtvriend de
Prins der Nederlanden.

Enkele dagen vóór het af-

scheidsfeest had RP-magazi-

ne een interview met de jhr.

B.W.F. de Beaufort, com-

mandant van het RP-distrikt
Utrecht.

Interview: A.K. Aartsma en A. Huizing

Tekst: A.K. Aartsma

16
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,loer gestort wil hebben ..:
Aan de wand van zijn kamer in het oude

districtsbureau in De Bilt, naast een an-

tieke Friese staartklok: tien geweien

rondom de stangen van een reebok. Op

de schoorsteenmantel: trofeeën die met

honden, paarden of schieten te maken

hebben.

Tegen het dekor van een antieke kast, in

een prachtige bewerkte zetel: de Kolonel

achter zijn volle bureau. Hij is net terug

van een reis naar Zuid-Afrika. Tussen

de paperassen een theelichtje met thee-

pot. De tweede die ochtend. Het is even

over tienen.

- Is het u weleens opgevallen dat nie-

mand u jonkheer noemt?

- Wil ik niet ...

- Maar ze noemen u ook geen meneer

De Beaufort.

- Nee, en dat is maar goed ook.

- Iedereen zegt de Kolonel.

- Ja, dat is zo. Iedereen heeft daar

kennelijk vrede mee. Ik wel ten-

minste.

- Zou u zich uw leven zonder paarden

en honden kunnen voorstellen?

- Moeilijk.

- En zonder de jacht?

- Onmogelijk. Nee, mijn leven zou

zonder de jacht mijn leven niet zijn.

Geen wonder, als je er een halve eeuw

midden tussen hebt gezeten. 'Hij was

een jonkie van nog geen tien jaar, toen

ik hem bij de jacht z'n eerste borrel heb

laten drinken', vertelde ons Arie de

Kruif (80), die meer dan zestig jaar de

familie De Beaufort als jachtopziener

heeft gediend.

Bart de Beaufort - zoon van een zee-

officier - werd min of meer opgevoed

door z'n oom Jan-WiIIem, destijd com-

mandant van de cavalerie rijschool, be-

ter bekend als 'de duvel van Maarsber-

gen'.

Een unieke figuur met een spartaanse

leefwijze. 'Neef, we gaan nog even

zwemmen', sprak hij hartje winter en

dan gebeurde dat.

Naar Engeland

Als 19-jarige ging Barthold naar de ca-

valerie, bij het 3e regiment huzaren. Z'n

leven lang zou de jonkheer het paard

trouw blijven, maar niet het leger. Het

oorlogsjaar 1940 bracht hem naar de

Koninklijke Marechaussee, waar hij

twee jaar later - met vele anderen -

door de Duitsers werd ontslagen. De

Beaufort hield het nu gezien in bezet ge-

bied en besloot Engelandvaarder te wor-

den.

'We zouden de route via Frankrijk en

Spanje nemen, maar in Parijs liep het al

fout met de Poolse ontsnappingsorgani-

satie. Na een zwerftocht door Frankrijk

kwamen we aan de Spaanse grens. Met

18 man: een Canadees, een Amerikaan,

een Fransman, een stel Polen en Engel-

sen en ik. Daar waren gekke kerels bij.

Eén van hen was een beeldhouwer, een

hele wilde vent. Drie jaar geleden in

Brussel zag ik hem weer, in een pisoir.

Da's toch wel gek hoor, als je daar der-

tig jaar later naast staat af te blazen, uit-

gerekend naast een oude oorlogsmak-

ker. Maar goed, we deden er zes dagen

en zes nachten over om de Pyreneeën

over te komen. Te voet. Enfin, ik zal het

kort houden. In Spanje werd ik uitein-

delijk met een groot kontingent Neder-

landers in een verzegelde trein naar Por-

tugal gestuurd, vandaar naar Gibraltar.

In Gibraltar was het een enorme troep.
Ik heb van m'n leven nog nooit zoveel

dronken kerels gezien. De kroegen wa-

ren geopend van zes tot negen. En vrou-

wen moesten dan van de straat wegblij-

ven, want die waren daar niet veilig. Er

was in de stad een orkest dat uitsluitend

uit vrouwen bestond: die speelden altijd

achter tralies. In Gibraltar moesten we

lang wachten op een schuit naar Enge-

land. We kwamen tenslotte aan boord

van de · 'King Steven'. Moesten we met

150 man in. Buitengaats werd de vlag

gehesen. Toen was het meteen aantre-

den en werd er een troependetachement

gevormd o.l.v. ritmeester Pahud de

Montagne, ja, de bekende springruiter.

Ik was een van degenen die het afweer-

geschut moesten bedienen. Met een

konvooi van 265 schepen voeren we on-

der de Amerikaanse kust door naar En-

geland. Dat was de veiligste route.

In Engeland - dat was in '43, ik was

toen 24 jaar - werd ik door de Neder-

landse overheid, die in Londen zat, eerst

ingedeeld bij de politieke buitendienst,

onder justitie minister Van Angeren.

We hielden ons wel bezig met aktieve

contra-spionage en inlichtingen. Ik was

toen le luitenant-toegevoegd.

In juni 1944 maakte officier De Beau-

fort de invasie mee in Normandië. 'Mijn

mooiste herinnering bewaar ik aan de

bevrijding van Brussel. 't Was erg warm

17
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':41ser soms iemand
een vloer gestorf

wil hebben ..~

en ik had m'n helm afgezet. Toen ik 'em

weer opzette, bleken er druiven in te zit-

ten. Goed bedoeld natuurlijk, maar wel

een gek gevoel'.

Ze dachten even snel Nederland te be-

vrijden, maar de slag bij Arnhem ging

mis. Op 22 december de Ardennen in:

'Ik kwam bij de 52e Schotse divisie.

Toen we bij Wesel de Rijn waren over-

gestoken werd ik commandant. Ja, van

een buitenlandse eenheid. Dat kon in
die tijd.'

Door Duitsland naar de Deense grens en

in Bremen was het gebeurd. De capitu-

latie. Einde van Hitlers Derde Rijk. Ein-

delijk vrede.

'Ik wilde als beroepsofficier naar Pa-

lestina waar de Britten nogal wat pro-

blemen hadden in het gebied, voordat in

18

Sterke erhalen

De enige echte edelman in het Korps is waarschijnlijk de enige die zonder pa-

pieren officier is geworden. Eerst in het leger, later bij de politie. Een man

van de harde praktijk.

Jonkheer Bartold Willem Frederik de Beaufort, commandant van de

Rijkspolitie in het distrikt Utrecht, is een legendarische figuur. Er doen de

wildste verhalen de ronde in en om De Bilt.

De mensen die hem beter kennen - getrouwen van zijn staf, zijn oorlogsma-

ten, zijn jachtvrienden - weten ook mooie verhalen, maar die bewaren ze

voor huishoudelij , gebruik. Intimi van de kolonel zijn geen praters. Maar als

ze zwijgen, twi celen hun ogen.

Er gaat een verhaal, dat de kolonel en jachtopziener Arie nachtenlang op pad

gingen om beru hte stropers eigenhandig in de kraag te vatten ('Zeggen ze

dat?'). Er wordt ook verteld dat de kolonel altijd hoogstpersoonlijk present

is als er in het Utrechtse hard moet worden opgetreden. (' Ja, daar ben ik zelf

bij'.) En dat hij op Oudejaarsavond steevast op pad gaat met de lange wa-

penstok om baldadige jongeren gevoelig 'toe te spreken'. ('Ja, als de nood

aan de man komt .. .')

Als 'ie je mag, gaat 'ie voor je door het vuur, zeggen ze in De Bilt, maar als je

de zaak belazerd hebt, kun je geen goed meer doen. ('Wie werkt maakt fou-

ten; wie niet werkt maakt geen fouten. Wie een keer naast de pot heeft ge-

pist, geef ik royaal de kans z'n fout te herstellen. Ik heb alleen een verduvelde

hekel aan mensen die knoeien met deklaraties en andere geldzaken. Dan ken

ik geen pardon' .
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'48 de staat Israël zou worden uitgeroe-

pen. Maar ik mocht niet van de Neder-

landse regering. Woedend was ik. Ik

heb meteen ontslag uit de dienst ge-

vraagd. Ben toen naar de Marine Inlich-

tingendienst gegaan, waar m'n vriendje

A. Wolters, de (latere) H. C. van Den

Haag, de leiding had. Bij deze marine-

dienst ben ik jarenlang tweede man ge-

weest' .

Nonconformist

Wil je politie-attaché in Prijs worden?

werd hem op zekere dag gevraag. Ak-

koord, zei De Beaufort. En in afwach-

ting van zijn aanstelling werd hij inge-

deeld bij de Rijkspolitie, voorlopig bij

overste Gerritsen (de latere Algemeen

Inspekteur) in Amsterdam.

Van de toenmalige overheidsplannen

om bij elke ambassade een politie-

attaché te plaatsen, is nooit iets geko-

men. En B.W.F. De Beaufort bleef bij

het jonge Korps Rijkspolitie. Eerst in

De Bilt, vervolgens op Schiphol als

eerste commandant van de dienst

Luchtvaart, daarna (om overste te wor-

den) naar distrikt Apeldoorn en tenslot-

te in 1968 distrikt Utrecht.
'Ik ben waarschijnlijk de enige politie-

man die de politie zowel te land en zee

als in de lucht heeft gediend', zegt de

kolonel met een ironisch lachje.

'Oh, ja, zeggen ze dat?' De kolonel lijkt

niet onaangenaam verrast over onze op-

merking, dat - zoals we een anonymus

citeren - nu De Beaufort weggaat het

een uitstekend moment zou zijn om het

korps Rijkspolitie op te heffen.

'Ik zou 't zelf niet bedacht hebben,

maar als daarmee bedoeld is dat ik met

hart en ziel voor 200010 Rijkspolitie ben,

dan is dat juist.'

Het Korps moet blijven, dat is duide-

lijk. Maar de kolonel neemt afscheid.

Een unieke figuur trekt voorgoed z'n tu-

niekjas uit. Zijn verdere leven zal waar-

schijnlijk helemaal in het teken van de

jacht staan. Met af en toe enig ambach-

telijk werk, want wat z'n ogen zien kun-

nen z'n handen maken: 'Als er iemand

een vloer gestort of een schuur gebouwd

moet hebben, zegt 'ie het maar.'

Afscheid van een nonconformist, die in

de politiedienst toch zeer gesteld is op

vormen. Die z'n jonge officieren daarin

ook opvoedde en voorging.

'Ik breng u even naar de deur', zegt de

kolonel, als het gesprek ten einde is, 'zo

doen wij dat bij ons in De Bilt.'

Beaufortissimo

* Discipline is misschien een verou-

derd woord, maar een korrekt optre-

den van mijn mensen - noem het

houding en vorming tegenover het

publiek - vind ik heel belangrijk.

Dat eis ik ook van m'n officieren.

Niet iedereen pruimt dat. U moet

maar eens kijken, hoeveel jonge of-

ficieren bij mij willen dienen. Dat

zijn er maar verdomd weinig. '

* 'Je moet nooit te lang als specialist

door het leven gaan, is mijn er-

varing. '

* 'Wie ruikt heeft maar een halve wind

nodig. '

* 'Ik zou nog best een paar jaar willen

dienen. Niet alleen in funktie, maar

ook wel met een detachement naar

de Noordpool of naar Afrika. '

~
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Met bijdragen van: D. G. van de Wille, G. M. Koning, A. van der Scheur, U. de Lange, G. A. Wonink, M. J. de Leeuw,

B. Roemer, P. H. M. Claessen. Eindredaktie: A. Huizing.
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Kolonel Frackers bij ingebruikstelling nieuw
gebouw personeelsvoorziening

"Eind 1982 zijn de

tekorten bij de Rijks-

politie weggewerkt

Tenslotte is dan het bureau

Fen/ener van Vlissingenkade 1 na vijfentwintig jaar terecht-

"Momenteel nemen de drie

opleidingsscholen van ons

korps per jaar negenhon-

derdvijftig adspiranten in

opleiding. Dat is de maxi-

mumcapaciteit. Gaan we uit

van de cijfers met. betrekking

tot de korpssterkte zoals die

thans voor ons liggen dan

kunnen we verwachten dat

we rond eind 1982 het perso-

neelstekort bij het korps ge-

heel hebben weggewerkt. Als

we dat moment hebben be-

reikt, waar moeten we dan

onze frustraties die verband

houden met ons falen aan

ophangen?" vroeg kolonel

W. F. K. J. F. Frackers

plaatsvervangend Algemeen

Inspecteur van het korps

Rijkspolitie zich onlangs af.

Hij en vele andere andere

autoriteiten waren op I

maart naar het Bureau Per-

soneelsvoorziening van de

22

Rijkspolitie in Utrecht geko-

men voor het bijwonen van

een drietal gebeurtenissen.

Voor twee ervan was er aan-

leiding om enigszins in

feeststemming te verkeren:

men vierde het vijfentwintig

jarig bestaan van het bureau,

dat vroeger werd aangeduid

als Bureau Werving en men

nam het nieuwe pand aan de

Fentener van Vlissingenkade

nummer één in gebruik.

Voor één evenement was er

plaats voor enig weemoed:
adjudant L. Bloemsma de

man die vijfentwintig jaar

het bureau diende en als

plaatsvervangend hoofd da-

gelijks nauw bij de perso-

neelsvoorziening van het

korps was betrokken nam af-

scheid van zijn ambtelijke

loopbaan.

Tapijten

Kol. W. Frackers (I.) en E.

de Krui! (Hoofd Bur. Perso-

neels Voorziening)

genomen. Aan het adres aan

de Westerstraat denken velen

met gemengde gevoelens

terug. Niet in het minst de

heer Bloemsma: "Aanvanke-

lijk ging het wel, maar later

stond ons bureau als enig

'bewoond' huis tussen alle-

maal leegstaande woningen.

Overdag deden we er ons

selektiewerk, 's avonds

moesten we de tapijten

oprollen want dan werd ons

gekomen in een behuizing

die voldoet aan de eisen die

daaraan gesteld mogen wor-

den. Begonnen op een paar

adressen in Den Haag kon

ruim twintig jaar geleden een

pand aan de Westerstraat in

Utrecht in gebruik worden
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'gebouw voor andere doelein-

den gebruikt. Als je de vol-

gende dag op je bureau

kwam trof je daar de resten

van ongenode nachtelijke

gasten. Op een avond werd

ik om half twaalf door

politiemensen uit Utrecht' ge- .

beid die me vertelden dat ons

bureau aan de buitenkant

een verfje kreeg van een aan-

tal jongelui. En dat gebeur-

de, zo we later zagen, in

kleuren die terdege afweken

van ons Rijkspolitieblauw" .

Men verhuisde naar Drieber-

gen waar het bureau een villa

van de Algemene Verkeers-

dienst in gebruik nam. In de

periode dat men daar ver-

bleef kreeg het bureau op-

dracht meer personeel te

werven. De werkzaamheden

namen toe en de Drieber-

gense villa werd weldra te

klein. Personeelsvoorziening

kwam terug in Utrecht. Aan

de Fentener van Vlissingen-

kade op nummer vier kregen

BPV en de Korpsarts onder-

dak. Op een maart kon de

plaatsvervangend A.1. het

gebouw min of meer officieel

in gebruik stellen. (AH)

In vijfentwintig

jaar ...

In vijfentwintig jaar in-

formeerden er circa

300.000 belangstellenden

naar een baan bij de

Rijkspolitie. Daarvan sol-

liciteerden er tenslotte

95.000 en bleven er

10.000 geschikte personen

op de selektiezeef liggen.

Er van uitgaande dat er

tijdens de primaire oplei-.

ding nog eens 10070 - om

wat voor reden dan ook

- moet afhaken, blijft

er tenslotte een aantal

van rond de 9000 RP'ers

over die het korps ging

dienen. Bijna een geheel

nieuw korps.

Minister De Ruiter

bezocht Rijkspolitie

te Water

AMSTERDAM. - In het

kader van zijn oriëntatiebe-

zoeken aan de diverse onder-

delen van het korps Rijkspo-

litie deed de Minister van

Justitie, mr. J. de Ruiter, op

29 januari j.l. in Amsterdam

de Rijkspolitie te Water aan.

In zijn gezelschap bevonden

zich zijn Secretaris-Generaal,

mr. L. Oranje en het Hoofd

van de Directie Politie van

het ministerie van Justitie,

mr. J. H. Grosheide. Voor

laatstgenoemde was het de

tweede maal dat hij zich op

de hoogte stelde van de akti-

viteiten van de varende poli-

tiedienst: in november van

het vorige jaar was hij reeds

de gast van de kollega's in

Nijmegen, waar hij zich op

de Waal tijdens een surveil-

lance liet voorlichten door de

bemanning van de RP 22.

In het bijzijn van de A.I.,

zijn plaatsvervanger en de

Overhandiging van het aller-

eerste exemplaar van de bro-

chure 'Rijkspolitie te Water'

I

officieren van de Dienst, gaf

de commandant R. den

Breejen, een uiteenzetting

over organisatie en werkwij-

ze van zijn Dienst, waarbij

de Minister tevens het eerste

exemplaar van de pas 'ver-

schenen brochure over de

RPtW werd aangeboden.

De Minister en de Secretaris-

Generaal werden daarna in

de gelegenheid gesteld om

met de RP 67 een korte sur-

veillance door het Amster-

damse havengebied mee te

maken om ook enig inzicht

in de praktijk van deze speci-

ale dienst op te doen. Het

bezoek van de Minister ein-

digde met een informeel

gesprek waaraan de com-

mandanten van de Amster-

damse groepen, de comman-

dant van de recherchegroep

en de voorzitter van de on-

derdeelsdienstcomrnissie van

de RPtW ook deelnamen.

(UdL)

De minister zelf aan het roer

van een van zijn schepen.

(Foto's: E. de Jong)

23
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De Bloaspepkes
hadden het weer druk

EINDHOVEN. - Ze heb-

ben weer niet stil gezeten dit

jaar daar in het zuiden. En

'de Bloaspepkes', de carna-

valsvereniging van de

Rijkspolitie in en rond Eind-

hoven hebben niet alleen ge-

zonde mensen geamuseerd.

Om te beginnen was er dan

wel die grote carnavalsavond

in Waalre. Daar waren onge-

veer vijfhonderd feestvier-

ders. Het werd echter een

donker avondje. Het orkest

had namelijk zoveel verster-

kers aangesloten dat de zeke-

ringen het begaven. "Maar

dat was niet zo erg", laat

onze man uit Eindhoven we-

ten. "Op de tast kon je alles

vinden" .

De tweehonderdvijftig

geestelijk gehandicapte kin-

deren van 'Huize Mara-

nat ha' in Duizel werden ook

verrast met een echt carna-

valsfeest. In 'het Vennebos'

leerden de RP'ers uit het

. zuiden de mensen van boven

de rivieren wat carnaval is.

Op 3 april zullen ze proberen

om samen met 'De Blau

Bokse' uit Den Bosch de

congresgangers van de

N.P.S.B. in een feest te be-

trekken.

(GWA)

De 'Raad van Elf' opge-

bracht naar Duizel

24

Kledingproblemen
voor reservisten

~-
INTENDANCE

1

"SORRY, DIT IS De WAGEH
MET GEEl'! OVERHI!MDEH,

.l>e;:WAGéH MET ~ JEI"\(ERS

STAAT flIERHAAST:~ •••

NOG EEN BRIEF NAAR MINISTER

LOSKOPPELEN NIEUWE-lONGE

VAN GROEP MIDDELHARNIS

Aktiegroep Gaasenbeek moet blijven

Reserve-opper Dorren, een

aktief bestuurder van de

L.O.R., hoorde zo hier en

daar van problemen met be-

trekking tot kledingverstrek-

king voor de reserve-

kollega's. Hij dacht dat de

situatie ongeveer was als af-

gebeeld op een tekening van

zijn hand.

NIEUWE-TONGE - "We hebben ons hoofddoel be-
reikt" zegt Rienus de Haan van de actiegroep Gaasenbeek

moet blijven in Nieuwe-Tonge. Afgelopen week kwam de

actiegroep bij elkaar en men had best reden tot blijheid nu

bereikt is dat de agent die overgeplaatst dreigde te worden

omdat hij te weinig bonnen uitdeelde in het dorp blijft.

Men heeft nu officieel bericht

gehad. Een brief L'an de alge-

mene inspectie, ondertekend

door generaal Plattel. Daar

staat in dat Gaasenbeek na een

half jaar Numansdorp een goe-

de beoordeling heeft gehad en

men nu geen reden ziet hem In

een andere plaats dan Nieuwe-

Tonge teu-erk te stellen. Als hIJ

zijn taak goed blijft t"errichten

ziet men alles met vertrouwen

tegemoet.

Maar de actiegroep had en

heeft ook nog een sub-doel.

Reeds in een brief van maart

1978 werd, gelijktijdig met het

overhandigen van de handte-

keningen van de Nieuwe-

Tongse bevolking, gevraagd

het rayon Nieuwe-Tonge los te

koppelen van de groep Mid-

delharnis. Op dit verzoek heeft

men nog geen antwoord gekre-

gen en daarom is besloten er

een brief over te schrijven aan

de minister van justitie.

Als het doorgaat zou dat be-

tekenen dat Gaasenbeek meer

tijd in het dorp doorbrengt.

•.Een agent voor je voor je ei-

gen dorp" zegt Rienus de

Haan.

Of men denkt eeo redelijke

kans te hebben dat te berei-

ken?

"Wat heet een redelijke'

kans? Je kunt van twee ge-

dachten uitgaan. Omdat alles

zo duur is zo groot mogelijk

werken. Of juist door alle

kleinste eenheden meer ver-

antwoordelijknerd te geven, zo

goed mogelijk preventief wpr-

ken. Een voordeel dat niet zo I;':

cijfers uit te drukken is. Het IS

niet zo meetbaar" aldus Rienus
de Haan.

(Uit: Ons Eiland)

~4
de Moelbv

bergerweg 150
1817mn Alkmaar
072-127027*
telex 57356

Wegenbouw
Woning- en Utiliteitsbouw
Beton- en Waterbouw
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Geen
parkeerproblemen
meer voor Plum

MAASTRICHT. - Wim

Kan had het er enkele jaren

geleden al over: "Hoe ver-

mager ik en waar laat ik

mijn auto?"

Het laatste probleem heeft

men in Susteren opgelost, al-

thans in de direkte omgeving

van het groepsbureau daar.

Ten behoeve van de stalling

van ons aller heilige koe, de

auto, werd een kruidentuin-

tje door handige straatma-

kers omgebouwd tot parkeer-

plaats. De ingebruikstelling

werd een hele gebeurtenis in

het Limburgse. Het Lim-

burgs Dagblad was er zelfs

bij toen naamgever Plum,

groepscommandant te Suste-

ren, het straatnaambordje

boven het parkeerpleintje be-

vestigde.

(Foto Harmie Nilwijk)

Plum: "Zo raak ik mijn auto

kwijt ".

Ze reed als
een scheermes

ALKMAAR. - Opschud-

ding in het Noord-Hollandse

Bergen. Een vrouw bij de

bereden groep geplaatst? En

de voorlichtingsambtenaar

hield vol dat er geen dames

bij het paardenvolk werden

ingedeeld! En hij had gelijk,

de goede man;

Er worden ook (nog?) geen

dame, aangesteld bij de bere-

den groepen. En in Bergen

dan"! Nou, daar zat men in

de problemen. Personcclsge-

brek . I:.n loch moesren de

paarden bereden worden.

Mej. H. G. Bredewout van

de groep Heiloo bracht uit-

kornst . Zij reed ah een·

scheermes vond men en werd

dus uitgeleend aan de bere-

dencri te Bergen. Gedurende

twee maal \ ier \\ eken werd

zij in staat gesteld het nuttige

met het aangename te vereni-

gen.

kort
&klein

gelezen

• Om vast op de nieuwe

politiewet vooruit te lopen,

zullen de klachtenbureaus

worden uitgebreid en beter

opgezet. Volgens de minister

van justitie komen klachten

van burgers nergens of bij de

verkeerde persoon terecht.

Volgens BiZa-minister Wie-

gel is er 'wel iets aan de

hand in Amsterdam'. (AD)

Wij hebben 11 dit plaatje niet

willen onthouden:

WlIlr. H. C. Bredewout en

owmr. B. v.d. Horst.

• Beide ministers gaan met

de politiebonden praten over

het idee om iedere politie-

ambtenaar uit te rusten met

een naamplaatje. (Trouw)

• Om een aantal klachten

van burgers over het optre-

den van de politie drastisch

terug te brengen, wil mr. De

Ruiter hogere eisen stellen

aan de werving en opleiding.

Als eerste aanzet zal de poli-

tieopleiding met drie maan-

den verlengd worden. (Tel.)

• De animo voor dienstne-

ming bij de VN-politiemacht

in Namibië is groot: honder-

den kollega's meldden zich.

.Uit de eerste selektie van 80

man zullen uiteindelijk 30

worden gekozen. De totale

VN-politie bestaat uit 368

man, naast 7000 VN-

militairen. (Trouw)

• De nieuwe korpschef van

de gemeentepolitie in

Heerenveen, hip K.J. de

Groot (38), is niel erg blij

met de maatregelen die de

overheid neemt om de zware

kriminaliteit aan te pakken:

"Mobiele Eenheden, schiet-

instructeurs en arrestatie-

teams zijn erop gericht ge-

weid toe te passen .. Genuan-

ceerd geweld weliswaar,

maar m.i. een verkeerde

basis. Gezag wordt niet

gevestigd op basis van

geweld." (N v/h N)

• Kolonel J. H. G. C.

Elzinga, distriktscomman-

dant van de Rijkspolitie te

Groningen, is groot voor-

stander van samengaan van

de gemeentepolitiekorpsen en

de Rijkspolitie. Hij is een

van de samenstellers van een

landelijk rapport over sa-

menwerkingsvormen van de

politie dat waarschijnlijk

binnenkort openbaar zal

worden gemaakt.

(Winsch. Crt.)

• Verkeersdeskundigen van

politie, het ministerie van

Verkeer en Waterstaat en

technici van de PTT hopen

binnen afzienbare tijd voor-

stellen te doen om te komen

tot een nieuw systeem van

verkeers- en wegeninforma-

tie. (Tel.)

• Wanneer er meer vrou-

welijke politieambtenaren

komen worden zij beter

geaccepteerd door publiek en

kollega's en zullen vooroor-

delen verdwijnen. Er moeten

dus meer vrouwen bij de po-

litie komen in alle takken

van dienst, aldus kon klu-

deerden een vijftigtal politie-

vrouwen van de NPB op een

vergadering in Rotterdam .

(NRC-Handelsblad)

• "Als (zoals bij het optre-

den tegen "de anti-

verkrachtingsdemonstratie in

Nijmegen) geweld van de po-

litie escalerend werkt, rijst de

vraag of de politie niet naar

andere methoden moet uit-

zien om het gezag te hand-

haven", aldus de Nijmeegse

burgemeester Hermsen in de

gemeenteraad, "in deze tijd

is de training in menselijke

verhoudingen voor de politie

minstens zo belangrijk als de

training in sport."

(Gelderlander)

25
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Nieuwe Rijkspolitie-

officieren beëdigd

APELDOORN. - Op 28 fe-

bruari j.l. deden tien nieuwe

RP-officieren officieel hun

intrede in het korps. Drie

z.g. doorstroomofficieren en

zeven extranaï werden op die

Lex weer tot

de tanden gewapend

ULFT.- Sinds kort ziet het

gebit van diensthond "Lex"

van kollega Frans Post uit

Ulft er weer prima uit. Als

hij nu zijn tanden goed blijft

verzorgen kan hij zonder

schaamte weer breeduit

lachen. De open plek waar

eens een snijtand stond, die

hem door moeder natuur

was meegegeven, is thans

weer gevuld met een prachti-

ge prothese. In feite was het

Lex' eigen schuld dat zijn

gave rij tanden plotseling

werd onderbroken door een

open plaats. Tijdens een

oefening revieren beet hij

zich dusdanig vast in een jer-

rycan dat de snijtand afbrak.

26

dag door de Algemeen

Inspecteur van het korps, ge-

neraal P. J. Plattel, tijdens

een plechtigheid die werd bij-

gewoond door familieleden

en vertegenwoordigers van

de politie van binnen en bui-

ten het korps Rijkspolitie,

beëdigd.

(Nijmegen); L. A. Bakker

(Apeldoorn), J. H. M. ten

Walde (Alkmaar), C. J.

Kooijmans (Utrecht), allen

off. der Rijkspolitie 2e kl.

'n Slordig gezicht vond zijn

baas. Overleg met de plaatse-

lijke tandarts Van Dijk resul-

teerde in een afspraak voor

het plaatsen van een kunst-

tand. En zo stapte Lex op

een zaterdagochtend schoor-

voetend de behandelkamer

binnen. Twee dierenartsen

lieten de ijzervreter - tijde-

lijk - inslapen waarna on-

der het toeziend oog van

twee tandtechnici afdrukken

van het gebit werden ge-

maakt. Een week later lag

Lex weer gestrekt en werd

het 'tandje' prachtig op zijn

plaats gebracht.

(Foto: Van Laanen)

V.l.n.r.: G. P. Sundahl

(Apeldoorn), T. Walhout

(opl. school Apeldoorn) en

W. Vermeulen (opl. school

Hom), allen off. der·

Rijkspolitie Je kl., G. J. de
Bruin (Breda), J, L. Buise

('s-Gravenhage), E. R.· Smits

(Dordrecht), J. C. Gaas (Foto: A. L. van Ooyen)

Tandarts Van Dijk (I.):

"Even het mondje open"
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Net niet

WOERDEN. - De A.V.D.-

kollega's J. Boonstra en B.

H. M. Swaak van de groep

Onopvallende Surveillance

wilden juist van hun welver-

diende rust gaan genieten bij

de stationsrestauratie te

Woerden, oftewel 10.85.

Zij naderden de spoorweg-

overgang; vóór hen reed een

trekker met oplegger. Daar

het station Woerden vrij

druk door treinen wordt be-

zocht, treden de aanwezige

ahobs en de rode knipper-

lichten vrij vaak in werking.

Zo ook, toen de trekker de

spoorwegovergang tot op on-

geveer 10 meter genaderd

was.

De bestuurder van de trek-

ker, ter plaatse waarschijn-

Hij had wel

meer pech ..

Die morgen had de ijzel het

verkeer volkomen in zijn

greep gekregen. De man par-

keerde zijn auto zorgvuldig

in een parkeerhaven voor het

buro. Om veiligheidsredenen

stapte hij uit aan de rechter-

zijde van zijn vervoermiddel.

Kennelijk was de ijzel ook

tot in het slot van het linker-

portier doorgedrongen en

had daar het aantal (onder

minder barre omstandighe-

den vrij van elkaar functio-

nerende) onderdelen tot een

lijk zeer goed bekend, reed

vrolijk door. Maar toen hij

het rode knipperlicht gepas-

seerd was, begonnen de hal-

ve overwegbomen snel te da-

len. De man remde af, scha-

kelde in de achteruit en be-

gon terug te rijden.

Aangezien voorgaande han-

delingen bij dit soort voert ui-

gen nogal enige tijd in beslag

nemen, redde deze bestuur-

der het "net niet", maar ge-

lukkig - ook net wèl.

Het resultaat is op de foto

te zien.

De tussenruimte werd ge-

schat op 1 meter en het was

geen stoptrein.

Afscheid mej. Jacobs

BILTHOVEN. - Mej. A.

F. Jacobs, de bij velen in het

korps bekende gastvrouw

van 'De Zonneheuvel' te

Bilthoven, heeft afscheid ge-

nomen van de medewerkers

van de Verkeersschool i.v.m.

het bereiken van de

pensioengerechtigde leeftijd.

Op de druk bezochte

afscheidsbijeenkomst op 19

)anuari mocht onze vertrek-

massief geheel gemaakt.

Toen de chauffeur het rech-

terportier met een air van

'ik-ben-er' dicht wierp sprong

de linker met ongeveer de-

zelfde snelheid open. Een

juist passerende vrachtauto

deed de rest. . .

Toen wij de man onze deel-

neming over zoveel pech be-

tuigden zei hij: "Och ik heb

wel meer pech. Laatst was ik

op een feestje toen mijn

zwager mij vroeg om even

op hem te wachten. Zijn

eend zou het door vocht

waarschijnlijk af laten we-

ten. Dat bleek ook inder-

(PFP)

kende toegewijde mede-

werkster - tot haar grote

vreugde - een Koninklijke

Onderscheiding in ontvangst

nemen. Directeur H. van I

Laar van de Verkeersschool

spelde haar het eremetaal

verbonden aan de Orde van

Oranje Nassau op. Een

humorvolle middag zal zowel

Tinie als de van haar af-

scheid nemende bezoekers

nog lang, bij blijven.

kort
&klein

gelezen

• NQ de sterkte van de

landdiensten enigszins op

peil is gebracht, komt de RP

te Water aan de beurt. Mr.

de Ruiter is ervan overtuigd

dat daar een groot tekort

heerst en zal op de begroting

1979/80 geld beschikbaar

stellen om meer personeel te

kunnen aannemen. (ANP)

• Een felle uitslaande

brand heeft het groepsbureau

in het Limburgse Horst gro-

tendeels in de as gelegd. Het

houten gebouw deed tijdelijk

dienst als onderkomen van

de groep in afwachting van

nieuwbouw. (DvNL)

• Sinds 1 januari j.l. staan

alle diensten bij de gemeente-

politie Rotterdam voor poli- .

tievrouwen open. Zij kunnen

worden ingezet bij de nach-

telij ke surveillance, de bere-

den politie, de motorbrigade

en de hondenbrigade.(HVV)

• Minister De Ruiter voelt

weinig voor de suggestie om

vrouwen bij sollicitatie een

voorkeursbehandeling te ge-

ven. Wel vindt hij, zei hij in

de Eerste Kamer, dat er te

weinig vrouwen bij de politie

werken. De wervingsadver-

tenties zullen speciaal op

vrouwen worden afgestemd,

zei hij. (AD)

•. Mln. De Ruiter

daad het geval te zijn. Een

trekje zou uitkomst moeten

brengen. De eend werd ach-

ter mijn auto geknoopt. . .

slepen maar. Na enige meters

hoorde ik achter mij een

enorme klap en er voer een

geweldige schok door mijn

auto. Toen ik tot stilstand'

was gekomen en ging kijken

wat er was gebeurd zag ik

dat de eend van mijn zwager

gedeeltelijk rond een boom

stond gekruld. Dat slepen

was best goed gegaan, als

mijn zwager maar was in-

gestapt ... "

(W. de Graaf)

27
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Gelezen in de
Leeuwarder Courant:

HEERENVEEN - Mevrouw Drenth
(tel. 26637) uit De Brekken in Heeren-
veen meldt dat er achter haar woning.
bij de Engelenvaart een kleine poes
rondzwerft. Het is een cyperse poes van
ongeveer een jaar oud.

d~e~!~~~:Nw~rreàein~:~~ Cfn l
Tragter te Heerenveen aangewezen als
hoofdinstructeur fysieke vorming met
als werkgebied Groningen, Friesland
en Drentè onder gelijktijdige bevorde-
ring tot adjudant der Rijkspolitie.

HEERENVEEN - Afgelopen zaterdag
am de anderhalf jaar oude kater van

"amtlie R. Heemstra aan de Burg(
-er Falkenaweg 62 te Heerenvei

L.O.O.P .-jongens
RAUWERD. - Kollega

G. J. Tragter heeft op z'n

geweten dat de L.O.O.P.-

jongens die elke maandag-

ochtend met plezier hun oe-

feningen doen in Oranje-

'woud. Bij gelegenheid van de

bevordering tot adjudant

werd hem door de 'ouwetjes'

"Gezellig sporten houdt U
fit",

dàt is hun grondgedachte

en 't deerd' hen nooit, dat'

schaars publiek

zich soms de krampen lachte.

Hun trainer, scheidsrechter

en coach

die heel dit circus leidt

werd node, lange tijd gemist

maar dat 's verleden tijd.

Hééééééériijke

maandagochtendsport !

Een ieder staat hier achter

met dank aan hem, die 't

moog'lijk maakt:

Onz' adjudant- Jan Trachter.

een uitvoerig dichtwerk

'Trimmersgedachten' aange-

boden, waaruit wij de verzen

1,2, 10 en 13 citeren:

De trimclubleden van de

L.O.O.P.

- saam' vele eeuwen oud-

zijn ied're maandag trouw

bijeen daar, in Oranjewoud.

langs de e weg gezien

Werk aan
eigen winkel

AALSMEER. - Voor uit-

deuk bedrijven bracht deze

winter een enorme hoeveel-

heid werk met zich mee.

Lange wachttijden was het

gevolg voor de automobilist

die de winter niet geheel

schadevrij was doorgeko-

men. Kollega C. D. Jongejan

ontdekte bij het onderzoek

naar aanleiding van een aan-

rijding dat er soms werk aan

eigen winkel is.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, G. A. BOOT,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch
tel. 072 - 11 86 00 Ithuis: 02299 - 2 25). tel. 073 - 21 51 15 Ithuis: 04192 - 38 95),

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER, J. SCHEPER,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingelloo, 8917 BD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 Ithuis: 02990 - 21052), tel. 05100 - 22345 Ithuis: 05100 - 81395).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44,6221 BR Maastricht
tel. 055 - 26 09 11 Ithuis: 05206 - 87 22). tel. 043 - 54222 Ithuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G. J. HELMENDACH,
Bureau: Tuinstraat 17,9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg
tel. 05920 - 2 18 88lthuis: 05920 - 5 11 74), tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

P. DE BRUIN, A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen
tel. 076 - 1240 61 (thuis: 01654 - 15271. tel. 080 - 22 82 73 Ithuis: 08894 - 77 73),

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 37444 Ithuis: 078 - 3 73 541. tel. 04752 - 2530 Ithuis: 04758 - 1824).

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J, SCHADDELEE,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 040 - 51 38 38 Ithuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 7637 11 Ithuis: 03438 - 2865).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 152497). tel. 05200 -.1 0625 (thuis. 05200 - 3 15681.

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam
tel. 050 - 133542 (thuis:' 05945 - 2798), tel. 020 - 2633 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 Ithuis: 05178 - 5981).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1,
6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 6 66 Ithuis: 04748 - 1471),

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 Ithuis: 08338 - 23 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 7577
tel. 020 - 174555 Ithuis: 01725 - 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 4242 Ithuis: 03438 - 7686).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUJNEN,
Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 Ithuis: 070 - 670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTIER,
Bureau: Soestdijkseweq 161 Zuid,
3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 Ithuis: 02155 - 1 2030).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITIE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 4 25 79
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Hetbleefb I
•

De barre winter van '79 zal ons nog lang heugen, schreven we

in het februarinummer van het RPm. In een reportage over het

Rijkspolitiewerk in de januarimaand van dit jaar deden we als-

of we de winter al achter de rug hadden. Toen we de foto's en

knipsels voor de vervaardiging ervan eind januari, de tempera-

tuur liep enigszins op, bij elkaar legden wisten we ook niet wat

ons toen nog te wachten stond ...

Sneeuwen ijzel en later smeltwater zorgden, vooral boven de

lijn Amsterdam-Zwolle, er nogmaals voor dat het openbare le-

ven volkomen in de war raakte.

Op verschillende plaatsen in de drie noordelijke provincies

raakte men door sneeuwval volkomen geïsoleerd van de bui-

tenwereld. De bakker kon zijn klanten niet meer bereiken, de

veehouder kon zijn melk niet meer kwijt, terwijl veevoer op

zijn boerderij tot de schaarste-artikelen ging behoren.

Het openbaar vervoer raakte verlamd. De meldkamers van de

Rijkspolitie in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe

kregen grote aantallen verzoeken om hulp binnen. Toen

tenslotte de sneeuw verdween kwam een ander probleem om

de hoek kijken. In de provincie Groningen zorgde het smelt-

water voor overstromingen.

Voor de RP'ers te land, te water en in de lucht was er in deze

barre omstandigheden meer dan voldoende werk aan de

politiewinkel.

Fred de Meijer van de groep Grootebroek (distrikt Alkmaar):

Vakwerk van die Luva-vliegers
"Wat die vliegers van onze dienst

Luchtvaart hebben gepresteerd was vak-

werk, daar was iedereen het wel over

eens" zegt kollega Fred de Meijer (27)

van de groep Grootebroek.

Simpelweg gaat hij aan zijn eigen bele-

venissen bij het redden .van drie jonge

avonturiers voorbij. Die waren het die

de aanleiding vormden voor een groot-

scheepse redding saktie op gang gezet

door de Noordhollandse kollega's die

van een toevallig passerende automobi-

list een berichtje hadden gekregen dat

de jongens op het ijs van het IJsselmeer

in levensgevaar verkeerden.

"Op 800 à 1000 meter van de kust be-

vonden zich de drie jongelui die geen

stap meer durfden te verzetten op het

zwakke ijs van het IJsselmeer. M'n

maat Kees van Noort (21) en ik hebben

toen geprobeerd om hen te bereiken.

Over de schotsen zijn we niet verder ge-

komen dan zo'n 150 meter. Het ijs was

broos. Dan zakte je er met een voet

door, vervolgens raakte je tot je middel

in het water. Als je weer op het ijs pro-

beerde te klimmen brak het. Gelukkig

had ik een lijnverbinding met Van

Noort. Nee, op het moment dat je er

mee doende bent heb je geen angst maar

later denk je wel eens ... "

Inmiddels was er al een helikopter van

30

Belangstelling te over voor de reddings-

aktie.

de dienst Luchtvaart te hulp geroepen

door de meldkamer van het distrikt.

Duikers van de brandweer uit Hoorn

waren al onderweg met zwemvesten

voor de jongens. Klauterend en zwem-

mend bereikten zij de knullen waarna de
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De heli daalt tot op enkele centimeters

boven het ijs om een van de jongens aan

boord te nemen.

Rijkspolitiehelikopterpiloot hen stuk

voor stuk, zonder dat op het ijs kon

worden geland, van het ijs plukte om

hen vervolgens naar een op de dijk

wachtende ambulance te brengen.

In hetzelfde ziekenhuis waarin de waag-

halzerige jongelui verdaagden vond ook

De Meijer een plaatsje. "Men dacht dat

ik wat teveel water had binnengekregen.

Dat bleek niet het geval te zijn. Een ge-

kneusde rib was de totale schade. Van

de ouders en de jongens heb ik fijne

reakties gehad. En overigens: we heb-

ben gewoon ons werk gedaan. We wa-

ren allemaal erg blij dat het met hen zo

goed is afgelopen."

Toch brood op de plank

in Harlingen

"Als je aan de buikriem van een adspi-

rant komt, vreet hij zich met auto en al

door een drie meter hoge sneeuwlaag" ,

meldt onze informant. Dat bleek wel

toen het stadje Harlingen, waar de der-

de opleidingsschool van de Rijkspolitie

is gevestigd totaal was ingesneeuwd en

van de buitenwereld afgesneden. Vele

docenten zagen geen kans om de school

te bereiken.

Dat bleek voor de adspiranten op zich

niet zo'n ramp. Maar toen op 15 februa-

ri de voorraad brood op was begonnen

de problemen. Het geknor van hongeri-

ge magen overstemde het stemgeluid

van de nog aanwezige docenten. Er

werd een sneeuwploeg samengesteld om

brood te gaan halen dat een bakker in

Pingjum in normale omstandigheden

keurig bij de school aflevert. Waarom

zover weg zult u zeggen. Heel eenvou-

dig: het Rijksinkoopburo had ontdekt

dat daar het brood een cent goedkoper

was dan in Harlingen.

Op weg dus richting Pingjum. Gewa-

pend met zes sneeuwschuivers, vijf

schoppen een GSA en een M.E.-bus en

een luitenant trok de karavaan de poort

uit. De 25 man sterkte kwam tot op ...

Te voet naar het brood

twee kilometer van Harlingen. De GSA,

hoe solide ook van uitvoering, zag geen

kans om door een sneeuwhoop van twee

meter te komen. De enige oplossing

was: te voet verder. Na twee uur tobben

bereikte de broodexpeditie tenslotte de

boerderij waar de bakker het brood had

achtergelaten

Een dwarsliggende GSA wordt terecht-

gewezen
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Het bleef bar!

Vliegers LUVA

in Fries kraambed

Zichtbaar heeft het verblijf van de vlie-

gers Beelen en Camijn in de Kraamafde-

ling van een Leeuwardens ziekenhuis

geen gevolgen gehad. De zieke vrouw

die dankzij hun hulp er ook terecht-

kwam maakt het goed.

Normaliter pleegt de Luchtmacht van

de Friese hoofdstad in beroerde omstan-

digheden als vliegende ambulance te

fungeren. Op 16 februari zagen zij zelfs

geen kans om midden in de nacht in één

sneeuwwoestijn te landen en een tran-

sport te verzorgen. Een telefoontje van-

af de meldkamer van de Rijkspolitie te

Leeuwarden naar het LUVA-filiaal Eel-

de was echter voldoende om de RP-

piloten in de kleren te krijgen. Gezien de

instrumenten en de uitrusting waarover

zij konden beschikken wilden zij wel een

poging wagen.

De RP-joker werd ingezet. De brand-

weer te Balk, de gemeente waar het

transport een aanvang zou nemen, zou

door middel van een zwaailicht de

plaats van de landing aangeven.

Door de sterke wind op de staart werd

het voor de helibemanning echter een

spoedklus in de ware zin van het woord.

Voordat de Balkse brandweer ook maar

eenmaal de kans had gezien een lichtje

te tonen zat de heli al boven het IJssel-

meer. Nadat men de weg terug had ge-

vonden werd in een ware sneeuwverstui-

ving geland waarna de liggende patiënte

32

met baby en echtgenoot aan boord kon

worden genomen en in Leeuwarden af-

geleverd.

De Luchtmacht bleef die nacht in rust.

Brandstof tanken was er niet bij. De

voorraad aan boord was te klein om te-

rug te vliegen naar Eelde. Beelen en

Camijn sloten daarom de wentelwiek

goed af en namen twee uur rust op een

bed op de kraamafdeling van het zie-

kenhuis waarna ze om acht uur konden

tanken en terugkeren naar Eelde.

Scheppen
of opdonderen
"Een kapitein verlaat haar schip niet'

was het duidelijke antwoord van een 73-

jarige inwoonster van een van de vier

huisjes in de buurt van de Tolberterpet-

ten te Tolbert aan het adres van wacht-
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meester G. Wolbers van de groep Ma-

rum, toen die voorstelde om haar huisje

voor een paar dagen te verlaten in ver-

band met wateroverlast.

In de huisjes stond het water al een hal-

ve meter boven de vloer.

Om 6.00 uur die ochtend liet de meldka-

mer in Groningen weten dat in Tolbert

het water over de dijk van de Mastsloot

liep en de huizen van de polderbewoners

bedreigde. Hier en daar werd de helpen-

de hand toegestoken, zandzakken wer-

den aangevoerd en de lage schoenen

werden verwisseld voor lieslaarzen. Ter-

wijl een RP-helikopter de gaten in de

dijk opzocht zetten Wolbers en Van de

Maar (eveneens uit Marum) de in het

net geklede nieuwsgierigen aan de schop

onder het motto: "Scheppen of opdon-

deren" .
In Midwolde (bij de Pasop) ontdekte

men dat in een schuur van een landbou-

wer ongeveer 20 schapen tot aan hun

buik in het water stonden. De eigenaar

van de beesten was een weekend naar

Amsterdam. Kollega J. M. Bouman en

zijn Groningse RP-te-Water-kollega's

Nieveen en Wezemans zagen kans om

met een rubberboot van de RPtW de

schuur te bereiken waar zij bij de scha-

pen ook nog twee lammeren aantroffen,

die tot hun buik in het water stonden.

Met behulp van omwonenden, die een

ijzeren roeiboot uit een naburige sloot

hadden gehaald, gelukte het na vier

maal varen om de beesten op een hoger

gelegen weiland te brengen.

Boumans hield er nog een nat pak aan

over toen hij al wadende door een wei-

land in een sloot zakte. (AH)

Water-RP'ers tussen

pony' s en hazen
De kollega's van de Rijkspolitie te Wa-

ter van de post Lobith weten sinds deze

afgelopen winter alles van beesten.

In januari werd hun hulp ingeroepen

door de RP-groep Bemmei die hen ver-

zocht om hulp te bieden bij het op het

droge brengen van een tweetal pony's

die op een hoger gedeelte van een wei-

land buitendijks van de rivier de Waal

op de verdrinkingsdood stonden te

wachten.

Weet u hoe een RP'er een haas vangt?

Heel simpel. Hij jaagt ze het water in en

vangt ze dan met een schepnet.

Twintig springers-in-'t veld zagen even-

eens geen kans de walkant te bereiken

terwijl zij aan alle zijden door het was-

sende water van de Waal werden in-

gesloten. Toen de Lobithse dierenlief-

hebbers hun hulp probeerden te bieden

bleken zij niet van zins om zich meteen

te laten vangen. Een natte huid en een

vaardige vissershand bleek tenslotte de

redding van vijftien hazen.

Zonder info's geen

'Barre winter'
Stel nu eens dat we geen informanten bij

het RPm hadden. Hoe waren wij dan

aan de weet gekomen wat zich in de af-

gelopen januari- en februarimaand in de

distrikten en bij de verschillende

diensten afspeelde?

Zij - en andere aktievelingen - heb-

ben gezorgd dat de redaktie werd bedol-

ven onder berichtjes, mutaties, foto's,

knipsels.

'De barre winter van '79' en 'het bleef

bar' kwamen tot stand met rnedewer-

king van G. J. Helmendach, Th. A.

Leenders, G. A. Wonink, F. Scholtens,

M. J. de Leeuw, J. Scheper, U. de Lan-

ge, Rob van Rees, B. Roomer, G. M.

Koning. P. H. M. Claessen, A. v.d.

Scheur, H. J. A. Remers, H. J. Kuiper,

F. E. Bootsma.

De foto's waren van N.N.C., de

P.Z.c., Roei Barkhof, C. A. van Eeke-

len, Studio Bouma, F. Meedendorp,

Fotodienst A.V.D. en LUVA, e.a.
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

• Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:

Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,

6720AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Zoveel hoofden

Geachte redactie,

Met ingang van 1 april 1979 wil ik het

abonnement op het RP-magazine beëin-

digen.

Ik ben van mening, dat het blad te wei-

nig inhoud heeft.

Belangrijk nieuws over ontwikkelingen

binnen het korps Rijkspolitie wordt niet

of nauwelijks gepubliceerd in het RPm.,

maar wel in de bondsbladen, het Alge-

meen Politieblad en het Tijdschrift voor

de Politie.

Het RP-magazine van febr. '79 bracht

bijv. een artikel over de barre winter

van '79 dat maar liefst 8 bladzijden in

beslag nam. Iedereen was over deze win-

ter al uitgebreid geïnformeerd door de

nieuwsmedia. Dezelfde 8 bladzijden had

de redaktie kunnen vullen met bijv. een

artikel over de samenvoeging van de dis-

trikten Alkmaar en Amsterdam, wat

naar mijn mening belangrijker is dan

een artikel over de winter die al voorbij

is.

De redaktie zou eens een enquête kun-

nen houden onder de lezers van het RP-

magazine, hoe zij over de inhoud van

het blad denken. Misschien kunt u dan

op dezelfde wijze doorgaan, misschien

ook niet.

Hoogachtend,

J. G. Kroes, Ouder-Amstel

• Wat moeten we daar nu op zeggen?

Misschien heeft u wel gelijk als u zegt

dat we met ons blad niet voorop lopen

als het gaat over de ontwikkelingen bin-

nen de Nederlandse politie in het alge-

meen en bij het korps Rijkspolitie in het

bijzonder. Hoe dat komt? Men kan zich

afvragen of we inderdaad de weg op

moeten gaan waarbij het vakmatige

nieuws voorop staat. We hebben toch

ook nog een aantal bondsbladen, een

A.P.B. en een Tijdschrift voor de poli-

tie? Bovendien verschijnt er binnen af-

zienbare tijd een mededelingenblad dat

onder verantwoordelijkheid van de Al-

gemene Inspectie wordt uitgegeven en

dat ieder korpslid op de hoogte zal bren-

gen van ontwikkelingen in het korps.

Wat wij graag willen is het nieuws vol-

gen en dat publiceren in een vorm die

ook voor de overige gezinsleden van de

Rijkspolitieambtenaar of -ambtenares

aantrekkelijk is. Dieformule hebben we

o.a. gehanteerd bij het vervaardigen van

het 'Winterartikel', naar aanleiding

waarvan we nogal wat goede reakties

hoorden.

Misschien moeten we te gelegener tijd

eens onderzoeken of we een andere weg

moeten bewandelen. Mogelijk dat we

met het RPm op een andere wijze moe-

ten doorgaan, misschien ook niet.

(Red.)

u en uw auto

Uitsluitend W.A.
zonder
no-claim
1330,-

1335,-

1345,-

1355,-

1370,-

1390,-

1400,-

1410,-

Cat. waarde met 40%

t/rn no-claim
I 7.000,- 1198,-

I 8.000,- 1201,-

I 9.000,- 1207,-

I 10.000,- I 213,-

I 11.000,- I222,-

I 12.000,- I 234,-

I 13.000,- I 240,-

I 14.000,- ,I246,-

I 415,-

I 430,-

I 440,-

I 455,-

I 465,-

I 475,-

I 490,-

I 500,-

Tariel uitsluitend voor politie-beambten en hun gezins-
leden.

Uitsluitend W.A. "AII Risk"
Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder
t/m no-claim no-claim no-claim no-claim

"AII Risks"
met 40% zonder
no-claim no-claim
I 423,- I 705,-

1447,- I 745,-

1468,- I 780,-

1492,- I 820,-

I 528,- I 880,-

I 558,- I 930,-

I 591,- I 985,-

1621,- 11.035,-

I 15000,- I 249,-

I 16.000,- I 258,-

117.000,- I 264,-

I 18.000,- I 273,-

I 19.000,- I 279,-

I 20.000,- I 285,-

121.000,- I 294,-

122.000,- I 300,-

hoger op aanvraag
Mini-casco: (alleen in combinatie met W.A.) premie
I 13,- per I 1.000,- verzekerde dagwaarde, met een
minimum van f 40,- per jaar.

I 645,-

I 681,-

I 714,-

I 747,-

I 777,-

I 813,-

f 849,-

I ~82,-

11.075,-

I 1.135,-

11.190,-

11.245,-

I 1.295,-

f 1.355,-

f 1.415,-

f 1.470,-

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-
hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-
gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen
Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van no-claim reductie.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam
Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175
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Vraag aan
oud-reservisten van

boven de 85 . . . (2)

, Laat eens iets van je horen'.

Zo ongeveer luidde de strek-

king van de brief van oud-

adj. res. Rij kspolitie A. van

de Weert waarvan we de in-

houd opnamen in het no-

vembernummer 1978 van het

RPm. Gelukkig voor de in-

zender, die inmiddels tot een

van onze vaste briefschrijvers

is gaan behoren, heeft men

gereageerd. Onder andere

kwam er een brief van de

zoon van wijlen adjudant F.

de Jager (geheel links op de

foto), adjudant J. F. de Ja-

ger van de staf van het dis-

trikt Roermond. En dan was

er een brief van oud-adj. S.

Slot (83) voorste rij 4e van

links, waarvan we een ge-

deelte opnemen:

Waarde vriend Van Weert

Alhoewel ik niet behoor tot

de 'boven de vijfentachti-

gers' (ik ben ruim 83 jaar)

wil ik toch aan je verzoek

voldoen door een 'bewijs van

leven' te zenden.

Het gaat mij en mijn vrouw

vrij goed. Veel en ver lopen

is er echter voor mij niet

meer bij. Ik mag echter niet

klagen. Integendeel. Ik ben

blij dat ik mag MEELEVEN

ook al kan ik niet meer

MEEDOEN. Dat laatste be-

hoort tot het verleden. Ik

dacht dat we met grote

dankbaarheid en voldoening

mogen (en kunnen) terugzien

op dat verleden. Bovendien,

wie van zijn herinnering

leeft, leeft tweemaal, las ik

eens.

iet alles in onze tijd was

mooi. Of het nu beter is? Ik

waag het te betw ijfelen. Wij

staan nu echter in het laatste

gelid, zijn in het defensief.

Onze adviezen neemt men

veelal voor kennisgeving aan.

Maar voor de jongeren: wij

waren mensen van onze tijd.

We werden in die tijd ge-

vormd en hebben getracht te

doen wat toen goed gedacht

werd.

Ouder worden is niet erg, het

ligt er maar aan hoe men

oud wordt. Eens heb ik in

een mededelingenblad van

de Rijkspolitie geschreven:

Terar dum prosum (laten we

verslijten als we maar nuttig

zijn (geweest) ..... ).

Vriendelijke groeten van je

vroegere strijdmakker,

S. Slot, Almelo

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met
schadegevallen!
En juist voor U, politie-ambtenaar in actieve dienst,
hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-
zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat u een aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer
vormt dan de doorsnee automobilist.
Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er
is nog meer:
Gunstige no-claimregeling (10-15-20-30-40%) en bij één
schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15 %.

WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)
Gunstige nieuwwaarde-regeling
Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-
geval binnen Nederland.
gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en
gratis vervoer van inzittenden).
Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,
is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.

.V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Ou-
denoord 2, Utrecht. telefoon 030 - 33 41 45.

<1lBD>
PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S

Huidige catalogus- EUROPA·DEKKING

"aarde incl. BTW

t.e.m.

Na vijf jaar schadevrij

rijden. korti ng 4<Y/r

AII·Risk, Alleen W.A. EUROPA·DEKKING

(Casco-t w.Au (f 5.000.000.·1 AII·Risks W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
r 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42

f 10.000,- 829.91 364.23 497.95 218.54
fII.OOO,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 279.29
f 17.000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48

f 19.000,- 1314.78 486.03 788.87 291.62

f20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f21.000,- 1429.46 519.51 857.68 311.71
f22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

binnen Nederland f 20.- f 20.- f 12.- f 12.-

I Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I
I

I
I
I

I
I

L

aam:

Adres:

Woonplaats: , tel.:

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

autoverzekering.

Speel op safe: Neem een VBO-polis.

Voor alle zekerheid.
-l
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District Alkmaar

Eerkes, G. de, te Zijpe, per 1-3-'79 benoemd tot

plv. gr. cdt. te Wieringen.

Fiemersma, S .• Wmr. I te Westerland, per 1-3-'79

met f.l.o.

Foppes, J.H., Wmr. I te Hoogwoud, per 1-2-'79

verplaatst naar Alkmaar.

Haan, M.H. de, Adm. Ambt. te Schagen, per

1-2-'79 de dienst verlaten.

Hoen, J. 't, te Alkmaar per 1-2-'79 bevorderd tot

Owmr. en benoemd tot plv. hfd. Techn. afd. Verk.

gr.

Kolk, A.J. v.d., Wmr. I te Alkmaar, per 2-2-'79 be-

noemd tot 2e functionaris bij de meldkamer Alk-

maar.

Kollee, H.B., Wmr. te Marsum, per ..... ver-

plaatst naar meldkamer Alkmaar.

Mus, J.P., Wmr. te Hoogwoud, per 1-2-'79 ver-

plaatst naar Opmeer.

Rehorst, T.Ch.A., Wmr. te Heiloo, per 1-2-'79 ver-

plaatst naar Wervershoof.

Rossy, B .• Wmr. te Schermhorn, per 1-3-'79 ver-

plaatst naar Avenhorn.

Russchenberg, W., Wmr. te Berkhout, per

1-3-'79 verplaatst naar Twisk.

Schothorst, G.P., te Alkmaar, per 1-3-'79 bevor-

derd tot Adj.

Visser, R.• Adj.lgr. cdt. te Bergen, per 1-2-'79 met
f.l.o.

Zijm, D.J., Res. Wmr. te Texel, per 1-2-'79 de

dienst verlaten.

District Amsterdam

Braaf, A., Owmr. te Wijdewormer, per 1-3-'79 met
f.l.o.

personalia

Bruinning, C.P.H., Wrrv. I te Uitgeest, per 1-2-'79

bevorderd tot Owmr. te uiden.

Caes, J.G. de, Wmr. te Volendam, per 1-3-'79 ver-

plaatst naar Edam.

Eck, D.J. v .• per 15-2-'79 aangsteld als Res. Wmr.

te Blaricum.

Eigenhuis, J., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Aalsmeer.

Honing, D., Wmr. te Blaricum, per 1-3-'79 de

dienst verlaten.

Klein Nagelvoort, G.J., per 15-2-'79 aangesteld

als Res. Wmr. te Bennebroek.

Laere, G.A., Wmr. I. te Amsterdam, per 22-1-79

verplaatst naar Bilthoven (Verkeersschooll .

Luchtmeijer, J .• Owmr. I te Avenhorn, per 1-3-'79

verplaatst naar Uitgeest.

Mulaes, H.M., Wmr. te Edam, per 1-3-'79 ver-

plaatst naar Volendam.

Otten, J.G .• Wmr. I te Edam, per 1-3-'79 ver-

plaatst naar Volendam.

Os, J.W. van, te Amsterdam, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.

Quak, C.• Wmr. te Volendam, per 1-3-'79 ver-

plaatst naar Edam.

Stolk, J., Res. Wmr. I te 's-Gravenland, per

10-2-'79 de dienst verlaten.

Vroegindeweij, K.A., Owmr. te Wormer, per 1-2-

'79 met f.l.o.

District Apeldoorn

Bosch, R.J., per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Ermelo.

Sangen, A.B.N. v.d., Owmr. te Ruurio, per

1-2-'79 benoemd tot plv. gr. cdt. te Bergeyk (distr.

Eindhoven).

District Assen

Arends, G.H .• te Assen, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Bos, A.E. van den, te Assen, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Owmr.

Bosma, L.D .• Wmr. te Roden, per 1-11-'78 ver-

plaatst naar Lemmer (district Leeuwardenl.

Cloo, J.J .• RA 2 te Assen, per 1-2-'79 bevorderd

tot RA 3.

Goessen. J.B.M .• Wmr. te Coevorden, per

1-1-'79 verplaatst naar Hazerswoude (distr. 's-Gra-
venhagel.

Gort, P.E., Wmr. te Coevorden, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Haan, M.L., Wmr. te Beilen, per 1-1-'79 verplaatst

naar Odoorn

Haar, R. van der, Wmr. I te Oosterherselen, per 1-

1-'79 verplaatst naar Coevorden.

Hendrikx, F.A.J.W.K .• Wmr. te Zuidwolde, per

28-10-'78 verplaatst naar Vlodrop (distr.
Roermondl.

Kalkman, J.P., Res. Wmr. te Diever, per 15-2-'79

de dienst verlaten.

Kluiter, J .• Wmr. te Uithuizen, per 1-2-'79 ver-

plaatst naar Vledder.

Koenen, H., te Roden, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Kroon, J.O., Wmr. te Beilen, per 1-2-'79 verplaatst
naar Smilde. .

Kuipers, A.J .• Wmr. te Roden, per 1-12-'78 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Lange, H.H.J. de, schrijver A te Assen, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Lensen, A .• Wmr. te Beilen, per 1-1-'79 verplaatst

naar Ruinen.

Leur, T.J.M. van, Wmr. te Coevorden, per 1-1-'79

verplaatst naar Dalen.

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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Lohuis, J., Wmr. I te Borger, per '-'2-'78 ver-

plaatst naar Assen.

Nijlunsing, H. de, te Assen, per '-4-'79 bevorderd

tot Owmr.

Renting, H.J., per '-3-'79 aangsteld als Res.

Wmr. I te Sleen.

Schipper, J., te Assen, per '-'-'79 bevorderd tot

adm. ambt. B t.

Schoenmaker, H.M., Wmr. te Coevorden, per t-

'-'79 verplaatst naar Berkel en Rodenrijs (distr.

's-Gravenhagel.

Sikkema, A., te Borger, per '-2-'79 bevorderd tot

schrijver A.

Suurd, J.G .• Wmr. te Nieuweroord, per '-'-'79

verplaatst naar Westerbork.

Timmerman, H.A., te Assen, per '-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Tigelaar, J .• te Oosterhesselen, per '-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Veen, J.G .• te Assen, per '-'-'79 bevorderd tot

adm. ambt. C t.

Venema, R.A., Wmr. te Smilde, per '-2-'79 ver-

plaatst naar Odoorn.

Versteeg, A.J.F .• Wmr. te Beilen, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Tholen (distr. Middelburgl.

Westenenk, J.H.M., te Hoogeveen, per '-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Wiendels, M., Wmr. te Beilen, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Roden.

District Breda

Adriaansen, G.M .•I.P., te Breda, per '-'2-'78 be-

vorderd tot adm. ambt. C 2.

Akkermans, A.P.W .• per '-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Dongen.

Beek, H.L.F. op de, Wmr. I te Hooge en lage Zwa-

luwe, per '-'-'79 verplaatst naar Made en Drimme-

len.

Bernard, H.M .• Wmr. I te Steenbergen, per

'-'-'79 verplaatst naar Breda.

Best, W.J.A. v., per '-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Loon op Zand.

Bosch, A.C.M. van den, te Breda, per '-"-'78

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Brons, C.• Wmr. te Hoogerheide, per '-2-'79 ver-

plaatst naar Pijnacker (distr. 's-Gravenhagel.

Buijs, J.M.M. v.d .• per '5-2-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Goirle.

Damen, B.W.J .• per '5-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Goirle.

Foesenek, J.D.M., per '5-2-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Goirle.

'Gerritsen, G.A.E., Wmr. te Oudenbosch, per

'-'-'79 verplaatst naar Hoogerheide.

Hendriks, M.A .• te Hapert, per '-2-'79 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Oisterwijk.

Houben, J.H.A .• Wmr. I te 's-Gravenmoer, per ,-

'-'79 verplaatst naar Breda.

Kapitein, W.L.M .• te Rijen, per '-4-'79 bevorderd

totWmr.1.

Kingma, G.J .• te Breda, per '-'2-'78 aangesteld

als schrijver A te Assen (distr. Assen).

Koreman, P.M., per '-4-'79 aangesteld als RA 111

te Breda.

Koster, M.J.A.C., per '-'-'79 aangesteld als

schrijver te Oisterwijk.

Kreij, H.R. de, Wmr. te Kaatsheuvel, per 2-9-'78

verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr. 's-Her-

togenbosch I.

Kuijpers, J.A.A.G., per '-4-'79 aangesteld als

adm. ambt. C 2 te Zundert.

Lith, R.J.M .• per '5-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Goirle.

Loon, J.M. van, Wmr. te Oudenbosch, per '-'-'79

verplaatst naar Halsteren.

Loosdrecht, G.C.A. van, Wmr. te Oudenbosch,

per '-'-'79 verplaatst naar Goirle.

Maas, K.A. van de, Wmr. te Kaatsheuvel, per ,-,-

79 verplaatst naar Steenbergen.

Maas, P.C.A.M .• Wmr. te Kaatstheuvel, per

,-,- '79 verplaatst naar Made en Drimmelen.

Miert, C.J. van, te Breda, per '-'-'79 bevorderd

tot adm. ambt. B I.

Nieuwburg, E.U.M .• Wmr. te Zundert, per

20-,-'79 verplaatst naar Haaksbergen (distr.

Zwollel.

Niks, J .• Owmr. te Breda, per '-'2-'78 verplaatst

naar Rijen.

Oevelen, P_C.C. van, Wmr. te Oudenbosch, per

'-'-'79 verplaatst naar Zundert.

Onzenoord, L.C. van, te Breda, per '-'-'79 bevor-

derd tot adm. ambt. B I.

Rasenberg, J.W.M .• Wmr. te Kaatsheuvel, per t-

'-'79 verplaatst naar Oisterwijk.

Renard, J.H.C., Wmr. te Oudenbosch, per '-'-'79

verplaatst naar Raamdonksveer.

Slabbekoorn, W., Wmr. I te Baarte-Nassau, per

27-'2-'78 verplaatst naar Terneuzen (distr. Middel-
burgl.

Souillé, A.W., Wmr. I te Gilze, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Vlijmen (distr. 's-Hertogenboschl.

Spijkers, J.J.E.M .• Wmr. te Kaatsheuvel, per t-t-

'79verplaatst naar Pruisenbeek.

Stroo, J .• te Breda, per '-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Timmer, R.A .• te Oudenbosch, per '-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Verheijen, C.O.M .• per '-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Goirle.

Versnel, T.J .• Wmr. te Made, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Hoge en Lage Zwaluwe.

Vlugt, L. van der, Wmr. I te Udenhout, per

27-'2-'78 verplaatst naar Middelburg (distr. Middel-
burgl.

Wauben, J.F., te Ulvenhout, per '-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Wordt vervolgd ...
SheUhe1Pt\

Ati1 s- - ,. ,. heUheJ
sbell ~ -.~_. pt

ded].•._~

Tot op dit moment is er al
een flink aantal "Shell helpt"-
boekjes verschenen.

Maar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
eens in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,
die ASD bevat, waardoor
uw auto zozuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met vragen over onze

produkten, over auto's of over
autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
"Shell helpt"-deeltjes mist.
Het adres is: Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V.
Afdeling Klantenservice
(MK/kl. Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 - 696111 of 696112.

@
Shellhelpt
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Zoelen, M. V., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Dongen.

District Dordrecht

Barnhoorn, K.P., Wmr. I te Barendrecht, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Besten, M.F. den, per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Meerkerk.

Boeve, J., Wmr. te Middelharnis, per 2-2-'79 ver-

plaatst naar Barendrecht.

Dekens, N.J.J., te 's-Gravendeel, per 1-2-'79 be-

vorderd tot Owmr. en benoemd tot post cdt. te

Benschop (distr. Utrecht).

Jansen, L.F.L., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-2-'79

verplaats naar Nederweert (distr. Roermond),

Kuijper, H. de, per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Brielle.

Kwant, A. de, per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Meerkerk.

District Eindhoven

Aaken, J.J.H.M. van, per 1-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Eersel.

Baselmans, B.A.G., Res. Wmr. te Eersel, per 15-

2-'79 de dienst verlaten.

Broeders, J.A., Res. Wmr. te Eersel, per 15-2-'79

de dienst verlaten.

Broerew, H.J.R.P., per 1-2-'79 aangesteld als

Wmr. te Vessem.

Dijk, J.G. van de, per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Bladel.

Granenbroek, M.A.C., Wmr. I te Son en Breugel,

per 1-1-'79 benoemd tot rechercheur jeugdzaken te

Eindhoven.

Hendriks, M .A., te Hapert, per 1-2-'79 bevorderd

tot Owmr. en verplaatst naar Oisterwijk (distr. Bre-
da).

Houben, J.J., te Eindhoven, per 1-9-'78 bevorderd

tot Adj.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/2 Apeldoorn

KLAS P

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. L. v. Merwijk, W. te

Braak, L. v. Drunen, C. de Kleine, R. Vollebregt,

W. Pennings, A. van leben.

Tweede rij: Owmr. Verhoeven, wmrs. R. Popiolek,

W. V.d. Hoeven, H. Lemges, J. v.d. Geest, N.

Leenders, J. Sanders, adj. Boer.

Derde rij: Wmrs. J. Borneman, M. Lubbers, L. V.d.

Heiden, T. Veeneman, F. Been, J. Plender.

KLAS a

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Hallers, Prinse, Melis,

Koopman, V.d. Berg, V.d. Wiel, Wilke, owmr. de

Bruin.

Tweede rij: Adj. Schut, wmrs. Krabbe, Salters,

Prinsen, Minekus, Booiman, Badal, Ligtermoet,

sportdocent Van Dijk.

Derde rij: Wmrs. De Graaf, De Vries, De Munnik,

Coenen, V.d. Brug, V.d. Schuur, Van Leeuwen.
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KLAS R

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. de Roy van luydewijn,

Kuiling, Olsrnan, Römer, Linthorst. Jongerius.

Tweede rij: Adj. Oomkes, wmrs. V.d. Star, Koop-

man, de Haan, van Hoof, Smids, Boot, Manders,

,owmr. Bergsma.

Derde rij: Wmrs. Vroman, Daniëls, lwijnenberg,

Hitzert, Berkhout, Collin, Kok, sportdocent Corne-

lissen.

KLAS S

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. H. V.d. Pol, C. H. Witjes,

E. H. Hagens, R. V.d. Kuil, R. Luchies, B. M. van

Doorn.

Tweede rij: Adj. W. J. Bregman, wmrs. IJ. Kraan,

R. Kistemaker, J. Wiessenberg, D. Nijnens, Tj.

Wiersma, D. G. Koller, owmr. J. M. Smits.

Derde rij: Wmrs. H. de Ruiter, G. J. M. Doorn, H.

Hoek, T. Bontekoe, I. Rijnsburger, A. P. Stout, G.

F. M. van Meegen, sportdocent G. Cornelissen.

Leijer, W.A.J.M. de, Wmr. te Gemert, per 1-1-'79

verplaatst naar Barendrecht (distr. Dordrecht).

Hout, G.J. V., te Riethoven, per 1-2-'79 verplaatst

naar Bergeyk.

Mooi, R.P., per 1-2-'79 aangesteld als schrijver te

St. Oedenrode.

Nagelmaker, H.J.C., te Heeze, per 1-3-'79 be-

noemd tot plv. gr. cdt. te Nederweert (distr. Roer-

mond).

Opstal, A.J. v., te Eindhoven, per 1-3-'79 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot plv. cdt. van de verk.

groep 's-Hertogenbosch Idistr. 's-Hertogenbosch).

Peters, W., Wmr. I te Eindhoven, per 1-2-'79 de

dienst verlaten.

Wijnstok, W.C., Wmr. I te Bergeyk, per 17-3-'79

benoemd tot distr. rechercheur te Eindhoven.

District 's-Gravenhage

Dauwerse, D.A., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Leiderdorp.

Jager, J. de, per 5-2-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Berkel en Rodenrijs.

Onselen, J.v., Res. Wmr. te 's-Gravenzande, per

19-2-'79 de dienst verlaten.

Schaik, J. van, per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel en Rodenrijs.

Straver, J.F.M., per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel en Rodenrijs.

Per 1-2-197!:J aangewezen

als commandant van de

groep Techn. Recherche

's-Gravenhage Adj. K. v.

Wilgen, geb. 23-4-1926. Hij

was voordien plv. groeps-

commandant Technische

Recherche 's-Gravenhage.

District Groningen

Berndes, C.M., Wmr. te Scheemda, per 1-1-'79

verplaatst naar Woldendorp.

Bleeker, P.C.J., Wmr. te Scheemda, per 1-2-'79

verplaatst naar verk. gr. Alkmaar (distr. Alkmaar).

Boomsma-Barkhuis, A.E., per 1-4-'79 aangesteld

als schrijver te Groningen.

Draaisma, L.S., te Wagenborgen, per 1-4-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Dijkhuis, P.W., Owmr. te Termunten, per 1-12-'78

verplaatst naar Loppersum.

Emmens, G., te Opende, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Feiken, H.Chr.A., Res. Wmr. te Bellingwedde,

per 15-2-'79 de dienst verlaten.

Groot, H. de, te Grootegast, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. I.

Habing, R., Wmr. te Scheemda, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Grootegast.

Hanenburg, P., Wmr. te Grijpskerk, per 1-3-'79

verplaatst naar Groningen.

Have, C.W.J.J. ten, Wmr. te Bedum, per 1-1-'79

verplaatst naar 's-Heerenberg (distr. Nijmegen).

Hooites, H.J.F., Wmr. I te Muntendam, per

1-1-'79 verplaatst naar Groningen.

Hullekes, F., Wmr. te Marum, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Zierikzee Idistr. Middelburg).

Jong, A. de, Wmr. te Marum, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Leiderdorp (distr. 's-Gravenhage).

Jonge, F. de, te Blijham, per 1-3-'79 aangesteld als

ambtenaar toegevoegd te Groningen.

Jongstra, J., Owmr. te Aduard, per 1-1-'79 ver-
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plaatst naar St. Annaparochie (distr. Leeuwardenl.

Kap, B.J.P., te Groningen, per 1-9-'79 bevorderd

tot Adj.

Per 1-2-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Leens Adj. G. King-

ma, geb. 31-8-1930. Hij

was voordien plv. groeps-

commandant Muntendam.

Kleyer, A., Wmr. te Marum, per 1-1-'79 verplaatst

naar Bodegraven (distr. 's-Gravenhage).

KllJiter, J .• Wmr. te Uithuizen, per 2-1-'79 ver-

plaatst naar Vledder.

Koers, K.• te Zevenhuizen, per 1-4-'79 bevorderd
totWmr.1.

Kolk, A.J.M. van der, Wmr. te Bedum, per

1-1-'79 verplaatst naar Wijchen (distr. Nijmegen).

Koornstra, G., Wmr. te Scheemda, per 1-1-'79

verplaatst naar 't Zandt (distr. Alkmaar).

Kuiper, H.J .• te Groningen, per 1-4-'79 bevorderd

tot Adj.

Marissen, G., Wmr. te Bedum, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Schoon hoven (distr. 's-Gravenhage).

Middelbos, A.A .• Wmr. te Scheemda, per 1-1-'79

verplaatst naar Beerta.

Mooibroek, H.E., Wmr. I te Zuidhorn, per 1-3-'79

verplaatst naar Groningen.

Niemeijer, K.• Owmr. te Zuidwolde, per 1-1-'79

verplaatst naar Leek.

Thije-Boonkkamp, L.J.B. ter, Wmr. te Bedum,

per 1-1-'79 verplaatst naar Zelhem (distr.

Nijmegen).

Uilenberg, P., te Groningen, per 1-1-'79 bevorderd

tot adm. ambt. B 1.

Vogd, F., te Groningen, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Weide, A. van der, te Groningen, per 1-1-'79 be-

vorderd tot adm. ambt. B 1.

Zantema, J.J., Wmr. te Marum, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

District 's-Hertogenbosch

Bork, J.G. v.d., per 1-3-'79 bevorderd tot Adj. en

benoemd tot plv. gr. cmdt. te Cuyk.

Boot, G.A., te 's-Hertogenbosch, per 1-9-'78 be-

vorderd tot Adj.

Garstman, A .• te Sprang Capelle, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Gerven, L. van, per 15-2-'79 aangesteld als Res.'

Wmr. te St. Mich. Gestel.

Janssen, H., te Woudrichem, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Kreij, H.R. de, te 's-Hertogenbosch, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Munsters, H.A.M.M., Owmr. te Schijndel, per

..... aangewezen als cdt. gr. st.pl. Schijndel.

Nijbroek, J.H .• Owmr. te Boxtel, per 1-3-'79 be-

vorderd tot Adj. en benoemd tot cdt. ber.gr. Box-
tel.

Prinsen, M.H.E., Wmr. I te St. Michelsgestel, per

12-3-'79 verplaatst naar bereden groep Boxtel.

Rijken, A.L.M., per 1-2-'79 benoemd tot schrijver

in tijdelijke dienst te Rosmalen.

Schipper, P.H .• Adj. te Eethen, per 1-3-'79 met
f.l.o.

Sintmaartendijk, A. v., Adj. te 's-Her-

togenbosch, per 1-3-'79 met 1.1.0.

Smulders, H.M., te 's-Hertogenbosch, per 1-3-'79

bevorderd tot Adj. en benoemd tot gr. cdt. par-

ketp. 's-Hertogenbosch.

Timmermans, Th.Ch., Adj. te Boxtel, per 1-3-'79

met 1.1.0.

Toonen, B.V.H .• te Schijndel, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Veerdonk, J.M. van de, te Veghel, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Wit, A.P. de, te Vlijmen, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Wit, P.G.A. de, te St. M. Gestel, per 1-2-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Zant, F.J., te St. Michielsgestel, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

District leeuwarden

Bosma, P., te Leeuwarden, per 1-4-'79 bevorderd

tot Adj.

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Franeker Adj. G. Bijl,

geb. 8-9-1933. Hij was voor-

dien plv. groepscomman-

dant Hennaarderadeel.

Fennema, T., te Joure, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Graaf, L. de, Wmr. I te Leeuwarden, per 1-4-'79
met 1.1.0.

Heide, a.A.G. van der, te Bolsward, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Hulzinga, J .• Wmr. I te Bolsward, per 1-5-'79 met
1.1.0.

Keizer, J .• te Leeuwarden, per 1-4-'79 bevorderd
totWmr.1.

GELDLENINGEN

, 134,-

, 203,-

t 339,-
, 409,-

, 819,-

t 1.373,-

VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN lANGE lOOPTIJD

GOED lOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUW!!

HYPO-LENING (nergens goedkoper)

Persoonlijke leningen tot 96
24 36 48

netto in handen mnd. mnd. mnd.

maanden

60 96

mnd. mnd.

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de

oplossing. Geen notaris- of taxaliekosten (slechts 1'10 afsluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract

bij dalende rente kosteloos om te zetten.

120 180

mnd. mnd.netto in handen

, 10.000,-

, 15.000,-

, 25.000,-

, 30.000,-

f 60.000,-

, 100.000,-

, 2.500,- 122 90, 3.500,- 169 122, 5.000,- 240 170 135 113 86, 8.000,- 382 269 215 181 130
, 10.000,- 475 336 266 225 162
, 14.000,- 664 468 369 311 225
, 15.000,- 708 499 395 333 243
, 17.000,- 805 568 448 377 275
, 20.000,- 945 666 525 444 325
, 25.000,- 1.179 831 658 552 404

Ook tussenliggende bedragen en hoger.

•

240

mnd.

, 111,-

, 168,-

f 279,-

f 338,-

, 679,-

'1.135,-

, 100,-

, 150,-

, 250,-

f 300,-

, 605,-

, 1.015,-

Ook tussenliggende bedragen mogelijk.

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

[)UKO
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel.' 05200-19893-18244

Nieuw adres per 7 febr '79. Ter Pelkwijkper« 8, 8077 SE ZWOLL E

Kentooruren 900-2700 uur
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Krist, H .• Adj. te Leeuwarden, per 1-4-'79 met
(I.o.

Pel, H., per 1-3-'79 aangesteld als Wmr. te Menal-

dum.

Truiks, H., te Leeuwarden, per 1-4-'79 bevorderd

totOwmr.

Visser, P., Adm. Ambt. C 2 te Dokkum, per 1-2-'78

de dienst verlaten.

Vliet, J. van, per 1-3-'79 aangesteld als Wmr. te

Scharnegoutum.

Vries, B.K. de, te Leeuwarden, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.

District Maastricht

Berendsen, W., te Eijgelshoven, per 1-2-'79 bevor-

derd tot Owmr. en benoemd tot postcmdt.

Brinkman, D., te Eijgelshoven, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Dellink, M.C., Wmr. te Munstergeleen, per

1-2-'79 verplaatst naar Beek.

Domen, A.W.M., Wmr. I te Simpelveld, per

1-3-'79 verplaatst naar Maastricht (stafdistr.l,

Dongen, C.H.A.W. van, te Schinnen, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Feijen, W.A.M., te Maastricht, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Habets, J.A.G., per 1-2-'79 in dienst getreden als

Wmr. te Stein.

Hanssen, H.J.M, Wmr. te Cadier en Keer, per 17-

3-'79 verplaatst naar Maastricht (meldkamer).

Hassert, J.J.M., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Simpelveld.

Hordijk, J.W.Ch., te Mechelen, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Kaanen, J.H., te Simpelveld per 1-2-'79 bevorderd

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

40

tot Adj. en aangewezen als plv. grc. te Stein.

Kostons, J.H.M., Wmr. te Schaesberg, per

1-3-'79 verplaatst naar Gulpen.

Kuyk, G.W.A. van, te Bunde, per 1-2-'79 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot plv. grc. Voerendaal.

Moens, C.H.M., te Elsloo, per 1-2-'79 bevorderd

totOwmr.

Philippens, H.M.J., te Maastricht, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Pranger, H.J.H., te Mechelen, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Steen, H.A.N. v.d., Wmr. te 8eek, per 1-2-'79

verplaatst naar Munstergeleen.

Thissen, I.M., Owmr. te Jabeek, per 1-2-'79 met
1.1.0.

Vroomen, J.Ch.M., te Bocholtz, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Wens, J. v.d., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. bij de verkeersgroep Maastricht.

District Middelburg

Per 1-1-1979 aangewezen

als commandant van de

groep Valkenisse Adj. K.

Geelhoed, geb. 1-3-1920.

Hij was voordien plv.

groepscommandant Valke-

nisse.

Riet jens, E., Res. Wmr. te Hulst, per 5-2-'79 de

dienst verlaten.

District Nijmegen

Boekhorst, J.E., per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Didam.

Heuveling, G.F.W., per 15-2-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Didam.

Jansen, L., per 1-3-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Maasdriel.

Woltert, H.R.A., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Maasdriel.

District Roermond

Bakkers, G., Adj. te Gennep, per 1-3-'79 met 1.1.0.

Berg, W.G. v.d., te Herkenbosch, per 1-9-'79 be-

vorderd tot Adj.

Demarteau, W.M., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Herkenbosch.

Geuns, G.Th., Res. Wmr. bij de Verkeersgr. Roer-

mond, per 15-2-'79 de dienst verlaten.

Janssen, J.L.M., per 1-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Thorn.

Lammerts, P.M.F., per 1-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Swalmen.

Moters, G .A. M., per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Echt.

Salden, P.G.M., Owmr. te Roermond per ..

verplaatst naar Dienst Jeugdz. Roermond.

District Utrecht.

Arends, J., Wmr. I te Bunschoten, per 13-11-'78

verplaatst naar Bilthoven.

Berendse, R.H., Wmr. I te Driebergen, per 27-

12-'78 verplaatst naar Verkeersschool Bilthoven.

Berg, A.A. v.d., Wmr. te Rhenen, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Hendrik Ido Ambacht Idistr. Dor-

drecht).

in memoriam

Benjamins, H.

Adj. te Bilthoven

geb. 11-12-1924

overl, 22-3-1979

Beusekom, J.J. v., Wmr. te Vleuten, per 1-1-'79

verplaatst naar Bunschoten.

Boer, P.C. de, Wmr. te Rhenen, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Warmond (distr. 's-Gravenhagel.

Boon, A., te Leusden-Centrum, per 1-2-'79 bevor-

derd tot Owmr. en geplaatst op de groep Bunscho-

ten.

Borst, N., Res. Wmr. te VIeuten-de Meer, per 15-

2-'79 de dienst verlaten.

Brouwer, M., Owmr. te Maarssen, per 1-4-'79 op

verzoek eervol ontslagen.

Duindam, A., Wmr. te Rhenen, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Sassenheim (distr. 's-Gravenhage).

Dijk, J. van, per 15-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Rhenen.

Heegde, M.A., ter, Wmr. te Doorn, per 1-1-'79

verplaatst naar Leusden.

Leppink, H., te Vinkeveen, per 1-3-'79 bevorderd

tot Adj. en benoemd tot plv. grc. Nieuwkoop.

Meijers, G.E.J., Res. Wmr. te Maarssen, per 15-2-

'79 de dienst verlaten.

Nijenhuis, A.C., te De Bilt, per 1-4-'79 bevorderd

totOwmr.

Overes, M.P., schrijver te Maarssen, per 1-4-'79

eervol ontslagen.

Pitstra, 1., Res. Wmr. te IJsselstein, per 23-2-'79

de dienst verlaten.

Rootselaar, P.H., te Utrecht, per ..... bevor-

derd tot adm. ambt. B 1 en benoemd tot hld. sectie

orde en bewakingsdiensten parketgroep Utrecht.

Schefter, H.M., te Abcoude, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Sluis, A. v.d., te De Bilt, per 1-4-'79 bevorderd tot

Adj.

Vries, G. de, te Bunnik, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Vuuren, G.A. van, Owmr. te Loenen, per 1-4-'79
met 1.1.0.

District Zwolle

Assink, F.J., per 1-3-'79 aangesteld als Wmr. te

Markelo.

Berge, A. ten, Wmr. te Raaite, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Spijkenisse IR.P.t.W.1.

Bos, J., per 15-2-'79 aangesteld als Res. Wmr. te

IJsselmuiden .

Both, J.J., te Markelo, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Dekken, H.J., Wmr. te Vriezenveen, per 1-1-'79

verplaatst naar Vroomshoop .

Dragt, H.G. v., Wmr. te Olst, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Borne.

Egbertsen, J.J., te Denekamp, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Gehring, H.A., Wmr. I te Overdinkel, per 1-4-'79

met 1.1.0.

Haverkort, H.J.G., te Borne, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Heitink, H.J., per 16-3-'79 aangesteld als schrijver

te Zwolle.

Hogenkamp, H.H., te Raaite, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.
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Sikking, B.J.A., telexiste/telefoniste te Drieber-

gen, per '-3-'79 eervol ontslagen.

Vreugd, H. de, te Driebergen, per '-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Zuiderhoek, F.M .• te Driebergen, per '-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Huisman, G., te Ommen, per '-2-'79 benoemd tot

post.cdt, te IJsselham.

Katoele, A .. te Heino, per '-4-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Klaver, M.J., Wmr. te Goor, per '-'-'79 verplaatst

naar Berkelen-Rodenrijs (distr. 's-Gravenhage).

Kombrink, H.. te Urk, per '-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Koster, G.J., te Vroomshoop, per '-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Kottink, B.J., Wmr. I te Ootmarsurn. per '-5-'79

met f.l.o.

Kroeze, L., Wmr. I te Rijssen, per '-'-'79 ver-

plaatst naar rech. gr. Zwolle.

Krol, J .. Wmr. te Goor, per '-'-'79 verplaatst naar

Westervoort (distr. Nijmegen).

lamberink, H.. Wmr. te Staphorst. per '-'2-'78

verplaatst naar Rouveen.

lammers, B.J., Owmr. te Diepenheim, per '-5-'79

met f.l.o.

leerkotte, H.A .. Wmr. te Borne, per '-2-'79 ver-

plaatst naar Weerselo.

t.oo, H.A .. Wmr. I te Tubbergen, per 27-'2-'78 ver-

plaatst naar verk. gr. Zwolle.

Meijer, H .. Adj. te Holten, per '-4-'79 met f.l.o.

Michel, H.J., Wmr. te Goor, per '-'-'79 verplaatst

naar Haaksbergen.

Moorman, J.N.J., te Goor, per '-'-'79 verplaatst

naar Gendringen (distr. Nijmegen!.

Mulder, e.M.G .• Wmr. te Raaite, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Tubbergen.

Noort, H. v.d., per '5-2-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Rijssen.

Oosterveen, A .. te Goor, per '-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Oudshoorn, J.J .• Wmr. te Giethoorn, per '-'-'79

verplaatst naar lelystad (R.P.t.W.!.

Poll, J.H. v.d., Owmr. te Zwartsluis, per '-3-'79

benoemd tot plv. gr. cdt., tevens rayoncdt. v.d.

groep Ommen.

Post, J.R., te Zwolle, per '-4-'79 bevorderd tot
Wmr. I.

Schooten, J.W. v .. Res. Wmr. I te Diepenveen,

per 3-2-'79 de dienst verlaten.

Schut, H.• Owmr. te Giethoorn, benoemd tot plv.

gr. cdt. te Idaarderadeel (distr. leeuwarden).

Sinnema, G.. Adj. te Zwolle, per '-5-'79 met f.l.o.

Weegink, J.A .. Wmr. te Goor, per '-'-'79 ver-

plaatst naar Dedemsvaart.

Westera, L., Wmr. I te Zwolle, per '-3-'79 be-

noemd tot 2e functionaris meldkamer Zwolle.

Willems, e., schrijver A te Zwolle, per '-2-'79 de

dienst verlaten.

Wit, J.H.M. de, Wmr. te Vroomshoop, per '-'-'79

verplaatst naar Holten.

Zandhuis, A., adm. ambt. e 2 te Urk, per '-2-'79

de dienst verlaten.

Zee, e.H. van, Wmr. te Vriezenveen, per '-'-'79

verplaatst naar Denekamp.

R.P. te W.

Adsma, R.. Wmr. te Groningen, per '5-2-'79 de

dienst verlaten.

Dorp, J. v., Wmr. te Venlo, per '-3-'79 de dienst

verlaten.

Geldermans, A .. te Amsterdam, per be-

vorderd tot Wmr. I.

Haasnoot, J .. Wmr. I te Warmond, per '-3-'79 be-

vorderd tot Owmr., benoemd tot post-/bootcmdt.

Idema, W.W .. Owmr. te Vlissingen, per '-3-'79

verplaatst naar Middelburg (distr. Middelburg).

lödel, A., Owmr. te Warmond, per '-3-'79 met
f.l.o.

Oldenbroek, A., Owmr. te lobith, per '-2-'79 be-

noemd tot plv. grc.

Pruise, p.e.w., Wmr. I te lelystad, per '-3-'79

met f.l.o.

Slabbekoorn, e.H .• te , per '-2-'79

bevorderd tot .

Ster, e. v.d., Wmr. I te Gouda, per '-2-'79 de

dienst verlaten.

Ster, e. v.d .• te Vlissingen, per aan-

gesteld als motordrijver/dekknecht.

Timmer, B., Wmr. I te Kampen, per '-2-'79 ver-

plaatst naar Sneek.

Verblauw, eh. H.A., Wmr. te l.Jrnuiden, per '7-

2-'79 verplaatst naar Akersloot.

Vries, J., Wmr. I. te Amsterdam, per '-2-'79 met
f.l.o.

A.V.D.

Blankensteyn, e.J., Wmr. te Driebergen, per '3-

"-78 verplaatst naar leusden (distr. Utrecht).

Dijk, P. v., Owmr. te Driebergen, per '-2-'79 be-

noemd tot medewerker A.Z. stafburo uitv. zaken.

Hardenberg, J.T., te Driebergen, per '-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Helden, J. van, Adj. te Driebergen, per '-5-'79
met f.l.o.

Os, P. den, te Driebergen, per '-4-'79 bevorderd
totWmr.1.

Postema, H.. te Driebergen, per '-4-'79 bevorderd
totWmr.1.

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.

3.500,- 36 mnd. 1'23,- 2e hypt. Boot. Caravan etc.

8.500,- 48 mnd. 1230,- '5.000,- 96 mnd. 245,-

12.000,- 60 mnd. 1271,- 30.000,- 120 mnd. 425,-

18.000,- 60 mnd. 1401,- 60.000,- 180 mnd. 684,-

30.000,- 96 mnd. I 488,- 100.000,- 180 mnd. 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.

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

8.000,- WA I 151,-

All-risk I 354,-

10.000,- WA I 167,-

All-risk I 396,-

12.000,- W.A. I 175,-

All-risk I 43B,-

I 17.000,- WA I 207,-

All-risk I 563,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergeliïk

bel vertrouwd en discreet als vele voor u

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.V.JANSEN's
KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Telefoon 070 • 81 47 31
Van Goorsweg 3, Hierden, lel. 03410·1 4423 • , 6710

Ermelo, lel. 03417· 61 50

41
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RPm-PUZZEL: Hoe luidt het
gezegde?

Deze keer twee puzzels: een bekende cir-

kelpuzzel en een kryptogram voor de

liefhebbers.

Wie het gezegde uit de cirkelpuzzel heeft

gevonden en dit vóór 15 mei op een

briefkaart stuurt naar onze puzzelre-

dakteur (Brahmsstraat 9 in Eerbeek),

dingt mee naar de boekenbon van

/25,-.

Oplossing puzzels maart:

A. Vertrek-Trawant, grafiek-ballast,

fietser -i-sterlet, heerlijk -a-markant.

B. 'De koffie is klaar, heren.'

C. Greet.

D. 4 en 6 zijn gelijk.

Winnaar maartpuzzels:

M. Scholtens, Kastanjestraat 29,

5306 XE Brakel.

Oplossing kryptogram (februari):

Horizontaal: Verticaal

1. Notaris

5. Stank

8. Serre

9. Eli

10. Mos

11. Kalis

12. Legers

16. Dragee

19. Streep

22. Geniep

26. Later

27. Air

29. Dol

30. Latei

31. Tenor

32. Alkmaar

1. Nestel

2. Terp

3. Roemer

4. Soest

5. Suiker

6. Aanleg

7. Klasse

13. Ent

14. Ere

15. Sop

16. Dog

17. Aan

18. Ede

19. Solist

20. Rotsen
21. Eerder

23. Eerlijk

24. Papier

25. Malta

28. Etna

Winnaar februari-kryptogram:

Mej. Yvonne J. Speldekamp, Kruize-

muntstraat 1067, 7322 MV Apeldoorn.

CIRKELPUZZEL over In het gelijkge-
nummerde vakje van
de cirkel. Hierin ver-
schijnen van buiten
naar binnen 16 woor-
den van zeven letters
lang. De beginletters

U moet beginnen met
de hierna omschreven

woorden te bepalen.
Daarna zet u elke
genummerde letter

van die woorden vor-
men weer een bekend

gezegde.

En dan volgt nu de
omschrijving:

29-80-53-70-7-60-76-10
= glazen visbak ; 67-
84-20-88 = lichaams-

deel, maar ook: oude
maat; 14-54-44-31-17-
40-58 = hersenpan;
63-34-3 = vruchten-
gelei, als broodsmeer-

sel; 32-66-86-41-77 =
kweek; 28-36-59-72-
85 = samentrekkend
zout; 8-62-69-74-46-
6-48 = gaatjespan ;
35-89-11-37-18 = af-
schrift, doorslag; 33-
68-47-16-4-65 ~ pi-
sang; 30-43-22-78-87-
19 = evenwel; 56-1-
26-15-9-52 = peper-
vreter; 71-64-42-24-73
= alletwee; 83-13-27-
23 = ka.mpeerverblljf;

82-21-55-45 = aan-
dacht; 50-12-79-75 =
mestvocht.; 61-25-38
= pen; 5-49-57
wig; 2-51-81-39
eindje sigaar.

KRYPTOGRAM
Horizontaal: 1. Dit zinnebeeld
eindigt met een kus; 7. Engelse
hardrijder; 8. Zo te horen een
koel verlangen; 9. Deze loterij
bestaat uit twee gelijke delen;
10. Eerlijk goed; 12. Het eerste
stuk van een buis is een rivier;
13.Belgischestad met meer dan

één naam; 14. Een kwal is niet
in de roos.

Vertikaal: 2. Keten van weinig
gewicht voor de scheepvaart;
3. Stoel waar niemand graag in
zit; 4. Lofrijke bomen; 5. Klets-
grage Weners; 6. De toekom-
stige manier is brutaal; I I. in-
telligent geluid.

43
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• GELEZEN: 'Cynisme ligt op de loer als het
idealisme ophoudt. Dat kan een politieman over-
komen, die er een aantal dienstjaren op heeft zit-
ten, waardoor teleurstelling dat het politiewerk
niet zo afwisselend is als hij dacht, zeker niet uit-
gesloten is.'
(Scriptie Bryand Rookhuizen, ip te Amersfoort)

• Welk woord hoort in dit rijtje niet thuis:
korpsembleem, korpsvlag, korpseer , korpsdiner .

• DIALOOGJE: - Ken jij Lutken?
- Nee, hoe mot dat?

• Opleiding in Neerijnen: een traantje weg-
pinken.

• Diskussie op de opleidingsschool Apeldoorn:
door het bomen Van den Bos niet meer zien.

• Toppunt van Friese muzikaliteit:
D. J. Monsma met L. P. Bergsma.

• Om een scherpe kijk op de Limburgse jeugd te
krijgen, heb je beslist kontakt-Lenssen nodig.

ZOGENAAMD (11)

Liefhebbende kollega's

Hokke

Kuijs

Los

Minnaar

Nagtzaam

v. Pep pen

Strijker

Weltevreden

Zeldenrust
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Maandbladmei1979/nr.9

IN DI! NUM1VII1l

De jaarlijkse lintjesregenbui

De jaarlijkse lintjesregenbui heeft niet ieder-
een in het Korps blijgemaakt. Oranjebitter
was er bij sommigen die werden overgeslagen
evenals bij een enkeling die wèl een lintje werd
aangeboden maar er geen prijs op stelde.
Op 57 plaatsen was er wèl oprechte vreugde.
Zoals bij kantinegastvrouw G. Wijnstra-van
Iperen die (namens al de onderscheidenen van
1979) als 'covergirl' ons meinummer gezicht
geeft.

Alle namen op pag. 25

Maandblad van het

Korps Rijkspolitie

REDACTIERAAD:

Mevr. M. Th. van Beelen, Eindhoven
(jeugdzaken)

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. J. J. M. Gozé, Maastricht
(recherche)

Mevr. C. J. M. Hoefsloot-Arends,

Utrecht (bureau personeelsvoorziening)

L. A. J. Noordergraaf, Bodegraven

(landgroepen)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res, RP)

Mej. J. A. Pronk, Beilen

(landgroepen)

H. J. A. Remers, Schiphol

(Dienst Luchtvaart)

J. A. Schuurmans, Maastricht

(recherche)

Op de thee bij de gendarme

Even gezellig op de thee bij de postcomman-
dant van Asni, dacht RPm-eindredakteur
Koen Aartsma, toen hij met z'n vrouw in
zuidelijk Marokko op vakantie was. Het wer-
den vier dagen ... als arrestant!
Het dagboek van vier interneringsdagen in een
berberdorp op pag. 8

REDACTIE·SECRET ARIAAT:

Practical JokeA. Huizing,

Busser Publicity, Postbus 120,

6720 AC Bennekom, tel. 08389 -88 30

..•'

Ze was gewaarschuwd, maar ze liet zich niet
intimideren: Sindsdien zit Joke de Vries in de
vuurlinie. Van voren aangevallen door de uit-
gedaagde vrouwelijke wachtmeesters. In de
flank bestookt door meesmuilende kranten-
mannen.
RP-magazine maakt de balans op van zoveel
krachtige inzet door bezorgde echtgenotes die
vinden dat het korpsdevies 'plichtsgetrouwen
steeds paraat' op de juiste wijze uitgelegd
moet worden op pag. 14

EINDREDACTIE:

A. K. Aartsma,

Postbus 120, Bennekom

PRODUKTIE EN LAY OUT:

Busser Publicity

Henri Veld kamp

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.),
tel. 05612 - 5 41

UITGAVE

infoJ!!/~t!!!!'1rikten
Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum
tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11

17

29 Personalia

* 35 Puzzel
Abonnementsprijs f 26,50 (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling.

Losse nummers f 2,50.
36 Granaatjes

7
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Dagboek van een Nederlander

Vier dagen inarresl
Twee grote, donkere ogen,
met de blik op oneindig, als
van een kameel. Maar deze
waren toevallig van een Ma-
rokkaanse politieman, van de
koninklijke gendarmerie. On-
getwijfeld een beste man,
goed voor z'n vrouwen lief
voor de kinderen. Maar ons
kostte die lieverd vier dagen
vakantie.

Vrijdagmiddag 6 april.

We rijden in ons gehuurde Renaultje

door zuidelijk Marokko. Ik ben op zoek

naar een politieman die me iets kan ver-

tellen van zijn werk op het Marokkaan-

se platteland, tussen de berberstammen.

In Amizmis was het wat tegengevallen.

Bij de kazerne van Hassans koninklijke

gendarmerie sliep iedereen nog toen ik

er 's middags half twee binnen stapte.

De wachtkommandant was behulp-

zaam, maar stug. Wilde wel helpen,

maar een openhartig praatje zat er niet

in. En de verdere reisroute - nauwe-

lijks meer dan een karrespoor, 50 km

lang - leverde slechts drie gehuchtjes,

maar geen politie op.

In Azni komen we op een verharde weg.

Stop, zeg ik, als buiten het dorpje een

bordje 'Gendarmerie royale' opduikt.

Nog één keer proberen. Misschien zijn

ze hier wat spreekzamer.

Wacht maar even, zeg ik tegen m'n

vrouw, ik hen zo terug. Te voet naar de

oranjegele politiepost. In het wachtlo-

kaal, achter de openstaande deur, zit

een politieman. Traag kijkt hij om, over

z'n schouder. Ik stoor. Toch maar even

8

proberen. Ik vertel, dat ik een blad van

de rijkspolitie in ederland vertegen-

woordig en daarom graag eens een

gesprekje zou hebben met Achmed of

Omar of Hoessein. De man staart me

aan, mompelt in het Frans wat over

'geen tijd' en schrijft langzaam verder

in zijn hokjesschrift. Geen praatje dus.

Maar een fotootje van het gebouw kan

toch geen bezwaar zijn? Ik had gezien

dat op het dak twee ooievaars een nest

hadden, net boven een bord met Arabi-

sche tekens. Zou ik daar een kiekje van

mogen maken? 'Prenez-la', gromt de

man zonder op te kijken, hetgeen je vrij

mag vertalen met 'je doet maar'. 0, nou

dag dan. Kennelijk geen bartype. Nou

dan alleen maar een kiekje.

Ik stel me vóór het bureau op, neem het

ooievaarsnest in de zoeker en wacht tot

beide vogels zich wat gezellig hebben

opgesteld. Dat kost een minuutje.

Even wachten. Daar komt een politie-

man naar buiten. Hij roept wat. Ja? In

vier, vijf grote passen is hij bij mij, rukt

de Hasselblad uit mijn handen en

scheurt met een haal de riem in tweeën.

Hij dreigt mij te slaan, schreeuwt en be-

gint aan me te trekken. Er is duidelijk
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bij de berbers
iets mis. Na de eerste woede-uitbarsting

schakelt de Marokkaan over op Frans:

hoe ik het in mijn stomme hoofd heb ge-

haald om foto's te maken! Wàt toe-

stemming! Helemaal niet! Bestaat niet.

Wie heeft dan wel toestemming gege-

ven?

- Nou, dat zal ik u gauw vertellen, als

u me even los laat. Die politieman bij de
deur.

- Haha, nou dat zullen we dan eens

kontroleren. Naar binnen!

- Oké, dan zal ik u zeggen wie ...

In de deuropening verschijnt het ka-

meel, armen slap langs het lijf, schou-

ders naar beneden.

- Dat is de man die mij toestemming

heeft gegeven.

- 0 ja? Heb jij deze man gezegd dat-ie

hier mocht fotograferen?

De ogen zijn nu nog groter, maar ook

doodsbang. Zijn bruine bleke gezicht

gaat langzaam heen en weer. Nee dus.

De man ontkent!

- Nee hè? Natuurlijk niet, roept de

luidruchtige kollega.

De 'spion' is weer vrij. Nog even op de

kiek met de beide lijfwachten Saafrani

en Hoessein, en de buurjongetjes.

AS N ,

••

tekst en foto's

Koen Aartsma

- Maar nog geen vijf minuten geleden

ben ik hier bij u geweest en ... In het

bleke gezicht, gaat onder de snor de

smalle mond open. En toonloos zegt Pe-

trus: 'Ik heb die vent nog nooit van m'n

leven gezien'.

Ik voel me wegzinken in een bodemloze

put. Dag bloemen, dag vogels, dag kin-

deren.

Drie minuten later - als de film in

beslag is genomen - begint het ver-

hoor. In een zijkamer, waar de muur

wordt gesierd met vier koppels en

pistooltassen onder het portret van ko-

ning Hassan 11, in wiens naam dit alles

geschiedt. Hannie wordt er bij gehaald.

Alle papieren op tafel. Het ·legitimatie-

bewijs van het Rijkspolitieblad, onder-

tekend door de algemeen inspecteur,

maakt me extra verdacht. Marokko is in

oorlog met de Frelimo-beweging in de

westelijke Sahara-provincie en ik ben

niet de eerste spion die hier gepakt is.

Het verhoor duurt een uur, maar de

woede van onze man (laten we hem

Achmed noemen) bekoelt nauwelijks.

Vreemd, denk je als Nederlands burger,

waarom zou die man toch zo kwaad

zijn? Hij hééft me toch? Of voelt een

verbalisant zich persoonlijk beledigd,

als hij iemand ervan verdenkt de wet te

hebben overtreden? Als er met woeden-

de slagen op de schrijfmachine twee lan-

ge vellen zijn volgetikt met meer gege-

vens dan ik van mezelf weet (of weet ti
soms wel de geboortedata van uw groot-

ouders? I), gaat het p. v. een deur verder.

Nee, ik hoef niets te lezen of te tekenen.

'Ik heb precies opgeschreven, wat u ver-

klaard hebt en dus klopt het,' zegt Ach-

med.

- Maar zoveel heb ik toch niet ver-

klaard?

- Laat dat maar aan ons over ...

Om 8 uur 's avonds worden we overge-

bracht naar een ander verblijf; een kaal

hok met witte muren, een tafel, drie

stoelen, metalen kasten en een wiebelig

bankje, dat voor ons bedoeld is. De

9
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Vier dagen inarrest bi de berbers
aanhouding is per radio gemeld aan het

hoofdkwartier van de brigade in Marra-

kech. Daar wordt over ons verdere lot

beslist. Wachten dus. Achmed

schreeuwt nu niet meer, maar loopt wel

stampend over de vloeren. We moeten

niet denken, dat we er zo af komen.

De avond is over Asni gedaald. Het

wordt koeler. In ons hok met dikke mu-

ren is het zelfs kil. We rillen in onze zo-

merbloesjes. Etensgeuren en gerammel

met servies kondigen de avondmaaltijd

aan. Niet voor ons. We proberen de tijd
te doden met een geïmproviseerd spel-

letje: onderzeeër. We doen het heel

langzaam, want we hebben maar twee

agendablaadjes. Na vijf spelletjes - die

ik alle vijf verlies - zijn ze vol. Het

wordt nog stiller. Het lijkt of iedereen is

vertrokken. Om half tien komt Achmed

binnen. Stampend, maar zijn toon is

wat milder. Tja, hij zit met ons in zijn

maag. Hij wil naar huis, maar Marra-

kech heeft nog niet geantwoord. Dus

moeten wë vannacht in Asni blijven. Ik

zou de cel in kunnen, maar Hannie ei-

genlijk niet. Achmed laat aan ons de

keus: de cel in of geïnterneerd worden in

het enige hotelletje dat Asni rijk is. De

keus is niet moeilijk. Tegen tien uur

stappen we hotel 'Tabkoel' binnen. We

krijgen kamer 13 ...

Als ik omkijk, zie ik een man in een bur-

gerpak door de glazen deur gluren: Ach-

med. Gegeneerd duikt hij weg. We reali-

seren ons, dat we aktie moeten onderne-

men, want morgenvroeg om 6 uur zal

onze groep per bus van Marrakech naar

Agadir reizen (zo'n 400 km). Opbellen

dus. Ja, het hotel heeft telefoon, maar

die is kapot, al enkele maanden ... En

elders in het dorpje? Nee, er zijn maar

drie telefoons: bij de politie, in dit hotel

en op het postagentschap, maar dat is

gesloten. Dan rijd ik morgenvroeg om 5

uur naar Marrakech om ze in te lichten,

zegt Hannie.

De baas belooft ons om half vijf te zuI-

len wekken.

Zaterdag 7 april.

Om zes uur schrikken we wakker. Ver-

dorie. Zonder ontbijt vertrekt Hannie in

het Renaultje. Het begint gelukkig al

10

iets licht te worden. Ongerust blijf ik

achter. Ook hààr paspoort en het kente-

kenbewijs zijn ingenomen. Als ze on-

derweg wordt aangehouden, gaat ze su-

biet ergens anders de bak in.

Ik ga lopend naar het buro, waar ik me

om 9 uur moet melden. Er is geen

nieuws. Achmed is er niet. Petrus wel,

maar ik loop hem voorbij, naar de chef.

Mag ik naar de souk (plaatselijke

markt)? vraag ik. Ja, zegt de comman-

dant, maar vanmiddag om 14.00 uur

weer melden. Ik zoek afleiding op de

berbermarkt en maak wat foto's. Wat

een sfeer, wat een boeiende ontdekkin-

gen, wat een heerlijk weer. Maar genie-

ten doe ik niet.

Om 1l.30 is Hannie terug: de groep is

ingelicht, ze zijn vertrokken en zullen

onze ambassade waarschuwen als we

niet spoedig nakomen. Maar hotel
Chems wil onze koffers niet afgeven,

zolang de rekening niet betaald is. Euro-

cheques worden niet geaccepteerd. Al-

leen door de bank en die is dicht tot

maandag.

In de zon, met uitzicht op het besneeuw-

de Atlasgebergte, proberen we wat te le-

zen. Om 14.00 melden bij politie. Geen

nieuws. Morgenvroeg terugkomen. Mag

ik even opbellen? Jawel, hoor. Tele-

foonboek is van 19 l. Het reisburo dat

ik zoek, staat er nog niet in. Ja, ik kan

het echt niet helpen dat uw reisburo nog
niet zo oud is, zegt de chef. Zo is het. Ik

lach dom terug. Mij krijgen ze hier niet

meer kwaad.

Vóór het hotel wacht een donkere man

in een lange pij (djelaba). Een man uit

de nederzetting op de heuvel, waar zo'n

40 berbergezinnen wonen. Hij heeft

armbanden en ringen van berberzilver te

koop. We leggen hem uit, dat er aan ons

niets te verdienen valt. Ons verhaal valt

in goede aarde. Geen geld? Daar kan hij

van meepraten. Problemen met de poli-

tie? Hebben wij berbers ook. Ze behan-

delen ons slecht, zegt de man. Hier, een

armband voor u. Gratis. We worden

uitgenodigd om morgen te komen thee-

drinken.
In het hotel komen we de politiecom-

mandant tegen. Hij is gekleed in een

lichtgrijze djelaba, de capuchon over

z'n hoofd. Hij overhandigt de hotelhou-

der twee eenden, die naar de keuken

verdwijnen. 's Avonds dineert hij met

zijn vrienden op het terras. Wij gaan

naar bed.

Zondag 8 april.

Om 10 uur naar de politiepost. De com-

mandant is alleen. Hij geeft me een

hand. Nee, nog geen nieuws. Zal wel

maandag worden. Ik leg hem m'n pro-

bleem voor: de dirhams zijn op en alleen

in de stad kun je cheques inwisselen.

Zou hij me toestemming kunnen geven

om eh ... ? Maar natuurlijk, we zijn er

om elkaar te helpen, nietwaar. Ja hoor,

ik mag naar Marrakech om geld te ha-

len. Ik krijg een briefje mee, waar op

staat dat mijn papieren zijn ingenomen.

Op naar Marrakech, 47 km.

Bij de ingang van de stad beduidt een

automobilist ons te stoppen. 't Is de

man van Interrent, die ons de auto ver-

huurd heeft. U komt zeker de auto te-

rugbrengen, zegt hij. Nee, nog niet.

Maar ik heb 'em nodig voor een nieuwe

klant. Best mogelijk, maar zonder auto

ben ik helemaal verloren. De man wordt

boos en eist de sleutels. Wij rijden door

naar het kantoor van Holiday Service,

het Marokkaanse buro dat als agent van

Holland International optreedt. Er zit-

ten alleen twee jonge meisjes mooi te

wezen. Weten van niets. De baas is de

stad uit. En Hoessein, onze kontakt-

man, is vrij. Adres onbekend. Na een

kwartier van afwisselend boos worden,

zachtmoedig uitleggen, boos worden en

weer vriendelijk paaien, geeft ze het

adres. 't Is in de kahsba, de oude stad

met een labyrint van straatjes, waar je

als vreemdeling beslist verdwaalt. Taxi

dus. Ik laat de chauffeur het adres zien.

Kashba, zeg ik erbij. Maar als we in de

kashba zijn, wordt hij onzeker. De man

kan niet lezen. Stop maar. Ik scharrel

op straat een man op die wèl kan lezen

en voor 5 dirham bereid is mee te rijden.

Na een half uur zoeken staan we voor de

deur. Bezoek voor Hoessein, roept de

gids door het tralievenster. We wachten

een paar minuten. Dan gaat de deur

open en verschijnt een oude vrouw in

een mooie kaftan. 'Ik ben Hoesseins

moeder,' zegt, ze, 'komt u binnen.'
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Maar Hoessein zelf is er niet. Hij werkt,

zegt ze. Ik krijg een lijstje met namen

van hotels, waar hij zou kunnen zijn.

Van mijn laatste dirhams laat ik de taxi

de tocht maken. In het derde hotel is het

raak: Hoessein. Hij begrijpt onze pro-

blemen en is bereid te helpen. Maar geld

heeft ook hij niet. Dus eerst proberen

onze eurocheques te verzilveren. Hotel

Chems weigert: dat kan alleen bij het

Mamounia hotel. Ook daar geen succes:

wij nemen alleen reischeques. U moet

bij een bank zijn, maar alles is vandaag

gesloten. De reis is toch niet helemaal

voor niets geweest: dank zij Hoessein

hebben we onze bagage terug en mogen

we de auto voorlopig houden en afleve-
ren in Agadir.

Die avond zijn we te gast bij de berbers.

Op de thee bij familie Saafrani. De oude

oma met drie tanden in haar ingevallen

gezicht blijkt de moeder te zijn, nog

geen 45 jaar oud. Ze is weduwe. Haar

jongere broer zet de thee met verse

muntbladeren. We zitten op een kleed

op de grond, in een van de lemen hut-

ten. Een tent van riet dient als slaapka-

mer. Gekookt wordt in de open lucht,

op houtvuur. Soep met brood of brood

met soep. Als we weggaan, vraagt moe-

Wie in Marokko een overheidsgebouw

fotografeert (herkenbaar aan de rode

vlag), kàn strafbaar zijn. Foto 1 mag

wèl: postkantoor. Foto 2 mag ook:

kruisgebouw. Foto 3 mag niet: politie-

bureau (op achtergrond).

~------------~

der of we voor haar misschien een oud

hemd over hebben, desnoods met gaten.

Maandag 9 april.

Om 8.30 melden. Alleen Petrus is aan-

wezig. Geen hand dus en geen praatje.

Vanmiddag maar weer proberen als de

chef er is.

We gaan opnieuw naar Marrakech. Sa-

men met twee berber-vrienden, die een

nieuwe voorraad armbanden willen in-

kopen. We rijden op onze laatste benzi-

ne. Om 11.00 uur zijn we bij een bank.

De verkeerde. Eurocheques worden al-

len verzilverd door de Banc Société Gé-

nérale en die sluit om 11.30. Na tien mi-

nuten zoeken, vragen we bij een politie-

post naar de bank. Nooit van gehoord,

zegt de agent. Zijn kollega weet het wèl,

loopt mee naar buiten, wijst naar links,

de hoek om, dan ... En dàt dan? vraag

ik en wijs naar het gebouw recht tegeno-

ver ons. Ach ja, natuurlijk, dat is waar
ook ...

We hebben nog 10minuten. Als het niet

lukt, hebben we geen geld en dus geen

benzine en dus geen auto en dus ...

Paspoorten, zegt de droeve dame aan de

balie. Hebben we niet. Wel een briefje

van de politie. Politie? Dat is verdacht.

De vrouw twijfelt. Ik schuif een rijbe-

wijs onder haar neus. Kijk, naam, foto,

stempel ... De vrouw kijkt op de klok,

wil kennelijk op tijd weg en wenst zeker

••

••••

geen gezeur meer. Goed dan, zegt ze,

maar deze cheques accepteer ik niet,

want u had guldens moeten invullen in

plaats van dirhams.

We hebben nog twee blanco cheques, de

laatste. De kas gaat sluiten. Maar de

kassier is bereid tot enkele sekonden

overwerk. Door een achterdeurtje wor-

den we uitgelaten. We zijn rijk! Eerst

een borrel. En dan eten op het plattedak

van een goed restaurant. De burger

krijgt weer moed.

Met de beide berbers gaan we de kashba

in, waar zij in een achteraf straatje hun

waren inkopen: ringen, armbanden,

sierstenen. We betalen nog geen kwart

van de prijs waarvoor precies dezelfde

sieraden op straat worden aangeboden.

Ja, als de toerist het ervoor geven wil,

verontschuldigt Saafrani zich. Heeft hij

ongelijk? Vergeleken met hem is immers

elke toerist schatrijk.

We maken de terugreis via Ourika, waar

vandaag souk is. 't Is al drie uur en er is

geen toerist meer te zien. De beide ber-

bers jagen bedelende kinderen weg en

bewaken ons al bouviers. Ze kopen

vlees, brood en thee, en bereiden een

maal voor ons.

In de politiejeep zit Achmed. Hij geeft

me beminnelijk een hand.

Nog niet weg? vraagt hij.

- Mag dat dan?

- Vraag maar aan de chef.

Maar in Asni weet de chef alleen, dat ik

vermoedelijk morgenvroeg kan gaan.

11
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Politievrouwen zetten
een Joke in
Joke was gewaarschuwd. Met jouw ak-

tie tegen 'gemengde nachtdienst' vraag

je om moeilijkheden, hadden oudere

kollega's van haar man voorspeld. Maar

de 28-jarige wachtmeestersvrouw uit

Beek (bij Nijmegen) liet zich niet intimi-

deren. Vrijmoedig keek ze in de lens van

de persfotograaf die haar voor De Tele-

graaf kwam kieken. "Agentes bedrei-

gen m'n huwelijksgeluk" , schreeuwde

de 5 kolomskop in het ochtendblad en

de 'agentes' konden in het krantever-

haal lezen, dat Joke hun nog diezelfde

week wilde komen vertellen , waarom

zij er geen prijs op stelt dat haar man tij-

dens de stille uurtjes diensten moet

draaien met een vrouwelijke kollega.

Met opgestreken zeilen togen dus de

vrouwelijke politieambtenaren naar de

studiedag over 'Gelijke kansen?' die de

Nederlandse Politiebond in Rotterdam

had georganiseerd. Voor het eerst vlo-

gen 'politievrouwen' (zoals vrouwen

van politiemannen vaak genoemd wor-

den) en 'politievrouwen' (zoals de vrou-

welijke kollega's van politiemannen

eveneens vaak genoemd worden) elkaar

openlijk in de haren.

Volgens het ANP-bericht reageerden

daar ongeveer 50 politievrouwen ver-

ontwaardigd op de aktie van Joke de

Vries.

"De vrouwelijke agenten, die juist stre-

ven naar gelijke positie en gelijke kan-

sen voor man en vrouw binnen het poli-

tiekorps, zeiden te vrezen dat Joke de

Vries met haar aktie veel schade toe-

brengt aan de strijd voor emancipatie."

"Agressie weggenomen"

Volgens mevrouw De Vries is de ge-

mengde nachtdienst niet alleen een ge-

vaar voor menig huwelijk, maar ook

voor de veiligheid van de politieman.

Want - betoogde zij - in gewelddadi-

ge situaties kan een vrouw meestal niet

dezelfde lichamelijke kracht op brengen

als een man.

Daar was de jonge inspectrice Nel

Feensra (24) van de gempo Arnhem het

helemaal niet mee eens. Ruim een jaar

geleden had zij in haar scriptie ter afslui-

ting van haar opleiding aan de N.P.A.

gekonkludeerd, dat er in buitenlandse

politiekorpsen geen wezenlijk verschil

blijkt te bestaan tussen man en vrouw,

wanneer het om het beheersen van een

Agentes boos op
jaloerse politiewouwen

UNkie zegt:

.,zoa/.a de waard tB ••• "

."Agentes bedreigen

lm'n huwelijksgeluk"
door Madeleine Boerma Ilrl=~~==--

BEEK, dinsdaz -----
Joke de Vries (28) uit Beek is getr""'- .

een rijksI>C!l!tieman. .

(De Telegraaf)
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gewelddadige situatie gaat. "Vrouwen

kunnen veelal beter uit de voeten dan

mannen", verduidelijkte mevrouw

Feenstra haar standpunt later in de Arn-

hemse Courant, "bij een burenruzie of

een vechtpartij in een café hebben vrou-

welijke agenten een rustgevende invloed

op de ruziemakers. Door onze aan-

wezigheid wordt een stuk agressie weg-

genomen."

Mevrouw De Vries: "Uit een enquête is

gebleken, dat zowel mannelijke als

vrouwelijke politiemensen het liefst met

Vrouwelijke agenten zijn
gevaar voor huwelijk
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"
Niet omkijken, we

worden gevolgd . . ."

een man diensten draaien. Wanneer

vrouwen gelijk gesteld worden met

mannen, kun je ook twee vrouwen op

patrouille sturen. Maar daar wil de poli-

tieleiding niets van horen!"

Op de bijeenkomst in Rotterdam stelde

Nl'Bsvoorzitter Leen van der Linde zich

duidelijk op achter de vrouwelijke poli-

tieambtenaren. Hij noemde de aktie van

de echtgenotes schadelijk voor het stre-

ven naar gelijke kansen voor mannen en

vrouwen bij de politie: "Hierdoor

wordt de gelijke positie van de vrouw

opnieuw bedreigd."

Speciale band

+'rt.l
..-i

I=l
o
o
+'
~
ro
o

Het tweede argument van de aktie-

voersters (bedreiging van het huwelijk)

wekte nog meer emoties. Volgens Joke

de Vries zouden al vele huwelijken van

politiemensen (door de aanwezigheid

van vrouwelijke kollega's?) mislukt

zijn. Leen van der Linden bestreed dit

met de bewering, dat het percentage

echtscheidingen bij de politie onder het

landelijke gemiddelde zou liggen. Nel

Feenstra: "Echtscheidingen als gevolg

van gemengde diensten zijn mij niet be-

kend, evenmin als amoereuze verhou-

dingen tussen korpsleden. "

Over de gezamenlijke nachtdienst

schreef columnist Jan Blokker in de

Volkskrant enkele wijze woorden:

" ... Dat wijst op een ingeroest Hol-

lands, maar kennelijk ook naar het

zuiden toe verbreid misverstand, al zou

je niet op klaarlichte dag vreemd kun-

nen gaan. Daar zou De Vries zèlf wel

eens over willen horen - maar dat is het

vervelende van de moderne fixatie op

het ewig Weibliche: aan die man is niks

gevraagd.

PoUtiHnspectrice N. Feenstra :

"Vrouwelijke agenten

bedreigen huwelijk?
Flauwekul" (A~~~~~~)

Columnist FIoor Kist
in NRC/Handelsblad:

DIe echtgenoIH hebben nleta te-

gen het oprukken van vrouwelijke
1Igenten, hebben ziJ onlangs In
een gezamenlijke IleUe •••• n we-
tItn, a" het maar geen oprukken
wordt tot In de nachtdienst. Ge-
mengd cIIerien onrctag - daar

kunnen ziJ mee leven. maar "In
de stille uurtjes van de nacht-
dienst kunnen tu.sen menen
vrouw In de patroum •• agen
vrtends~hapsbanden onts"an
die riadellg ziJn voor het huweHJk
"., de man", zoals •• n van de
~erende echtgenotes het zo
mooi uitdrukte.

Nou, daar zit wet In. En het sym-
pathieke van deze verontruste
echtgenote vind Ik dat ziJ het zo
zedig formul •• rt. Datgene waar
ziJwerkelijk bang voor Is, daar In
die patrouillewagen In die sUne
uurtJes, had ziJ nog wel wat dra-
matischer kunnen beschriJven.
Want waar ziJ In feite moeite m••
heeft Is' de mens onder de uni-
form.
Ma. nee, ziJ verkiest de beheer-
ste benadering. ZIJ wil wel waar-
schuwen, maar g•• n paniek
zaaien. ZIJ weegt beschaafd haar
woorden lerwlJI het In feite gaat
om een tijdbom onder haar huwe-
liJk - en UJdbommen hoor Je nu
eenmaal het be.te tikken In die
stille uurtjes.

•
Terwijl ziJ vecht voor haar huwe-
liJk, heeft ziJ ons trouwens alle-
maal aan het denken gezet. Want
het zijn onze echtgenotes die
agente zijn geworden. Het zijn
onze vrouwen die In die auto zit-
ten met haar man. In die stme
uurtjes. Diezelfde man waar ziJi
voor opkomt, Is voor ons de UJd-
bom.

Eigenlijk kunnen wiJ elkaar dus
de hand schudden. Als verontrus-
te echtgenoten van beiderlei kun-

ne.
En eigenlijk moeten wij dus ook
gezamenlijk actie voertn. Om de
huwelijken te redden. En dat kan
maar op één manier: 's nachts
met z'n allen de straat op. Beider-
lei kunne. De orde verstoren, de
ruiten Ingooien en de auto's in de
gracht
De emancipatie in de patrouille-
wagens kunnen wij er niet meer
tegenhouden. Maar wij kunnen
er wel voor zorgen dat die uurt-
jes niet stil mHr ziJn. Dan Is al
veel gewonnen.

15
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Met bijdragen van: G. M. Koning, G. A. W. Meulenberg, P. H. J. E. Peereboom, U. de Lange, A. H. G. Brand, P. F. Putter e.a.

Eindredaktie: A. Huizing.
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het Korps naar Harlingen ge-

komen waar zij werden ont-

vangen door de heer B. van

Twillert, direkteur van de

school. Na de landing van de

RP-helikopter maakte de mi-

nister in een open landauer,

getrokken dooreen vierspan

Friese paarden, een korte

rondrit door de Friese haven-

stad waarna hij toonde dat

het ringsteken ook tot zijn

vaardigheden behoorde. Met

het ringsteekstokje nam hij

de laatste hindernis waarna

de techniek hem bijsprong

en op luidruchtige wijze de

aankomst van de bewinds-

man aankondigde.

Minister van Justitie bij opening school Harlingen:

'Opleiding politiemensen zou best eens

anders moeten gebeuren dan

WODC-rapport aanbeveelt'

HARLINGEN. - 'Onlangs de beide politieministers. Een nu al in feite besloten zou

heeft het Onderzoek- en interdepartementale stuur- zijn de politieopleiding te

Documentatiecentrum van groep (waarin naast ver- herzien overeenkomstig de

Justitie na een onderzoek tegenwoordigers van de scho- aanbevelingen die in het rap-

van 2Y2jaar een eindrapport len, van de korpsen, van de port worden gedaan'.

gepubliceerd omtrent de rela- direkties politie en ook het Aldus de minister van Jus-

tie tussen de primaire politie- WODC en de vakorganisa- titie, mr. J. de Ruiter, op 26

opleiding en de politie- ties zitting hebben) zal zich maart in Harlingen bij de of-

praktijk. In dit rapport zijn belasten met de verdere uit- ficiële opening van de derde

tal van gegevens verwerkt die. werking. Bij die studie zou opleidingsschool van het

nadere bestudering behoe- men best eens tot de konklu- Korps.

ven. Dat geldt ook voor de sie kunnen komen, dat het Voor deze gebeurtenis waren

konklusies en aanbevelingen 'anders moet dan in het rap- behalve de minister en zijn 'De burger is de belang-

die zijn gedaan. Dit, rapport port wordt aanbevolen. Pas sekretaris-generaal mr. L. rijkste consument van de

geeft de mening van de dan zal een definitieve stand- Oranje, eveneens de CdK in diensten die de politie levert.

onderzoekers weer en is niet puntbepaling mogelijk zijn. Friesland mr. H. Rijpstra, en De opvattingen die bij deze

het officiële standpunt van Het is bepaald niet zo, dat de algemeen inspecteur van groep leven omtrent de taak

School Harlingen vanuit de lucht gezien. 1. Receptioniste, staf en administratie. 2. Legeringsgebouwen. 3. Leslokalen.

4. Recreatiezaal. 5. Eetzalen. 6. Keuken. 7. Praktijkstraat en schietbunker. 8. Sporthal.

Consument tevreden

18
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Mr. H. Rijpstra maakte van

de gelegenheid gebruik om

enige ongerustheid omtrent

de voorgestelde politiereorga-

nisatie te spuien: 'De diskus-

sies over de voorgestelde

provinciale politie beginnen

thans op gang te komen.

Vanwege de koppeling van

de nieuwe politieorganisatie

aan de reorganisatie van het

binnenlands bestuur verstout

ik mij te konstateren dat ook

de invoering van de provin-

ciale politie wellicht nog eni-

ge tijd op zich zal moeten

laten wachten.

Thans zitten wij dus nog met

twee soorten politie. We

moeten komen tot samen-

werking. In een overleg van

de CdK's met beide verant-

woordelijke ministers is dui-

delijk geworden, dat het dis-

trikt der Rijkspolitie de aan-

gewezen gesprekspartner is

bij het overleg over die

samenwerking. In het licht

van de afspraken die ge-
____________ I maakt zijn, mogen wij ver-

van de politie en de wijze

waarop deze dienen te wor-

den uitgevoerd, zijn van

essentiëel belang voor de po-

litie. Het WODC heeft na-

gegaan welke opvattingen en

verwachtingen er leven bij de

bevolking. Opvallend was de

bevinding dat het publiek

een bepaald geringe kennis

heeft van het feitelijke

politiewerk. Er zal aandacht

moeten worden besteed aan

dat aspect', aldus de mi-

nister.

'Op deze wijze kunnen te

hoog gespannen verwachtin-

gen over wat de politie wel

allemaal even zal oplossen 'en

doen en de daarmee samen-

hangende teleurstellingen,

worden voorkomen'.

Anderzijds achtte hij het

noodzakelijk dat de politie

aandacht voor zichzelf had:

'De van de werkelijkheid af-

wijkende verwachtingen die

bij het publiek leven, houden

voor de politie de opdracht

in zich te bezinnen op haar

taak. Met name de aard en

de omvang van de dienst- en

De laatste eer

HARLINGEN. -:- Toen de

Harlinger school in januari

1975 van start ging, leek het

gebouw maar weinig op een

politieschool. Het was nog

echt een ziekenhuis en menig

niet ingewijde patiënt meldde

zich om een afspraak te

maken met een specialist.

Er ontstond enige hilariteit

toen een begrafenisonder-

nemer zich tijdens een week-

end bij adspirant Jansma

meldde, die op dat moment

wachtdienst had en hem ver-

telde dat hij het stoffelijk

overschot van Jansma kwam

halen.

Gelukkig voor de adspirant

kon hij de 'man van de

laatste eer' naar het nieuwe

ziekenhuis verwijzen.

hulpverlening zal daarbij in

diskussie moeten komen.

Een politie die midden in de

samenleving ten behoeve van

die samenleving werkt, wil,

kan en mag niet om deze

vragen heen gaan'.

Voorts was de minister opge-

vallen dat het publiek in bij-

na 800/0van de gevallen re-

delijk tot zeer tevreden is

over de kontakten met de

politie. 'In Nederland ont-

wikkelt de surveillant (veel

meer dan in andere landen)

vaak zelf initiatieven die uit-

monden in kontakten met

het publiek. Als dan blijkt

dat onze grootste gebruiker

over het algemeen tevreden is

over het gebodene, dan vind

ik dat een felicitatie en een

kompliment waard. Met na-

me aan hen die bij de pri-

maire opleiding zijn betrok-

ken'.

Distrikt gespreks-
partner

Capaciteit voor 350 personen

694
wachtmeesters

regelen in Sneek. De

school beschikt nu zelf

over een schietakkom-

modatie in de kelder

van het nieuwe prak-

tijkgebouw en een

nieuwe sporthal. De

keuken is geheel

nieuw. Er zijn 17

klaslokalen. Inmiddels

heeft de school al 694

wachtmeesters afgele-

verd.

Er werken bijna 100

mensen aan mee om

de school met een

maximum capaciteit

van 350 adspiranten

draaiende te houden.

De nieuw- en verbouw

van het voormalige

ziekenhuis 'Oranje-

oord' heeft de over-

heid 20 miljoen gulden

gekost.

Ruim vier jaar is de

opleidingsschool in

Harlingen al in ge-

bruik. Op 1 januari

1975 betraden 94 kers-

verse adspiranten de

school die onder

pioniersomstandig-

heden hun opleiding

kregen van zeven do-

centen die veertien da-

gen tevoren waren af-

gereisd vanuit Apel-

doorn.

In het begin was het

improviseren en behel-

pen. Voor het schieten

reisde men naar de

schietbaan op de vlieg-

basis Leeuwarden.

Zwemmen deed men

in Franeker, verkeer-

19
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Direkteur Van Twillert naast

het kadootje van de CdK

Friesland

wachten dat de noodzakelijk

geachte samenwerking in

Friesland op onderdelen van

de politietaak gestalte zal

krijgen' .

De Commissaris was bepaald

niet met lege handen naar

Harlingen afgereisd. Twee

adspiranten droegen een

natuurgetrouwe kopie van

het zwaard van de befaamde

vrijheidsstrijder 'Greate Pier'

binnen.
'De overheid draagt het

zwaard niet tevergeefs', zegt

de apostel Paulus. 'Het

zwaard is onlosmakelijk met

het idee van gezagshand-

having, van waarborgen en

van zekerheden verbonden',

stelde mr. Rijpstra vast.

'Was het bij Greate Pier wel-

20

licht anders van aard dan wij

gewend zijn, ook hij stond

handhaving van de vrijheid

voor. Wat kan daarom een

gepaster geschenk zijn dan

deze kopie. En waarom zou-

den we deze school geen

'Greate Pierschool' dopen?'

Feest

De school is voor de rest van

de week het middelpunt van

aktiviteit en gebleven. Men

had er een open dag georga-

niseerd waarop het publiek

kennis kon maken met alle

aspekten van de Rijkspolitie.

Er waren rondleidingen voor

scholen, buurtbewoners,

gemeentebestuur van Harlin-

gen, huisgenoten van het

personeel. Naar schatting

hebben 10.000 belangstellen-

den van de mogelij kheid van

'open huis' gebruik gemaakt.

De adspiranten voetbalden

tegen 'de rest van

Harlingen'. Ze wonnen met

HARLINGEN. - 0,

zeker. Ze hebben er

veel aan gedaan, daar

in Harlingen. Maar als

Sietse Dijkstra (38),

chauffeur van de Frie-

se CdK er niet was ge-

weest ... Dan hadden

we misschien de stem

van receptioniste

Anneke nooit ge-

hoord, was adjudant

Berendsen waarschijn-

lijk nooit gemeente-

raadslid van Har/ingen

geworden en zat over-

ste Van Twillert mis-

schien nog wel op een

kamer in een villa in

De Bilt.

Het was namelijk Siet-

se Dijkstra die zijn

CdK, toen deze op een

tocht door de provin-

cie aan zijn echtgenote

vroeg: 'Waar zou nou

een politieschool ge-

3-2 en zorgden dat de soos

van geestelijk gehandikapten

er wat geld bij kreeg.

Aan het eind van de week

was er een groot feest voor

het gehele personeel met aan-

hang.

Als Sietse

Dijkstra

er niet was

geweest ... ?

De burgemeester van Harlin-

gen, drs. H.l. de Haan, was

blij dat zijn gemeente kans

had gezien om de 'RP-

bokaal' (de vestiging van de

school) in een strijd met de

gemeente Groningen, Em-

men, en Leeuwarden te win-

nen: 'Wij beschikten over

een goede akkommodatie en

ruimte voor uitbreiding. We

hadden kontaktuele eigen-

schappen en waren bereid

om ons het vuur uit de slof-

fen te lopen voor de 'prijs".

vestigd kunnen wor-

den?' opmerkte: 'Wat

denkt u van het

leegstaande ziekenhuis

Oranjeoord in Harlin-

gen?' 'Het is een zeer

nuttige suggestie ge-

bleken', aldus mr.

Rijpstra.

Chauffeur Sietse

Dijkstra
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Groepsburo Horst in
vlammen

ROERMOND. - In de

nacht van 19 maart j.l.

kwam het Limburgse Horst

zonder groepsburo te zitten.

Grote vlammen verwoestten

het tijdelijke onderkomen

van de groep bijna geheel.

De kollega's hebben voor-

lopig, in afwachting van de

nieuwbouw die waarschijn-

lijk dit jaar gereed zal ko-

men, logies gekregen bij de

gemeente. (foto techno rech.

Roermond)

Restanten groepsburo Horst.

Een wagen van
de baas

Het is niet waar dat een wa-

gen van de dienst van een

uitzonderlijke kwaliteit is.

Toch heeft zo'n auto enige

opmerkelijke eigenschappen

waardoor hij zich duidelijk

onderscheidt van gewone

modellen. Om maar eens wat

te noemen. Hij rijdt sneller

in alle versnellingen, vooral

in z'n achteruit. Trekt

bovendien razendsnel op,

scheurt twee keer zo snel als

een auto van jezelf een hel-

ling op, heeft een veel kor-

tere remweg en een verras-

send kleine draaicirkel.

Hij zuipt benzine. Accu, wa-

ter, olie en bandenspanning

hoef je haast nooit na te kij-

ken. Mocht het olielampje

gaan branden: je kunt er nog

minstens honderd kilometer

mee rijden. De versnellings-

bak laat toe dat je in de ach-

teruit schakelt terwijl de auto

nog vooruit rijdt. De vloer

van de auto is zeer geschikt

voor as, klokhuizen, snoep-

papiertjes en boterhamzak-

jes. Schoonmaken van de

auto is zelden nodig en zeker

van binnen niet. Het zicht

blijft uitstekend ook al zijn

de ramen vuil,

Ook als het hard regent kun

je de auto gerust met ge-

opende ramen geparkeerd la-

ten staan. Dankzij het spe-

ciale vochtabsorberende inte-

rieur van de wagen is ramen

sluiten overbodig.

Het verstevigde koetswerk

staat er garant voor dat de

zwaarste bouwmaterialen,

zoals betontegels kunnen

worden vervoerd. De banden

zijn er op gemaakt om trot-

toirranden te nemen. Onge-

wone en alarmerende gelui-

den van de motor laten zich

gemakkelijk onderdrukken

door de volumeknop of ruis-

onderdrukker van de mobilo-

foon open te draaien.

Voorzorgen tegen diefstal

zijn overbodig. Je kunt hem

overal neerzetten met onaf-

gesloten deuren en de sleutels

nog in het kontakt.

(Vrij bewerkt na publikatie

in Regelrecht).

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met
schadegevaUen!
En juist voor U, politie-ambtenaar in actieve dienst,
hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-
zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat u een aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer
vormt dan de doorsnee automobilist.
Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er
is nog meer:
Gunstige no-claimregeling (10-15-20-30-40%) en bij één
schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15%.
WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)
Gunstige nieuwwaarde-regeling
Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-
geval binnen Nederland.
gratis takelwagen voor vervoer van personenauto en
gratis vervoer van inzittenden).
Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,
is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.
N. V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Ou-
denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

<IIBD>
PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S

Huidige catalogus- EUROPA·DEKKING

waarde ioel. BTW

t.e.m.

Na vijf jaar schadevrij

rijden. korting 40CA

AU·Risks Alleen W.A. EUROPA·DEKKING

(Casco-e w.Aj (f 5.000.000.') All-Risk s W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42
f 10.000,- 829.91 364.23 497.95 218.54
f 11.000,- 900.91 391.48 540.55 234.89
f 12.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f 13,000,- 998.74 415.96 599.24 249.58
f 14.000,- 1037.13 422.85 622.28 253.71
f 15.000,- 1082.20 428.15 649.32 256.89
f 16.000,- 1166.13 465.48 699.68 279.29
f 17.000,- 1218.41 470.13 731.05 282.08
f 18.000,- 1259.19 479.14 755.51 287.48

f 19.000,- 1314.78 486.03 788.87 291.62
f20.000,- 1351.58 491.33 810.95 294.80
f21.ooo,- 1429.46 519.51 857.68 311.71

f 22.000,- 1475.84 522.69 885.50 313.61

Korting voor

gebruik uitsluitend

binnen Nederland f 20.- f 20.- f 12.- f 12.-

-----------
Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I

I
I Naam:

I Adres:

I Woonplaats: , tel.: ----

I Wil gaarne inlichtingen over de voordelige

I autoverzekering.

I Speel op safe: Neem een VBO-polis.

L Voor~le~ekerheid. _
-I
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AP 2000 mobilofoon
van "AP Radiotelefon"
Kopenhagen

- type-goedgekeurd door de Nederlandse PTT
en de Politieverbindingsdienst.

- minimale afmetingen van slechts
19 x 13 x 5 cm, ongeacht het aantal kanalen.

- door toepassing van een synthesizer is slechts
één basiskristal benodigd.

- door verwisseling van het frontpaneel direct
geschikt te maken voor mobilofoons met 1,
12, 32 of 80 kanalen.

- montage in slede met slot, direct uitneem-
baar voor uitwisseling.

-- verkrijgbaar in alle gangbare frequentie-
banden met of zonder 2 of 5-toon code.

- vele mogelijkheden zoals electronische cijfer-
aanduiding van het kanaal, desgew,enst met
alarmtoon bij foutieve instelling. De front-
sectie kan voorzien worden van een met de
hand .instelbare toon code.

- zendtijdbegrenzing volgens PVD voorschrift.
- eenvoudige service door modulaire opbouw

zonder soldeerpunten .
- zeer concurrerende prijs.
- complete systemen voor gesloten mobilofoon

netten, ook met steunzenders.

1III
Inte~nat.ionale

, NaVigatie

~ ~ Apparaten B.V.

Wijnhaven 42 - Postbus 1590 - 3000 BN Rotterdam

Telefoon 010-330711 - Telex 22079

22

Plaatsbepaling vanuit

de lucht verbeterd

kunnen worden gelokali-
seerd, maar ook de plaats
van de verkeersovertreding
zal nu duidelijk kunnen wor-
den vastgesteld. Bovendien
kan de snelheidsmaniak er
op rekenen er een vijand bij
te hebben gekregen.
Met de stopwatch in de hand
en de blik gericht op 'laag-
vlieger' en kilometerborden
kan de surveillant in de lucht
thans gemakkelijk de snel-
heid van de auto vaststellen.

SCHIP HOL. - De vliegers
van de dienst Luchtvaart van

. het korps Rijkspolitie zullen
zich vanaf oktober boven-de
drukstbereden autosnelwegen
in ons land, de rijkswegen 2,
12, 13, 20 en 27, beter kun-
nen oriënteren bij de plaats-
bepaling als de kilometerbor-
den die vanuit de lucht vanaf
300 meter duidelijk leesbaar
zijn, zullen zijn aangebracht.
Files, rampen, verkeersonge-
vallen zullen beter en sneller

(Foto Dienst Luchtvaart
Rijkspolitie)

Groene letters op een gele ondergrond blijken op 300 meter

hoogte onder verschillende weersomstandigheden goed zicht-

baar te blijven.

Oom agent is overal!

. I(t't'n UlJilljt' aan dl' lucht. PIJ.' .
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GP en RP onder

één dak

ALPHEN AAN DE RIJN.
- Sinds 1 januari van dit
jaar bestaat de post Gouda
van de Rijkspolitie te Water
niet meer. De nieuwe stand-
plaats werd Alphen aan de
Rijn, waar de gloednieuwe
Rijkspolitiepost inmiddels
een onderkomen heeft be-
trokken in het bureau van de
gemeentepolitie.
Deze unieke situatie is op 2
april officiëel en met een
feestelijk accentje bevestigd.

'Gemeentepolitie of Rijks-
politie. Het is een keuze die
niet zoveel mensen op een
oppervlakte van 200 bij 300
kilometer erg zal aanspreken.
De politie organisatie zoals
wij die kennen, laat veel te
wensen over. Uitgaande van
de zekerheid dat het efficiën-
ter werkt om Alphen als
poststandplaats in te richten
en vanuit de filosofie dat het
publiek recht heeft op zijn
politie en die dus ook moet
kunnen bereiken, is het goed
dat er hier een adres is waar
men de politie kan treffen.
Dit is een situatie die we
graag willen hebben' . Aldus
overste K. de Maat, distrikts-

De komp/ete post Alphen

aan de Rijn

Receptioniste Ellen Vaalburg

van de gempo Alphen aan de

Rijn wijst de weg naar de

Rijkspolitie te Water

commandant RPtW Amster-
dam.
'Hier wordt het publiek niet
gekonfronteerd met een poli-
tie die achter een ingewik-
keld telefoonnummer met
een metaalachtige stem laat
weten dat men afwezig is.
De gemeentepolitie van Al-
phen is er 24 uur per etmaal
en daarvan profiteren we
graag'.
Ook burgemeester mr. R.M.
Gallas en commissaris J.
Volwerk van Alphen aan de

Foto's: T. O. H. D. gemeentpolitie Alphen aan de Rijn.

Rijn spraken hun voldoening
uit over de ontstane situatie.
De heer Volwerk: 'Aan-
vankelijk had ik even wat
moeite met de plannen.
Maar die problemen lagen
meer op het vlak van: moet
ik nu een adjudant zijn
ruimte ontnemen om de
RPtW onderdak te bezor-
gen? Later bleek dat nogal
mee te vallen. Zelf afkomstig
uit de rijkspolitiesfeer
spreekt de ingreep mij wel
aan. Onze samenwerking
staat nu nog in de kinder-
schoenen. Ik hoop dat die
schoenen gauw te klein zijn!'

De post Alphen aan de Rijn
(RPtW) is een onderdeel van
de groep Aalsmeer. Een sub-
post is gevestigd aan de
Reeuwijkse plassen. Het sur-
veillancegebied strekt zich uit
van Leiderdorp tot Woerden
en van Leimuiden tot Gou-
da. De nieuwe standplaats
ligt centraal in het bewa-
kingsgebied. De zes man
sterke post beschikt over een
groot patrouillevaartuig
(RP 42) en onder meer twee
speedboten.

De post is te bereiken via de
gemeentepolitie Alphen aan
de Rijn, Oudhoornseweg 70,
telefoonnummer 01720- .
9394l.

kort
&klein

gelezen

• Het aantal niet bezette
opperwachtmeestersfunkties
is opgelopen tot 189 liet de
A.1. onlangs weten.

• Alle chefs van de politie-
diensten in Den Haag vinden
de scholing van de rayon-
agent te gering. De meesten
van hen vinden ook de on-
derlinge samenwerking en ac-
ceptatie onvoldoende.

(Het Vaderland)

• "Bij voldoende sterkte
zouden de fietspatrouilles
weer kunnen worden inge-
voerd", vindt de nieuwe
commandant van de RP-
groep Borger-Odoorn, adj.
P. Klein (59). (Emmer Crt.)

• De 2Harige Jouk van
Boven is Nederlands eerste
vrouwelijke marechaussee-
officier, die de eerste
marechaussee-meisjes zal
gaan opvangen. (HC)

• De Zwitserse regering
heeft alle apparaatjes verbo-
den die de automobilist
waarschuwen bij radar-
snelheidskontroles. De politie
mag ze onmiddellijk in
beslag nemen en vernietigen.

(AVD-krailt)

• Vijf superintendents en
inspectors van de Noord-
Ierse politie waren op bezoek
bij de groepen Weesp en
's-Gravenland. Zij bezochten
ook de NPA en de AVD. (G
& E)

• De Zoetermeerse gempo
gaat met een van de ANWB
overgenomen autobus de
wijken in om het kontakt
met de burgerij te
verstevigen. (Binnenhof)

23
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langs de ~ weg gezienOud-marva's

opgelet

DEN HAAG. - De Marine
Vrouwenafdeling (Marva)
bestaat op 31 oktober a.s. 35
jaar. Men wil die gebeurtenis
vieren met een reünie op 2
november in de Marine
Kazerne in Amsterdam.
'Er zijn nogal wat oud-
kollega's van de Marva met
politiemensen getrouwd.
Kunt u in uw blad niet een
klein berichtje plaatsen en
het adres vermelden waarbij
belangstellenden voor de reü-
nie zich kunnen melden?'
vraagt men van de zijde van
de Vereniging van Ex- en
Aktief Dienende Marva's.
Bij deze dan. Het kontakt-
adres is: 'EX-ACT', p.a.
Kornalijnhorst 145, 2592 HV
's-Gravenhage,

Als het schip maar

een naam heeft
Wij vermoeden dat Jan aan

het letterzetten was toen

Marjan hem naar het achter-

schip riep voor de koffie.

Waarschijnlijk werd het toen

zo gezellig dat schipper Jan

nu moet wachten op een vol-

gende dag mooi weer.

Kollega A.H.O. Brand van

de RPtWater in Utrecht deed

langs de waterweg de ont-

dekking van een schip met

twee namen: Jan en Marjan.

GELDLENINGEN

Intendance perikelen?

Waarschijnlijk was een klein

kaderlid het zo hartgrondig

oneens met de gang van za-

ken rond de kledingverstrek-

king dat hij onder zijn eigen

naam maar voor zichzelf-is

begonnen. Voorlopig zijn

uitsluitend de vrouwen van

de Rijkspolitie welkom.

VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MEJ EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NJ E U W ti

HYPO-LENING (nergens goedkoper)

Persoonlijke leningen tot 96 .maanden
24 36 48 60 96

netto in handen mnd. mnd. mnd. mnd. mnd.

Ook tussenliggende bedragen en hoger.

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de

oplossing. Geen nolarls- of luaUekoslen (slechts 1% afsluit-

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflóssingen

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract

bij dalende rente kosteloos om te zetten.

120 180 240
netto in handen mnd. mnd. mnd.

I 2.500,-

I 3.500,-

I 5.000,-

I 8.000,-

110.000,-

114.000,-

115.000,-

117.000,-

120.000,-

125.000,-

122
169
240
382
475
664

lc:
945

1.179

I 10.000,-

I 15.000,-

I 25.000,-

I 30.000,-

I 60.000,-

1100.000,-

I 134,-

I 203,-

I 339,-

I 409,-

I 819,-

I 1.373,-

Ook tussenliggende bedragen

I 111,-

f 168,-

I 279,-

I 338,-

I 679,-

11.135,-

mogelijk.

I 100,-

I 150,-

I 250,-

I 300,-

I 605,-

11.015,-

24

90
122
170 135
269 215
336 266
468 369
499 395
568 448
666 525
831 658

113
181
225
311
333
377
444
552

86
130
162
225
243
275
325
404
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57 RP'ers in de drup van
de lintjesregen
Op vrijdag 27 april, de
laatste werkdag voorafgaan-
de aan de dag van de 70ste
verjaardag van Koningin
Juliana, bleek voor 57 RP-
personeelsleden van het
korps Rijkspolitie, uit zowel
de executieve- als de burger-
sektor , van waardering en
respekt. Zij kregen op die
dag een Koninklijke onder-
scheiding, waarvan de ver-
sierselen hen namens de
Minister van Justitie werden
opgespeld.
De redaktie van het RPm
wenst alle onderscheidenen
geluk met deze gebeurtenis.

MINISTERIE VAN JUSTITIE

KABINET

's-Gravenhage, april 1979

Tot mijn genoegen kan ik U mede-
delen, dat Hare Majesteit de Koningin
bij besluit van 9 april 1979, no. 37

heeft benoemd tot Officier in de Orde
van Oranje-Nassau
de heer J. Zijp, commandant van het
district Alkmaar der Rijkspolitie, te
Schoorl;

heeft verleend de Eremedaille, verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau,
in goud, bij bevordering, aan:
de heer A. Kramer, adjudant der
Rijkspolitie te Zwolle;

heeft verleend de Eremedaille, verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau,
in goud, aan de adjudanten der
Rijkspolitie:
L.A. W. Adriaenssen te Dongen;
A.C. van den Berg te Nijmegen;
J.H. Beijer te Aalsmeer;
M.P. Blinde te Bunnik;
C. de Boer te Doorn;
S. Braaksma te Genemuiden;
J.C.E. Bruijstens te 's-Gravenhage;
J. Buiskool te Schoorl;
J.R. Cosse te Udenhout;
G. de Gans te Woudenberg;
A. Gootjes te Maastricht;
M. Groen te Leiden;
R. Heidema te Coevorden;
C.H. Herwijer te Nieuwegein;
H.J. Hesse!ink te Malden;
A.C.N. Huijser te 's-Hertogenbosch;
S. de Jong te Gieten;
A.A. van Kaam te Woudenberg;
M. Kool te De Lier;
D.P. van der Linden te Middelburg;
Tb. Lourens te Nijmegen;
J .B. Moor te Dordrecht;
L. Muris te Maastricht;
H. Onink te Werkendam;
J. de Ruiter te Rijswijk (ZH);
M. Sinke te Meerssen;
J. Veltbuis te Monnickendam;
H. van der Woude te Lienden;

heeft verleend de Eremedaille, verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau,
in zilver, aan de opperwachtmeesters

en wachtmeesters der Rijkspolitie le
klasse en anderen:
L. Burger te Wervershoof;
C. van der Bijl te Oldenbroek;
J.J. Drentb te Assen;
M. Fiere te Noordwijkerhout;
J. Forsten te Franeker;
J. de Goede te Dokkum;
G.A. Groot te Bilthoven;
A.S. Honders te Alverna;
A.J. Hoogerwerf te Lopik;
H.G. Kappert te Arnhem;
C. Klijn te Vught;
P. Korsen te Hillegom;
S. Krol te Leeuwarden;
W. Lenders te Helden;
K. Luimes te Soest;
J.M. Mudde te 's-Gravenhage;
P.C. Nannes te Egmond aid Hoef;
F. Picavet te Sluis;
H.B. Reebuis te Borne;
W. Roodenburg te Ridderkerk;
J .B. Scbraven te Nijmegen;
J. Schuurman te Mijdrecht;
G. ter Stal te Stad Delden;
C.J. van Treuren te Heinenoord;
G. Versluis te Vianen;
J.M. van Zaal te Weesp;

heeft verleend de Eremedaille, verbon-
den aan de Orde van Oranje-Nassau,
in brons, aan:
mw. G. Wijnstra-van Iperen, mede-
werkster huishoudelijke dienst bij de
materieeldienst der rijkspolitie te
's-Hertogenbosch, wonende te
St. Oedenrode.

In verband hiermede moge ik U verzoeken betrokkenen daarvan in de ochtend

van 27 april 1979 kennis te doen dragen, hun bijgaand versiersel u~te

reiken en namens mij met deze onderscheiding geluk te wensen.

ve Minister van Justitie,

Namens de Minister,

De Secretaris-Generaal,

~
(L. Oranje)
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kor •Isnleuws

Dienstmededelingen voor

iedereen in klare taal

VOORBURG. - Begin juni zal het eerste nummer van een

nieuw Rijkspolitie-periodiek verschijnen: 'Korpsnieuws' . Het

is een mededelingenblad dat wordt uitgegeven door het buro

Voorlichting, onder verantwoordelijkheid van de Algemeen

Inspecteur. 'Korpsnieuws' krijgt de vorm van een kleine krant,

op zgn. 'weekendformaat' .

De eerste editie heeft een oplage van 15.000 exemplaren.

Elk korpslid zal de krant - vooralsnog via de gebruikelijke

dienstkanalen, maar later door de PTT op het huisadres thuis-

bezorgd - ontvangen.

" Waarom een blad als 'Korpsnieuws'?" ,
vroegen we kolonel W. F. K. J. F. Frac-
kers, plaatsvervangend A.!.

"In dienstbrieven, rapporten, kamer-
vragen enz. worden met grote regelmaat
allerlei politieonderwerpen behandeld,
waarvan het voor ieder lid van ons
korps belangrijk is dat hij er kennis van
neemt. Onderwerpen die variëren van
de schaalvergrotingsnota landgroepen
tot en met kledingverstrekking; van de
aanschaf van nieuw materiaal tot
belangrijke personeelsmutaties. Deze
zaken, eventueel aangevuld met versla-
gen van korpsevenementen die voor ons
personeel van belang zijn, zullen de in-
houd vormen van dit periodiek, dat
voorlopig vier tot zes maal per jaar zal
verschijnen," aldus kolonel Frackers.

"Uitgangspunt bij dit projekt is dat,
doordat ieder korpslid het blad ont-

vangt er een rechtstreeks kontakt tussen
A.!. en hem ontstaat."

aast RP-magazine

Met de komst van 'Korpsnieuws' zullen
de dienstbrieven met de officiële for-
mele teksten uiteraard niet verdwijnen.
'Korpsnieuws' zal alleen het echte
'nieuws' uit een aantal dienstbrieven
weergeven en dan in een wat meer lees-
bare vorm, waarbij wordt verwezen
naar de betreffende brief.

- Wat kan de verschijning van 'Korps-
nieuws' voor gevolgen hebben voor an-
dere mededelingenbladen zoals die bij-
voorbeeld verschijnen bij sommige dis-
trikten en de AVD en voor het RP-
magazine?
De heer Frackers: "De algemene infor-
matie zal via 'Korpsnieuws' onder het
personeel worden verspreid. Dat geeft

de districts- en andere bladen de moge-
lijkheid meer 'lokale' informatie op te
nemen.
En wat het RP-magazine betreft. Bij de
totstandkoming van 'Korpsnieuws' is
graag gebruik gemaakt van de know-
how van de redaktie van het RPm. Ook
in de toekomst zie ik een nauwe samen-
werking tussen de twee bladen. Naar
mijn mening is er binnen het korps ze-
ker plaats voor beide periodieken. Een
'Korpsnieuws' met direkte korte infor-
matie over konkrete zaken, met mede-
delingen die buiten de diskussie staan en
het RP-magazine dat dieper op zaken en
ontwikkelingen in en buiten het korps
kan ingaan, daarbij meer achtergronden
kan meenemen en ook een opinie kan
geven.

'Korpsnieuws' staat aan het begin van
een nieuw leven. Het zal zeker tijd nodig
hebben om die vorm en die volledigheid
te krijgen die wij ervan verwachten. Ik
hoop dat de korpsleden 'Korpsnieuws'
positief zullen ontvangen. Om dit te
kunnen bereiken stellen wij ons gaarne
open voor suggesties".

Voor de realisatie van 'Korpsnieuws'
werkt de afdeling Voorlichting samen
met de Rijksvoorlichtingsdienst. Inhou-
delijk wordt het nieuwe periodiek bege-
leid door RPm's eindredakteur Koen
Aartsma. Voor de layout en druk tekent
het buro Busser Publicity in Bennekom,
dat ook de vormgeving van het RP-
magazine verzorgt.
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personalia

Distrikt Alkmaar

Ehrensperger, E.J .• Res. Wmr. te Schagen, per

15-3-'79 de dienst verlaten.

Gerritsen, F.W.A.L., te Heiloo, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

IJbema, B., te Alkmaar, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Kapiteijn, e.A.M .• te Wieringerwerf, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.
leeuw, M.J. de, te Sijbekarspel, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Adj.
lödel, J.K.G .• te Alkmaar, per 1-3-'79 bevorderd

tot Adj.
Thomassen, e.R., per 15-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Medemblik.

Distrikt Amsterdam

Belzen, A.J. v., te Amsterdam, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.
Dogger, e.J., te Utrecht, per 1-4-'79 bevorderd

totOwmr.

Emmerik, p.e.M. v., te Amsterdam, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Feije, G.G., te Amsterdam, per 1-4-'79 bevorderd

totWmr.1.

Gorter. M., te Amsterdam, per 1-4-'79 bevorderd

totOwmr.
Gorissen, P., te Amsterdam, per 1-4-'79 bevorderd

tot Adj.

Groenendaal. W.P .. per 15-3-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Blaricum.

Haan, G. de, te Amsterdam, per 1-4-'79 bevorderd

totOwmr.

Mantjes, H.T.M .. te Muiden, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Rutgers, R.G.H., Res. Wmr. te Uithoorn, per 15-

3-'79 de dienst verlaten.

Waas, e.J.M. v .. te Amsterdam, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Distrikt Apeldoorn

Barendsen, H.A .. te Dronten, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr. en benoemd tot post cmdt. te

Dwingeloo (distr. Assen).

Beek, H.C. van der, te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Per 1-3-'79 aangewezen

als convnandant van de

Verkeersgroep Apeldoorn

Adj. E. Bekkema, geb.

16-4-1920. Hij was voor-

dien Stafopperwacht-

meester bij de Verkeers-

groep Apeldoorn.

Bosvelt, H., Res. Wmr. te Eibergen, per 15-3-'79

de dienst verlaten.
Brink, G.L., te Biddinghuizen, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Dam, H.G. van, te Nunspeet, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Dam, S.. te Apeldoorn, per 1-4-'79 bevorderd tot

Adj.
Deyl, W.A.e., te Elburg, per 1-4-'79 bevorderd tot
Owmr. en benoemd tot rayoncmdt. te Blijham (dis-
tr. Groningen).

Elsendoorn, A.A .. te Neede, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Hagen, B., Res. Wmr. te Scherpenzeel, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Jong, N .e. de, per 1-4-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Elburg.

Kerbel. J .• te Oldebroek, per 1-4-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Kommer, W. van, Res. Wmr. I te Nijkerk, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Blankestijn, G.. te Apeldoorn, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Bogaerds-Visser, J.W., te Elburg, per 1-4-'79 be-
vorderd tot Wmr. r.

in memoriam

Meulman, R.

Owmr. te Apeldoorn

geb. 11-4-1919

overl. 7-4-1979

TT-RACES

ASSEN

23 juni
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Molen, A. van der, Res. Wmr. I te Nijkerk, per 15-

3·79 de dienst verlaten.

Panman, M.J., te Heerde, per 1-4-79 bevorderd

tot Owmr. en benoemd tot post cmdt. Annen (dis-

tr. Assen).

Plakke, A., Res. Wmr. te Elburg, per 1-4-79 de

dienst verlaten.
Pomeren, A.A.M. van, te Eerbeek, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. I.

Rosman, J., te Heerde, per 1-4-79 bevorderd tot
Wmr.1.

Rous, F.J., per 1-4·79 aangesteld als Res. Wmr.

te Apeldoorn.

Vuuren, A.A.L. van, te Apeldoorn, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Wijk, P. van, te Apeldoorn, per 1-4-79 bevorderd

tot Owmr.

Zwart, L.R.G.J., te Apeldoorn, per 1-4-79 bevor-

derd tot Owmr.

Distrikt Assen

Fokkens, J., Wmr. I te Peize, per 28-3-79 ver-

plaatst naar Gasselte.

Hendriks, G., te Assen, per 1-4-79 bevorderd tot
Owmr.

Otten, J., per 1-4-79 aangesteld als Res. Wmr. te

Diever.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Borger Adj.

P. Klein, geh. 2-5-1920.

Hij was voordien plv.

commandant van de

groep Borger.

Scholtens, F., te Assen, per 1-4-79 bevorderd tot

Adj.
Schutrup, J.H., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Gieten.
Teunissen, M., te Zweeloo, per 1-4-79 bevorderd
tot Owmr.

Distrikt Breda

Bleumink, A., Adm. Ambt. C 1 le kl. te Oister-

wijk, overleden op 28-3-79.

Booy Liewers, A.N.A., Res. Wmr. te Goirle, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Cornelissen, A.Th.J.M., Res. Wmr. te Goirle, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Gestel. W.H. van, Res. Wmr. I te Gilze-Rijen, per

1-3-79 de dienst verlaten.

Ginneken, P.J. van, Res. Wmr. I te Woens-

drecht, per 15-3-79 de dienst verlaten.

Hollander, G.P. den, Res. Wmr. te Zevenbergen,

per 1-4-79 de dienst verlaten.

Jonge, M.C. de, te Terheyden, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Loenhout, C. van, te Breda, per 1-4-79 bevorderd

tot Adj.

Jongh, M.A.A. de, Wmr. te Ulvenhout, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Maas, A.G.J.M., per 1-4-'79 aangesteld als Res,

Wmr. te Udenhout.

Melis, F.A.M., te Terheyden, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Plog, J.P.A., te Kruisland, per 1-4-79 bevorderd

tot Adj. en verplaatst naar Steenbergen.

Riemens, P .• te Breda, per 1-4-79 bevorderd tot

Owmr.

Rossiau, J.. Res. Wmr. te Hilvarenbeek, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Schalke, A.M.A., te Alphen en Riel, per 1-4-79
bevorderd tot Wmr. I.

Vught, C.C.M. van, te Dongen, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Waterham, B., te Oisterwijk, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Distrikt Dordrecht

Bal. J .• te Barendrecht, per 1-4-79 bevorderd tot
Wmr.1.

Berg, P.R. van den, te Oud-Beijerland, per 1-4-79
bevorderd tot Wmr. I.

Braber, A.P .• te 's-Gravendeel, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Campo, J.S., te Dordrecht, per 1-4-'79 bevorderd

totWmr.1.

Ebbelinghaus o.w.g. Wirxel, D.H.M .• te Brielle,
per 1-4-79 bevorderd tot Wmr. I.

Felius, P. van, te Alblasserdam, per 1-4-79 bevor-

derd tot Owmr.
Hollander, G.L. den, Res. Wmr. te Papendrecht,

per 15-3-79 de dienst verlaten.

Hoogvliet, L.H .• Res. Wmr. te Brielle, per 15-3-79

de dienst verlaten.

Moeskops, J.B.M .• Owmr. te Westmaas, per 1-5-

79 benoemd tot plv. gr. cdt. Valkenisse, tevens

r.cdt. Zoutelande.

Raad, J.J. de, te Dordrecht, per 1-4-79 bevorderd
totWmr.1.

Roetert, L., te Dordrecht, per 1-4-79 bevorderd
tot Owmr.

Ruytenberg, M., te Barendrecht, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Poortugaal Adj.

T.A. Scheurwater, geb.

14-7-1937. Hij was voor-

dien plv. commandant

van de groep Oud-

Beijerland.

Spoel, H. van der, te Strijen, per 1-4-79 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot plv. grc. te Waddinx-
veen (distr. Den Haag).

Distrikt Eindhoven

As, F.H.M. v .• te Eindhoven, per 1-4-79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Brils, J.Chr .• Res. Wmr. te Budel, per 15-3-79 de

dienst verlaten.

Claas, J.P.C.M .• te Eindhoven, per 1-4-79 bevor-
derd tot Wmr. I.

u en uw auto jaar;

Uitsluitend W.A.
Cat. waarde
tlm

f 7.000,-
f 8.000,-
f 9.000.-
f 10.000,-
f 11.000,-
f 12.000,-
f 13.000,-
f 14.000.-

met 40%
no-claim
f 198.-
f 201.-
f 207.-
f213.-
f 222.-
i 234.-

f 240.-
f 246.-

zonder
no-claim
f 330.-
f 335.-
f 345.-
f 355.-
f 370.-
f 390.-
f 400.-
f 410.-

Tarief uitsluitend voor politie-bearnbten vanaf 23

voor jongeren premie op aanvraag.
Uitsluitend W.A.

Cat waarde met 40% zonder
t/m no-claim no-claim

"AII Risks"
met 40% zonder
no-claim no-claim
f 423.- f 705,-
f 447.- f 745,-
f 468,- f 780.-
f 492.- f 820.-
f 528.- f 880.-
f 558.- f 930.-
f 591.- f 985.-
f 621.- f 1.035.-

"AII Risk"
met 40% zonder
no-claim no-claim

f 15.000,- f 249.- f 415.- f 645.- f ;.075.-
f 16.000.- f 258.- f 430.- f 681.- f 1.135.-
f 17.000.- f 264.- 1 440.- f 714.- 11.190.-
f 18.000.- f 273.- f 455.- f 747.- f 1.245.-
f 19.000.- f 279.- f 465.- f 777.- f 1.295.-
f 20.000.- f 285.- f 475.- f 813.- f 1.355.-
f 21.000.- f 294.- f 490.- f 849.- f 1.415.-
f 22.000.- f 300.- f 500.- f ~82.- f 1.470.-

hoger op aanvraag

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

ÀLLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-
hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-
gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen
Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van. no-claim reductie.

Mini-casco: (alleen in combinatie met W.A.I premie
f 13.- per f 1.000.- verzekerde dagwaarde. met een
minimum van 140.- per jaar.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam
Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175
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Dooren, E.P.M. V., te Eindhoven, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Adj.
Elzakkers, L.T.J., te Budel, per 1-4-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Erkelens, G. V., te Nuenen, per 1-4-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Geerts, J.W., te Gemert, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Greijmans, H.J.G., te Waalre, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Jansen, W., Res. Wmr. I te Eersel, per 15-3-'79 de

dienst verlaten.
Krom, H.M. de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3·'79 de dienst verlaten.
Rotteveel, A.J., te St. Oedenrode, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.
Sanders, M.J., te Eindhoven, per 1-4-'79 bever-

derd tot Wmr. I.

Sparidans, A.J.H.M., te Best, per 1-4-'79 bever-

derd tot Wmr. I.

Staaij, C.F. van der, Res. Wmr. I te Eersel, per

15·3·'79 de dienst verlaten.

Stienen, G.H., Res. Wmr. I te Budel, per 15-3-'79

de dienst verlaten.
Stip hout, W.J.H.M., te Mierio, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.
Timmermans, P.M., Res. Wmr. te Asten, per

15-3-'79 de dienst verlaten.
Ven, C.L. van de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3-'79 de dienst verlaten.
Ven, W. van de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15·3· '79 de dienst verlaten.

Verdouw, L., te Someren, per 1·4-'79 bevorderd
totWmr.1.

Welten, H., Res. Wmr. I te Budel, per 15-3-'79 de

dienst verlaten.
Wonink, G.A., te Eindhoven, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.

Distrikt Den Haag

Bakker, 0., Res. Wmr. te Lekkerkerk, per 15-3-'79

de dienst verlaten.

Mechanische wieldrukmeter
voor voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
Overalopstelbaar en eenvoudig
te transporteren.
Weegbereik tot 10 ton per wiel.
Makkelijk bedienbare, robuus e
uitvoering. Vrijwel storingsvr j.

Aantrekke Iijke aanschafpms.
Voor uitvoerige mhchtingen
b.v Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. Mercuriusweg 20
2516 AW Den Haag
Postbus 19030 - Telefoon 070 . 85 43 00

Barnhoorn, C.J., Res. Wmr. te Rijnsburg, per 1-4-

'79 de dienst verlaten.

Bie, G. de, Res. Wmr. te Lekkerkerk, per 15-3·'79

de dienst verlaten.

Biemond, J.M., per 1-4-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel·Rodenrijs.

Heuvel, J. van den, Wmr. te Lekkerkerk, per

15-3- '79 de dienst verlaten.

Kerkvliet, J.P.J., per 1-4-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te 's-Gravenhaqe,

Kling, A.J., Res. Wmr. te Waddinxveen, per
1-4-'79 de dienst verlaten.

Moize de Chateleux, H.L.G., Res. Wmr. te

Berkel·Rodenrijs, per 15-3·'79 de dienst verlaten.

Straver, W.J., Res. Wmr. te Schoon hoven, per 1-

4-'79 de dienst verlaten.

Vennaas, B., per 1-4-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te De Uer.

Distrikt Groningen

Bos, J.B., Res. Wmr. te Loppersum, per 15-3-'79

de ÖJE!flstverlaten.

Egmond, J.C. van, per 1-4-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Marum.

Harthoom, C.J., Res. Wmr. te Leens, per 15-3-'79
de ÖJE!flstverlaten.

Nube, M., Res. Wmr. te Leens, per 15-3·'79 de
di verlaten.

in memoriam

Stageman, H.

. te Winsum
geb. 19-4-1960

overI. 20-4-1979

emsan, E., per 1-4·'79 aangesteld als Res.
. te Appingedam.

Andel, .J. van, Res. Wmr. te Woudrichem, per

15-3-'79 de dienst verlaten.

Bakker, R.K., te Aalburg, per 1-4-'79 bevorderd
ot mr. I.

Gielis, H.P., Res. Wmr. I te Heesch, per 1-4-'79 de
dienst verlaten.

Harmsan, G.J., te 's·Hertogenbosch, per 1·4·'79
bevoo:Ierd tot Adj.

Hoog, C.W.M. op 't, per 1·4-'79 aangesteld als

es. Wmr. te Helvoirt,

Kanis, J.F., te Vlijmen, per 1-4-'79 bevorderd tot

mr. I.

Munster, H.A.M.M., Owmr. te Schijndel, per 1-

2·'79 aangewezen als cdt, gr. st. pl. Schijndel.

Mureau, A.C., Res. Wmr. I te St. Michielsgestel,

per 5-3-'79 de dienst verlaten.

oort, M.J. v., te 's-Hertogenbosch, per 1-4-'79
bevorderd tot Owmr.

Per 1·3-'79 aangewezen

als convnandant van de

Bereden gr. Boxtel Adj.

J.H. ijbroek, geb. 17-

3-1939. Hij was voordien

plv. commandant van de

Bereden groep Boxtel.

Savelkouls, G.J.M., per 1-4-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Geffen.

Per 1-3·'79 aangewezen

als commandant van de

groep Parketpolitie Den

Bosch Adj. H.M. Smul-

ders, geb. 10-9·1919. Hij

was voordien plv. com-

mandant van de groep
Parketpol. 'a-Hertogen-

bosch.

Sprang, J.F.A.Th., Res. Wmr. te Schijndel, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Swarts, A.J •• Res. Wmr. te Helvoirt, per 15-3·'79

de dienst verlaten.

Veerdonk, M.G.M. v.d., te 's-Hertogenbosch,

per 1-4-'79 bevorderd tot Owmr.

Distrikt leeuwarden

Beuving, N., Wmr. I te Leeuwarden, per 1·2·'79

verplaatst naar Groningen (distr. Groningen).

Bruijn, M.L. de, Wmr. te Damwoude, per ,.,·'79

verplaatst naar Metslawier .

Dijk, J. van, per 15·3·'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Oostdongeradeel.

Eefting, G.L., Wmr. te Berlikum, per 1·1-'79 ver-

plaatst naar Nieuweroord (distr. Assen).

Eijk, A.G. van, Wmr. te Anjum, per 20·1-'79 ver-

plaatst naar Nijland.

Goeree, L., Wmr. I te Appelscha, per I-t ·'79 beo

noemd tot mentor te Oosterwolde.

Haitsma, Sj., per 1-4-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Westdongeradeel.

Hartogh, W.A. den, Wmr. te Damwoude, per 1-1-

'79 verplaatst naar Dokkum.

Hijlkema, T., Wmr. te Grouw, per 1-12·'78 bevor-

derd tot Owmr. en benoemd tot rayoncmdt. te Ter-

horne.

Jong, R.J. de, Res. Wmr. te Franeker, per

15-3·'79 de dienst verlaten.

Jong, S. de, Res. Wmr. te Franeker, per 15-3·'79

de dienst verlaten.

Kampen, P.A.M., Wmr. te Joure, per 1·1·'79 ver-

plaatst naar Stompetoren (distr. Alkmaar).

Lodewijks, Tj., Res. Wmr. te Franeker, per

15·3·'79 de dienst verlaten.

Massier, J., Wmr. te Holwerd, per 17-3·'79 ver-

plaatst naar Echten.

Nijholt, W., Wmr. te Joure, per 1-1-'79 verplaatst

naar Zoutelande (distr. Middelburg).

Pasveer, J., te Workum, per 1-4·'79 bevorderd tot

Owmr. en verplaatst naar Losser (distr. Zwolle).

'Sipkema, W .• Res. Wmr. te Kollumerland, per 15-

3-'79 de dienst verlaten.

Stolzenbach, K.J., Wmr. te Damwoude, per

1·1·'79 verplaatst naar Doniawerstal.

Stomp, S.J., Wmr. te Menaldum, per 1·12-'78

verplaatst naar Vlieland.

Terpstra, E.P .• Wmr. te Joure, per 1·1·'79 ver-

plaatst naar Niedorp (distr. Alkmaar).

Tot, F.D .• Res. Wmr. te Terschelling, per 1·4-'79

de dienst verlaten.

Vliet, J. v., te Scharnegoutum, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Vries, A. de, Wmr. I te Harkema, per 1·2·'79 ver-

plaatst naar Leeuwarden.

Vroom, G.• Wmr. te Damwoude, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Ternaard.

Wassenaar, A.T .• Wmr. te Joure, per 1-1·'79 ver-

plaatst naar Rijndijk (distr. Den Haag).

Wielink, J., Owmr. te Sloten, per 1-4-'79 be-

noemd tot plv. cdt. V.d. gr. Parketpolitie Zwolle.
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Dooren, E.P.M. V., te Eindhoven, per 1-4-79 be-

vorderd tot Adj.
Elzakkers, L.T.J" te Budel, per 1-4-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Erkelens, G. V., te Nuenen, per 1-4-'79 bevorderd
totWmr.1.

Geerts, J.W" te Gemert, per 1-4-79 bevorderd tot

Wmr.1.

Greijmans, H.J.G" te Waalre, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Jansen, W., Res. Wmr. I te Eersel, per 15-3-79 de

dienst verlaten.
Krom, H.M. de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Rotteveel. A.J" te St. Oedenrode, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Sanders, M.J" te Eindhoven, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Sparidans, A.J.H.M" te Best, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Staaij, C.F. van der, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Stienen, G.H., Res. Wmr. I te Budel, per 15-3-'79
de dienst verlaten.
Stip hout, W.J.H.M., te Mierio, per 1-4-'79 bevor-

derd tot Owmr.
Timmermans, P.M., Res. Wmr. te Asten, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Ven, C.L. van de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3-79 de dienst verlaten.
Ven, W. van de, Res. Wmr. I te Eersel, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Verdouw, L., te Someren, per 1-4-79 bevorderd
tot Wmr. I.

Welten, H., Res. Wmr. I te Budel, per 15-3-'79 de

dienst verlaten.
Wonink, G.A" te Eindhoven, per 1-4-79 bevor-

derd tot Owmr.

Distrikt Den Haag

Bakker, D., Res. Wmr. te Lekkerkerk, per 15-3-'79
de dienst verlaten.

Barnhoom, C.J., Res. Wmr. te Rijnsburg, per 1-4-
79 de dienst verlaten.

Bie, G. de, Res. Wmr. te Lekkerkerk, per 15-3-79
de dienst verlaten.

Biemond, J.M., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel-Rodenrijs.

Heuvel, J. van den, Wmr. te Lekkerkerk, per

15-3-'79 de dienst verlaten.

Kerkvliet, J.P.J., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te 's-Gravenhage.

Kling, A.J., Res. Wmr. te Waddinxveen, per
1-4-'79 de dienst verlaten.

Moize de Chateleux, H.L.G., Res. Wmr. te

Berkel-Rodenrijs, per 15-3-79 de dienst verlaten.

Straver, W.J., Res. Wmr. te Schoonhoven, per 1-

4-'79 de dienst verlaten.

Venna8S, B" per 1-4-79 aangesteld als Res. Wmr.

te De Lier.

Distrikt Groningen

Bos, J.B., Res. Wmr. te Loppersum, per 15-3-79
de dienst verlaten.

Egmond, J.C. van, per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Marum.

Harthoom, C.J" Res. Wmr. te Leens, per 15-3-79
de dienst verlaten.

ube, M" Res. Wmr. te Leens, per 15-3-79 de
d- verlaten.

in memoriam

Stegeman, H.

. te Winsum
geb. 19-4-1960
over1. 20-4-1979

Wil emsen, E" per 1-4-79 aangesteld als Res.
. te Appingedam.

Andel, .J. van, Res. Wmr. te Woudrichem, per
15-3-'79 de cf>enst verlaten.

Bakker, R.K" te Aalburg, per 1-4-79 bevorderd

'1•• II.III!•••• III1I11I11I1 •• ~ •• tot nv. I.I Gielis, H.P" Res. Wmr. I te Heesch, per 1-4-79 de
dienst verlaten.

Hannsan, G.J" te 's-Hertogenbosch, per 1-4-79
bevorderd tot Adj.

Hoog, C.W.M. op 't, per 1-4-79 aangesteld als

Res. Wnv. te Helvoirt.

Kanis, J.F., te Vlijmen, per 1-4-79 bevorderd tot

Wnv.l.

Munster, H.A.M.M., Owmr. te Schijndel, per 1-

2-'79 aangewezen als cdt. gr. st. pl. Schijndel.

Mureau, A.C., Res. Wmr. I te St. Michielsgestel,
per 5-3-'79 de dienst verlaten.

oort, M.J. v., te 's-Hertogenbosch, per 1-4-79
bevorderd tot Owmr.

Mechanische wieldrukmeter
voor voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
Overalopstelbaar en eenvoudig
te transporteren.
Weegbereik tot 10 ton per wie.
Makkelijk bedienbare, robuus e
uitvoering. Vrijwel storngsvn.
Aantrekkelijke aanschafpms.
Voor uitvoerige inlichtingen'
bv. Technische Handelmaatschappij
Akkerman & Co. MercurIusweg 20
2516 AW Den Haag
Postbus 19030 - Telefoon 070 - 85 43 00

Per 1-3-'79 aangewezen

als commandant van de

Bereden gr. Boxtel Adj.

J.H. Nijbroek, geb. 17-
3-1939. Hij was voordien

ptv. commandant van de

Bereden groep Boxtel.

Savelkouls, G.J.M" per 1-4-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Geffen.

Per 1-3-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Parketpolitie Den

Bosch Adj. H.M. Smul-

ders, geb. 10-9-1919. Hij

was voordien plv. com-

mandant van de groep

Parketpol. 's-Hertogen-

bosch.

Sprang, J.F.A.Th" Res. Wmr. te Schijndel, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Swarts, A.Ju Res. Wmr. te Helvoirt, per 15-3-79
de dienst verlaten.

Veerdonk, M.G.M. v.d., te 's-Hertogenbosch,
per 1-4-'79 bevorderd tot Owmr.

Distrikt leeuwarden

Beuving, N" Wmr. I te Leeuwarden, per 1-2-79
verplaatst naar Groningen (distr. Groningen).

Bruijn, M.L. de, Wmr. te Damwoude, per 1-1-79
verplaatst naar Metslawier.

Dijk, J. van, per 15-3-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Oostdongeradeel.

Eefting, G.L., Wmr. te Berlikum, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Nieuweroord (distr. Assen).

Eijk, A.G. van, Wmr. te Anjum, per 20-1-'79 ver-

plaatst naar Nijland.
Goeree, L., Wmr. I te Appelscha, per 1-1-79 be-

noemd tot mentor te Oosterwolde.

Haitsma, Sj" per 1-4-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Westdongeradeel.

Hartogh, W.A. den, Wmr. te Damwoude, per 1-1-

79 verplaatst naar Dokkum.

Hijlkema, T" Wmr. te Grouw, per 1-12-78 bevor-

derd tot Owmr. en benoemd tot rayoncmdt. te Ter-

horne.

Jong, R.J. de, Res. Wmr. te Franeker, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Jong, S. de, Res. Wmr. te Franeker, per 15-3-79
de dienst verlaten.

Kampen, P.A.M" Wmr. te Joure, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Stompetoren (distr. Alkmaar).

Lodewijks, Tj" Res. Wmr. te Franeker, per
15-3-79 de dienst verlaten.

Massier, J., Wmr. te Holwerd, per 17-3-79 ver-

plaatst naar Echten.

Nijholt, W., Wmr. te Joure, per 1-1-79 verplaatst

naar Zoutelande (distr. Middelburg).

Pasveer, J., te Workum, per 1-4-79 bevorderd tot

Owmr. en verplaatst naar Losser (distr. Zwolle).

'Sipkema, W., Res. Wmr. te Kollumerland, per 15-
3-79 de dienst verlaten.

Stolzenbach, K.J., Wmr. te Damwoude, per

1-1-'79 verplaatst naar Doniawerstal.

Stomp, S.J" Wmr. te Menaldum, per 1-12-78
verplaatst naar Vlieland.

Terpstra, E.P" Wmr. te Joure, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Niedorp (distr. Alkmaar).

Tot, F.D., Res. Wmr. te Terschelling, per 1-4-79
de dienst verlaten.
Vliet, J. v., te Scharnegoutum, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Vries, A. de, Wmr. I te Harkerna. per 1-2-79 ver-

plaatst naar Leeuwarden.

Vroom, G., Wmr. te Damwoude, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Ternaard.
Wassenaar, A.T., Wmr. te Joure, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Rijndijk (distr. Den Haag).

Wielink, J" Owmr. te Sloten, per 1-4-79 be-

noemd tot plv. cdt. V.d. gr. Parketpolitie Zwolle.
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Wieren, J.H. van, Wmr. te Ternaard, per

28-12-78 verplaatst naar Schiermonnikoog.

Wit, R. de, Res. Wmr. te Ferwerderadeel, per 15-

3-79 de dienst verlaten.

Distrikt Maastricht

Éleekmans, M.P.A.M .• te Vaals, per 1-4-79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Amstenrade Adj.

A. Kleine, geb. 12-8-

1936. Hij was voordien

Hoofd Recherchedienst

van de Recherchegroep

Maastricht.

Reumkens, P.J .• Res. Wmr. I te Schaesberg, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Severijns, G.M.M., te Mechelen, per 1-4-79 beo

vorderd tot Wmr. I.

Distrikt Middelburg

Bogaert, E., Res. Wmr. I te Sas van Gent, per 23-

2-79 de dienst verlaten.

Kalisvaart, M .. per 1-4·79 aangesteld als Res.

Wmr. te Kortgene.

Nelemans, 0., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Middelburg.
Sponselee, P.. fles. Wmr. I te Hontenisse, per 22-

3-79 de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Dalen, H. van, Res. Wmr. I te Brakel, per 15-3-79

de dienst verlaten.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Parketpolitie Arn-

hem Adj. J.B. Diender,

geb. 14-6-1937. Hij was

voordien 3e Owmr. bij de

Surv. Afd. van de Ver·

keersgroep Nijmegen.

Per 1-3·79 aangewezen

als commandant van de

groep Bergh Adj. J.H.

Foppen, geb. 26-3-1945.

Hij was voordien corn-

mandant van het groeps-

standplaatsrayon Didam.

Koeverden, J.J. van, per 1-4-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Wamel.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Doesburg Adj.

O.C. V. Leeuwen, geb.

6·8-1924. Hij was voor-

dien plv. commandant

van de groep Doesburg.
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Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Druten Adj. G.J.

Thissen, geb. 16-3-1924.

Hij was voordien plv.

commandant van de

groep Druten.

Wolfert, A.R.H .• per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Maasdriel.

Distrikt Roermond

Bolten, W.H., Res. Wmr. te Swalmen, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Dongremond, S., te Baarlo, per 1-4-79 bevorderd
totWmr.1.

Dijk, J. van, Res. Wmr. te Roermond, per 15-3-79

de dienst verlaten.

Groen in 't Woud, A.A .• te Echt, per 1·4·79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Hendriks, A., te Haelen, per 1·4-79 bevorderd tot
Wmr.1.

Janssen, W.G.J., per 15-3·79 aangesteld als Res.

Wmr. te Melick-Herkenbosch.

Kerkhof, W.J.J.M. van den, Res. Wmr. te

Helden-Panningen, per 1-4-79 de dienst verlaten.

Kessels, J.H .. Res. Wmr. te Bergen, per 15-3-79

de dienst verlaten.

Kortekaas, J.H .. te Hom, per 1-4-79 bevorderd
totWmr.1.

Loermans, E.W.T.M .. te Heel, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Salden, P.G.M .• Owmr. te Roermond, per 1-2·79

verplaatst naar Dienst Jeugdz. Roermond.

Schreurs, C.H.A.W., te Herkenbosch, per 1-4-79
bevorderd tot Wmr. I.

Smedts, W.A., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Helden-Panningen.

Smolenaars, J.P.L., per 15-3-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Swalmen.

Theeuwen, G.J., per 1-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Helden-Panningen.

Winkel, G.J.M. van, per 15-3-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Nederweert.

Distrikt Utrecht

Antonis, G.F .. Wmr. te Maarssen, per 1-4-79 ver-

plaatst naar Hoevelaken (distr. Apeldoornl.

Baas, J., Wmr. I te Loosdrecht, per 17-3-79 ver-

plaatst naar Bilthoven.

Batenburg, J.G.A., Wmr. te Maarssen, per

1-4-79 verplaatst naar Bunschoten.

Berg, G. van den, Wmr. te Ijsselstein, per

17·3·79 verplaatst naar Rhenen.

Per 1-3-79 aangewezen

als commandant van de

groep Waddinxveen (dis-

tr. 's-Gravenhagel Adj.

M.W. Blom, geb. 11-8-

1945. Hij was voordien

plv. commandant van de

groep Vinkeveen en

Waverveen.

Boos, L.H.M .. te Amerongen, per 1-4·79 bever-
derd tot Wmr. I.

Boumeester, P., Res. Wmr. te Maarssen, per 1-4-

79 de dienst verlaten.

Eickhoft, C.. Res. Wmr. I te Rhenen, per 27-3-79

de dienst verlaten.

Koot, C.A .. Res. Wmr. te Maarssen, per 1-4·79de

dienst verlaten.

Kruijf, Th.W.M. de, Res. Wmr. te Bunnik, per 15-

3-79 de dienst verlaten.

Lagemaat, M. van de, Res. Wmr. te Leusden, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Meijers, M.J., Res. Wmr. te Maarssen, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Middelkoop, C.B.M .• Wmr. te Benschop. per 23-

12-78 verplaatst naar rech. gr. Gendt (distr. Nij-

megenl.

Mosk, R.. Wmr. te Vleuten, per 1-4-79 verplaatst

naar rech. gr. Doorn.

Mulckhuyse, J.N.D .. Wmr. I te Maarssen, per 1-

4-79 verplaatst naar rech. gr. Rhenen.

Noort, C. v .. Wmr. te Vleuten, per 1-1-79 ver-

plaatst naar rech. gr. Grootebroek (distr. Alkmaar!.

Noordhof, W., Wmr. I te Bilthoven, per 25-2-79

verplaatst naar verk. gr. Bilthoven.

Oort, E.W. v .. Wmr. te Rhenen, per 1-4-79 ver-

plaatst naar rech. gr. Schermerhorn (distr. Alk-

maarl.

Perlot, W.F., Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79 ver-

plaatst naar rech. gr. Utrecht.

Pierick, P.G. ten, Res. Wmr. te Bunnik, per

15-3-79 de dienst verlaten.

Per 1·3·79 aangewezen

als commandant van de

groep Montfoort Adj. J.

Pince v.d. Aa, geb. 9-1-

1924. Hij was voordien

plv. commandant van de

groep Ijsselstein.

Pronk, M.A., Owmr. te Utrecht, per 1-4-79 ver-

plaatst naar Soest (veiligheidsd. Kon. Huis].

Rademaker, J.G .. Wmr. I te Bilthoven, per 23-12-

78 verplaatst naar Driebergen.

Rootselaar, P.H., te Utrecht, per 1-1·79 bevor-

derd tot Adm. Ambt. B 1en benoemd tot Hfd. Sec-

tie Orde en Bewakingsdiensten Parket Groep

Utrecht.

Schaft, H. van der, Res. Wmr. I te Maarssen, per

1-4·79 de dienst verlaten.

Schefter, F.. Wmr. te Maartensdijk, per 13·11·78

verplaatst naar Bilthoven.

Schefter, F.. te Maartensdijk, per 1·4-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Schilstra, J., te De Bilt, per 1-4-79 bevorderd tot

Owmr.

Sluis, M., Res. Wmr. I te l.Jsselstein, per 13-3·79

de dienst verlaten.

Soeren, J. v .. te De Bilt, per 1-12-78 bevorderd

totOwmr.
Sparling, W., Res. Wmr. I te Maarssen, per

1-4·79 de dienst verlaten.

Steeg, J.C. v.d., Wmr. te Vleuten, per 1-4-79 ver-

plaatst naar IJsselstein.

Steenge, 0., Wmr. I te Renswoude, per 1·3·79

verplaatst naar IJsselmuiden (d·istr. Zwolle!.

Slooten, W. v., Wmr. te Vleuten, per 1-4·79 ver-

plaatst naar l.eusden-Z.

Sluijs, M.W. v., Wmr. te Doorn, per 1-4-79 ver-

plaatst naar Axel (distr. Middelburgl.

Straver, J.J .. Wmr. te Loosdracht. per 17-3-79

verplaatst naar Renswoude.

Tabak, W., Res. Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79

de dienst verlaten.
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Timmer, H .• Res. Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79

de dienst verlaten.

Vermeulen, P.A.G .• Res. Wmr. te Maarssen, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Vink, A.J., Res. Wmr. te Maarssen, per 1-4-79 de

dienst verlaten.
Vreeswijk, A.C. V., Wmr. te Maarssen, per

1-4-'79 verplaatst naar Vleuten.
Verlaan, H.J.T .• Wmr. te Maarssen, per 1-4-79

verplaatst naar Abcoude .
Vries, H. de, Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79 ver-

plaatst naar De Meern.
Vos, È. de, Wmr. te Rhenen, per 1-4-79 verplaatst

naar Bodegraven (distr. Den Haag).

Wel, M.A. v.d .• Wmr. te Rhenen, per 1-1-79 ver-

plaatst naar Bodegraven (distr. Den Haag).

Welkamp, F.W.M .• Wmr. te Maarssen, per

1-4-79 verplaatst naar Maartensdijk.

IJssel, H.J. van den, Res. Wmr. te IJsselstein,

per 15-3-'79 de dienst verlaten.

IJssel, A.Th. van den, Res. Wmr. te Oudewater,

per 1-4-'79 de dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Blokhuis, G.A.M., te De Lutte, per 1-3-79 bevor-

derd tot Owmr. en verplaatst naar Markelo.

Boeve, H., per 1-4-'79 aangesteld als Res. Wrrv. te

IJsselmuiden .
Combé, W.F. de la, per 1-4-79 aangesteld als
Res. Wmr. te IJsselmuiden.

Dijkslag, E.J., Res. Wmr. I te Wijhe, per 22-1-79

de dienst verlaten.
Dijkstra, S., te Zwolle, per 1-4-'79 bevorderd tot

Owmr.

Dijkstra, W .• te Delden, per 1-4-'79 bevorderd 0

Adj. en verplaatst naar Borger (distr. Assen).

Heun, A. van, te Hotter, per 1-4-'79 bevorderd 0

Adj.
Kroeze, L., te Zwolle, per 1-4-'79 bevorderd 0

Owmr.

Noordink, J.H., Res. Wmr. te Haaksbergen, per

1-4-'79 de dienst verlaten.

Post, H., per 1-4-'79 aangesteld als Res. Wmr. te

IJsselmuiden . •

Rot, H.J. aan het, per 15-3-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te IJsselmuiden.

Rooij, B.J.P. van, Res. Wmr. te Haaksbergen, per

1-4-79 de dienst verlaten.

Vondervoort, A.M. van der, Res. Wmr. I te Raal-

te, per 1-4-79 de dienst verlaten.

AVO

Burgt, A. v.d., per 1-4-'79 bevorderd tot Wmr. i.

Bijlsma, J., Wmr. te Grathem, per 1-6-'79 op ver-

zoe eeNolontslagen.
Fokkema, O.C., per 1-4-'79 bevorderd tot Wmr. i.

Gemert, K. v., per 1-5-'79 bevorderd tot Wmr. i.

Maaskant, P.R .• per 1-4-'79 bevorderd tot Wmr. i.

Meerink-Dirksen, L.E .• per 1-4-'79 bevorderd tot

ITV. i.

R.P,t.W.

Bootsma, F.E.• te Lobith, per 1-4-'79 bevorderd

o 'llr. i.

Geldermans, A., te Amsterdam, per 1-2-'79 be-
vorderd ot Wmr. i.

Jong, H. de, te Den Helder, per 1-4-'79 bevorderd
o rrv. I.

Kamminga, A.J., te Bruinisse, per 1-4-'79 bevor-

oero rot ITV. i.

Lensen, J.G.C .• te Nijmegen, per 1-4-'79 bevor-
derd ro rrv. I.

n, M. v .• te Terneuzen, per 1-4-'79bevor-
'0 rrv. I.

e'jet. J.C., te Den Helder, per 1-4-'79 bevorderd

.1.

S bbe oom, C.H .• te Willemstad, per 1-2-'79 be-
vorderd ot Owmr.

Ster, C. van de, per 1-2-'79 aangesteld als

mo de knecht te Vlissingen.

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1978/11 Apeldoorn.

KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. F. Wondergem, C. Rijks-

schroef, A. van der Kolk, A. de Visser, P. Platen-

kamp.

Tweede rij: Wmrs. B. Eikenaar, F. Vrauwdeunt,

adj. A. Wassens, owmr. P. van Loon, wmr. M. Be-
rendse.

Derde rij: Wmrs. K. Bosman, H. Rutten, R. de

Jong, F. Smulders.

Opleiding 1978/11 Horn.

KLAS C

Voorste rij v.i.n.r.: Owmr. Claessen, wmrs. De

Gast, Van de Boom, Hermkens, Van de Brugge,

Cupido, Hoogmoed, adj. Dolmans en adj. Assen-

delft.

Tweede rij: Wmrs. Creemers, Huntink, Van Akker-

veke, Dubbelol, Hegge, Davidse, Bruin, Haest,

Hoogstrate, Clout.

Derde rij: Wmrs. Kroeze, Favre, Hak, De Kleine,

Dierix, Van den Heuvel, Beek, Boudrie.

KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. De Leeuw, Wen makers ,

Notten, Srnulders, Van Schijndel. Krombeen, Ver-

meer, Straatman, Pouwels.

Tweede rij: Owmrs. Bethlehem, Niessen, wmrs.

Lambermon, Wilmsen, Van de Watering, Stoel,
Van Krey, Roos, adj. Smit.

Derde rij: Wmrs. Dekker, Maas, Rombouts, Van
Tilburg, Reijnen, adj. Groot.
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ff!J/P2!~
Oefenspiraaltje en
prijsspreuk

Deze keer twee puzzels: een spiraalpuz-
zel (waar geen oplossingen van behoe-
ven te worden ingezonden) en een
doorloper-prijspuzzel.

A. SPIRAAL-PUZZEL

In elk vakje moet één letter komen. De
woorden overlappen elkaar. Als u bij-
voorbeeld moet invullen: raak-akker-
erts, dan zou dit worden: raakkens. De
rest wijst zich vanzelf.

De omschrijving luidt:
van 1 naar 3 naam van een maann: -
naar 4 dierentuin; 4-6 rnetaalsoort: 5-
steeds; 7-10 verwaand; 9-12 soort hen:
11-14 omgekeerd; 13-160mvern
15-18 briefomslag; 17-20 verhaal
zelf schrijft; 19-22 overgeseind be .
21-24 knolgewas; 23-26 deel van
haard; 25-28 plaats aan de IJssel; 2Î-3
stuk grond; 29-32 afloop, slot; 31-y.

aanwijzend voornaamwoord; 33-36 ge-
tal; 35-38 raam; 37-40 uitbouw aan
huis; 39-42 ondervinding, routine; 41-!.!

technisch beroep; 43-46 werelddeel: .!5-
47 trekdier; 46-48 wereld; 47-50 bedde-
goed; 49-52 Europeaan; 51-54 ontbre-
ken; 53-56 iemand die van zijn rente
leeft; 55-58 Europees land; 57-59 getal:
59-61 glazen vat; 60-63 man die in ee
hut van ijsblokken woont; 62-65 dee
van een auto; 64-67 muziekinstrument:
66-69 ivoor; 68a-70 geweldig; -~ "i2

lengtemaat; 71-74 mier; 73-76 uitstal-
kast; 75-78 iets wat niet oververteld mag
worden; 77-79 bijenhouder.

B. DOORLOPER-
PRIJSPUZZEL

Prijspuzzel-van-de-maand is deze door-
loper. Wanneer alles op de juiste wijze
is ingevuld, ontstaat op de horizontale
regels 3 en 13(op de stippen) een spreuk
die ergens iets met vruchtbaarheid te
maken heeft.

I 2 I> " 5 6 17

12t. 12~ 126 127 128 8

123 Wc ~ ~ 147 ~ 4' 2' r1
sa 5' 50 110

141 68 ~ ~, 70 1'0 ~ 11

111 1S7 75 176 ~, )1

179 7' IJ2 ~l

121 ~6 18 77 J}

142 7~ iJ, 17Z ~ Sf l)It

~~ 167 66 i6~ ~ 6' '"
~o 41 154 ~} ~2 "

~. I"~ lJ8 '7 1)6 Ifle

19 18 '7 16 l~

il} r i6 le , 10 pl lil "

I
•• • a • . . . . .. . . .

I
I

'" I
, I,.

I
! I
iii I
/ol I
• I

(.!. . . I. .. . . . . . . .
...

I
10 II

Horizontaal: 1. biljartstok, verfrissing,
gewapend geleide; 2. deel van de dag,
roei- en zeilwedstrijd, lijst; 4. melodie,
dein soort hert, bergplaats, Ind. ba-
zaar; 5. begaafdheid, dwarsmast, met
e peur vissen; 6. achten, bladaders,

baan voor balspel; 7. vaan, handigheid,
tien; 8. appel, één keer, doopvader; 9.
dorp bij Zuidlaren, vervoeronder-
neming, wilde haver, plaats; 10. eer-
waarde heer, dopheide, bloedbuizen;
11. gezichtseinder, naaigerei, bijwoord-

moesplant, lidwoordje, munt; 10. mor-
gen, wild zwijn, hotelbediende; 11.
kolffles, gast, zoetwatervis; 12. soort
mijt, uitbouw, en omgekeerd, rekening;
13. oude maat, slaapziekte, roofvogel,
vlek.

Wie de spreuk op een briefkaart ver-
meldt en vóór 15 juni a.s. opstuurt naar
Brahmsstraat 9, Eerbeek, dingt mee
naar een boeken- of platenbon van
f25,-

Veel plezier en veel sukses!
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• GEHOORD in Maastricht: 'De GSA's zijn op-
vallend wit-oranje gemaakt, in een laatste poging
om de tekorten bij de landdienst zichtbaar te ma-
ken.'

• VRAAG: Was u ook uitgenodigd voor het
korpsdiner?

• GEHOORD (op de Algemene Inspectie): Er
zijn nog zeven beslissingen voor u ...

• Staf Luva ook naar Driebergen: Vogel kan nu
echt vliegen.

• GEHOORD: 'Je moet wel uitkijken, dat je bij
het opentrekken van een blik agenten je niet in de
vingers snijdt.

• AVD-staffelen: Van der Heidens karwei.

• Utrechtse tegen Apeldoornse op RP-werksters-
congres: "Natuurlijk moeten we opstappen. Toen
Nixon aftrad, ging Kissinger toch ook?"

ZOGENAAMD (12)

Harige kollega's
Beaard
Haarman
v.d.Kam
Kappert
Knevelbaard
Kroes
Runhaar
v. d. Scheer
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Maandblad juni-juli 10-11

IN DIT NU I=~:
Rijkspolitievrouwen en hun beroepsbezig-
heden. Een aantal echtgenotes van
Rijkspolitiekollega's speelt het klaar een be-
roep uit te oefenen. Er zijn er die - al of niet
part-time - op het kantoor, in het onderwijs,
in de verpleging hun draai hebben gevonden.
Anderen beheren - soms in de ware zin van
het woord - een eigen winkeltje. Bij deze
laatste kategorie ging het RPm deze maand op
bezoek om te ontdekken hoe het hen gelukt de
verplichtingen als kleine zelfstandige of als
Marine-officier te kombineren met de funktie
van echtgenote van een RP'er.
Aan het woord zijn een eigenaresse van een
herenmodezaak, een houdster van een ballet-
schooi, een t.v.-omroepster, een Marva-officier
en een muzieklerares. Op pag. 6 e.v.

Seks op de boerderij. De Rijkspolitie kreeg er
klanten bij. Kommerciële seksbedrijven verlie-
ten de grote steden om zich te vestigen in de
kleine stad of op het dorp. Naast de aanvanke-
lijke opschudding in zo'n kleine gemeente
brengt zo'n vestiging nog andere problemen
met zich ontdekten de samenstellers van het
WODC-rapport 'Commerciële sexbedrijven in
Nederland'. Ze enqueteerden onder 8()()burge-
meesters, justitie en politie. Cijfers en kon-
klusies op pag. 17. e.v.

21 ;~'!!!r!!rikten
38 RPsport

40 'In Peeldorp was geen plisie .. .' Cursiefje.

43 Postbus 120

44 Personalia
-

50 Puzzel

52 Granaatjes
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'Ik vind
Eigenaresse

herenmodezaak
Irene Roumen:

In de Schoenmakerstraat in het centrum
van Roermond vinden we een kleine
herenmodezaak: 'Gilbert Excellente
Herenmode. '
Eigenaresse ervan is !rene Roumen. Ze
is getrouwd met Ton van Heusden,
groepsrechercheur van de groep Her-
kenbosch. Hij is acht jaar bij de
Rijkspolitie. Zij opende een jaar gele-
den haar winkel. Een toevalligheid zo'n
herenmodezaak?
"t Lag voor de hand dat - als ik in za-
ken zou gaan - het een herenmodezaak
zou worden. Mijn vader heeft in
Maastricht een groothandel in herenkle-
ding en ik was dus bekend met de bran-
che,' vindt mevrouw Van Heusden.

Voordat ze aan haar winkel begon,
werkte ze enige tijd aan de boekhouding
van een architektenbureau in Roer-
mond. Ze maakte zich als Maastrichtse
het Roermondse dialect eigen. 'Dat is
noodzakelijk. Het Maastrichts klinkt
anders en dat wordt hier als een soort
barrière bij het zakendoen ervaren.'

Wachtmeester-verkoper

In haar zaak verkoopt ze uitsluitend de
'betere' vrijetijdskleding. Geen
kostuums, wel broeken, truien, over-
hemden en stropdassen. In de kollektie
van het laatste artikel vindt men altijd
dezelfde soort stropdas terug die ook de
Franse zanger Gilbert Becaud bij zijn
optreden draagt: zwart met witte ballen.
De zaak is naar hem genoemd.
Irene: 'Aan een damesmodezaak zou ik
denk ik niet beginnen. De mode bij de
dames verandert immers iedere maand,
- dat is niet bij te houden. Bovendien is
het gemakkelijker zakendoen met man-
nen dan met vrouwen. Vaak zoeken ze
aan de toonbank hun kleding uit. Ze ge-
ven de maat op en maken al snel een
keus. AIs een man met zijn vrouw de
winkel in komt, moet er bij voortduring
worden gepast en gemeten. In dat op-
zicht vind ik mannen veel interessanter.'
Ton van Heusden en zijn schoonvader
hebben het pand betimmerd, geschil-
derd en het interieur aangebracht. Op
de vrije dagen helpt hij zijn vrouw in de

Het echtpaar Van Heusden-Roumen.

winkel. Met vaardige hand en kennis
van zaken bedient hij haar klanten.
'Soms herkennen de klanten hem. Meer
in de zin van: Waar heb ik die man eer-
der gezien. AIs hij zich bekend maakt,
wordt dat als volkomen normaal geac-
cepteerd,' stelt Irene vast.
Ton - hij heeft zijn politiediploma B al
in bezit - heeft plezier in de aktiviteiten
van zijn vrouw.
De Limburger: 'Mijn vak vind ik fijn
om te doen. Ik geloof niet dat ik ontslag
bij de politie zou nemen om ook in za-
ken te gaan. Ik zou het wel prachtig vin-
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mannen veel interessanter'

den als mijn vrouw haar bedrijf kan
blijven uitoefenen en ik zal dus wel in de
buurt van Roermond willen blijven. Ik
ga voor een promotie niet naar het verre
Friesland of zo.'

Politieuniform

Een paar maal per jaar bezoekt het echt-
paar de kledingbeurzen in Keulen en
Utrecht om inkopen te doen voor het
nieuwe seizoen. 'Ik probeer altijd zoveel
mogelijk met mijn kollektie bij te zijn.
We kopen nooit veel in. Is een bepaald

model uitverkocht, dan komt er wel
weer iets voor in de plaats. Ik heb geen
zin om met spullen te blijven zitten die
ik later moet uitverkopen.
Sinds ik mijn zaak heb, is mijn man zich
veel modieuzer gaan kleden. Ik moet er
zelfs bij mijn inkopen rekening mee
houden dat hij spullen uit mijn zaak
mee naar huis neemt om ze zelf te dra-
gen.'
Hoe denkt ze over het Rijkspolitieuni-
form?
'Met een uniform is het altijd wat moei-
lijk gesteld. Het loopt niet voorop in de

Interviews en redaktie:
A. Huizing.
Foto's: H. L. van Harrevelt
(BPV), De Limburger.
Techn. Rech. Den Haag e.a.

mode. Dat kan ook niet. Ik vind wel dat
het uniform er de laatste tijd wat beter is
gaan uitzien. Wat modieuzer. Je zou
mogen hopen dat men bij de nieuwe
aanschaf daarin niet achterblijft.'

7
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, die'man heb ik méér gezien
,

• •
'Men heeft er wel even van opgekeken.
Zo'n huwelijk van een gevoelige en am-
bitieuze ballerina met een nuchtere Ne-
derlandse politieman. Normaal trouwt
een danseres iemand uit haar eigen we-
reldje: een lid van het orkest, een danser
of iemand van de technische dienst.
Achteraf kom je tot de ontdekking dat

onze kombinatie, als je samen bepaalde
afspraken hebt kunnen maken, een hele
goede is', zegt Carina de Korte-Verzijl.
Ze danste drie jaar bij het Amsterdamse
Scapino Ballet en zeven jaar bij het
beste van het vaderlandse ballet, het Ne-
derlands Danstheater uit Den Haag. Ze
zag in de jaren dat ze als ballerina op-

< Carina de Korte- Verzijl tijdens een optreden ...

... en in aktie tijdens bal/et/es.

trad de gehele wereld, heeft een doos
met plakboeken en een schat van mooie
herinneringen aan die tijd.

Nu is ze echtgenote van Joop de Korte
- hij is opperwachtmeester bij de ver-
keersgroep Den Haag - en moeder van
Joeri en Marcia, die 4 en 3 jaar jong
zijn. Op sommige middagen en
's avonds geeft ze balletlessen in haar
eigen balletschool aan de Haagse Laan
van Nieuw Oostindiën.

Voorpagina

Ze kenden elkaar al heel lang. Ze woon-
den in dezelfde straat van hetzelfde Den
Haag. 'Een jeugdliefde', zegt ze. Haar
verhaal vertelt in eerste instantie meer
over haar man dan over haarzelf. 'Te-
recht' , vindt ze.
'Je moet je eens voorstellen wat mijn
danscarrière voor hem heeft betekend.
Ik was vrijwel iedere avond weg om op
te treden. Vaak waren we met de groep
in het buitenland, soms voor drie maan-
den. Het .gebeurde wel eens dat hij me
als de nood hoog was, daar opzocht.
Dan stond hij in Australië ineens voor
me. Dan dacht ik: verdraaid, dat ge-
zicht, die kleding heb ik meer
gezien ...

We hebben er in dat werelddeel de voor-
pagina van de krant mee gehaald. Als ik
dan na lange tijd thuiskwam, was een
leuk feest tot drie uur in de nacht er niet
bij. Je moest er wat voor over hebben
om in topkonditie te blijven.
En dan waren er natuurlijk ook de onre-
gelmatige diensten van Jaap die voor
zo'n feest een behoorlijke brok roest in
het eten konden zorgen.'

Talent en geluk noemt de slagersdochter
- de ouders waren er in het geheel niet

. gelukkig mee dat ze voor een artiesten-
bestaan koos - het dat ze tenslotte tot
de uitverkoren groep dansers van het
Nederlands Danstheater mocht beho-
ren. Via het mulo-diploma en het diplo-
ma middenstand, kantoorbaantjes voor
halve dagen zodat ze balletles kon ne-

9
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men zag ze kans om 's zomers in Parijs
bij Madame Nora - een begrip in de
danswereld - de fijne kneepjes van het-
vak te leren.

Van Maanen

'Ik heb altijd gedacht: Als ik stop met
dansen ga ik balletlessen geven. Dat kan
altijd en overal!' Nu doet ze dat in een
studio, die haar man met behulp van
een oom geheel heeft verbouwd. Ze ont-
vangt er ongeveer 100 leerlingen op de
uren dat ze Jazz-Ballet ('lekker ritmisch
bewegen') en Klassiek Ballet geeft. Op
de avonden dat haar man thuis is ver-
zorgt hij de kinderen en brengt ze naar
bed, hij doet de afwas en pakt de tele-
foontjes aan. Heeft hij dienst, dan is er
oppas.
Draait het gehele gezin dan om 'ballet'?
'Nee hoor', zegt Carina. 'Het werk van
mijn man is minstens zo belangrijk. Al-
leen heeft hij het er voor over mij een
beetje te helpen. We praten ook veel
over ons beider bezigheden, waarbij zijn
carrière op dit moment voorop staat.
Als we voor zijn werk naar Assen zou-
den moeten verhuizen ruim ik hier zon-
der meer de hele zaak op. Ik zal wel pro-
beren om daar iets nieuws van de grond
te brengen.'
Jaap de Korte weet inmiddels goed wat
ballet is. Soms gaat hij met zijn vrouw
naar een uitvoering. 'Hij is het mooi
gaan vinden. Dat komt waarschijnlijk
omdat hij, ongezien voor de bekende
Van Maanen, een ballet heeft zien groei-
en. Vanuit de nok van een Parijs theater
heeft hij kunnen ontdekken hoe fascine-
rend ballet is.'

Geen terugverlangen dus naar het Dans-
theater?
'Nee, zeker niet. Mede door mijn huwe-
lijk met een politieman ben ik altijd erg
nuchter gebleven. Ik heb een prachtige
tijd gehad als danseres, maar ik voel me
in wezen net zo happy in het bestaan
van echtgenote en moeder. Zo lang ik
dan nog een beetje balletles kan blijven
geven is het mij goed.'
En de verhalen over emancipatie? 'We
moeten er wel eens wat om lachen. Toen
ik mijn man wat beter leerde kennen,
bleek hij al geëmancipeerd.'

10

TV-Grimeuse

Birgit Scherer: 'Ik wilde graag

Voorbereidingen voor Toppop.

'Wat je ver haalt .. .' Hans van Dijk
van de verkeersgroep Utrecht weet er
van mee te praten. Er was een vakantie-
reis naar Spanje voor nodig om zijn
(Duitse) Birgit te leren kennen. Nu zijn
ze getrouwd. Ze wonen op een flat in
Bilthoven. Hij is urveillant en zij is
free-lance grimeu e. Birgit werkt voor
de NOS. Ze verzorgt de make-up van
t. v.-omroepsters en van bijvoorbeeld
Elton John als hij in een popprogram-
ma moet optreden. Ze ziet er ook op toe
dat de camera's bekende politici en an-
dere Nederlanders zo fraai mogelijk op
uw beeldbuis brengen.
'Het liefst doe ik theater-werk. Niet al-
leen om de sfeer en de spanning van een
live-optreden elke avond, maar ook om-
dat het werk veelzijdiger is. Je werkt er
met baarden, snorren, pruiken, je moet

soms een Europeaan omtoveren tot een
Aziaat. Je bent dan echt grimeuse.'
'Helaas kan dat niet. Ik voel er niet voor
om avond aan avond van huis te zijn,
om met een toneelgroep te moeten rei-
zen naar Arnhem, Amsterdam of Leeu-
warden en dan midden in de nacht, of
helemaal niet thuis komen. Gelukkig
zijn er soms t. v.-opdrachten waaraan je
veel plezier kunt beleven. Zo heb ik bij-
voorbeeld mogen meewerken aan de
totstandkoming van het inmiddels be-
kend geworden t.v.-stuk 'De Vlieg',
waarvoor regisseur Jan Keja een grote
Amerikaanse prijs heeft ontvangen.'

Vier jaar opleiding

Het vak is haar niet komen aanwaaien.
In Duitsland heeft ze in de harde prak-
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op de titelrol
,

• • •

tijk van het theaterleven haar kennis op-
gedaan om examen te kunnen doen. 'In
Europa kun je in Engeland, Duitsland
en Frankrijk een internationale
praktijk-opleiding krijgen. In mijn ge-
val duurde die scholing 4 jaar. Twee
jaar om het kappersvak onder de knie te
krijgen en twee jaar voor de opleiding
tot grimeuse. Mijn ouders waren er niet
zo voor dat ik deze richting koos. Ik kan
me ook niet goed herinneren waarom ik
er aan ben begonnen. Wel dat ik toen ik
ongeveer veertien was bij het zien van de
aftiteling van een film of televisiestuk
wel eens gedacht heb: 'Ik zou best op
zo'n titelrol willen staan .. .'
Na haar ervaringen in Duitse theaters
houdt ze het voorlopig op uitsluitend
televisie-werk.
Ze plant haar werktijden - als het

Pruiken, snorren en baarden.

enigszins kan - zodanig dat zij en haar
man gelijktijdig thuis kunnen zijn.
Soms gaat hij mee.
'T. v .-werk is wachtwerk en wachten is
vermoeiend. Soms doen ze er een hele
dag over om vijf minuten speeltijd op te
nemen,' zegt ze.

Tijdens dat wachten studeerde ze o.a.
Nederlands.
'Maar je kunt niet altijd studeren en dan
is het leuk als hij erbij is, zodat we sa-
men de tijd kunnen doorbrengen.'

namelijk belangrijk om in zo'n vluchti-
ge ontmoeting net voor een uitzending
toch iets meer van zo iemand te weten,
zodat ik hem al een beetje ken en hem
een advies kan geven in de zin van een
bescheiden of een opvallende make-up.

Soms heeft men geen aandacht voor je,
men ervaart mijn werk als noodzaak.
Maar soms vraagt men ook om advies
met betrekking tot kleding, sieraden
enz.'

Het is niet uitsluitend het werk dat Bir-
git zo aantrekt. 'Toen we pas getrouwd
waren en ik geen werk had, kwam ik tot
de ontdekking dat ik weinig stof tot pra-
ten meer had. Ik had die kontakten bui-
ten mijn gezin nodig.
En dat is wel een van de drij fveren
waarom ik weer ben gaan werken.'

Iets meer weten

Hoe is dat werken met min of meer be-
kende mensen?
'In het algemeen kun je zeggen, dat je
door je werk veel mensenkennis opdoet.
Ik kijk ook altijd naar mensen. Ik vind

11
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'EveT.V.- en radio-vrouw
Annet de Langen: een ketting lene

Ze heeft zowat alles gedaan bij die goeie
ouwe radio. Ze was mini-omroepster bij
Avro's kinderkoor, sekretaresse bij de
afdeling gevarieerde programma's,
werkte met Godfried Bomans en Karel
Prior, was scriptgirl bij het - voor
ouderen - bekende programma 'Koek
en Ei', deed rolletjes in hoorspelen, pre-
senteerde mede het programma 'De
Groenteman' maar hield zich het liefst
bezig met lichte muziekprogramma's.
Het eerste was 'Diskotaria' , dat ze met
Joop Koopman ('Een fantastische vak-
man') deed. Ze herinnert zich nog de
eerste live stereo uitzendingen met as-
bakken die van de ene mikrofoon naar
de andere over de tafel gleden.

Werkte met het Metropoolorkest, Pim
Jacobs, Rita Reys om er maar een paar
te noemen. Ze stond als hoofd van de
afdeling lichte muziek aan de wieg van
de TROS. Thans doet ze uitsluitend
radio- en T.v.omroepwerk voor de
Tros. Ze heet Annet de Langen en is ge-
trouwd met RP-officier Rein Bordewijk
van het distrikt Den Haag. Ze is moeder
van twee knullen: Machiel van 6 en
Arnoud van 5 jaar. Ze woont in een
praktisch en gezellig huis in de bol-
lenstreek.

Gescheiden

Het kost enige moeite om het echtpaar
Bordewijk zover te krijgen dat ze willen
meewerken aan een interview. Annet de
Langen: 'We proberen ons werk en ons
privéleven zoveel mogelijk te scheiden.
Dat is noodzakelijk.
Als ik aan het werk ben, ben ik geen
vrouw van een politieman, maar een
omroepster. Als je dat niet doet, komen
de konflikten. Dat heb ik gemerkt toen
de gijzelingen in Drenthe speelden.
Mijn man was erbij en ik had omroep-
dienst. Een aktualiteitenrubriek had
toen nogal belangstelling voor de werk-
zaamheden van mijn man. Waar hij zat
en wat hij deed en zo.
Ik heb toen gezegd: 'Mensen als het zo
moet, solliciteer ik morgen bij Albert
Heijn.' Zo is het ook met interviews e.d.

12
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n bij de buren • • •
Ik ben min of meer verslaafd aan het ra-
diowerk. Ik zal er niet rijk van worden,
want zo dik wordt het niet betaald,
maar het staat volkomen buiten datgene
wat mijn man doet.'

lijks met mijn tenen aan de grond kan
komen.'
Achter haar bril ziet ze er anders uit dan
(zonder) op de beeldbuis. Wordt ze wel
eens herkend?
'Meestal reis ik met mijn eigen autootje
van en naar mijn werk, zodat je je dan
wat vrijer kunt bewegen. Het is me wel
eens gebeurd dat ik in mijn t.v.-kleding
op de bus stond te wachten en dat een
echtpaar me aan mijn kleding herkende.
Och, dan zie je dat de mensen elkaar
eens aanstoten en daar blijft het dan bij.

Inmiddels is ze door haar werk als T.V.-
omroepster bekend geworden. Op gere-
gelde tijden verschijnt ze bij miljoenen
Nederlanders op het scherm in de huis-
kamer. Ze is geen persoon waarvan de
glamour afstraalt. 'Ik ben zó klein, dat
ik vanachter de presentatietafel nauwe-

< Een bekend gezicht in de huiskamer.

Voordat het licht aan gaat.

Hier in de buurt weet men wel wat ik
doe. Ik leen wel eens een ketting bij de
buren, omdat je er voor een omroep-
beurt toch steeds anders uit wilt zien. Ze
vinden het heel normaal, geloof ik. Ik
probeer er ook zelf wat nuchter onder te
blijven.
Toen enige tijd geleden verschillende
mensen op de school van onze oudste
jongen over hun beroep kwamen pra-
ten, ben ik maar thuis gebleven.'

Voor militairen

Bekendheid kreeg Annet de Langen
vooral door haar radioprogramma's
voor de militairen. Soms waren dat re-
portages uit het Franse La Courtine of
uit Denemarken. Op vaste tijden ver-
zorgde ze de verzoekplatenpro-
gramma's waarbij groeten konden wor
en uitgewisseld. 'Ik kreeg veel post. En
die brieven bèvatten buiten de bekende
verzoeken - voor wie het lezen wil -
veel andere informatie. Voor mij was
het zaak om deze brieven goed te 'verta-
len'. Ik weet dat ik hiermee veel sociaal
werk heb kunnen verrichten.'

Is zo'n baan te kombineren met het be-
roep huisvrouw, echtgenote van een po-
litieman? Mevrouw Bordewijk: 'Er
moet nogal wat worden georganiseerd
voor zo'n omroepavond. Er moet oppas
komen, als mijn man niet thuis is. Bo-
vendien kan mijn man volkomen onver-
wachts weg moeten en dat vereist dan
wel wat regelingen. Tot nog toe gaat dat
redelijk goed.

Hoe lang ik mijn werk nog wil blijven
doen? Zolang ik er plezier in heb. En
wat mijn t. v. werk betreft, daar moet ik
natuurlijk nuchter in zijn. Ik kan dan
wel een .behoorlijke omroepervaring
hebben, maar ook ik word ouder. Het
liefst zou ik nog eens een radioprogram-
ma beginnen met muziek.'
Een diskotheek van 6 Y2 meter geven
haar nogal wat mogelijkheden. En ze
hoeft het niet alleen te doen. Machiel
kan al aardig overweg met de bandre-
corder.
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Officier Marva 'Ik k · t t d
Marjan Hoevenaars: an er Die egeD :

In dat deel van hartje Amsterdam is het
stil. Je hoort er wat mannenstemmen en
het zingen van vogels. Voor de rest:
rust. We bevinden ons in het eeuwen
oude Marine Etablissement aan de Kat-
tenburgstraat. Een eenvoudige, opge-
ruimde kamer met een buro, op de lin-
kerhoek een Marvahoofddeksel met het
embleem gericht naar de deur, een
bankstel dat niet meer zo nieuw is maar
prima zit. Tegen de muur een kastje

waarop een waxinelichtje met een thee-
pot. Tegenover mij de gebruikster van
de kamer: officier Marva Marjan Hoe-
venaars.
Ze is de echtgenote (tweeëneenhalf jaar
en tien dagen) van luitenant Arjen de
Jong van de distriktsstaf Amsterdam.
Mevrouw De Jong beweegt zich gemak-
kelijk in het uniform van de koninklijke
marine dat op de onderarm wordt ge-
sierd door anderhalve goudgallon: luite-
nante.
Het is een aardige vrouw die gemakke-
lijk lacht en van wie je je moeilijk kunt
voorstellen dat ze streng kan zijn. Maar
dat dat haar wel mogelijk is, blijkt als de
overste belt. Ze zou een paar Marva's
op rapport laten komen, in verband met
wat kleine voorvallen. Daar is nu geen
tijd voor. Ze heeft bezoek. De divisie-
chef, tevens sekretaresse van de kom-
mandant van het marineterrein gaat er
even gemakkelijk voor zitten.

Ontrouw

Ze komt uit een gezin waar vader offi-
cier bij de landmacht was, wilde aan-
vankelijk een verpleegstersopleiding
volgen, maar zag daar vanaf toen ze
eens goed had rondgekeken in dat be-
roep.
'Het leek me toen plotseling niet zo leuk
meer,' herinnert ze zich. 'Op advies van
mijn vader heb ik het toen geprobeerd
bij de Marva en dat is me wonderwel ge-
lukt. Aanvankelijk kreeg ik te maken
met computers en verbindingen. Nu heb
ik hier een heel andere taak. Naast de
werkzaamheden als kommandante van
de Marvadivisie die hier gehuisvest is en
de taak als sekretaresse vervul ik ook

14

een representatie e taak. Bijvoorbeeld
bij bezoeken van vreemde oorlogssche-
pen, als er ontvang ten worden gehou-
den.

Vaak gaat mijn man dan mee. Ik in uni-
form en hij zonder. Hij vermaakt zich
er goed. Voelt zich er kennelijk op z'n
gemak.'

Voelt ze zich thuis in zo'n mannenmaat-

schappij?
'Erg goed. Ik ben een van de weinige
vrouwen op dit terrein.' Wat denkt ze in
dat verband van de aktie van een tweetal
wachtmeestersvrouwen die bezwaren
maakten tegen het gezamenlijk dienst-
doen van een man en vrouw op de sur-
veillancewagens van de politie?
'Lichtelijk overdreven. Als er iets ver-

keerd mocht gaan, kan dat overal. Ook

hier. Ik kan hier vele keren per dag on-
trouw zijn. Maar dat doe je toch niet zo-
maar.'

Ze weten op het Marine-etablissement
onder hand wel, dat Marjan getrouwd is
met een politieman. Mevrouw De Jong:
'Op een gegeven moment hebben ze dat
wel ontdekt, ja. Ik kan er namelijk niet
tegen als men te gemakkelijk oordeelt,
bijvoorbeeld aan de hand van wat men
in de krant heeft gelezen. Vooral als er
iets is foutgegaan, wat ook bij de politie
kan voorkomen. Op het moment dat ik
merk dat de politie wordt afgekraakt,
voel ik me verplicht om - als ik weet
hoe het ongeveer is gegaan - te vertel-
len hoe het wél is geweest. Het wonder-

Rp.org_RPM79_06_07_juni_jul__nr.10_11_compri 172



POLITIEVROUWEN b.b.h.h.

~t ze de politie afkraken'.
lijke effekt daarvan is dat men nu bij
mij komt als er iets is gebeurd met de
vraag: Zeg Marjan, vertel eens. Hoe is
dat gegaan?'

Op de trap

Is het prettig om beiden een zo bezette
baan te hebben?
'Je ontmoet elkaar 's avonds om een

uur of zes. Dat wil zeggen: als mijn man
niet plotseling ergens naar toe moet.
Anders ontmoet ik hem 's morgens om
een uur of half zeven wel op de trap.
Dat is niet altijd even prettig. Ik heb
echter nogal wat bezigheden thuis door-
dat ik overdag niet aan mijn huishoude-
lijke werkzaamheden toekom. Als je
dan volop bezig bent, merk je niet zo
zeer dat hij weg is.

's Zaterdags zijn we beiden in de weer
met onze woning, de boodschappen etc.
Dat vind ik dan wel eens vervelend,
want ik zou best eens een hele zaterdag
werkelijk vrij willen zijn. Overigens ben
ik niet van plan om nog veel langer in
dienst te blijven van de Koninklijk Ma-
rine. We hopen beide op kinderen. Als
de eerste zich aandient, blijf ik thuis.'

Jacoba va~~:~~I~~a~:,::'Weer oppakken wat

'Ik w~s vroeger .niet ambi.t.ieusgeno.e
g
, I- S blijven 11-ggen '

denk Ik. De muziek was mijn leven met. •
Bovendien waren de pianolessen toen
ook niet altijd een genoegen. Veelal was
het studeren uit dikke boeken en je kon
nooit eens een muziekje spelen waarbij
je eens lekker kon swingen. Desondanks
heb ik er spijt van, dat ik er toen niet
meer werk van heb gemaakt,' bekent
mevrouw Jacoba Verrneulen-Van Maar-
leveld uit Hom.
'Gelukkig was ik in de gelegenheid om
de draad weer op te pakken en dat is me
aardig gelukt. Ik geef nu wat uren mu-
ziekles en volg zelf pianolessen in
Maastricht. '
De echtgenote van kapitein W. Vermeu-
len, nauw betrokken bij de opleiding
van jong Rijkspolitiepersoneel op de
opleidingsschool in Hom, ontvangt
haar leerlingen in de verbouwde garage
van haar prachtige woning in het Lim-
burgse, op middagen en soms 's avonds.
Ze begeleidt een balletgroep in het dorp
die onder leiding staat van eveneens een
echtgenote van een Rijkspolitieman.

Panfluit

De Amsterdamse van geboorte (de heer
Vermeulen diende in zijn jonge jaren bij
de gemeentepolitie van de hoofdstad) is
niet alleen vaardig op de piano, ze zingt
bovendien (had lessen van Leo Combé)
en behaalde twee jaar geleden een ge-
tuigschrift dat haar de bevoegdheid gaf
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POLITIEVROUWEN b.b.h.h.

om lessen in het bespelen van de pan-
fluit te geven.
Deze laatste bevoegdheid is een vrij
zeldzame: 'Ik denk dat er - met uitzon-
dering van Zuid-Holland - slechts één
instructrice per provincie is. Voor het
behalen van het getuigschrift heb ik een
spoedcursus van een half jaar gevolgd
waarbij ik veel van de techniek om het
instrument te bespelen heb geleerd (ik
had nog nooit een panfluit in de handen
gehad) en mijn kennis van muziektheo-
rie heb kunnen ophalen. Van dat laatste
vooral heb ik veel plezier bij mijn piano-
lessen.'
Zou ze haar bezigheden als -vrouw van
een politieman-ten-plattelande ook heb-
ben kunnen uitvoeren? Nu haar man
niet bij de Rijkspolitie in haar dorp
werkt, kan zij zich in dat opzicht mis-
schien iets meer permitteren? 'Och, dat

weet ik niet. Ik denk dat ik ook als
vrouw van de post- of groepscomman-
dant wel muzieklessen had kunnen ge-
ven. Waarom niet? Het is er nooit van
gekomen, doordat we het nogal druk
hadden met ons gezin met drie kinderen
en we nogal eens verhuisden.
Toen we in Kwadijk woonden, waar
mijn man postcommandant was, heb ik
gezongen in het Oratoriumkoor van
Purmerend, ik speelde er ook piano.
Toen we in Wijk bij Duurstede woon-
den, had ik in Utrecht zangles op het
conservatorium. Als ik thuis oefende -
we woonden in een dienstwoning -
konden ze me in het bureau horen gil-
len.'

Publiciteit

Inmiddels geniet onze muzieklerares be-
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De panfluit als onderwerp voor de Hornse carnavalsoptocht.

kendheid in Limburg. Een advertentie
in een plaatselijk blad bezorgde haar
leerlingen voor de piano. Toen 'De Lim-
burger' een artikel over haar bezigheden.
als pan-fluitiste had geplaatst, had dat
tot gevolg dat muziekliefhebbers uit alle
delen van Limburg haar adres zochten
om lessen te nemen.
'Er was er zelfs een bij die niet alleen het
instrument aantrekkelijk vond, maar
ook de dame.'
Zelfs de piano-leraar stortte zich in het
pan-fluit-avontuur, zodat halverwege
de middagen dat mevrouw Vermeulen
naar Maastricht is om de muziekstudie
te volgen, de rollen worden omgedraaid
en de piano-leraar op de stoel van de
leerling gaat zitten.
Broodnodig heeft ze haar beroep niet.
Ze heeft er plezier in: 'Nu de kinderen
de deur uit zijn ben ik gelukkig in de ge-
legenheid weer op te pakken wat ik ja-
ren geleden heb moeten laten liggen.
Dat is een fijn gevoel. Ik kan het ieder
aanraden dat te doen.'

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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Rijkspolitie kreeg er een klant bij:

mer-seks
Het bedrijven van kommerciële seks
- vanouds gekoncentreerd in de
grote steden - wordt tegenwoordig
ook op het platteland gesignaleerd.
Vooral de besloten huizen, de seks-
winkels en de kleine seksbioscopen
zijn in de kleine gemeenten vrij
sterk vertegenwoordigd. Dat bete-
kent werk aan de (seks)winkel voor
de rijkspolitie. Want in een op de
drie gemeenten waar 'kommerseks'
wordt bedreven (36070),ontstonden
problemen door dit verschijnsel. En
meestal (bijna 60%) was dat in een
kleine stad of dorp.

Meestal werden de problemen tot een
oplossing gebracht, maar niet altijd.
Volgens de cijfers van het W.O.D.C.
heeft 6 procent van de gemeenten-met-
kommerseks te kampen met onopge-
loste problemen in deze sektor.

Wat zijn dat voor
problemen?

Meestal betreft het klachten over onge-
wilde konfrontatie (in 46 gemeenten),
over geluidsoverlast (34) en over oneer-
lijke konkurrentie in de horeca-sektor
(29). Dat laatste geldt voornamelijk de
seksklubs die zonder vereiste vergunnin-
gen werken. Er blijken in ons land circa
250 seksklubs e.d. te zijn, waar zonder
vergunning alkohol wordt geschonken
en nog eens zo'n 110 seksklubs, e.d.
waar floorshows worden gegeven zon-
der dat daartoe vergunning is verleend.
Filmvertoningen zonder vergunning
vinden plaats in ongeveer 300 gelegen-
heden. In slechts zo'n 20 gevallen zijn
aan exploitanten van seksklubs of seks-
bars wèl de benodigde vergunningen
verleend.
Een op de vier gemeenten met kommer-

seks (24%) vindt, dat er strafrechtelijk-
moet worden opgetreden. Hun beweeg-
redenen zijn soms verschillend, maar
vaak meer zakelijk dan principieel.
Slechts negen burgemeesters noemden
overwegingen van zedelij kheid (' onge-
wilde konfrontatie'), 23 anderen gaven
daarnaast ook zakelijke redenen op, een
kleiner aantal (12) voerde alleen zake-
lijke argumenten aan.

'Legalisering'

Uit de resultaten van het onderzoek
meent het WODC te kunnen afleiden,
dat de gemeentebesturen ernaar streven
de vestiging van kommerseksbedrijven
en de ongewenste nevengevolgen ervan
te reguleren via plaatselijke verordenin-
gen en een stelsel van vergunningen.
Men lijkt er voorstander van te zijn dat
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het O.M. in principe afziet van straf-
rechtelijke vervolging op grond van de
zedelijkheidswetgeving (art. 250bis, en
240 Sr.). Op deze manier worden de ge-
meenten in staat gesteld het verschijnsel
van de kommerseks-bedrijven met
bestuurlijke middelen aan te vatten.
Volgens het WODC geven de gemeente-
besturen de voorkeur aan een bestuurlij-
ke aanpak, waarvoor een zekere mate
van 'legalisering' van de seksbedrijven is
vereist. En het O.M. - dat het straf-
rechtelijk optreden volgens de huidige
opvattingen moet zien als een uiterste
middel als alle andere middelen ontoe-
reikend zijn gebleken - zal volgens de
onderzoekers van Justitie belangrijke
redenen moeten hebben om op dit punt
een beleid te voeren dat niet in over-
eenstemming zou zijn met de wens van
het plaatselijk bestuur. ("In hoeverre
het gemeentebestuur de opvattingen van
de burgerij vertolkt, is een andere
vraag", aldus het WODC).

Kommerseks blijkt niet overal even we-

Foto's: 'Dagblad van Noord Limburg'

en Techn. Recherche Groningen.
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Was uw
groepscommandant
er inderdaad bij?

De gegevens in nevenstaand arti-
kel zijn ontleend aan het onlangs
verschenen rapport' De commer-
ciële sexbedrijven in Nederland',
uitgebracht door het Weten-
schappelijk Onderzoek- en Docu-
mentatiecentrum (WODC) van
het ministerie van Justitie. In dit
rapport zij n de resultaten neerge-
legd van hel onderzoek dat de
WODC-mede\\erkers drs. C. van

der Werff en mevr. A. A. van der
Zee-Nefkens hebben gedaan naar
de kommerciële seksbedrijven:
een inventari atie van verschijn-
selen en nevenverschijnselen, zo-
als ze het zelf genoemd hebben.
De gegevens voor dit onderzoek
werden verzameld door middel
van een enquête onder de burge-
meesters van alle 842 gemeenten
in ons land.

Door de hoofdofficier van justi-
tie was aan de burgemeesters
geadviseerd een deel van de vra-
gen door de politie te laten beant-
woorden, daar deze - aldus het
WODC - veelal het beste op de
hoogte is van de plaatselijke situ-
atie. (Checkpoint: Is ook uw
groepscommandant gevraagd?)
827 burgemeesters stuurden het
enquêteformulier terug. Een zeer
hoge respons, maar dat mocht
ook wel, gelet op het belang van
het onderzoek. Niettemin vonden
15 burgemeesters van (vooral)
kleine gemeenten het niet nodig
hieraan mee te doen.
Komt uw gemeente ten onrechte
niet op de lijst met namen voor,
dan weet u waar een van die 15
nalatige burgemeesters te vinden
is (Checkpoint 2). Hoewel - er
zijn inderdaad burgemeesters die
het wèrkelijk verschrikkelijk
druk hebben ...
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lig te tieren. In de ene streek zit kenne-
lijk meer 'markt' dan in de andere. Dui-
delijk is, dat de trend 'terug naar de na-
tuur' ook in deze opgang maakt. Het
aantal seksboerderijen en andere 'gezel-
ligheidscentra' ten plattelande spreekt
duidelijke taal.

In het arrondissement Haarlem (door de
onderzoekers werd per arrondissement
geteld) is 60070 van de gemeenten voor-
zien van een of meer seks-tenten. Een
onbetwiste topper. Maar ook het zonni-

ge zuiden kan er wat van: kommerseks
in 30% van alle gemeenten in de arron-
dissementen Breda, Maastricht en Roer-
mond, evenals trouwens in de duidelijk
plattelandsprovincies Drenthe (arr. As-
sen) en Zeeland (arr. Middelburg).

De kop van Noord-Holland doet het
rustiger aan: 10%. In het Dordtse is het
12%. Kommerseks wordt bedreven in
202 (van onze 827) gemeenten, waarbij
de klassieke vormen (prostitutie met
o.a. 769 bordelen in 118 gemeenten) bij-
na zijn ingehaald door de nieuwe vor-
men: tenminste 750 adressen van seks-

klubs, seksbioscopen, sekswinkels en
sekssauna's, plus nog eens honderden
callgirls (in 40 gemeenten) en callboys in
I gemeente), bemiddelingsburo's voor
prostitutie, e.d.

1300 mannen

Bij de politie is van 6000 vrouwen be-
kend, dat zij prostitutie bedrijven.
Meestal als prof (3500), vaak ook inci-
denteel (2400). De politie kent 1300
mannen die dezelfde broodwinning heb-
ben. De werkelijke getallen zijn natuur-
lijk aanmerkelijk hoger, aldus het
WODe.

Even een RP-cijfer. Een op elke negen
plattelandsgemeenten heeft een kom-
mercieel seksbedrijf (of meerdere) bin-
nen haar grenzen. En bij de wat grotere
RP-gemeenten is dat bijna I op 3.
Om te voorkomen dat de vertoning van
pornofilms een nog grotere vlucht gaat
nemen, besloot de toenmalige minister
van Justitie, dat alleen seksbioscopen
met minder dan 50 zitplaatsen onge-
moeid zouden worden gelaten. Een half

jaar na de invoering van dit kriterium
bleken er in Nederland 71 Van Agt-
bioscoopjes te zijn. In totaal worden in
85 gemeenten pornofilms vertoond in
427 kleine sekstheaters, sekswinkels en
seksklubs.(De vertoning van pornofilms
in gewone bioscopen is hier buiten be-
schouwing gelaten).

In RP-gemeenten

De klassieke prostitutie heeft zich van-
ouds in de stedelijke gebieden gekon-
centreerd. Ondanks normverschuivin-
gen komt de kommerseks ook nu nog
het meest voor in de steden: vooral
raamprostitutie (90%) en straatprostitu-
tie (92%). Ook een aantal nieuwe vor-
men zijn het sterkst in de grote steden:
kafè- of barprostitutie (74%) en de seks-
klubs (71 %).
Maar andere nieuwe vormen blijken
ook buiten de grote steden sterk naar
voren te komen. Van de zogenaamde
besloten huizen (niet seksklubs) komen
ongeveer evenveel in de grote steden als
daarbuiten voor. Buiten de grote stad
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werden 33 kleine seksbioscopen, 77
seksklubs, 142 sekswinkels en niet min-
der dan 375 besloten huizen geteld.
Om een voorbeeld te noemen: de ge-
meente Apeldoorn met haar zeer ortho-
doxe dorpen heeft er maar liefst 25 toe-
gelaten, evenals de zeer landelijke ge-
meente Hoogezand-Sappemeer.
Wie de lijst met RP-gemeenten met
kommerseks (en de daarbij vetgedrukte
probleemplaatsen) krijgt medelijden
met de kollega's in Drenthe en Zeeuws-
Vlaanderen. Terwijl opvalt, dat er in
Brabant, Gelderland en Groningen wel
de nodige kommerseks voorkomt, maar
weinig kommer.

Bermprostitutie afgekoeld

In de jaren 1975-1977(waarover het on-
derzoek zich uitstrekte) blijkt er niet zo
vreselijk veel te zijn veranderd in deze
branche. Wat verschuivingen hier en
daar, wat groei in de prethuizen, maar
- aldus het WODC: "Landelijk be-
schouwd is er slechts sprake van een
kleine toename van de verschijnselen".
Wat stevig is gedaald is de bermprostitu-
tie. Een kwestie van teveel regendagen?
Of verdwijnt er teveel (zachte) berm?
Een feit is, dat deze vrije vorm van rei-
zen in 8 gemeenten is verdwenen en in 6
is verminderd. Bermprostitutie wordt
nu alleen nog in 11 gemeenten be-
oefend.

Onvoldoende overleg?

"Door middel van strafrechtelijk ingrij-
pen zijn de meeste problemen in deze
sektor niet zonder meer op te lossen",
stellen de WODC-onderzoekers, "zeker
niet wanneer het bestuurlijke beleid en
het strafrechtelijke beleid elkaar door-
kruisen" .
"Het O.M. voelt daarom steeds meer de
behoefte om via het zgn. driehoeksover-
leg (tussen plaatselijk bestuur, politie en
justitie) het strafrechtelijk beleid af te
stemmen op het bestuurlijke beleid."
Overigens is uit de enquête ook naar vo-
ren gekomen, dat volgens de burge-
meesters van 61 gemeenten tussen plaat-
selijk bestuur en justitie onvoldoende
overleg wordt gevoerd over het beleid
omtrent de kommerciële seks. Een groot
aantal klagers komt uit dezelfde arron-
dissementen . . .
Maar in 649 gemeenten zei men overleg
wel voldoende te vinden.
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RP-kommerseks- gemeenten

met en zonder problemen

Gemeenten met Rij spolitie waar één of meer kommerciële seksbedrijven voorkomen,
per arrondissement, 1977. De kursief gedrukte namen zijn van gemeenten waar seks-
bedrijven aanleiding gaven tot problemen. De tussen 0 geplaatste getallen geven het
aantal gemeenten aan met kommerseksbedrijven.

Arr. ALKMAAR (6): Bovenkarspel. Medernblik, Zijpe.
Arr. ALMELO (5): Losser.
Arr. AMSTERDA.\I (6): Diemen, Ouder-Arnstel.
Arr. ARNHEM (Ij: Appeltern, Bernrnel, Beuningen, Didam, Doesburg. Kesteren,

Rhenen, Valburg. Wamel, Zaltbommel.
Arr. ASSEN (11): Borger, Coevorden, Odoorn, Roden, Sleen, Vries, De Wijk.

Arr. BREDA (16): Baarle-Nassau, Dongen, Loon op Zand, Made en Drirnmelen,
Oudenbosch, Putte, Ruchphen, Standaard buiten, Steenbergen, Zundert.

Arr. DORDRECHT (7): Arkel, Groot-Amrners, Papendrecht, Vianen.
Arr. 's-GRA VE HAGE (8): Oegstgeest, Wateringen.
Arr. GRONI GEI (15): Appingedam, Ten Boer, Bellingwolde, Nieuwe Pekela,

Oosterbroek, Oude Pekela, Scheemda, Termunten. Uithuizerrneeden, Warffum.
Arr. HAARLE 1 (10): Aalsmeer. Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Oostzaan.
Arr. 's-HERTOGE BOSCH (17): Best, Boekel, Cuyk en St. Agatha, Drunen, Erp,

Grave, Schayk , Son en Breugel, Veghel.
Arr. LEEUWARDE (8): Ooststellingwerf.

Arr. MAASTRICHT (18): Amstenrade, Berg en Terblijt, Born, Nieuwstadt, Nuth,
Oirsbeek, Schinveld, Stein, Susteren, Ubach over Worrns, Vaals, Valkenburg-
Houthem.

Arr. MIDDELB RG (10): Aardenburg, Axel, Hontenisse, Hulst, Sas van Gent,
Sluis.

Arr. ROERMO D (15): Besset, Bergen (L.), Grathern, Haelen, Herten, Horst,
Linne, Maasbree, Meerlo-Wanssum, Nederweert.

Arr. ROTTERDA.\1 (9): Hellevoetsluis.
Arr. UTRECHT (12): Hoevelaken, Loenen, Loosdrecht, Maartensdijk, Scherpen-

zeel, Woudenberg. IJsselstein.
Arr. ZUTPHE (6): Diepenveen. Eibergen.
Arr. ZWOLLE (6): Avereest, Ermelo, Nijkerk.

Oneerlijke konkurrentie voor de horeca.
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Met bijdragen van: Th. Spelt, A. van der Scheur, P. H. M. Claessen, P. de Bruin, B. R. Korringa, G. Helmendach, G. H. Heijstee, C. van der Horst,
J. Scheper, A. C. J. Schaddelee, W. A. G.• \.1eulenberg, H. J. Kuiper, U. de Lange, G. A. Woning, H. F. M. Man/jes. Eindredaktie: A. Huizing.
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(foto Dienst Luchtvaart RP)

Minister van Justitie bij ingebruikstelling RP 15:

Politie kan het zeegat uit
DEN HELDER. - Met het
uitspreken van "RP 15. Ik
doop u 'De Ruiter' en wens
u een behouden vaart" en
het laten vallen van een fles
tegen de romp van het sur-
veillancevaartuig, maakte
mevr. mr, J. G. B. E. De
Ruiter-Been de ingebruikstel-
ling van het eerste zeegaande
Rijkspolitievaartuig kom-
pleet. Op 14 mei vond dit ge-
beuren, gadegeslagen door
haar echtgenoot, de minister
van Justitie, zijn secretaris-
generaal mr. L. Oranje, de
chef van de directie politie,
mr. J. Grosheide, vertegen-
woordigers van marine, justi-
tie en bestuur in Den Helder
plaats.
Tevoren had de bewindsman
in 'Lands End' zijn gehoor
enig inzicht gegeven in de
plannen rond het politietoe-
zicht op zee en op het Ne-
derlandse deel van het conti-
nentaal plat:
"Een interdepartementale
commissie werkt thans aan
het doorlichten van de poli-
tietaken en het in kaart bren-
gen van allerlei regelingen en
vraagstukken die te maken
hebben met het toezicht op
de Noordzee. Nu al is duide-
lijk dat een uitbreiding vim
het toezicht, vooral in de
kustwateren nodig is. Er zijn
allerlei redenen voor de poli-
tie om ook daar aanwezig te
zijn. Onschuldig aandoende
zaken kunnen soms erg be-
langrijk zijn. De gedachten
gaan daarom uit naar de rea-
lisering van een keten van
steunpunten van de Rijkspo-
litie te Water langs de gehele
Noordzeekust. Het lijkt niet
waarschijnlijk dat voor het
gedeelte buiten de territoriale
wateren de Dienst Lucht-
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RP 15 op volle zee die bevoegd is voor alle
oordzeedelikten. Justitie is

bereid voor dit beleid haar
aandeel te leveren. De politie
kan dan echt het zeegat uit"

plaats. het schip meet 27
ton, heeft een lengte van
ruim 19 meter en een breedte
van 4.27 meter. De diepgang
is 1.30 meter. De RP 15
wordt voortbewogen door
twee motoren die ieder een
vermogen hebben van 250
PK en goed zijn voor een
maximumsnelheid van 18,5
knopen. De aktieradius van
het schip bedraagt 185 zee-
mijlen.

185 zeemijlen

vaart van de Rijkspolitie een
taak zal zijn weggelegd."
"Een en ander zal tot gevolg
hebben dat zowel de
Rijkspolitie te Water als de
Dienst Luchtvaart een uit-
breiding zal ondergaan.
Voorts ligt het in de bedoe-
ling om voor het opsporings-
en vervolgingsbeleid één offi-
cier van Justitie te benoemen

In een ambiance waarin de
naam De Ruiter niet geheel
vreemd klinkt, vond voor
het eerst een naamgeving van
een Rijkspolitievaartuig
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"RP-i5. ik doop u 'De Ruiter' .. "

De RP 15 is voorzien van
moderne navigatieapparatuur
als radar, marifoon, mobilo-
foon, radio; praai-installatie,
echolood, kompas, wind-
snelheid- en windrichting-
meter.
Het interieur bevat in het
voorschip een kombuis met
roestvrij stalen aanrecht,
koelkast en gasstel. In het
achterschip bevindt zich de
administratieruimte. Onder

de stuurhut bevinden zich
twee tweepersoonshutten.
Het vaartuig is geschikt voor
een vaargebied in de Neder-
landse kustwateren tot 5 mijl
uit de rede.
De bouwer is Schottel Ne-
derland B.V. en de bouw-
prijs bedroeg f 875.000,-.

Groep Den Helder

De groep Den Helder van de

" .. en wens u een behouden vaart. " .

1

(foto's J. E. de Jong RPtW)

-I

Rijkspolitie is nieuw. In 1975
kwam kwartiermaker J. Slot
van Gorinchem naar Den
Helder om de taak van de
Rijkspolitie te Water in de
marinestad van de grond te
brengen. De eenheid, die qua
mankracht allengs groeide,
maakte aanvankelijk deel uit
van de post Harlingen van .
de groep Leeuwarden. Op 1
april 1978 gaf de minister
van Justitie toestemming
voor het formeren van de
groep Den Helder. De groep
behoort tot het distrikt Leeu-
warden van de RPtW en
heeft thans een sterkte van
12 man.
Behalve op de territoriale
wateren bij Den Helder en
op de Waddenzee verricht
het personeel van de groep
haar werkzaamheden in de
havens van Den Helder,
waarbij in het Marinegebied
wordt samengewerkt met de
Koninklijke Marechaussee.
Voorts surveilleert het perso-
neel met een kleiner vaartuig
op het Noord-Hollands ka-
naal. (AH)

kort·
41 &klein
tl gelezen,

• Als Rijks- en Gemeente-
politie worden samengevoegd
moet de verantwoordelijk-
beid voor de politie bij de
gemeenten komen, aldus
burgemeester Brandsma van
Leeuwarden. Hij sprak van
een grotere kans op staatspo-
litie als er provinciale politie
komt: 'We noemen het niet
zo, maar zo werkt het wel.'

(Leeuwarder Courant)

• In Den Haag gaan meer
politiemensen een naam-
plaatje dragen.

(Haagse Courant)

• Zes fraktievoorzitters van
de Rotterdamse gemeente-
raad gaan met de politie op
een nachtelijke surveillance.

(HVV)

• 'De Landelijke Koppel-
centrale is gevestigd op het
hoofdburo van politie in
Arnhem. (Graafschapbode)

• Als coördinator van de
wijkagenten zou ook de post-,
c.q. de rayoncommandant
een nieuwe waardevolle in-
houd aan zijn funktie in de
plaatselijke gemeenschap
kunnen geven. (Brief min.
van justitie over Samenwer-
king en samenvoeging. land-
groepen aan Kamers).

• Etherpiraten uit Dinxper-
10 hebben de nieuwe woning
van kollega Moorman (ether-
piratenbestrijder) 'mooi ge-
maakt' met dennegroen en
papieren roosjes. "Wij wil-
len geen rottigheid, maar we
beoefenen toevallig een hob-
by die verboden is", aldus
een van de etherversierders.

(Graafschapbode)

23
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Jhr. De Beaufort
nam afscheid.
En hoe!

UTRECHT. - "Een bijzon-
der man met een bijzonder
karakter. Iemand met de al-

, lure van een middeleeuwse
ridder, strijdbaar, dapper,
korrekt en charmant. De al-
leenheerser van de Utrechtse
heuvelrug, soms feodaal,
soms zeer meegaand. De
laatste officier van voor de
oorlog", zei de Algemeen In-
specteur van hem.
"De enige en waarachtige
kolonel", noemde de com-
missaris van de koningin in
Utrecht, mr. P. J. Verdam,
de commandant van de
rijkspolitie in het distrikt
Utrecht jhr. B. W. F. de
Beaufort, die op 25 april af-
scheid nam in verband met
funktioneelleeftijdsontslag.
Er was op veel belangstelling
gerekend bij het vertrek van
de kolonel. En terecht, want
de immense hal van de Vleu-
tense bloemenveiling her-

Noordijk, een naam
om nooit te vergeten

NIJMEGEN. - Eén ding is
zeker: adjudant C. J. Noor-
dijk kon met een frustratie
minder de dienst verlaten.
Op de dag dat het f.1.0. hem
voor een verdiende rust uit
het ambtelijk leven terugriep,
smaakte hij het genoegen het
zozeer door hem gewenste
parkeerplaatsje voor het
groepsburo in de Betuwse
plaats officieel in gebruik te
stellen. Een gebeurtenis die
gepaard ging met de onthul-
ling van een straatnaambord-
je met zijn naam, zodat ko-
mende generaties RP'ers
steeds aan oud-adjudant
Noordijk herinnerd zullen
worden, als zij hun vierwie-
ler voor het buro stallen.
Er was wel wat voor nodig

24

"Over de ondeugden en de
ondeugendheden praten we
niet, want dan wordt mijn
speech te lang". Vele
toespraken gingen vergezeld
van cadeaus. Namens het
voltallige personeel van het
distrikt werd een kleurentele-
visie aangeboden. De heer
De Beaufort: "Ik ben er erg
blij mee. Ik zie graag natuur-

films en die zijn in kleur nog
mooier. Alleen als ik be-
denk, dat ik sommige figu-
ren op het beeld in zwart-wit
al verschrikkelijk vind ... "
Het was tenslotte de Prins
die hem het Erekruis in de
Huisorde van Oranje Nassau
opspelde.

Burger Noordijk bij 'zijn' parkeerplaats.

zich ging inzetten om de
traat voor het buro van een

nieuwe asfaltlaag te voor-
zien. Er volgden wat kontak-
ten tussen groepscomman-
dant en gemeente en het ge-
volg was dat gemeentewer-
en en aannemer de handen

ineen sloegen en Noordijk
(nadat de levensgrote wals

bergde ongeveer 600 gasten:
Prins Bernhard, vertegen-
woordigers van bestuur en
justitie, militaire autoriteiten,
jagers, burgerpersoneel,
familieleden, vrienden en be-
kenden. En niet te vergeten
de paarden.
Een lange rij van sprekers
roemde zijn kwaliteiten.
Mr. G. H. C. van Dijken:

een mooi vlak parkeerterrein
had achtergelaten) het lint
kon doorknippen.
Enige tijd later kwam er op-
nieuw bericht van Rijksge-
bouwendienst. Een schrifte-
lijke toestemming voor de
aanleg van een parkeer-
terrein ...

om het grasveldje voor het
buro omgebouwd te krijgen
tot parkeerplaats. Aanvanke-
lijk leek zo'n ingreep ook
niet zo nodig. Maar naarma-
te de personeelssterkte van
de groep toenam, ontstonden
er problemen bij het parke-
ren van dienst- en andere
voertuigen in de buurt van
het groepsburo. En dit leidde
tot ongenoegen bij de
groepscommandant die daar-
om een aanvraag en een be-
groting voor de aanleg van
de parkeerplaats indiende.
Het duurde enige tijd voor-
dat hij antwoord kreeg.
Toen hij tenslotte bericht
ontving, was er geen reden
om een feestje te bouwen. Er
was geen geld voor de aan-
leg ...
Gelukkig ontstond er enige
hoop op uitzicht toen een
aannemer met zijn personeel A.v.d.S.
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Klok in verf

NIJMEGEN. - Op I maart
is de commandant van de
groep Druten, adjudant
C. Klok, met funktioneel
leeftijdsontslag gegaan. Op
zijn afscheid waren ze er
allemaal: superieuren, kolle-
ga's, beroeps- en reserve-
personeel, vrienden en be-
kenden.
Enkelen van hen waren niet
met lege handen gekomen.
De distriktscommandant kon
hem de versierselen die beho-
ren bij een Koninklijke

De 'jonge' en de 'ouwe' klok.

Onderscheiding opspelden.
De elf reservisten van de
groep hadden een aandenken
in de vorm van een geschil-
derd portret waarop de f.l.o.-
er als jong marechaussee aan
het begin van zijn politie-
loopbaan staat afgebeeld,
meegebracht. \' ervaardiger
van de afbeelding is de
reserve-wachtmeester
E. Cochius uit Beurungen.
In de strijd om het dagelijkse
bestaan is Cochius groente-
man. In zijn vrije tijd han-
teert hij naast het politiedienst-
pistool hel penseel. A. \ .d.S.

Zo jong zijn ze nu

ook weer niet

GRONINGEN. - In Leek is
een opvangeenheid van de
Rijkspolitie in het distrikt
Groningen gevestigd. De jon-
ge kollega's vinden een on-
derkomen in het oude ge-
deelte van het gemeentehuis
dat ze moeten delen met een
peuterspeelzaal. Een ijverige
ambtenaar achtte het in ver-
band met de duidelijkheid
voor de inwoners van Leek
nodig aan te geven wie thans
de gebruikers zijn van het
pand. Het opschrift van het
zo fraaie bord zal echter bij
deze en gene misverstanden
kunnen oproepen ...
(Ingez. door B. R. Korringa)

Op het bureau Comptabiliteit van de
afdeling Financiële en Personele Zaken
van Rijnland kunnen worden geplaatst
enige part-time

I'·..

M medewerkers
die zullen worden aangewezen tot deur-
waarder. Zij zullen worden belast met het
betekenen en tenuitvoerleggen van
dwangbevelen.

Voorkeur genieten (vervroegd) gepensio-
neerde functionarissen, die beschikken
over goede contaquele eigenschappen
en die woonachtig zijn in het gebied van
Rijnland.
Honorering en onkostenvergoeding
nader overeen te komen.

Sollicitaties binnen 10 dagen na het ver-
schijnen van dit blad te richten aan de
secretaris-rentmeester van Rijnland en in
te zenden aan het hoofd Financiële en
Personele Zaken van Rijnland, Bree-
straat 59 te Leiden, postcode 2311 CJ,
onder vermelding van no. 0403.

Hoogheemraadschap
van Rijnland B-

. w,·'" m.m' '.' '. yt,,~
~..,: ':$' §:;.~~:t ec~.~ ".. ~=*.~.@.:: ~~#<-"\~)~.

:;>~. ~' ID" ·1W,h,· ':§l'!.;.
~«' , ....'SS. m::::% ..~:.

i'4
de Moelbv

Wegenbouw
Woning- en Utiliteitsbouw
Beton- en Waterbouw

bergerweg 150
1817mn Alkmaar
072-127027*
telex 57356
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Mr. L. Oranje bij opening distriktsburo te Leiderdorp:

'Wie wil dat de politie haar taak uitvoert,
moet ook zorgen voor de middelen.'

niek en feitelijk fors ge-
groeid. Wie echter wil dat de
politie, in welke organisatie-
vorm ook haar taak naar be-
-horen kan uitvoeren, moet
ook willen dat zij daartoe de
middelen krijgt", aldus de
sekretaris-generaal van Justi-
tie, mr. L. Oranje op 16 mei
namens zijn minister, bij de
opening van een nieuw dis-
triktsburo in Leiderdorp en
de inwerkingstelling van de
automatische telefoondoor-
koppeling.
Voor de inbedrijfstelling van
de A.T.D., die het mogelijk
maakt om vanuit 26 gemeen-

ten in het distrikt Den Haag
na sluitingstijd van de
groepsburo's rechtstreeks
verbinding te krijgen met de
meldkamer van het distrikt,
had de politieverbindings-
dienst een gesloten televisie-

I verbinding tussen de meld-
kamer en restaurant Groe-
nendijk in Hazerswoude
Rijndijk aangelegd, waar-
door het voor de genodigden
bij de gebeurtenis mogelijk
was om getuige te zijn van
de handelingen op de meld-
kamer toen mr. Oranje op-
dracht gaf de verbindingen te
maken.

LEIDERDORP. - "Hoe
zien wij de funktie van het
distrikt? Niet meer simpel-
weg een vereniging van groe-
pen, maar als een sturend
centrum. Bovendien een cen-
trum voor samenwerking met
andere, gemeentelijke politie-
korpsen. Voor wat betreft de
huisvesting is het distrikt
Den Haag niet het enige dat
met problemen kampt. Mis-
schien heeft men in het verle-
den in het zicht van een
reorganisatie van de Neder-
landse politie een te zuinig
beheer gevoerd. Bovendien is
het korps Rijkspolitie orga-

'Pronko' met de sleutel voor het nieuwe distriktsburo.

26

Samenwerking

Terugkomend op het onder-
werp samenwerking maakte
de S.O. nog de volgende op-
merkingen: "Aan samenwer-
king met andere, gemeente-
lijke politiekorpsen hechten
de ministers van Binnenland-
se Zaken en van Justitie
zeer, mede in het zicht van
de komende politieorganisa-
tie. Die samenwerking moet
uitgaan van het distrikt.
Daar beschikt men over de
middelen en takken van
dienst die nodig zijn voor het
vervullen van een politietaak.

(foto's techno rech. Den Haag)
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Tot algemene samenwerking
op grote schaal is het tot
dusverre nauwelijks geko-
men. Het experiment in de
agglomoratie Eindhoven vol-
gen de ministers met grote
belangstelling. Binnenlandse
Zaken en Justitie achten het
mogelijk voor telkens afzon-
derlijke onderwerpen als van
organisatie van misdaadvoor-
korning, van criminele inlich-
tingendiensten, van bestrij-
ding van onrechtmatig vuur-
wapenbezit en van handel in
verdovende middelen, zonder
al te grote hinder van de be-
palingen van de Politiewet
tot samenwerking te komen.
Aan de opzet daarvan wer-
ken we nu vastbesloten en
met spoed. Met alleen een
wet zijn we er nog niet.
Talloos zijn de uitvoerings-
regelingen die gelijktijdig in
werking moeten treden. De

Rechtspositieregeling van de
politieambtenaar is daarbij
niet de geringste. Wij hopen
echter binnenkort met een
voorontwerp te komen."
Na een vaartocht van Ha-
zerswoude Rijndijk naar Lei-
derdorp voerde 'Pronko',
bereden door opper Wam-
merdam van de bereden
groep Wassenaar, de sleutel
voor het nieuwe distriktsburo
aan waarna de heer Oranje
het buro kon openen en de
genodigden kennis konden
maken met het interieur van
het nieuwe gebouw. Op de
parkeerplaats stond materi-
aal in gebruik bij het distrikt
voor bezichtiging opgesteld.
De dienstfiets - vrijwillig en
belangeloos afgestaan door
distriktskommandant Paul
- had veel bekijks.

Mr. L. Oranje stelt het A. T.D.-systeem officieel in gebruik.

Links kolonel P. Paul.

GOED EN GOEDKOOP
Juist de politie kent het belang van een goede

autoverzekering ...
die dan ook nog goedkoop is !

U immers wordt bijna dagelijks geconfronteerd met
schadegevallen!
En juist voor U, politie-ambtenaar in actieve dienst,
hebben we een speciaal premietarief voor uw autover-
zekering ontwikkeld. Omdat we ervan overtuigd zijn
dat u cen aanmerkelijk gunstiger risico in het verkeer
vormt dan de doorsnee automobilist.
Bekijk onderstaande tabellen maar en oordeel zelf. Er
is nog meer:
Gunstige rio-claimregeling (1.(}.15-2(}'3(}'40%)en bij één
schade valt u niet terug naar 0, maar naar 20 of 15%.
WA-dekking van f 5.000.000,- (aanhanger gratis)
Gunstige nieuwwaarde-regeling
Gratis service van Verkeersalarmdienst (d.w.z. bij on-
geval binnen Nederland.
gratis takelwagen voor vervoer van pérsonenauto en
gratis vervoer van inzittenden).
Wilt u meer weten? Dat kan! Alles wat u hoeft te doen,
is onderstaande bon ingevuld aan ons retourneren.
N. V. Algemene Verzekering Maatschappij UBO, Ou-
denoord 2, Utrecht, telefoon 030 - 33 41 45.

<1IBD>
PREMIETARIEF PERSONENAUTO'S
Huidige catalogus- EUROPA-DEKKING
waarde incl. BTW

t.e.m.

Na vijf jaar schadevrij
rijden. korti ng 4iftf

AII-Risks Alleen W.A. EUROPA-DEKKING
iCasco+W.A.l IJ 5.000.000.-) AII-Risks W.A.

f 8.000,- 738.05 342.70 442.83 205.62
f 9.000,- 783.45 345.70 470.07 207.42
f \0.000,- 829.9\ 364.23 497.95 2\8.54
f \1.000,- 900.9\ 391.48 540.55 234.89
f \2.000,- 938.25 398.90 562.95 239.34
f \3,000,- 998.74 '4\5.96 599.24 249.58
f \4.000,- \037.\3 422.85 622.28 253.7\
f \5.000,- \082.20 428.\5 649.32 256.89
f \6.000,- \\66.\3 465.48 699.68 279.29
f \7.000,- \2\8.4\ 470.\3 73\.05 282.08
f \8.000,- \259.\9 - 479.\4 . 755.5\ 287.48
f \9.000,- \3\4.78 486.03 788.87 291.62
f20.000,- \351.58 49\.33 8\0.95 294.80
f21.000,- \429.46 5\9.5\ 857.68 3\1.7\
f22.000,- \475.84 522.69 885.50 3\3.6\

Korting voor
gebruik uitsluitend

hinnen Nederland .f 20,- .f 20.- f 12.- .f 12.-

----- -------------
Bon ongefrankeerd opzenden aan UBO,
Machtigingsnummer 445, 3500 VB Utrecht

I

I
I Naam:

I Adres:

I Woonplaats:

I
I
I Speel op safe: Neem een UBO-polis.

L Voor ~Ie~ekerheid. _ _ _

,tel.: -----

Wil gaarne inlichtingen over de voordelige
autoverzekering.

-I
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Daphne Abels wil

gerust buro's openen

EINDHOVEN. - Op 6 april
j.l. kon de burgemeester H.
M. Breedveld van Bladel,
van Daphne Abels, een
dochter van een RP-kollega,
zonder angst of verlegenheid
de sleutel voor het splinter-
nieuw groepsburo in ont-
vangst nemen. Nadat de bur-
gemeester het buro officieel
in gebruik had gesteld ver-
dween zij als eerste naar bo-
ven om in de theoriezaal het
kado van haar burgemeester
(een kleurboek en kleurpot-
loden) te bewonderen en te
gebruiken. Zonder ook maar
op iets of iemand te letten
deed zij wat ze leuk vond:
kleuren.
Ook de andere kinderen van
de lagere scholen in de ge-
meente hadden zich ter gele-
genheid van deze opening op
het tekenpapier geworpen.
Het gevolg was stapels teke-
ningen en kleurplaten die op

• het groepsburo werden opge-
hangen. (PdB)

Daphne en burgemeester
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Wat de politie allemaal heeft (Frans van Gestel)
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Slopers zijn het
in Tubbergen

ZWOLLE. - In het april-
nummer van het RP-
magazine werd een adres ge-
noemd voor degenen die
eens een vloer gestort willen
hebben. We kunnen u thans
een telefoonnummer geven
van het Sloopbedrijf RIJPO.
In Tubbergen ontpopte zich
onlangs een aantal kollega's
als ware slopers, toen er een
schuurtje neergehaald moest
worden in verband met uit-
breiding van buro-ruimte.
Na veel - financiële - pro-
blemen was men daar zover
dat een leeggekomen dienst-
woning bij het groepsburo
kon worden getrokken. Na-
dat intern de zaak was ver-
bouwd, zou er buiten dan
ook nog bestrating worden
aangebracht om inbeslagge-
nomen voertuigen te parke-
ren. Een hek en een poort
voor de omheining van de
plaats waren al besteld. Op
de plek waar de plannen
gestalte zouden vinden stond
echter nog een schuurtje. En
voor het afbreken van dit-
.schuurtje was - inderdaad
- geen geld. Wel voor de
container waarin de resten
van het bouwsel zouden

moeten verdwijnen en de
stortkosten.
Wat nu? Het schuurtje in
zijn geheel in de container
smijten, dat ging niet. Een
parkeerplaats op het dak van
het schuurtje lag ook niet zo
voor de hand. Oplossing: De
laatste strohalm. Op een
groepssamenkomst kwam het
verzoek aan de groepsleden
of er een aantal van hen wil-
de fungeren als domme-
kracht. Vijf hadden daar
geen moeite mee en waren

Kollega Van den Brug,

geestelijk bijgestaan door

zijn kollega Wolters, in ge-

vecht met de weerbarstige

hoeksteen.

bereid om in de baas-z'n-tijd
agressie en frustratie bot te
vieren op het stenen bouw-
werk. Ze ontpopten zich als
volleerde vaklui. Binnen en-
kele uren lag de gehele
schuur in stukken in de con-
tainer. (CvdH)

Er waren er ook die toekeken.

kort
&klein

gelezen

• Het belangrijkste specia-
lisme van de politie is het
optreden op straat. Maar
waar blij ft de surveillance-
schooi? Aldus commissaris
J. van der Ven van Roosen-
daal en Nispen.

(Brabants Nieuwsblad)

• Een attente politieman
voorkwam een bomaanslag in
een tent, waarin een expositie
werd gehouden ter gelegen-
heid van het twintigjarig
bestaan van de lP A distrikt
Nijmegen. (Graafschapbode)

• De wijkraad Breda-Oost
wil het naadje van de kous
over opslag van munitie in
het nieuwe distriksburo aan
de Heerbaan in Breda.

(Dagbl. De Stem)

• De kamerleden Nijpels
en Jacobse (beiden VVD)
hebben de ministers van
Justitie en Binnenlandse
Zaken herinnerd aan een
aangenomen motie inzake de
reserve-politie. (Gooi- en
Eemlander)

• Loosdrecht kent sinds
kort de aktiegroep 'Baas in
eigen dorp'. De leden ervan
zijn het niet eens met het
besluit van de leiding van de
Rijkspolitie dat kollega Jan
Baas na 23 jaar wordt ver-
plaatst, van Loosdrecht naar
Bilthoven (verkeersgroep).
(G&E)

• De gemeentepolitie van
Vlissingen krijgt een
versluiersysteem dat niet
door handige amateurs kan
worden ontrafeld. Alle mobi-
lofoonverbindingen zullen
van dit systeem worden
voorzien. (ANP)
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Rijkspolitie nam

waardig afscheid

van Maarssen

avond' in de feestzaal om
een toast uit te brengen op
de Groep Maarssen die op
hetzelfde moment formeel
had opgehouden te bestaan.
Hoe graag iedereen een aan-
denken had van de Rijkspoli-
tietijd in Maarssen, bleek wel
op de 'veilingavond' waarop
alle eigendommen van de
personeelsvereniging van de
groep bij opbod werden ver-
kocht. Voor het geldkistje,
de planten, gewonnen be-
kers, pakken koffie werden
ongewoon hoge prijzen be-
taald. De gelden waren goed
voor de feestavond.
Op 26 februari namen twaalf
ploegen deel aan een af-
scheidsvolleybaltoernooi. Als
teams waren uitgenodigd de
groepen of takken van dienst
waarnaar het personeel van
de groep Maarssen was over-
geplaatst.
De overwinning bleek voor
de organiserende groep. Op
de tweede plaats kwam de
recherchegroep en als derde
eindigde de groep Bunscho-
ten. Burgemeester Waverijn
van Maarss.en reikte de prij-
zen uit.
Als volgende sportief gebeu-
ren stond een afscheids-
zaalvoetbaltoernooi op het
programma. Er namen aan

UTRECHT. - Op 1 april
van dit jaar was het zover:
einde van de groep Maarssen
van de Rijkspolitie. Een
nieuw korps gemeentepolitie
had de taken overgenomen.
Deze wisseling van de wacht
diende bij de politiemensen
niet onopgemerkt voorbij te
gaan, vond men in de
Utrechtse gemeente.
Een aantal enthousiaste
RP'ers belastte zich met de
organisatie van enkele af-
scheidsaktiviteiten.
Het Rijkspolitiebestaan van
de groep eindigde op 31
maart tijdens een grote
feestavond voor alle beroeps-
en reservepersoneel en alle
oud-personeelsleden die ooit
in Maarssen hadden dienst-
gedaan. Maar liefst 116 men-
sen, onder wie iemand die
reeds 11 jaar geleden met
f.l.o. ging, kwamen naar de
brandweerkazerne waar ge-
oefende blussers op zich had-
den genomen dat het nie-
mand ook maar aan iets zou
ontbreken. Om middernacht
was het even 'oudejaars-

30

deel, teams van de gemeente
Maarssen, de vrijwillige
brandweer, het bedrijf Lever
lndustrial, het distrikt
Utrecht der Rijkspolitie en
de Rijkspolitiegroepen Rhe-
den en Maarssen. De prijs

116feestgangers luidden de

Rijkspolitie uit

bleef in Maarssen door een
eerste plaats voor het team
van de gemeente Maarssen.

(ACJS)

OOK DE "RP 63"

dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

SCHOTTEL-Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 • POSTBUS 809 • DEN HAAG

Telefoon 070"81 47 31
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'Nu wil ik
blazen ook!'

GRONINGEN. - Samen

uit, ja gezellig! Onder dat

motto togen ze met z'n vie-

ren naar de stad. Twee

RP'ers uit het Groningse en

hun vrouw. Dag huis, dag

buis, wij zijn naar de film.

Nadien even een borreltje

pikken, gezellig nakaarten.

Maar .... wie rijdt er? Jan

was de klos. Hij trok aan het

kortste eind. Omstreeks

01.00 uur richting huis.

ALKOHOLKONTROLE !!

Wat kon ons gebeuren? Jan

was nuchter als een bakvis.

'Let op!' zei Jan, 'dit is mijn

kans. Ik ga pijpje blazen!'

Twee auto's voor hen

moesten stoppen. Alle kolle-

ga's bij de kontrole hadden

werk. Jan kon doorrijden.

'Verdikkeme', zei Jan, 'daar-

voor heb ik de hele avond

niet geleden. Nu wil ik bla-

zen ook!' Hij maakte een

rondje en reed enigszins slin-

gerend terug in de richting

van de plaats waar de

gempo-jongens hun tenten

hadden opgeslagen. Vlak

voor hen stapte een agent

hevig zwaaiend met een rode

lamp de weg op. Het doel

was bereikt leek het ....

'Goedenavond meneer.

Alkoholcontrole. Hebt u ge-

dronken?'

'Gedronken? Man, ik heb

gezopen ... maar niet wat u

hoopt, , bracht Jan heel ori-

gineel naar voren. Zelfverze-

kerd en lachend keek hij

naar de dames achterin de

auto. 'Man, voor dit glorieu-

ze ogenblik heb ik de hele

avond droog gestaan', liet

hij de agent weten.

'Mag ik uw rijbewijs even

zien?' ging deze zaterdag-

avondvullend verder. 'U

heeft overigens uw autogor-

del niet om. Daarvoor krijgt

u een bekeuring. U kunt nu

betalen of .... '

Verbouwereerd keek Jan z'n

kollega aan.

Nou vraag ik je . . . waar is
de humor gebleven .....

(Buitenstaander in 'Het Wa-

kend Oog')

'Teveel politie in
Herkenbosch en dat
is niet eerlijk'

ROERMOND. - Een
Herkenbosschenaar heeft er
een beetje spijt van, dat hij
is gaan wonen in de plaats
waar het distriktsbureau van
de Rijkspolitie Roermond is
gevestigd. Niet omdat het
een ongezellige woonplaats
is, maar vanwege het feit dat
er zoveel Rijkspolitiemensen
wonen. 'Er zitten er wel
honderd', liet hij de kanton-
rechter in Roermond weten.
Hij was bij hem op het mat-
je geroepen omdat hij een
boete weigerde te betalen we
gens te hard rijden. Op de
Keulsebaan in zijn woon-

plaats had hij 110 kilometer
gereden en die overtreding
was een achter hem rijdende
surveillant niet onopgemerkt
gebleven ....
'De pakkans is in Herken-
bosch vele malen groter, als
voertuigen van de Rijkspoli-
tie bij het bureau af en aan
rijden. Ik moet daarbij twee-
maal per dag voor mijn werk
naar Roermond'.
De Officier van Justitie was
niet onder de indruk van het
verweer van de Limburger en
stelde voor om het schik-
kingsbedrag met enkele tien-
tjes te verhogen. De rechter
bleek enig gevoel te hebben
voor de positie van de Her-
kenbosschenaar en hield het
op het oorspronkelijke be-
drag . . . (WAGM)

AP 2000 mobilofoon
van "AP Radiotelefon"
Kopenhagen

- type-goedgekeurd door de Nederlandse PTT

en de Politieverbindingsdienst.
-: minimale afmetingen van slechts

19 x 13 x 5 cm, ongeacht het aantal kanalen.
- door toepassing van een synthesizer is slechts

één basiskristal benodigd.
- door verwisseling van het frontpaneel direct

geschikt te maken voor mobilofoons met 1,
12, 32 of 80 kanalen.

- montage in slede met slot, direct uitneem-
baar voor uitwisseling.

-- verkrijgbaar in alle gangbare frequentie-
banden met of zonder 2 of 5-toon code.

- vele mogelijkheden zoals electronische cijfer-
aanduiding van het kanaal, desgewenst met
alarmtoon bij foutieve instelling. De front-
sectie kan voorzien worden van een met de
hand instelbare toon code:

- zendtijdbegrenzing volgens PVD voorschrift.
- eenvoudige service door modulaire opbouw

zonder soldeerpunten .
- zeer concurrerende prijs.
- complete systemen voor gesloten mobilofoon

netten, ook met steunzenders.

Internationale

Navigatie

Apparaten B.V.

Wijnhaven 42 - Postbus 1590 - 3000 BN Rotterdam

Telefoon 010-330711 - Telex 22079
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Klas L ging weekend

naar Parijs

HARLINGEN . - Hier
Parijs, hier klas L! Dat was
in het weekend van 16 tot 18
maart j.l. de leuze van onze
klas van de opleidingsschool
in Harlingen.
Uit deze klas was het initia-
tief gekomen, om na meer
dan zeven maanden te heb-
ben samengewerkt, met de
groep en de docenten er een
weekend op uit te gaan: naar
Parijs, waar we tevens een
kijkje wilden nemen bij de
politie. De Fransen reageer-
den onmiddellijk met een
uitnodiging om op de 17e te
komen.
In een reis van zes uur (we
hadden een uur vertraging)
bracht de D-trein ons naar
de lichtstad. Bij aankomst
regende het waardoor het er
allemaal wat triest aandeed.
Als eerste bezochten we de
Are de Triomph op de Place
d' Etoile. We hebben een
half uur naar het verkeer ge-
keken dat er zich op de
meest vreemde manieren
voortbewoog. Het lijkt wel
of er geen verkeersregels gel-
den. We konden er bijna
niet genoeg van krijgen!
Meteen al viel ons op hoe-
vaak een ziekenauto of
politiewagen zich een weg
door het verkeer moest ba-
ne.n. Allemaal met een ander
soort sirene, maar des-
ondanks raakten ze vaak
vast in het verkeer.
Op zaterdagochtend werden
we op het bureau van het
l3e distrikt ontvangen door
een zeer enthousiaste politie-
inspecteur die met wijdsege-
baren een uitleg gaf over de
politieorganisatie in de Fran-
se hoofdstad. 4800 geünifor-
meerde politiemensen, ver-
deeld over 6 distrikten, allen
voorzien van een nummer
verrichten er hun dienst. Op
het bureau houdt men per-
manent bij wie zich op een

bepaald moment waar be-
vindt.
Men maakt er onderscheid
tussen de geüniformeerde
dienst, een recherchedienst
voor het lichtere werk en een
recherchedienst voor de zwa-
re delikten (met een groot
gerechtelijk vooronderzoek).
Bovendien houdt men op een
plattegrond van Parijs de
grote bewegingen bij zoals
demonstraties. Op een moni-
tor kan men de demonstratie
volgen. De beelden ervan
worden met een camera in
een helikopter verzameld.
Zodoende is men op elk mo-
ment op de hoogte van elke
verandering.
's Middags voelden we ons
echt in Parijs. Op de Place
du Têtre tussen de schilders.
In de zon klommen we naar
de Sacre Coeur. 's Avonds
maakten we met een bus een
rondrit door verlicht Parijs.
De tocht zelf stelde jammer
genoeg niet veel voor. We
zagen slechts bekende plaat-
sen als de Eiffeltoren, de Are
de Triomph en de Notre Da-
me. Wel een belevenis was
de stop bij La Toure, een
enorm flatgebouw op Mont-
parnasse. Een lift bracht ons
in 14 seconden op 56-hoog,
vanwaar we een ongelooflijk
mooi uitzicht hadden over
Parijs.

Klas L aan de Seine. Staand v.l.n.r. J. Boersma, C. van

Nieuwehoven, N. Klein-Nulend, R. van Raalte, T. de Boer,

H. Bloemhof, A. Bralds, H. V.d. Belt, F. van Benschop,

R. Agelink met voor zich zijn vrouw Ria, W. Blom met

verloofde Cilia.

Zittend E. Bouwhuis, E. Blokker, L. Amersfoort,

W. Adema, en M.l. Delis. G. Kamies nam de foto.

De zondag brachten we door
met een bezoek aan de Notre
Dame (waar de Hoogmis op
velen van ons een diepe in-
druk maakte), een wandeling
langs de Seine en het nutti-
gen van een laatste Parijse
maaltijd. Vanaf Gare du

Nord vertrokken we naar
Rotterdam waar de groep
voor korte tijd uiteenging: de
volgende morgen moesten we
weer in Harlingen zijn om er
de laatste drie maanden vol
te maken. (Erna Blokker)

Grote kerels op kleine potjes

MAASTRICHT. - In Stein
is de derde opvangeenheid in
het distrikt Maastricht van
start gegaan. Evenals elders
blijkt een van de grootste
problemen bij het vestigen
van zo'n eenheid de huis-
vesting te zijn. Leegstaande
scholen zijn nog wel eens de
oplossing. In Stein was dat
eveneens het geval. Mentor
letten en z'n groepscomman-
dant zorgden ervoor dat een
voormalige kleuterschool een
onderkomen werd voor de
opvangeenheid. En zo kan
het gebeuren dat men er op
geregelde tijden grote kerels
bij kleine potjes ziet. (PHMC)

Foto: John van Noortwijk
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Daar heeft Mantjes

het volgende op

gevonden

MUIDEN. - Bent u, sur-
veillant in zo'n nieuwe
G.S.A., ook al tot de ont-
dekking gekomen dat er
links naast de handgreep op
het dashboard twee onbenut-
te gaten - in de metalen
rand nog wel - zitten? En
vindt u het ook altijd zo
lastig als u dringende berich-
ten die tijdens de rit per mo-
bilofoon binnenkomen direkt
moet noteren terwijl u geen
papiertje bij de hand heeft?
Kollega H. T.M. Manties
uit Muiden was het gezoek
naar z'n notitieboekje meer
dan zat en hij vroeg zich af
of het niet mogelijk was het
funktionele van de twee
boutgaten die oorspronkelijk
waren bestemd voor de op-
hanging van het dekseltje
voor het dashboardkastje
niet verenigd konden worden
met het nuttige van het voor
de hand hebben van een no-
titiemogelijkheid. En hij

heeft daar het volgende op
gevonden:
'Met twee boutjes kunt u op
de gaten simpelweg een beu-
geltje monteren. Deze beugel
buigt u vervolgens om, waar-
na men er een plankje van
14 x 10 cm (het formaat van
het boekje met de kennisge-
vingen van oproeping) op
vastschroeft. Met behulp van
breed elastiek (ons lijkt het
summum van technisch ver-
nuft echter een papierklem,
red.) kan men velletjes pa-
pier op het plankje bevesti-

Een goed idee is goud waard.

gen.' Bij een eventuele kon-
trole of bij het posten op
voertuigen kan men snel ge-
gevens noteren of aflezen,
stelt de projektontwikkelaar
onder ons vast.
Zo, dat was even wat anders
dan het ontwikkelen van
computersystemen, het wer-
ken inproefdistrikten en het
instellen van commissies.

(AH)
(Foto: H. T. M. Mantjes)

Geboortegolf treft

RP-groep Brakel

NIJMEGEN. - In Brakel
lopen ze een op twee. De
veertien man sterke groep
bracht het tot zeven geboor-
ten in elf maanden. Om er
zeker van te zijn dat alle in-
breuken op het dienstrooster
in verband met buitenge-
woon verlof van de vaders
van de kersverse baby' s te-
recht hadden plaatsgevon-
den, liet groepscommandant
W. H. Eggink, bijgestaan
door zijn vrouw, het kroost
op het groepsburo verschij-
nen.

'.

UI
---------=-

Heijstee (2-4- '79). Zittend:

Mark Vink (18-8-'78), Mark

Margés (11-5- '78) en Lies-

beth Baks (7-7- '78).
(G. H. Heijstee. Foto P. van

den Dalen den Dekker).

kort
&klein

gelezen

• 'De kontrole op de poli-

tie moet groter', vindt de
heer P. van Reenen van het
studiecentrum voor hogere
politieambtenaren in Warns-
veld. Hij konkludeerde dat
in zijn proefschrift 'Over-
heidsgeweid' , waarop hij on-
langs promoveerde. (Graaf-
schapbode)

De heer en mevrouw Eggink

met de zeven RP-kinderen:

de baby's V.l.n.r. Jeroen

Koenen (12-12-'78), Robbert

Hendriks (12-12-'78), Miriam

Verbeek (1-3-'79), Mor/een

• Weer een alarmnummer.

Vanaf 1 juli a.s. beschikt
Zeeuwsch Vlaanderen over
één alarmnummer voor
brandweer, ambulance en
politie. De acht Zeeuws-
Vlaamse gemeenten draaien
samen op voor de kosten van
het hulpcentrum, dat in de
regionale brandweeralarm-
centrale wordt gevestigd en
te bereiken onder nummer
01150-12200. (PZC)

• 'Als de fusie tussen de
distrikten Roermond en
Maastricht doorgaat, zal de
nieuwe zetel van het distrikt
Limburg op een zo centraal
mogelijke plaats moeten ver-
rijzen', meent distrikts-
commandant W. Hulsmans
te Roermond.
'De staf van het toekomstige
distrikt Limburg zal zeker in
de omgeving van Maastricht
blijven', stelt distrikts-
commandant W. Schaafsrna
uit Maastricht vast. (De Lim-
burger)

• Met medewerking van
het Internationaal Wol
Sekretariaat heeft de Inten-
dance der Rijkspolitie een
zuiver wollen binnenpak ont-
wikkeld dat over de onder-
kleding kan worden
gedragen. (Gelderlander)
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Adressen

Soms doet men verrassende
ontdekkingen als men de
adressen van de duizenden
poststukken die dagelijks op
de verschillende buro's
terechtkomen bestudeert.
Een schrijver uit de buurt
van Nijmegen die de op-

perste politiechef van de
Rijkspolitie in zijn omgeving
iets wilde laten weten be-
greep kennelijk niet waar
men het over had toen men
hem bet adres van de
distriktscommandant door-
gaf:

d~/~~E
t//.l/Y Jij'M):

Voor een staaltje voer vàn
psychologen zorgde de Haag-
se scheikundige, thans post-
verzorger, die de comman-

dant van de RP te Water een
enveloppe met inhoud wilde
laten bezorgen:

DIENST
MIfI,~terle VJn UlrWlOOLlndSO z..ken

1
2"

fllJI.s Psychch çische Dienst
Pestbus 20013
2500, EA '~G'Jvcnhagc
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Een veilige aankomst op het buro

In Middelburg
kochten ze een lot
uit de loterij

MIDDELBURG. - Inde
recherchegroep Middelburg
zullen ze lotnummer 029532
van de Staatsloterij niet
gauw vergeten. Want daarop
viel de honderdduizend!
Hoewel vadertje Staat een
deel voor zich opeist, is het
nog altijd de moeite waard
om iemand weg te sturen die
de rest van de poet gaat ha-
len. Zo iemand moet dan wel
te goeder naam en faam be-
kend staan, vonden de re-

chercheurs. Nadat de beken-
de 'kaartenbak' was geraad-
pleegd, bleek de groepsadmi-
nistrateur de man te zijn die
het minst bekend was. Hij
mocht het bedragje gaan in-
nen. Maar om op alle even-
tualiteiten voorbereid te zijn
gingen er twee met dienst-
pistolen uitgeruste recher-
cheurs van de groep mee. De
koffer met de buit met hand-
boeien bevestigd aan de pols
van de administrateur kon
tenslotte veilig het buro wor-
den binnen gebracht. (GH)

(Foto Techn. Rech.
Middelburg)

Kretologie

Kreten van kaderleden tij-
dens een omvangrijk onder-
zoek:
LATEN WE EVEN
HARDOP DENKEN
en
DE ZAAK INKLEUREN
waarna we
ALLES KUNNEN
INVULLEN
Als alles
IN BEELD IS GEZET
kunnen we
EN PETIT COMITÉ
DE ZAKEN OP EEN
RIJT JE ZETTEN
Daarna kunnen we ons voor-
lopig
OP DE VLAKTE HOUDEN

en zonder
IN EN OUTS
IN DIT KADER
DE KAARTEN
SCHUDDEN
BINNEN EN BUITEN HET
BESTEK
van de zaak kan het afgezien
van
EEN KLEIN FOUTJE
niet mislopen.
ZOALS DE KAARTEN NU
LIGGEN
is het
KAT IN HET BAKJE.
Daarom kunnen we nu al
DE RODE DRAAD DOOR
HET PROCES- VERBAAL
IN BEELD ZETIEN (GH)

{rJ~ ",a.da.i R.:;~(loedië

Oe"l-e.-..dot"dj'.1. z

;0/3 !lE Il'~a--
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Wat zou er nog wel mogen? Steken hier fietsers over? In Asten zien de schapen er

uit als koeien

langs de ~ weg gezien
Koeien van'

schapen

Opper Van Meijl uit Asten
zag in zijn omgeving situaties
die hem wat vreemd voor-
kwamen:

LEEUWARDEN. - Kollega
W. Witteveen uit Burum, op
patrouille in de GSA, pas-
seerde onlangs de kruising
Rijksweg Leeuwarden- Vis-

vliet/Trekweg te Buitenpost.
Hij maakte daarbij de foto
van dit verkeersborden bos
met de opmerking: Wat is
hier wel/niet toegestaan?

Afstappe

Elia Redegeld van de groep
Hazerswoude keek in het be-

wakingsgebied van haar
groep eens goed naar de ver-
schillende verkeersborden en
deed er de volgende ontdek-
kingen:

Mistvorming! de omstandigheden op dit
vroege uur maar al te graag
gebruik wilde maken. Op
zijn komst en die van ande-
ren was echter in het geheel
niet gerekend. Het pasge-
trouwde paar - 'ouw stel'
zeggen ze in Bergeijk -
voelde er niet in het minst
voor ook maar enige warmte
aan anderen af te staan.

IGAW)

Kollega Quaedvlieg van de
verkeersgroep Eindhoven
ontdekte op een vroege win-
terse zaterdagochtend tijdens
een surveillance in de buurt
van Bergeijk naast een won-
derlijke waarschuwing voor
mistvorming (foto) een uit-
nodiging waarvan hij gezien
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Herinnering aan

zijn eerste

vraag "Wat mot ik met dat
bonnetje" van iemand die
Verkaiks eerste bekeuring
kreeg. De man liet het daar
niet bij. Een poosje later
kwam hij op het buro. Met
de bon in een lijstje. "Ter
herinnering aan mijn eerste
gegeven boete', stond er on-
der. . . (JS)

LEEUWARDEN. - "Die
mag je inlijsten", was het
antwoord van de kersverse
wachtmeester J. Verkaik van
de opvangeenheid bij de
groep Dantumadeel op de

Alle lezers RP-magazine: prettige vakantie!

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW. G. A. BOOT.
Bureau: Bergerweg 150. 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA. 5223 GW Den Bosch
tel. 072 - 11 8600 (thuis: 02299 - 2 251. tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04192 - 38 951.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER. J. SCHEPER.
Bureau: Sarphatistraat 110. 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100.8917 BD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10521. tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13951.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP. P. H. M. CLAESSEN.
Bureau: Fauststraat 7. 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44.6221 BR Maastricht
tel. 055 - 26 0911 (thuis: 05206 - 87 221. tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11I.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOL TENS, G. J. HELMENDACH.
Bureau: Tuinstraat 17. 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14. 4331 BH Middelburg
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 741. tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 258871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

P_ DE BRUIN. A. VAN DER SCHEUR.
Bureau: Heerbaan 42-44. 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2. 6511 MZ Nijmegen
tel. 076 - 124061 (thuis: 01654 - 15271. tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 731.

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID. W. A. G. MEULENBERG.
Postbus 174. 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31. 6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 137444 (thuis: 078 -.13 73 541. tel. 04752" 2530 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A, WONINK. A. C. J. SCHADDELEE.
Bureau: Ekkerstraat 2. 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13. 3732 HM De Bilt
tel. 040 - 51 3838 (thuis: 040 - 44 96 061. tel. 030 - 763711 (thuis: 03438 - 28 651,

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT. C. A. VAN DER HORST.
Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9. 8011 CW Zwolle
dorp. tel. 071 - 899270 (thuis: 071 - 1524971. tel. 05200 - 1 0625 (thuis: 05200 - 3 15681.

DISTRICT GRONINGEN' RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER. U., DE LANGE.
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3. 9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam
tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 981. tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 OOI.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING.
School: Kon. Wilhelminastr 41.8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN.
School: Baéxemerweg '1.
6085 NR Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 6 68 (thuis: 04748 - 14711.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

A. DE JONG.
School: Arnhemseweg 348. 7334 AC Apeldoorn
tel. 055: 23 09 03 (thuis: 08338 - 23 231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP.
School: Arnhemseweg 346. 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM.
Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS.
Bureau: Hoofdstraat 54. 3972 LB Driebergen
tel. 03438 4242 (thuis: 03438 - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE •
J. VAN LUINEN.
Bureau: Versteegstraat 2. 2273 VB Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER.
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid.
3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20 301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE.
St. Annastraat 26. 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 42579
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Oost Zeeuwsch Vlaanderen won

'Wo D. Lantingtrofee'

opnieuw de 'Overste w. D.
Lanting Trofee' gewonnen.

Eindstand:
I. Oost Zeeuwsch

Vlaanderen,
2. Verkeersgroep Middel
burg,
3. Zuid-Beveland,
4. Schouwen-Duiveland,
5. Stafdistrikt/RPtW,
6. Walcheren,
7. West Zeeuwsch

Vlaanderen,
8. Tholen. (G.H.)

Oudenampsen

Karate-specialist

MIDDELBURG. - In het
zaalvoetbaltoernooi dat het
distrikt Middelburg voor de
vierde achtereenvolgende
maal organiseerde, hebben
de voetballers van het team
Oost Zeeuwsch Vlaanderen

Evenals in 1978 zagen zij
kans in de eindklassering de
eerste plaats te bezetten, zo-
dat zij opnieuw voor een
jaar de ere-prijs mee konden
nemen naar de overzijde van
de Westerschelde. (foto Johan D. C. Berrevoets)

UTRECHT. - Op 26 april
j.l. legde de Utrechtse sport-
instrukteur G. J. Oudenamp-
sen met goed gevolg het exa-
men af voor het verkrijgen
van de 2e Dan Graad Kara-
te. Oudenampsen heeft zich
hierdoor geschaard bij de
hoogst gegradueerde Karate-
specialisten van het korps.Het winnende team
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Dalfsen levert al
2e generatie voor
schoolvoetbaltoernooi

ZWOLLE. - Inmiddels zijn
de schooljongens die in 1959
- sommigen op klompen -
aan het eerste PaasschooI-
voetbaltoernooi dat door en-
kele geestdriftige Rijkspoli-
tiemensen van de groep Dalf-

-sen was georganiseerd zelf
vader van een zich denkende
voetbalster geworden. Ge-
amuseerd, soms gespannen,
stonden ze langs de lijn van
de 'wei' waar in hun oogap-

pel achter de bal aanholde
om met het team van zijn
school de beste van alle prij-
zen te bemachtigen.
Het was voor de twintigste
maal dat het evenement werd
gehouden. De gebeurtenis zal
de inwoners van de Overijs-
selse gemeente waarschijnlijk
nog lang heugen. Rond het
sportieve gebeuren was na-
melijk het een en ander geor-
ganiseerd: de Rijkspolitieka-
pel was er om jeugd en vol-
wassenen te amuseren en de
Rijkspolitie hield 'open huis'
met alle moois wat het korp
te bieden had.
Tenslotte was er dan de fina-
le op 28 april. De diensthon-
den zorgden voorafgaand
voor een prachtige de-
monstratie, de christelijke
muziekvereniging Excelsior
(met majorettes) was aanwe-
zig voor de muzikale om-
lijsting. Het werd een koude
eindstrijd, maar daar voel-
den de jongelui weinig van.
Nat en bemodderd verlieten
ze tenslotte het veld om uit
handen van de burgemeester
hun prijs in ontvangst te ne-
men.
"Dit schoolvoetbaltoernooi
is een traditie geworden; het
is in deze omgeving niet
meer weg te denken", zegt
adjudant Zelle, die dit spor-
tieve gebeuren in zijn funktie
voor de laatste maal mee-
maakte. Hij is een van het

viertal dat in 1959 rond de

tafel schoof om zo'n meer-
daags toernooi op poten te
zetten. Met kollega R. W.
Klute is hij voor het grootste
deel verant w oordelij k voor
de organisatie van het toer-

nooi .. ,We merken ook dat
de verhoudingen met het pu-
bliek, vooral met de jeugd,
erdoor zijn verbeterd.
De organisatie vereist nogal
wat inspanning en \ rije tijd

van de leden van de groep,
de medew erking krijgen van
onder andere leden van de
recherche- en verkeersgroep
Zwolle en van de RPtW-
groep te Karnpen. die als

heidsrechrer en grensrech-
ter optreden. Niet in het
minst zijn deze 1\\ intig
geslaagde toernooien te dan-
een aan mensen zoals kolle-
ga R. van der Werf. die alle

twintig jaren op de voetbal-
dagen aanwezig was om
dienst te doen en in de be-
ginjaren zorgde dat de jon-
gens die aan het toernooi
deelnemen in de pauze ver-
wende met (op een petro-
leumstel warmgehouden)
chocolademelk.
De finale bij de jongenself-

tallen had nog een staartje in
de vorm van een uitnodiging
voor een regionaal treffen
van schoolelftallen, georgani-
seerd door de K.N.V.B. Ook
de meisjes kwamen ruim-
schoots aan bod in een later
gehouden toernooi, waaraan
10 elftallen deelnamen. (AH)

Eerste RSODU-loop
erd sukses

UTRECHT. - Voor het
eerst in haar bestaan organi-
eerde de Rijkspolitie Sport-

en Ontspanningsvereniging
haar eerste wedstrijd- en

prestatieloop. 95 Athleten
gingen op 19 april op een
pittig parcours in de Arne-
rongse bossen van start om

I óf de krachten (10 km) te

meten of een prestatie te le-
veren (5 of 10 km).
Bij de B-klassers (62 deelne-

mers) liepen de RP'ers Kees
van Gemert (RP-Alex), Paul
Meijers (RSODU) en Aart
Stigter (RSODU) naar de
eerste drie plaatsen. Overi-
gens werden de ereplaatsen
in de eindrangschikking in de
diverse klassen bezet door
sportmensen afkomstig van
andere korpsen en politie-
diensten.
A-klasse: R. Jeroense (Kon.
Mar. N.Br.-Zeeland) 34.33

min., 2. A. G. J. Pannekoek
(PSV Hoorn) 35.52 min., 3.
H. Kirchberg 37.15 min.
Veteranen I (40-50 jr.): N.

Thijssen (UPS) 41.11 min.,
2. A. J. Mol (HPSV Den
Haag) 41.29, 3. C. Beunder
(PSV Hoorn) 41.44.

Veteranen 1I (boven 50 jr.):
J. van Ginkei (PSV Baarn)
45.38 min., 2. S. Oppeloor
(PSV Den Haag) 48.28, 3.
G. Hovingh (UPS) 50.26.
Dames: J. G. Sloot (PSV
Haarlem) 42.26 min., 2. J.
E. Veldhuis (PSV Haarlem)
70.10.
B-klasse: K. van Gemert (RP
Alex) 37.43 min., 2. P. Mei-

jers (RSODU) 38.27, 3. A.
A. Stigter (RSODU) 38.54.

Zeeuwse RP'ers
vierde bij
pistool wedstrijden

MIDDELBURG. - Een
vierde plaats bij de korps-
wedstrijden tussen Koninklij-
ke Marine, Koninklijke
Landmacht, Koninklijke Ma-
rechaussee en Politiekorpsen
uit Zeeland vormde het beste
resultaat voor de RP'ers uit
het distrikt Middelburg.

Voorts zagen de 7 Rijkspoli-

tiemannen die aan de indivi-
duele wedstrijden deelnamen,
kans om zich bij de eerste 30
(van de 63) te plaatsen.

De Zeeuwse pistoolwedstrijd
is een jaarlijks terugkerend
evenement, in 1966 op initia-
tief van de kapitein-luitenant
ter zee H. M. Juta in het le-
ven geroepen om een sportie-
ve ontmoeting tussen de ver-
schillende bewapende dien-
sten te bevorderen.

Eindstand bij de korps-
wedstrijden:
I. Gastheer Gem. pol. Mid-

delburg 204 p.,
2. Gem. pol. Terneuzen

(201),
3. Marine bew. korps

Schelde (197),
4. RP Middelburg (195)
5. Kon. Mar. (194)
6. Kon. Marine (192),
7. Gem pol. Goes (189),
8. Gem. pol. Vlissingen

(187),
9. O.C.M.A. (157 p.).
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In Peeldorp was geen plisie • • •

Ervaringen van Peer, een jonge wachtmeester in de 50-er jaren, opgetekend door Paul Meijers.

In de jaren vijftig lag Peeldorp er ge-

noeglijk bij. Het was een klein dorp,

ontstaan als een soort binnenlandse ko-

lonie in een tijd dat mensen van honger

en wanhoop gingen proberen in zand-en

heidegrond wat aardappelen en rogge te

verbouwen. Lopend moeten ze over

zandwegen gekomen zijn; hun schamele

bezittingen in aftandse karren achter

zich aan slepend. Waar nu Peeldorp ligt

ontstond een nederzetting met huisjes

langs een lange zandweg, zoals in ooste-

lijk Groningen en Drenthe. Het was een

gehucht met twee kroegen, met een

postkantoor in een ervan en met een taxi

die werd bestuurd door de andere

kroegbaas. De laatste hield er ook nog

een kippenboerderijtje op na, terwijl

zijn vrouw een piepklein textiel winkeltje

dreef Een bakker en een kruidenier die

hun winkel dag en nacht geopend hiel-

HERINNERI ·GEN
POST PEELDORP

AAN

den. Van een winkelsluitingswet hadden

ze nog nooit gehoord. Trouwens, zo die

er was, er was toch geen politie.

Thijs had zich ontpopt alsfietsenmaker.

Hij had weer eens zonder werk gelopen

en begon van verveling achter in zijn

schuurtje een beetje aan fietsen te klo-

jen. Gewoon op z'n gemak een bandje

plakken en een ouwe rotfiets opknap-

pen.

In het dorp stond een houten kerkje.

Nou, ja, meer een grote schuur waarop

men toch maar een akelig klein torentje

had gezet. Met een klok erin waarmee

de ijverige kapelaan de gelovigen opriep

naar God's huis te komen. Dat deden de

Peeldorpers braaf Karrevrachten zon-

den meesjouwend, dieje tegen een rede-

lijk bedrag bij mijnheer pastoor wel

kwijt kon.

Voor een echte kerk had men nog geen

PEELDORP bestaat niet. Het is
er ook nooit geweest. Peeldorp is
de naam van een gehucht op het
Brabantse zand in de herinnering
van AVD'er Paul Meijers. Lang
voordat de A D de eerste auto
de weg opstuurde, deed onze kol-
lega dienst bij een van de land-
groepen beneden de rivieren. Hij
deelde er gedurende het lief en
leed van de dorpsbewoners en
noteerde enkele van zijn ervarin-
gen. Dit verhaal van Paul Meijers
werd eerder gepubliceerd in Pers-
alex, het blad van de personeels-
vereniging van de AVD.
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geld, maar hij zou er zeker komen.

Naast de pastorie, die had men gemaks-

halve al gebouwd. De 'oude kerk' stak

zielig af tegen de grote, ruim opgezette

pastorie met veel teveel kamers voor de

bewoners: de pastoor, de kapelaan, de

huishoudster en een gesjeesde geestelij-

ke die voor straf slechts als broeder

door het leven moest, maar ook een

goed stekkie kon verdienen door ook

celibatair te leven. De broeder boerde

achter de pastorie, op een landgoed van

een tuin en bleef fit door regelmatig de

jeugd achterna te rennen die appels en

peren kwam jatten. Het verlangen naar

de verboden vrucht zat er bij hen aljong

in. Dat verlangen veranderde later niet,

de vrucht wel.

Her en der verspreid in het Peelse land

stonden de boerderijen. Kleine ge-

mengde bedrijfjes want geld om voer

voor de beesten te kopen was er niet uit

te halen zodat ze dat zelf verbouwden.

Wat koeien, een paar varkens, een

paard als beste knecht en tientallen zalig

vrij levende kippen die kien genoeg wa-

ren om nooit te ver van huis te gaan,

want eens per dag gooide de vrouw wal

voer op het erf De hele week was hel

keihard werken van 's morgens zeer

vroeg tot 's avonds erg laat. De week

bestond dan ook uit werken en slapen.

Ook voor het meeste jonge volk, want

dat waren goedkope arbeidskrachten en

er waren er genoeg ... Een gemiddelde

van tien per gezin was niet vreemd. Alle-

maal zondagskinderen. Dat lag voor de

hand. Op andere dagen hadden de

ouders immers geen tijd of waren ze te

moe.

's Zondags wandelden ze langs de zand-

paden, de oudjes op paard en wagen er-

bij, naar het moeizaam roepend kape-

laansklokkie. De oude pastoor nam dan

hun zorgen en zonden plechtig over en

verschafte hen weer zegen voor de ko-

mende week.

In de kerk. De oudjes vroom en stil, de

jongeren rumoerig en ongeduldig omdat

ze naar de kroeg wilden. Zo de kerk een

wekelijkse gewoonte was, zo was dat

eveneens de snelle gang daarna naar de

kroeg, een greep naar de beste keu en

het eerste pilske in één teug door het

keelgat, waarna men smakkend de hand

strekte naar de tap.

Men werkte hard, at eenvoudig doch

met voldoende voedingswaarde om in

de uitgestrekte bossen ten zuiden van

Peeldorp iets aan het nageslacht te

doen, althans de jeugd oefendefanatiek

om deze kunst onder de knie te krijgen.
De grootste ontspanning bestond

schijnbaar uit het zich bezatten op zon-

dag en een beste partij 'mekaar-voor-

de-kop-knallen', meestal 's avonds met

een enkele uitschieter op de dag.

Eenmaal in de zes weken was er dansen,

eenmaal per jaar kermis. Dat waren de

hoogtepunten voor de zatlappen, de

vechters en de kroegbazen. Dan kwam

er ook altijd vreemd volk uit De Ven,

uit Zandgat Molenend en noem maar

op. Altijd eindigden deze gebeurtenis-

sen traditioneel met min of meer massa-

le kloppanijen; een soort vuurwerk.

Een dokter kwam er nooit aan te pas.

Die hadden ze niet in Peeldorp, maar als

er eens een uil de omgeving kwam bleek

hij spijkerhard. Neem nou die dokter

uit Zandgat. Die zei dat als van een vent

uit de Peel de kop eraf was, je die kop

zeker een meter verderop moest leggen

anders groeide hij er weer aan. En pijn

onden ze ook niet hebben door de ver-

doving door de alcohol, veronderstelde

hij.

Voor de politie was er zodoende geen

eer te behalen, want pijn is een element

van hel misdrijf mishandeling en die

pijn ontbrak. Trouwens, aangifte deed

men loch niet: geen tijd als je de hele

week van vroeg tot laat moet werken.

Enige schade zoals gebroken glazen,

verkreukelde stoelen en een gespleten

eu namen de kroegbazen in hun kon-

kurrentiestrijd op de koop toe.

Zo leefde het Peelvolk, eenvoudig, vaak

zelfs simpel, wars van luxe en comfort

maar erg vrij. Vooral maatschappelijk.

Van de overheid hadden ze gemak nog

last. Belasting was er niet te halen, al-

thans bij de massa niet, sociale voorzie-

ningen bewogen zich nog in de kleuter-

schoenen, politie maakte geen deel uit

van hun samenleving, nou ja, zo nu en

dan zag je een 'vreemde plisie' uit Zand-

gat. Een gemeentehuis met een gezag

uitstralend ambtenarij was er niet. In de

pastorie werd geregeerd. Daar regelde

en kontroleerde men de wetten en de re-

gels van de samenleving. Daar werd

straf uitgesproken en werd vanaf de ge-

boorte een onzichtbaar neveltje angst in

de zielen gesproeid.

Daardoor ontstond in het geestelijke

.proces van de wieg tot het graf, de

voortdurende strijd tussen goed en

kwaad, tussen wat moest en wat mocht

en de instinktieve driften.

De distriktscommandant, de burge-

meester en de commandant van de

groep die Peeldorp tot haar bewakings-

gebied mocht rekenen zaten in het begin

van de jaren vijftig bijeen. Ze bestu-

deerden het proces-verbaal van een

spektakulaire veldslag in Peeldorp die

dermate uit de hand was gelopen dat de

dokter er wél flink werk aan had gehad

en beide kasteleins zich na afloop op de

kop krabden en zich afvroegen of deze

schade die ze bij het feest hadden opge-

lopen nog wel gerekend kon worden tot

de aanvaardbare risiko's.

Terwijl de jonge Peelsen met blauwe

ogen, de kop in het verband, al of niet

kreupel of vleugellam, zwijgend en ver

van Zandgat hun weekgeld bijelkaar

werkten, bogen de heren zich over het

probleem Peeldorp. Ze werden het eens.

Er moest daar een politieman gaan wo-

nen en dienstdoen. Het werd te gek. Ze
deden daar maar en het gezag was verre.

Iemand moest daar de touwtjes maar

eens aantrekken. De vraag was echter:

Wie?

(Wordt vervolgd)

Wie heeft die ordner?

Paul Meijers die het vervolgver-
haal schreef over wachtmeester
Peer's ervaringen in Peeldorp
heeft nog veel meer te vertellen.
Zijn gulzige pen is best bereid om
nog meer gedachten over 'vroe-
ger' aan het papier toe te vertrou-
wen.
Hij had een ordner met oude
landgroep-verbalen (op naam
van Paul Meijers) uit de járen
vijftig, waaruit hij weer een aan-
tal herinneringen zou kunnen op-
halen. Deze ordner heeft hij in 't
verleden eens uitgeleend aan
nieuwsgierige kollega's.
Navraag via Persalex leverde niet
het gewenste resultaat op, zoals
dat dan heet. "Zou een van de
lezers van het RPm mij er mis-
schien aan kunnen helpen"?
vraagt Paul Meijers. Zijn adres is
West 19 in Amerongen, tel. nr.
03434-2473.
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

• Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,
6720AC 8ennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

Herhaling ambtseed (3)

Met genoegen heb ik kennis genomen
van uw reaktie in het RP-Magazine op
mijn daarin gepubliceerde brief.
Toch wil ik nog in 2e instantie reageren.
Wanneer de Algemeen Inspekteur gelijk
zou hebben met zijn stelling, dat her-
haling van de ambtseed noodzakelijk is,
dan zou dat naar mijn mening ook het
geval zijn, wanneer in een groot ge-
meentelijk politiekorps een hoofd-
inspekteur benoemd wordt tot commis-
saris van politie.
Voor zover mij bekend geschiedt dat

niet en toch betekent ook daar de be-
noeming door de Kroon tot commissaris
van politie een ontslag uit de vorige

funktie, hoofdinspekteur van politie be-
noemd door de burgemeester.
De Haag is dus toch: "Wie heeft nu ge-
lijk?" Wellicht kan de stafafdeling wet-
geving publiekrecht van het Ministerie
van Justitie het "verlossende" woord
preken!

De hoofdinspekteur van politie,
J. C. Osseweijer.

( • De heer Osseweijer is korpschef
van gemeentepolitie Epe. Red.)

• Wij hebben de vraag van de Epese
korpschef voorgelegd aan genoemde
tafafdeling. Mr. C. Fasseur reageerde

daar in een brief als volgt op:

Herhaling ambtseed (4)

Het wil mij voorkomen, dat verschil van
mening mogelijk blijft, zolang geen dui-
delijke voorschriften zijn gegeven om-
trent de beëdiging van alle opsporings-
ambtenaren, zowel die bedoeld in arti-
kel 141 als in artikel 142 van het Wet-

boek van Strafvordering. Zolang zo'n
regeling ontbreekt, zou men zich op het
standpunt kunnen stellen dat het wel-
licht strikt genomen niet noodzakelijk is
dat een tot officier bevorderde (opper-)
wachtmeester opnieuw wordt beëdigd,
maar dat dit anderzijds toch een wense-
lij k cachet geeft aan de installatieplech-
t igheid als 0 fficier.

Mr. C. Fasseur,

Raadadviseur bij de Stafafdeling
Wetgeving Publiekrecht.

Zoveel hoofden (2)

Gaarne zou ik willen reageren op de in-
gezonden brief van mijn groepskollega
Kroes in ons RPm van april. In de eerste
plaats vind ik het beëindigen van een
abonnement niet de weg om het blad
meer inhoud te geven. Kroes zou een
positievere bijdrage hebben kunnen le-
veren door zelf een artikel te schrijven
dat z.i. belangrijker is dan een artikel
over de winter.

Als de ontwikkelingen binnen het korps
Rijkspolitie hem zo ter harte gaan, stel
ik voor dat hij voor het (naar mijn me-
ning interessante) RP-magazine, een
bijdrage levert. Bijvoorbeeld over de
wijze waarop in de vele vakante
opperwachtmeestersplaatsen kan wor-
den voorzien en de redenen waarom zo-
vele kollega's die aan de geschiktheids-
eisen voldoen niet solliciteren. Samen
met de redaktie is het dan misschien mo-
gelijk om er een mooi artikel van te ma-
ken.
Of ik geen kritiek op de inhoud van ons
blad heb? Natuurlijk wel. De nieuwe
wachtmeesters in de rubriek Personalia
zijn bijna niet meer te onderscheiden.
En de foto's van aangewezen groeps-
commandanten ... dat hoeft voor mij
ook niet. Maar onlangs stond er ook een
echte Rijkswerkvrouw in en dat maakt
dan weer veel goed.

D. J. Zwiep,
Ouder-Amstel

• U brengt ons op een idee. (Red.)
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Algemene Inspectie

Baars, M.P" dir. off. R.P. 3e kl. te Voorburg, per

1-10-'78 aangewezen tot hoofd Algemene Dienst,

tevens plv. distriktscrndt. te 's-Hertogenbosch.

District Alkmaar

Bel, M" Wmr. I te Schermer, per 6-4-'79 de dienst

verlaten.

Per 1-3-'79 aangewezen als

commandant van de groep

Parketpolitie Alkmaar Adj.

J.K.G. l.ödel, geb. 27-11-

1923. Hij was voordien plv.

cdt. Parketpolitie Alkmaar.

District Amsterdam

Remmelts, E.H" off. R.P. 2e kl. te Amsterdam,

per 1-10-'78 aangewezen als hfd. Recherchezaken
bij het distr. Groningen.

Reijenga, P.T., oft. R.P. 2e kl. te Amsterdam, per

1-10-'78 aangewezen als hfd. Recherchezaken.

Scheen, S.W" off. R.P. le kl. te Amsterdam per
1-5-'79 met f.l.o.

Per 1-4-'79 aangewezen als

commandant van de groep

Wieringen (distr. Alkmaarl

Adj. l. Voorderhake de

Keizer, geb. 27-7-1932. Hij

was voordien plv. gr. rav-

oncdt. Bennebroek.

Weijers, J.M., Res. Wmr. I te Uithoorn, overleden

op 1-3-'79.

District Apeldoorn

Bloemendel. A.J., Adsp. te Harlingen, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. te Hattem.

Boeve, C" Wmr. I te Apeldoorn, per 1-1-'79 bevor-
derd tot Owmr.

Brug, Tj. v.d., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. te lochem.
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Drunen, l. van, Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. te Ermelo.

Hallers, W" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Ermelo.

Hazelhoff, K.A" off. R.P. 2e kl. te Apeldoorn, per

1-10-78 benoemd tot hfd. Recherchezaken.

Hoek, H., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Lochem.

Joustra, G., Adsp. te Harfingen, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Hattern.

Kamp, J" te Apeldoorn, per 1-1-79 bevorderd tot

off. RP le kl. benoemd to wnd. hoofd opleidingen,

tevens adj.-direkteur Ve eersschool Bilthoven.

Kleine, C.J. de, Adsp. e Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Ermelo.

linthorst, T.A.W., Adsp. te Apeldoorn, per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Lochem.

Molen, G. v.d., Adsp. te Harlingen, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Hattem.

Mouw, G" Res. Wmr. e Nijkerk, per 15-4-79 de

dienst verlaten.

Ooink, H.B" Wmr. I te Hengelo (G.I, per 1-3-79

bevorderd tot Owmr., aangewezen als 2e Owmr.

op st. pl. Haaksbergen (ólStr. Zwolle!.

Mechanische wieldrukmeter
voor voertuigen.
Weegt snel en betrouwbaar.
Overalopstelbaar en eenvoudig
te transporteren.
Weegbereik tot 10 ton per wiel.
Makkelijk bedienbare, robuuste
uitvoering. Vrijwel storingsvrij.
Aantrekkelijke aanschafprijs.
Voor uitvoerige mlich I gen
bv. Technische Handelmaatschappq
Akkerman & Co. Mercun sweg 20
2516 AW Den Haag
Postbus 19030 - Tele aan 070 ·8543 00

Pennings, J.W" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Ermelo.

Plender, J.F.C., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Ermelo.

Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de groep

Nijkerk Adj. G.A. de

Roock, geb. 26-6-1924. Hij

was voordien plv. gr. cdt.

Nijkerk.

Schuur, D. van der, Adsp. te Apeldoorn, per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Hattem.

Wilke, M.E.F., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Lochem.

Wolters, A.H., Adsp. te Harlingen, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Hattem.

District Assen

Jansen, M.C" off. R.P. le kl. te Assen per

1-10-78 aangewezen als hfd. Recherchezaken.

Kortenschijl, J.J., Res. Wmr. te Vries, per

15-4-79 de dienst verlaten.

District Breda

Brekel, A.M.J.W.A. van den, per '-5-79 aan-

gesteld als Res. Wmr. te Oisterwijk.

Dongen, C.J.J. van, per 15-4-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Dongen.

Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de groep

Woensdrecht Adj. G.H.

Ketellapper. geb. 22-2-

1931. Hij was voordien

postcdt. Putte.

laurijssen, F.J.M., per 15-4-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Baarle-Nassau.

Meeberg, J.H. van de, Res. Wmr. te Zevenber-

gen, per 1-5-79 de dienst verlaten.

Nouws, J.C.E., per 1-5-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Zundert.

Paardekam, J.F., Res. Wmr. te Woensdrecht,

per 4-3-79 de dienst verlaten.
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Ooms, J.A.A.M., Res. Wmr. te Zundert, per 15-

4-79 de dienst verlaten.

Ruiter, A.J.M. de, per 15-4-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Goirle.

Rijnbrand, A., Res. Wmr. te Zevenbergen, per 15-

4-79 de dienst verlaten.

Waal, Z.J. de, per 1-5-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Raamsdonk.

District Den Bosch

Fijter, D. de, Res. Wmr. te Woudrichem, per 15-4-

79 de dienst verlaten.

Mathijsen, M.A.C" oft. R.P. 2e e

's-Hertogenbosch, per 1-10-78 aangewezen als

hfd. Recherchezaken.

Schnitker, R.M" oft. R.P. 2e te
's-Hertogenbosch, per 1-5-79 aangewezen als hld.

Afd. Luchtvaartonderzoeken te Schip hol Dienst

Luchtvaartl

Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de rech.

groep 's-Hertogenbosch

Adj. C.T.M. Somers, geb.

8-9-1923. Hij was voordien

plv. cdt. rech. groep

's-Hertogenbosch.

Oomen, H.B" per 15-4-79 aangesteld a es.

Wmr. te Aalburg en Eethen.

District Dordrecht

Barendregt, B.N., oft. R.P. 2e kl. te Dordrech ,

per 1-10-78 benoemd tot hfd. Rechercheza en.

Berg, P.R. v.d., Wmr. te Oud-Beyerland, per

1-5-79 verplaatst naar Willemstad (R.P.t.W.

Berkhout, A" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. te Oud-Beverland.
Boot, C.H" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. te Oud-Beverland.

Crand, J., per 15-4-79 aangesteld als Res. mr.

te Papendrecht.

Doorn, B.M" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Wmr. te Hellevoetsluis.

Engels, A" per 15-4-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Papendrecht.

Gast, J. de, Adsp. te Horn, per 1-4-79 bevorderd

tot Wmr. te Hellevoetsluis.

Geerts, A., Adsp. te Harlingen, per 1-4-79 bevor-

derd tot Middelharnis.

Geest, J.C.J. van der, Adsp. te Apeldoorn, pe 1-

4-79 bevorderd tot Wmr. te Hellevoetsluis.

Haan, F.B" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Hellevoetsluis.

Heeren, J.W.A" per 15-4-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Papendrecht.

Heiden. L.B. van der, Adsp. te Apeldoorn, per 1-

4-79 bevorderd tot Wmr. te Middelharnis.

Kik, T" Wmr. I te Papendrecht, per 1-4-79 bever-

derd tot Owmr.

Kistenmaker, R., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Oud-Beverland.

Koopman, J.C., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Oud-Beverland.

Munnik, S. de, Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. te Middelharnis.

Rombouts, G.J.C" Adsp. te Horn, per 1-4-'79 be-

vorderd tot Middelharnis.

Ruiter, D. de, te Barendrecht, per 1-5-'79 bevor-

derd ot Adj. benoemd tot plv. grc. te Alblasser-

dam.

Ruiter, W.P.C. de, Res. Wmr. te Hardinseveld-

Uessendam, per 1-4-'79 de dienst verlaten.

Stoffers, H" Adsp. te Harlingen, er 1-4-'79 bevor-

derd W" mr. te Oud-Beverland.

Stout, A.P" Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

vorderd 0 mr. te Middelharnis.

District Eindhoven

Enge er, H.C.J.M., Res. Wmr. I te Eindhoven

gr. overleden op 25-4-'79.

Haisma, J.H., dir. oft. R.P. 3e kl. te Eindhoven,

per 1-10-78 benoemd tot hfd. Justitiële dienst bij

het distr. Breda.

Huijskens, H.A., oft. R.P. 2e kl. te Eindhoven, per

1-10-78 aangewezen als hfd. Algemene Zaken.

Waard, H.W. de, oft. R.P. 2e kl. te Eindhoven, per

1-10-'78 benoemd tot hfd. Recherchezaken.

District 's-Gravenhage

Berg, A.H.K. van den, Adsp. te Apeldoorn, per 1-

4-'79 bevorderd tot Wmr. te Schoonhoven.

Boon, C. van der, Adsp. te Harlingen, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Leiderdorp.

De salariëring komt ongeveer
overeen met die van een brigadier
bij de Gemeentepolitie.

Voor inlichtingen over taak,
arbeidsvoorwaarden, salaris e.d.
kunt u zich wenden tot de perso-
neelchef, de heer J. Baas. U wordt
dan in een persoonlijk gesprek
volledig geïnformeerd.

Hoofdbureau Spoorwegpolitie,
Croeselaan 22 (CVI-gebouw),
3521 CB Utrecht.
Telefoon 030 - 35 30 35.

oorwegpolitie
e korps Spoorwegpolitie is een landelijk korps met een specifieke

aa op het gebied van de Spoorwegen. Als bedrijfspolitiekorps dient
e de belangen van bedrijf, overheid en burger op spoorwegterrein.

I erband met pensionering van enige korpsleden, daaruit voort-
loeiende bevorderingen en een nieuwe formatie-uitbreiding, is met

onmiddellijke ingang plaats voor:

e ige brigadierS voor de standplaatsen
KMAAR, AMSTERDAM, HAARLEM en
OTTERDAM.

Aan de kandidaten worden de
olgende minimumeisen gesteld:

- bezit politiediploma B;
- enminste 6 praktische dienst-

jaren bij Rijks- of Gemeente-
politie;

- maximum leeftijd 30 jaar (uitzon-
deringen zijn in bijzondere
gevallen mogelijk).
Een medisch en psychologisch

onderzoek behoort tot de selectie-
procedure.

Tewer stelling vindt in principe
plaats als ploegbrigadier bij de
Algemene Dienst, die als zodanig
een centrale rol vervult in de
dienstuitvoering. Hij verricht
normaliter geen nachtdienst.
Na verloop van tijd behoort plaat-
sing bij andere onderdelen van de
Uitvoerende Dienst (Recherche of
Centrale Meldkamer) tot de
mogelijkheden.

Als gevolg van de leeftijds-
opbouwen de bevorderings-
mogelijkheden tot adjudant en
inspecteur zijn de carrièremoge-
lijkheden gunstig te noemen.

AV 622/Rijksp.M/juni/juli nr.

45

Rp.org_RPM79_06_07_juni_jul__nr.10_11_compri 201



Cok. J .• per 1·5·79 aangesteld als Res. Wmr. te

Boskoop.

Oaniels. A .• Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79 beo

vorderd tot Wmr. te Leiderdorp.

Engelberts. B.A .• per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel en Rodenrijs.

Fernhout. H .• per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Alkemade.

Gangelen. H.G. van. olf. R.P. 2e kl. te

's-Gravenhaqe, per 1-3-79 aangewezen als hfd.

Jeugdzaken.

Graaf. E. de. Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Leiderdorp.

Hitzert. P.F.O .• Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79

bevorderd tot Schoonhoven .

Hoof. A.M.J. van. Adsp. te Apeldoorn. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Schoonhoven.

Ketelaar. B.J .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 be-

vorderd.tot Wmr. te Noordwijkerhout.

Keulenaar. R. de. Adsp. te Harlingen. per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Schoonhoven.

Kolk. A.C.M. v.d .• Adsp. te Apeldoorn. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Leiderdorp.

Minekus. H.J .• Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Leiderdorp.

Pouwels. S.• Adsp. te Hom, per 1-4-79 bevorderd

tot Wmr. te Noordwijkerhout.

Ruiter. H. de. Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Noordwijkerhout.

Salters. R.J .• Adsp. te Apeldoorn. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Schoonhoven.

Straver. P.A.M .• per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Berkel en Rodenrijs.

Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de groep

Castricum (distr. Amster-

dam). Adj. H.A. Tiesenqa,

geb. 8-6-1932. Hij was voor-

dien plv. gr. cdt. Leider-

dorp.

Werf. R.P. van der. Adsp. te Harlingen. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Noordwijkerhout.

Woudsma. G.H.. olf. R.P. 2e kl. te

's-Gravenhaqe, per 1-4-79 aangewezen als hfd.

Afd. Verkeerszaken bij het distr. Assen.

District leeuwarden

Ankersmit. M.W .• olf. R.P. 2e kl. te Leeuwarden.

per 1-10-78 aangewezen als hfd. Recherchezaken

bij het distr. Zwolle.

Boeyenga. G.• Wmr. e .Joure, per 1-4-79 ver

plaatst naar Ammerzoden (distr. Nijmegen).

Bruinsma. P.R .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Oosterwolde.

Eikelboom. W.M .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Joure.

Haan. W .• per 15-4-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Ookkum.

Haringa. P.• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Damwoude.

Hekstra. E.• per 1-5-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Dantumadeel.

Hilarides. D.• olf. R.P. 2e kl. te Leeuwarden. per

1-10-78 benoemd tot hfd. Jeugdzaken.

Hoeven. W.B. v.d .• Adsp. te Apeldoorn. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Joure.

Ho/werda. M .• per 16-4-79 aangesteld als Rijks-

ambtenaar 111. te Leeuwarden. stafdistrict.

Kingma. A .• Res. Wmr. l te Wonseradeel. per 14-

4-79 de dienst verlaten.

Kool, M.M .• Adsp. te Har/ingen. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Damwoude.

Koopmans. H .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Damwoude.

Kramer. l.J .• Wmr. te es. per 1-3-79 verplaatst

naar Ternaard.

Kuijper. H .• per 1-5-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Terschelling.

Leeuwen. W. van. Adsp. te Apeldoorn. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Oosterwolde.

Metz. V.M.T .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Damwoude.

Noorman. J.N .• per 1-4-79 aangesteld als schrij-

ver A. te Leeuwarden. srafdistr.

Rijkschroeff. C.l.. Adsp. te Apeldoorn. per

1-4-79 bevorderd tot Wmr. te Oosterwolde.

Scheltema. W.W .• olf". R.P. 2e kl. te Leeuwarden,

per 1-3-79 aangewezen als hfd. Afd. Verkeersza-

ken.
Srnit, M.E .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Joure.

Toornstra. P., Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Oosterwolde.

Visser. F.• per 1-5-79 aangesteld als Res. Wmr. te

Dokkum.

Wielstra. V.• per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Dantumadeel.

Zee. M.H. v.d .• per 1-6-79 aangesteld als adm.

ambt. C 3 te Leeuwarden.

Zij/stra. E.• per 15-4-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Dantumadeel..

District-Maastricht

Goïnga. E.R. van. per 15-4-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Amstenrade.

Kuppens. W.J.A .• olf. R.P. 2e kl. te Maastricht.

per 1-10-78 aangewezen als hfd. Recherchezaken.

Wagemans. H.. Res. Wmr. te Wittem. per

15-4-79 de dienst verlaten.

District Middelburg

Apers. P.E .• Res. Wmr. te Hulst. per 6-4-79 de

dienst verlaten.

Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de groep

Borsele. Adj. A. Arnoud-

se, geb. 29-10-1929. Hij
was voordien pl. gr. cdt.

Kapelle.

Eertink. J .• Adsp. te Harlingen. per 1-4-79 bevor-

derd tot Wmr. te Zierikzee.

u en uw auto jaar;

Cat. waarde
t/rn
f 7.000.-
f 8.000.-
f 9.000.-
f 10.000.-
111.000.-
112.000.-
113.000.-
114.000.-

Uitsluitend W.A.
met 40% zonder
no-claim no-claim
I 198.- 1330.-
1201.- 1335.-
1207.- 1345.-
1213.- 1355.-
I 222.- 1370.-
1234.- I 390.-
I 240.- 1400.-
I 246.- 1410.-

Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf 23

voor jongeren premie op aanvraag.
Uitsluitend W.A.

Cat waarde met 40% zonder
t/m no-claim no-claim

"AII Risks"
met 40% zonder
no-claim no-claim
1423.- 1 705.-
1447.- f 745.-
I 468.- I 780.-
I 492.- I 820.-
1528.- 1 880.-
I 558.- I 930.-
I 591.- I 985.-
1621.- 11.035.-

"Al I Risk"
met 40% zonder
no-claim no-claim

115.000,- 1249.- I 415,- 1 645.- I 1.075.-
I 16.000.- I 258.- I 430.- I 681.- 11.135.-
117.000.- 1264.- I 440.- I 714.- 11.190.-
118.000.- 1273.- 1 455.- I 747.- I 1.245.-
119.000.- I 279.- 1 465.- I 777.- 11.295.-
120.000,- I 285.- I 475.- 1 813.- 1 1.355.-
121.000.- 1 294.- I 490.- I 849.- I 1.415.-

122.000.- 1 300,- I 500.- I ~82.- I 1.470.-

hoger op aanvraag

No-claim korting 10-20-30-40% na 1- 2 - 3- 4 of meer
jaar schadevrij rijden.

ÁLLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart - WA aan-
hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-
gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen
Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van. no-claim reductie.

Mini-casco: (alleen in combinatie met W.A.) premie
I 13.- per I 1.000,- verzekerde dagwaarde, met een
minimum van 140,- per jaar.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

BRAACX' ASSURANTIËN
Telefoon 010-134660 - Telex 23455 - Rotterdam
Beëdigd beursmakelaars - Boezemweg 175
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Per 1-4-79 aangewezen als

commandant van de groep

Schouwen-Duiveland Adj.

J. Hoekman, geb. 16-1-

1925. Hij was voordien plv.
gr. cdt. Schouwen-

Duiveland.

Hoogmoed, W.L., Adsp. te Horn, per 1-4-79 oe-

vorderd tot Wmr. te Zierikzee.

Lanting, W.D., te Middelburg, per 1-5-79 oe-

noemd tot distr. cdt. te Utrecht; bevorderd -0-

off. R.P. le kl.

Meurs, A. van, Res. Wmr. I te Axel, pe 79

de dienst verlaten.

Schou, H .• per 15-4-79 aangesteld als Res. ••
te Hulst.

Smulders, A.J.M .• Adsp. te Horn, per 1479 oe-

vorderd tot Wmr. te Zierikzee.
Stoel, E.J .• Adsp. te Hom, per 1-4-79 bevoroero

tot Wmr. te Zierikzee.

Volk, J.R., per 15-4-79 aangesteld als Res

te Valkenisse.

Vos, F. van der, Adsp. te Harlingen, per '~

bevorderd tot Wmr. te Zierikzee.

District Nijmegen

Braak, W.J., Adsp. te Apeldoorn, per

vorderd tot Wmr. te Doesburg.

Coenen, C.A.M., Adsp. te Apeldoorn pe1'-

bevorderd tot Wmr. te Doesburg.
Oierx, F.L.M., Adsp. te Hom, per 1-4-79

derd tot Wmr. te 's-Heerenberg.

Doorn, G.J.M .• Adsp. te Apeldoom, per -~

bevorderd tot Wmr. te 's-Heerenberq.

Groen, F.• per 15-4-79 aangesteld als es.

te Maasdriel.
Heuvel. J. v.d .• te Rossum, per 17-3-79 aa .:-

zen als plv. grc. rayon cmdt. Zaltbornmei

Hogervorst, W .• Res. Wmr. te 'aa" :>e:

15-4-79 de dienst verlaten.

Jongh, G.H.H. de, per 15-4-79 aanges:

Res. Wmr. te Neerijen.

Krale, G., Adsp. te Harlingen, per '479 ban-

derd tot Wmr. te Doesburg.

Leenders, N., Adsp. te Apeldoorn, pel" '7900-

vorderd tot Wmr. te 's-Heerenberq.

Pellegrom, B.• Res. Wmr. te Haaften, per '5-4-'79

de dienst verlaten.
Pol. H. v.d .• Adsp. te Apeldoorn, pel" -4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Doesburg.
Smeenk, C., Adsp. te Harlingen, pel"1-4-79bevor-

derd tot Wmr. te 's-Heerenberg.

Verweert, A .• te Lienden, per 1-5-79 bevor erd

tot Adj., benoemd tot plv. gr. cdt. Val enburg.

Vos, M.G .• Res. Wmr. I te ZaltbornrT'ei op

27-4-79 overleden.

Wal. A. van der, per 15-4-79 aangesteld als Res

Wmr. te Brakel.

Wijnen, J.P. van, per 15-4-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Brakel.

District Roermond

Bijvoet, Mr. G.H.S.P.M., off. R.P. 2e kl. te Roer-

mond, per 1-4-79 aangewezen als oft. toegev. Pro-

jekten en Voorschriften bij de Stafafdeling A.I. te

Voorburg.

Heuts, H.Chr.M., per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Herkenbosch.

.• es. Wmr. te Melick ca., per 1-5-'79 Gijbels, R.M .• Wmr. te Doorn, per 11-4-79 ver-

plaatst naar Leiderdorp (distr. 's-Gravenhagel.

Haasteren, P.C .• Wmr. te Maarssen, per 1-4-79

verplaatst naar Utrecht.

Hagens, E.H .• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 be-

vorderd tot Wmr. te Vleuten.

Heystee, P.G.J., Wmr. te Driebergen, per

1-11-78 verplaatst naar Rhenen.

Hoft, R.A. van 't, Wmr. te Rhenen, per 1-4-79

verplaatst naar Nieuwelek a/d l.Jssel (distr.

's-Gravenhagel .

Hogeveen, A.G .• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

bevorderd tot Wmr. te Rhenen.

Hovestad, 0., per 15-4-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Rhenen.

Hunmk, R.G. van, Wmr. te Vinkeveen, per

14-4-79 verplaatst naar Amsterdam (RPtWI.

Jager, P.O.C., Res. Wmr. te Driebergen, per

1-5-79 de dienst verlaten.

Jansen, R., Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79 ver-

plaatst naar Neede (distr. Zwolle},

., per 15-4-79 aangesteld als Res.

-Panningen.

. B.W.F. de, dir. oft. R.P. le kl. te

'-5-79 met f.I.o.

.G., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79

. te Doorn.

• S.. mr. te Rhenen, per 14-4-79 ver-

-009 (distr. Leeuwardenl.

oe, T., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 be-

. te Doorn.
_, dsp. te Apeldoorn, per 1-4-79 be-

. le Doorn.
G_O., Wmr. I te Bilthoven, per

tst naar Driebergen .

rdt vervolgd ...
....:~IIhelPt.\

i

}SheDhel t
(k~eI7 p

Tot op dit moment is er al
een flink aantal "Shell helpt"-
boekjes verschenen.

Maar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
eens in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

Shell helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,
die ASO bevat, waardoor
uw auto zo zuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met vragen over onze

produkten,over auto's of over
autorijden in het algemeen.

Naar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
"Shell helpt'<deeltjes mist.
Het adres is: Shell Nederland
Verkoopmaatschappij B.V.
Afdeling Klantenservice
(MK/k), Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 - 696111 of 696112.

@
Shellhelpt
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Jongerius, G.R .• Adsp. te Apeldoorn, per 1479

bevorderd tot Wmr. te Doorn.

Kiestra, P.J., Wmr. te Vleuten, per 1-1-79 VeI-

plaatst naar Bunschoten .

Kloosterman, A., Wmr. te Doorn, per 1479 VeI-

plaatst naar Lisse (distr. 's-Gravenhage).

Kok, L.P.M .• Wmr. te Doorn, per 1479 VeI-

plaatst naar Wateringen (distr. 's-Gravenhage).

Koops, C., Wmr. te Vleuten, per 1479 veplaatst

naar Bunschoten .
Kroneman, N.J., Wmr. te Maarssen, per 1479

verplaatst naar De Meern.

Kruk, R. van der, Wmr. te Rhenen, per 1479

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs di .

's-Gravenhage).

Kuil, R. v.d .• Adsp. te Apeldoorn, per 1479 be-

vorderd tot Wmr. te Doorn.

Leeuw, L., Wmr. te Rhenen, per 1479 verplaatst

naar Bodegraven (distr. 's-Gravenhage).

Luyendijk, M., Wmr. te Doorn, per 1-10-78 VeI-

plaatst naar Vreeland/Lienersloot.
Maanen, G. van, Wmr. te Maarssen, per 1-4-79

verplaatst naar Scherpenzeel (distr. ApeldoornI_

Meinders, O.A., Adsp. te Harlingen, per 1479

bevorderd tot Wmr. te Rhenen.

Prinsen, A.J.J., Adsp. te Apeldoorn, per 479

bevorderd tot Wmr. te Rhenen.

Roo, J. de, per 1-5-'79 aangesteld als

Leusden-Z.

Rijn, P.H. van, Adsp. te Harlingen, per 1479 be-

vorderd tot Wmr. te Vleuten.

Ruysburger •• J .• Adsp. te Apeldoorn, per .4-

bevorderd tot Wmr. te Rhenen.

Slootman, H.J.H .• te Bilthoven, per 1479 oe-

vorderd tot Wmr. I.

Stouthart, L., Res. Wmr. te MontfOOrt,

15-4-'79 de dienst verlaten.
Tamerus, B., Adsp. te Harlingen, per 1-4-79 oe-

vorderd tot Wmr. te Vleuten.
Vroman, N.M .• Adsp. te Apeldoorn, per '.4-

bevorderd tot Wmr. te Vleuten.

Wesselink, J.G .• oft. R.P. 2e kl. te lJtrect1 ,per '-
10-'78 aangewezen als hfd. RecherchezaJren -

distr. Nijmegen.

Zalm, P. van der, oft. R.P. 2e kl. te

5-'79 aangewezen als oft.-toegev. aan

Afd. Toezicht Geüniformeerde Dienst -

Voorburg.

District Zwolle

Albada, A .• Adsp. te Harlingen, per 1479bevor-

derd tot Wmr. te Raaite.

Alferink, E., per 1-2-'79 aangesteld te

Zwolle, stafdistr.
Assink, A.H., per 15-4-'79 aangesteld es.

Wmr. te Weerselo.
Badal, S., Adsp. te Apeldoorn, per 1479 bevor-

derd tot Wmr. te Vriezenveen.
Buis, W.J., Wmr. te Goor, per 1479 verpIa<r.st
naar Denekamp.
Dorenbos, J.F., Wmr. te Goor, per 1479 VeI-

plaatst naar Staphorst.
Dammers, G.O., per 1-5-'79 aangesteld als Wmr. I

te Wijhe.
Egging, K .• Wmr. te Losser, per 17-3-79verplaatst

naar De Lutte.
Engelbertink, F.M.P .• Wmr. te Vriezenveen, per

1-4-'79 verplaatst naar Ommen.

Eldik, J. van, per 1-5-'79 aangesteld als Wmf. I te

Dalfsen.
Hagel, J.F .• Wmr. te Vriezenveen, per 1479 ver-

plaatst naar Biederwiede.

Per 1479 aangewezen als

convnandant van de groep

oIten Adj. A. van Heun,
geb. 20-6-1921. Hij was

voo«f ptv. gr. cdt. Hol-

en.

Hopmans, J.P.M .• oft. R.P. 2e kl. te Zwolle, per

- 0-78 aangewezen als hfd. Jeugdzaken.

Ko es, J.B., Wmr. te Raaite, per 14'79 verplaatst
naar riezenveen.

Ko r, D.G .• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'97 be-
von:Jen:j 0 Wmr. te Vriezenveen.

Kra be, H.L.G .• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevoroerd te Wmr. te Vriezenveen.

Ku , te Wierden, per 1-4-'79 bevorderd tot

. en verplaatst naar Haaksbergen.

Le ges, H.J., Adsp. te Apeldoorn, per 14'79 be-

voroero te mr. te Goor.

Loon, J.J. van, Wmr. te Raaite, per 1-4-'79 ver-
Hasselt.

Luc 'es, R.• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-

voroerd tot mr. te Goor.

orsrnan, J.H.M., Wmr. te Goor, per 1-4-'79 ver-

""''''.:0''' "...... Rijssen.
eege ,G.F.M., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevorOerO mr. te Raaite.

, A.H .• Adsp. te Harlingen, per 1-4-'79 be-

. te Raaite.

, H.W.J., Owmr. te Zwolle, per ,1-4-'79

a hfd. Surv. Afd. verk. gr. Zwolle.

, R.C.M., Wmr. te Raaite, per 1-4-'79 ver-

naa EIst (distr. Nijmegen).

.J.m .• Wmr. te Goor, per 1-4-'79 ver-

""''''''' •• """" Dene amp.
Sanderink, J.J.A., Owmr. te St. Michiels-

• per 1-5-79 verplaatst naar Vroomshoop.

, H.F., Wmr. I te Hasselt, per 14-4-'79 ver-

Staphorst.

r, H.R .• Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79 be-
\I'CJrllefd 10 . te Goor.

Sche er, T.J .• Wmr. te Vriezenveen, per 14'79

naar Westerhaan.

Stan, J.P.J. van der, Wmr. te Vriezenveen, per 1-
4-79 verplaatst naar Wierden.

Star, P.J_ v.d., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevorderd to mr. te Vriezenveen .

Stark, J.H.A.S .• Wmr. te Goor, per 14'79 ver-
plaatst naar Berrvnel (distr. Nijmegen).

Vaatstra, T., per 1-5-'79 aangesteld als adm. amb-

ten. C 3 te Zwolle, Recherche gr. Zwolle.

Veeneman, T., Adsp. te Apeldoorn, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. te Goor.

Veldhuis, T.F.M .• Wmr. te Raaite, per 1-4-'79 ver-

plaatst naar Diepenheim .

Velthuis, H., Wmr. te Raaite, per 1-4-'79 ver-

plaatst naar Nieuwleusen.
Vlutters, G.H.M .• Wmr. te Vriezenveen, per

1-4-'79 verplaatst naar Tullegen.

Vos, J., Adsp. te Harlingen, per 1-4-'79 bevorderd

tot Wmr. te Goor.

Woltes, H .• Wmr. te Rijssen, per 14-4-'79 ver-

plaatst naar Ootmarsum.

Zeben, A.W. van, ADsp. te Apeldoorn, per

1-4-'79 bevorderd tot Wmr. te Raaite.

Zomer, H.J .• Wmr. te Dene1<amp,per 14-2-'79

verplaatst naar Boskoop (distr. 's-Gravenhage).

A,V,D.

Buitink, H.M.J., Wmr. te Driebergen, per 12-3-'79

verplaatst naar Rijswijk (distr. 's-Gravenhaçel,

Dubbelboer, H .• oft. R.P. le kl. te Driebergen, per

1-10-'78 benoemd tot hfd. Recherchezaken bij het

distr. Leeuwarden.

Honders, A., oft. R.P. 2e kl. te Driebergen, per 1-

10-'78 aangewezen als hfd. Recherchezaken bij het

distr. Utrecht .
Warrink, J., Adj. te Driebergen, per 1-5-'79 ver-

plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Wit, F. de, te Driebergen, per 1-4-'79 bevorderd tot

adm. ambten. A 2.

Dienst Luchtvaart

Buise, J.L .• vlieger te Schiphol, per 1-1-'79 be-

noemd tot oft. R.P. 2e kl. en aangewezen als oft.

toegev. staf distr. 's-Gravenhage.

Scholen

Bos, A. v.d., te Apeldoorn, per 1-7-'79 bevorderd

tot dir. oft. R.P. 2e kl., benoemd tot algemeen di-

recteur van de opleidingschoool te Apeldoorn.

Abonnementsprijs RPm
iets omhoog

Kon de uitgever de lopende jaargang nog zonder
prijsverhoging bij u thuis laten bezorgen, een kleine
verhoging van de abonnementsprijs voor de
21e jaargang is niet te voorkomen.
Met ingang van september gaat het blad f 28,00 kosten.

Binnenkort ontvangen onze vaste lezers de
acceptgirokaart waarop het nieuwe bedrag reeds is
ingevuld.
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Weer of
geen weer ...

Een puzzeltje in de zomer is altijd
kom. Lekker in de zon of een druileri:e
regendag binnen, voor onze
woordpuzzel vindt u al gauw ee
uurtjes.
U kent het recept, woorden in
in de puzzel staan omschreven of
een cijfer) afgebeeld.
Hebt u alles, tel dan hoeveel m:
letter B hebt gebruikt. Dat getal op
briefkaart aan puzzelredakteur RP-
magazine, Brahmsstraat 9, Eerbeek.
u dingt mee naar een van onze
of platenbonnen van f 25,-.

Veel plezier en veel succes!

Van de Overige puzzels behoeft
oplossing te worden ingezonden.

GROEIENDE WOORDEN,

1
In de drie kolommen moe-

1 : ten resp. woorden van 4, 5
en 6 letters geplaatst wor-

2 1
i den. Daarbij moet elk vol-
I gend in te vullen woord zo-

31
!

veel mogelijk de letters be-
vatten van het voorgaande
woord.

, !
Na oplO88ingis op de verti-
cale stippen een bekend ge-

S I

zegde leesbaar. De vraag is:
I Hoe luidt dit gezegde.

1 deel van een bijénkorf,

! SI gebak, lichaamsdeel van een
dier; 2 stuurinrichting, be-

i

7 I

stelling, topprestatie; 3 dus,
verhevener, de vergaderde

a I

toehoorders; 4 verdriet,. man van adel, rijkdom; 5
schoollokaal, mager, preek-

<; I
stoel; 6 rotte plek, gebaar,
landstreek; 7 bedehuis, in-
ham, soort sprinkhaan ;

10 8 droogvloer, ouderwets
hoofddeksel, slootvisje ; 9

;1 I
nauwzittend, zeerover,
vloerbedekking; 10 indruk-
sel, voorstel in een vergade-

12 ring, ontroering; 11 rivier
in Duitsland, strafwerk-

13 I
tuig, geneesmiddel; 12 drie-

i tal, briefvracht, invoer; 13
tuinvak, kanselrede, -doel-

~4 verdediger; 14 geestdrift,
fijnmaken, kledingstuk.

Cryptogram

Horizontaal: 1. Voorbeeld voor
aards, maar dan in 't wit (7); ï. ,~
Ede is het afgelopen (5); 8.. .Al

er de p in heeft zet-ie een boom
(3); 9. Geestelijk deel van een fles
'(4) ; 10. Al is het een sukkel, toch
je er houvast aan (4); 12 Een der
Duitse stedelijke boten (3); 13. Geen
doener (5); 14. Kunt u niet missen
(7).

Verticaal: 2. Aan de kop te zien een
watervliegtuig (9); 3. Wat appel en
aal gemeen hebben (4); 4. Deze ver-
huizing is per slot een genade (9);
5. Hoe een geradbraakte zeeman zich
voelt als hij A moet zeggen (7); 6.
Vallen slechts bij eb te vinden (7);
11. Vuur van het eiland (41.

Oplossing prijspuzzel

april

1. opmaken
8. vampier

13. eskader
19. rechter
24. dienaar
30. eetbaar
35. klinker
41. lichter

46. integer
52. nuchter
57. gluiper
63. jenever
68. arabier
74. grutter
79. equator
85. neetoor

De winnaar van de cirkelpuzzel:

W. Koolstra, Prins Bernhardstraat 2,
9974 RT Zoutkamp.
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• UITSPRAAK: 'Surinamers en politiemannen
behoren tot de minderheidsgroepen.'

(Hag. Schreuder, Zeist)

• Ook vrouwelijke wachtmeesters bij de RPtW?
Een kwestie van handig aanleggen.

• GELEZEN: 'Corruptie onder Nederlandse po-
litie stelt niet veel voor.'

(Bryand Rookhuizen, ip te Amersfoort)

• Rijtje zetten
Reserve politie - kwestie van inzetten
Politiepet - kwestie van opzetten
Drukke straat - kwestie van afzetten
Scheermes - kwestie van aanzetten
Barkeeper - kwestie van omzetten
B-diploma - kwestie van doorzetten
Vreemdelingen- kwestie van uitzetten(?)

• GEHOORD: 'Bordewijk? Da's toch die man
van Karakter?' (Gempo Amsterdam)

• Salaris RPtW na verhuizing: Loon op Zand.

ZOGENAAMD 13

Gevederde kollega's

Struijs
de Haan
Vink
Vogel
de Gans
Kieviet
Koekoek
Kip
Mus
Kwakkel
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POSTBUS 120
6720 AC
BENNEKOM

Reacties van lezers op de
inhoud van RP-Magazine
kunnen worden ingezonden
aan:
Eindredactie RP-Magazine,
Postbus 120,
6T20 AC Bennekom.
Hoe korter en bondiger uw
brief, des te groter de
kans op plaatsing.

Bescherming tegen elke
vorm van misbruik o . o

Nederland had weer licht hinder van de

verkiezingskoorts. Deze keer ging het
om de Europese verkiezingen. De grote

en enkele kleine - partijen hadden
er moeite en kosten voor over de Neder-
landse kiezer te overtuigen van de im-
portantie van deze verkiezingen.
Van de middelen om de kiezer te trach-
ten te bereiken was een advertentiekam-
pagne er een van.
In het Algemeen Dagblad van zaterdag
2 juni j.l. trof ik er een aan. Van de

V.V.D.
,,fJw recht op vrijheid en veiligheid
staat op het spel" stond er boven. Dan
een foto. Een beeld van een situatie op
een van de autosnelwegen met Rij kspo-
litiemensen (AVD'ers) op de achter-
grond en het gezicht van de V.V.D. mi-
nister van Binnenlandse Zaken op de

voorgrond. Daaronder vet: , , Bescher-

ming tegen elke vorm van machtsmis-
bruik".
Dan wat informatie over het waarom
van deelneming aan de verkiezingen en

enkele liberale wensen.

,,Veiligheid op straat" is de volgende
kop. De bekende kreten vanl ,,'t ls toch
te gek dat steeds meer mensen met angst

de straat op gaan. De straat is van u en

mij".
Over aanpak van het internationale ter-
rorisme enzovoort. En dan 'Stem voor
vrijheid en veiligheid', getekend
H. Wiegel, Vice-Ministerpresident, Mi-
nister van Binnenlandse Zaken.
Een mooie advertentie vinden de ma-
kers ervan misschien wel. Of ik hem zo
mooi vind? Nou, bepaald niet. De en-

tourage al of niet totografisch ge-

monteerd - op de achtergrond van de

spreker wordt namelijk gevormd door
leden van het politiekorps waarvan ook
ik deel uitmaak. Die kollega's staan

Schending
mensent€chten.
ding van burgem
De media staan er u

Denk maar'aan lra
zitten we hier in W
ropa toch wel een sr

ter. Oh ia?

I nderdaad.
schermd. Volgens d

Rechten van de Mr
ring waard is zonde
En die controle ont
landen. Daarom gai
se Liberaal-Democ
dereen zelf zijn of h
bii het Europese H
van de Mens.

Machtsmisl
litieke of economi
moet bestreden w(
ropese Liberaal-l
daarom voor iederr
ciale zekerheid. Op
Op onderwiis, dat t
belemmeringen.

@
't Is toch te

daar - naar mijn mening niet als indivi-
du, maar als vertegenwoordiger van het
korps Rijkspolitie. Ik voel me daarom
direkt bij het tafereel betrokken. En
daar pas ik voor. Ik weiger om me als
politieambtenaar te laten gebruiken om
kracht bij te zetten aan de kreten van
welke partij ook.

Het is naar mijn oordeel ongepast een

instituut als de politie te gebruiken in
bij voorbeeld verk iezingsadvertenties
met een dergelij ke tendentieuze strek-
king.

A. Huizing,
Apeldoorn.

RESHTOPVnIIHEID EN
VEIIIGHEIDffiOPHET§PEI

rorng van
n. Schen-
rgerrechten.
rn ervol van.
rn lran. Dan
in West-Eu-
een stuk be-

moet je toch zonder angst kunnen lo-
pen. Daar moet ie gewoon iezelf kunnen
zíin.ln Europees verband moet het in-
ternationale terrorisme dan ook ècht
aangepakt worden.

Stem voor vrijheid en veilig-
heid. Voor uzelf. Voor anderen. Voor ie-
dereen. Voor de kans om gewoon iezelf
te kunnen ziin.

H. tViegel
Vice-M inisterpresident
Minister van Binnenlandse Zaken

STE}T
opTruM
ur§T3

Cornelis Berkhouwer
Vice-Voorzitter
Europees Parlement

BESCHERÀ{ING TEGEN ELKE VORIT{
VAII]VIA K

ld. u en ik worden be-
rs de Verklaring van de
Mens. Wat die verkla-
der controle weten we.
rntbreekt nog in te veel
gaan de WD/Europe-

raten zorgen dat ie-
f haar beklag kan doen
Hof voor de Rechten

risbruik van welke po-
mische aard dan ook
worden. De WD/Eu-
rl-Democraten eisen
ereen ook recht op so-
)p bestaanszekerheid.
rt u zelf wenst. Zonder

HEID OP STRAAT
't Is toch te gek dat steeds meer

mensen met angst de straat op gaan. De
straat is van u en mij.Van iedereen.Daar

19
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DISTRICT ALKMAAR
M. J. de LEEUW,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel.072 - 11 86 00 (thuis:022§ - 2251.

DISTRICT AMSTERDAM
B. ROOMER,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam
tel. 020 - 2263 22 (thuis: 02990 - 210 521.

DISTRICT APELDOORN
W. VAN MIDDEIKOOP,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn
tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 22!.

DISTRICT ASSEN
F. SCHOLTENS,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404. KK Assen
tel. 05920 - 218 88 (thuis: 05920 - 511 74!..

DISTRICT BREDA
P. DE BRUIN,
Bureau: Heerbaan 42-44,4811 MA Breda
tel. 076 - 12 40 61 (thuis: 01654 - 15271.

DISTRICT DORDRECHT
S. E. N. M. FLEMMINKS SMID,
Posttrus 174, 3300 AD Dordrecht
tel. 078 - 1374 44 (thuis: 078 13 73 54).

DISTRICT EINDHOVEN
G. A. WONINK,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRICT's-G RAVEN HAG E

Th. SPELT,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180, 2352 JO Leider-
dorp, tef . 071 - 89 92 70 (thuis: O71 - 15 24 97t..

DISTRICT GRONINGEN
H. J. KUIPER.
Bureau: Prof . Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen
tel. 050 - 13 35 42 (thuis: 05945 - 27 gfil.

D ISTRICT's-H ERTOG EN BOSCH
G. A. BOOT,
Bureau: Vlijmenseweg 50A, 5223 GW Den Bosch
tel. 073 - 21 51 15 (thuis: M192 - 38 95).

DISTRICT LEEUWARDEN
J. SCHEPER,
Bureau: Noordersingel 100, &)17 BD Leeuwarden
tel. 05100 - 223 45 (thuis: G5100 - I 13 95).

DISTRICT MAASTRICHT
P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Stationsstraat 42-4, 6221 BR Maastricht
tel. 0€ - 5 42 22 (thuis' 04497 - 13 l1l.
DISTRICT MIDDELBURG
G. J. HELMENDACH,
Bureau: Groenmarkt 14, €31 BH Middelburg
tel. 01 180 - 2 ffi 85 (thuis: 01 180 - 2 § 87l-.

DISTRICT NIJMEGEN
A. VAN DER SCHEUR,
Bureau: Arksteestraat 2, 6511 MZ Nijmegen
tel. 080 - 2282 73 (thuis: 08&)4 - 77 731.

DISTRICT ROERMOND
W, A. G. MEULENBERG,
Bureau: Europalaan O 31, 6075 EB Herkenbosch
tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 1824l..

DISTRICT UTRECHT
A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03(ts - 28 651.

DISTRICT ZWOLLE
C. A. VAN DER HORST,
Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
tel. 05200 - I 06 25 (tlrurs: 05200 3 15 68).

RIJKSPOLITIE TE WATER
U DE LANGE,
Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam
tel. 020 - 26 33 1l (thuis: O22%- 1 41 00).

noteren: naam, adres en telefoon van uw info ! OPLEI DINGSSCHOOL HARLINGEN
G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41, 8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN
J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexernerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexeml
tel. o4748 - 6 66 (thuis: 04748 - 1471l..

OPLEI DINGSSCHOOL APELDOORN
A. DE JONG,
School: Arnhemseweg 348,7934 AC Apeldoorn
tel. 0n5 - 23 09 03 (thuis: 08338 - 2323l-.

KADEROPLEI DI N GSSCHOOL
B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg W;,7334 AC Apeldoorn
ter. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHWAART
P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Sóiphol, postbus 7577
tel. 020 - 17 45 55 (thuis:01725 - 12 30).

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, S)72 LB Driebergen
tel. 03438 42 42 (thuis: 03(ts - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE
J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2,2273 VB Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE
P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,
3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20 301.

RESERVE RIJKSPOLITIE
D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat Xi, 1411 PH Naarden
te|.02159 - 42579

!-voöEDEircEle-lr-ln?Eilv-oïï-eila-f Ë-N;ftn
overname goedlopende leningen oÍ hypotheken geen probreem
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TrarGrcrde Hypotheek
bezit ziinde woonhuizen verlaagde tarieven

persoonlijke leningen tot 120 maanden

netto in handen
24
mnd

36
mnd

48
mnd

60
mnd

96
mnd

120
mndnetto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd

f 15.000. -f 20.w,-
f 25.W,-
/ 30.000, -f 40.000, -f 50.000, -f 60.000, -f 70.w,-
f 90.000, -

220, -2w,-
359, -4n,-
5@, -
715, -
858, -
999, -

1145, -

179,-
2y,-
2§,-
346, -
459, -
598, -
718, -
838, -
958, -

155, -
205, -
255, -
305, -
403, -
548, -
658, -
768, -
878,-

f 2.w,-
f 3.500, -f 5.000, -f 9.000, -f 10.000, -f 14.W,-
f 15.000, -f 17.W,-
f 20.w,-
f 25.W,-
f 30.m0. -

125
174
28
$0
€5
676
723
819
960

12W
1438

90
126
179
281
346
480
515
582
683
850

1017

145
223
276
383
rmg

464
543
676
8@

tíq
190
235
325
346
391
459
570
682

139
170
237
252
285
333
413
/193

150
208
220
2fi
291
360
432Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.

U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS. OF TAXATIEKOSTEN.
RENTE FISCAAL AFTREKBAAR.
VERVROEGD AFLOSSEN ZONDER BOETE.
(slechts 1 o/o afsluitprovisie)
AFHANDELING IN 3 DAGEN.

Ook tussenliggen
120 mnd.: alleen

@
. gpen inÍormetir

de bedragen en hoger.
voor sta-caravans en pleziervaartuigen

r werkgsvcr r kwiitschelding bij overlijden

E M MASTRAAT 7, 801 1 AE
Kantooruren 9.OO-20.00 uur.

ITI-TII

ZWOLLE, TEL. O52OO-13807 (4 lijnen)
savonds b.g.g. tel. 4OO24.
III-IIIIII
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Veldpolitie kreeg
'Reewildt-
onderscheiding

VORDEN. - 'De Veldpolitie
heeft zich vanaf haar oprich-
ting in 1955 met grote voort-
varendheid ingezet om de
wildstroperij in het algemeen
en die van grofwild in het bij-
zonder te beteugelen. Deze
stroperij dreigde met name
voor het reewild bijna ka-
tastrofale vormen aan te ne-
men. Daaraan is door de
Veldpolitie een halt toegeroe-
pen. Bovendien is van de
Veldpolitie een sterk stimule-
rende invloed uitgegaan op
het partikuliere jachttoezicht,
dat zich thans bij de bestrij-
ding van de wildstroperij ge-
ruggesteund voelt door die
Veldpolitie. OoÍ< binnen het
korps Rijkspolitie en bij be-
trokken gemeentepolitiekorp-
sen speelt zij veelal een door-
slaggevende rol door coör-
dinerend optreden, bijstand-
verlening en het geven van
voorlichting en instruktie. Bij
de beteugeling van de wild-
stroperij kon de Veldpolitie
zowel in repressieve als in pre-
ventieve zin opmerkelijke
suksessen boeken, dankzij het

Overhandiging van de wissel-
pnjs en de (blijvende) replica.

grote enthousiasme, de uit-
zonderlijke inzet en door-
tastendheid - vaak ten koste
van het privéleven en met

voorbij zien aan onmisken-
baar gevaar - en deskundig-
heid van de betrokken ambte-
naren persoonlijk.'
Aldus luidde de motivering
van de jury, die de 'Wissel-
prijs Vereniging Het Reewild'
toekende aan de groepen

Veldpolitie van het korps
Rijkspolitie. De onderschei-
ding werd op 26 mei tijdens de
algemene ledenvergadering
van de vereniging door voor-
zitter M.K.H. Vos uitgereikt
aan de Algemeen Inspecteur,
die daarvoor met een afvaaÍ-
diging van de Veldpolitie naar
Vorden was gekomen.
Voorzitter Vos merkte op dat,
mede dankzij het optreden
van de Veldpolitie, Nederland
weer over een reewildstand
kan beschikken. Het aantal is
sinds l95l gegroeid van 5000
naar 25.000 stuks.
In zijn dankwoord herhaalde
generaal P.J. Plattel de toe-
zegging dat het aantal Veld-
politie-ambtenaren, thans
werken er bij de groepen
Elspeet, Boxtel, Zundert,
Maasbracht, Maarn, Hans-
weert en Ommen ongeveer 50
man, zal worden uitgebreid
tot 170, bij de 17 groepen (in
elk distrikt één).
De wisselprijs, bestaande uit
een bronzen plastiek van een
reebok, heeft een plaatsje ge-
vonden op de Algemene In-
spectie. Voor de personeelsle-
den was er een foto van de
prijs en een afschrift van het
juryrapport. (AH. Foto G.H.
Braakhekke)
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Advertentie

MAu{STRICHT.- In Lim-
burg zijn de speurhondgelei-
ders op de reklametoer. Zii
vinden dat hun diensten meer
aandacht mogen hebben van
de kollega's en daarom plaat-
sten zij tussen de routinebe-
richten in het Informatiebul-
letin van de recherchegroep
Maastricht deze advertentie.

HONDEN HOUDEN VAN
MENSEN

Met deze zin begint de slogan
van de bloemen branche, zi
het in andere woorden. De

slogan van de speurhonden
geleiders ls in dezeAde ffant,
namelijk:'Speurhonden hou-
den van politiewerk, haal ze
noar het bureau.'
Onze speurhondengeleiders in
district Maastricht willen U'daarom 

adviseren meer van
hun diensten gebruik te ma-
ken, zoals btj:

revieren of aÍzoeken
plaats delict;

spoorzoeken;
sorteren.

De viervoeters FRANK EN
FLIP staan te popelen om U
van dienst te kunnen zijn.
Mocht U twijfelen over inzet
van een speurhond, dan toch
graag even telefonisch overleg
met hun geleiders. .Assis ten-

tieaonvragen dag en nacht via
de meldkamer Maastricht,
U3-54222 omdat men daar
weet wie dienst heeft.
Ook district Roermond heeft
twee trouwe dienaren op dit
gebied, namelijk REX en
ARES.
Wist U trouwens dat speur-
hondgeleider Berlijn een ge-
certificeerde BIJTHOND
heeft, bntikbaor en inzetbaar
bij ordeverstoring€fr, huiszoe-
kingen en andere calamitei-
ten?
Daarom, het devies voor de
komende tijd is:
MAAK UW ZAAK ROND,
MET DE SPEURHOND
Kunnen FRANK, FLIP, REX
en ARES op U rekenen?

hotrcl
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Directeur-
Generaal opende
distriktsburo
Breda

BREDA.- flst verkeersbord
met tijdvermelding bij de spe-
ciaal voor de Rijkspolitie ge-

reserveerde parkeerplaats en
een foto van het oude gebouw
aan de Kraanstraat in Breda
zijn de enige in het oog vallen-
de herinneringen aan het ver-
blij f van de staf en recherche-
groep van het distrikt in het
Bredase stadscentrum. Een
oud buro met een geheel eigen
sfeer is ingeruild voor een mo-
derne kantoorflat aan de
Heerbaan 42-44 te Breda.

Op 28 mei vond de officiële
opening plaats door het hoofd
van de Directie Politie (van
Justitie), Ínr. J.H. Grosheide:

'Dit is nu het derde distrikts-
buro dat binnen vrij korte tiid
wordt geopend. Openingen
worden iets gewoner en ik
denk daarom dat ik ben uitge-
nodigd de handeling te ver-
richten.'
In zijn openingsspeech ver-
klaarde de DG met grote be-
langstelling uit te zien naar de

eindrapportage van de proef-
distrikten, waarvan Breda een

is. Zijn interesse voor het pro-
ject bleek ook duidelijk bii
het bezoek aan de meldka-
mer, het infocentrum en de

Distriktsburo Breda, dat on-
derdok biedt aan 120 perso-
neelsleden van o.a. staf, re-
cherchegroep, parketpolitie
en meldkamer.

sectie Vóortgangskontrole.
van de Algemene Dienst.
Enkele dagen vóór de inge-
bruikneming hadden deputa-
ties uit het distrikt het nieuwe
gebouw bezichtigd en de trot-
se DC Van Nijnanten kado's
overhandigd.

Op 29 mei was er een open
dag voor het publiek en een
ontvangst van oud-groeps-
qommandanten.
(S.G.M. Worm).
Foto's H.L. van Harrevelt/-
BPV

Wmr. K.A. v.d. Maas (gr. Steenbergen) bood de DG de-
ze reuzesleutel aan', waarmee Mr. Grosheide de openings-
handeling verrichtte.

Nu ging de baas eens
op de fiets

MA\ASTRICHT.- M. Sinke,
oud-groepscommandant van
de groep Meerssen der Rijks-
politie, zal zich zijn afscheid
in verband met f.l.o. nog lang
heugen. Op z'n laatste werk-
dag stonden 's morgens rond
een uur of negen vijftien per-

soneelsleden voor z'n deur om
hem naar het groepsburo te

begeleiden. Iedereen was op
zijn fiets - al of niet voorzien
van zwaailicht - en gaf daar-
mee al iets van de wens van de
nieuwe groepscommandant te
kennen, die had laten weten
dat er meer fietspatrouilles op
het dienstrooster van de groep
zullen worden gepland. De
groepsleden lieten middels een
spandoek weten daar minder
moeite mee te hebben, als ook
de nieuwe baas zijn steentje
zou bijdragen. (PHMC)
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Yerkeers-
overtreders op de
koffie bij de AVD

HARDERWIJK.- De jonge
motorrijder \ryas niet een man
van erg veel woorden. Hij was
net door de bemanning van
een onopvallende surveillan-
ceauto van de AVD uit het
drukke TT-verkeer geloodst
en naar de parkeerplaats bij
strand Nulde, onderweg van
Harderwijk naar Amersfoort,
geleid. Daar bleken 145 'ech-
te' kilometers en een gladde
achterband goed voor een
proces-verbaal. Tegen de
vriendelijke maar zakelijke
politiemensen had hij weinig
weerwoord, een uitnodiging
voor een bekertje koffie nam
hij nog aan, maar voor de rest
had hij het al gauw gezien bij
de gastheren van de AVD. Na
even op het 'expositieterrein'
te hebben gekeken startte hij
zijn motor en reed \ryeg.

Een van de reakties van weg-
gebruikers die hun medewer-

king verleenden aan de proef
van surveillanten van de Alge-
mene Verkeersdienst om tot
meer kontakt te komen met
weggebruikers. Een initiatief
dat in de afgelopen maanden
gestalte kreeg bij verkeers-
kontroles in Maarsbergen,
Gilze Rijen en Strand Nulde.

Majoor Kleppers van de
AVD: 'Bij de aktie 'Zwarte
Zes' van enkele jaren geleden
hebben de surveillanten ont-
dekt, hoe prettig het is om
even de tijd te hebben wat uit-
voeriger met de verkeersover-
treders te praten. De kontak-
ten tussen de mensen van de
AVD en de weggebruiker spe-
len zich meestal af op de
vluchtstrook van de autosnel-
weg. Daar is geen gelegenheid
voor langdurige diskussies,
daar is de plaats te onveilig
voor. De surveillanten zelf
zijn met het idee gekomen om
verkeersovertreders uit te no-

Tenten opgeslagen in
Gilze-Rien (Foto's H.TL.P.
Jeukens/AVD)

§ -S*

Drukte bij motel Nulde (Foto P. de Wit/AVD)
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digen voor een kopje koffie
en een napraatje over wat er
aan de hand is. Natuurlijk
kunnen de mensen de uitnodi-
ging van de hand wijzen,
maar het verheugende is dat
toch velen bij ons op de koffie
willen komen'.

Driemaal hebben de AVD'ers
hun tenten opgeslagen. Steeds
werd een plaats gekozen,
waar niet alleen passanten,
maar ook bezoekers van na-
bijgelegen wegrestaurants
konden worden ontvangen.
Behalve een kleine tentoon-
stelling van mensen en materi-
aal van AVD, Dienst Lucht-
vaart en (in Harderwijk) de
Rijkspolitie te Water, was er
ook ruimte gemaakt voor het
tonen van video-beelden van
verkeer.
Voor de kinderen lag er een
kleurplaat klaar.
Gaat de AYD met deze akties
door?
Kleppers: 'Om te beginnen
gaan er binnenkort enquëte-
forumulieren de deur uit naar
de mensen die we in deze ak-
ties hebben ontmoet. W'e wil-
Ien graag weten hoe zij ons
initiatief hebben ervaren. In-
tussen gaan wij ook eens kij-
ken waar we mee bezig zijn.
Misschien komen we wel tot
de konklusie dat we er mee
moeten stoppen of dat we het
anders moeten doen.'
In ieder geval had het kontakt
voor een vijftal jongelui dat
per motor van Assen naar
Amsterdam onderweg was
een hoopgevend resultaat. Na
een gesprek met een geduldig
luisterende Paul Meijers en
het zien van de videobeelden
(overigens voorzien van een
nogal betuttelende tekst, red.)
met als onderwerp 'motorrij-
der in het verkeer' merkte een
van hen op: "k Heb er toch
wat van geleerd. Ik ben de
motorrijder eens gaan bekij-
ken met de ogen van een auto-
mobilist en dat is misschien zo
slecht nog niet.' (AH)
(Foto's AVD)

Limburgse RP'ers
adopteerden nandoe's

MÀ{STRICHT.- De Lim-
burgse Rijkspolitie heeft de
smaak van het adopteren te
pakken. Nadat de kollega's
van de groep Stein een kind in
een ontwikkelingsland had-
den geadopteerd, stelden de
leden van de groepen Born en
Susteren zich garant voor een
bedrag dat nodig is vóor 'kost
en inryoning' voor twee nan-
doe's in het bedreigde dieren-
park 'Kasteelpark' te Born.
De goede relatie tussen de po-
litiemensen in het zuiden en
het dierenpark bestond al veel
langer. Aangetroffen dieren
werden er altijd liefderijk op-
genomen en verzorgd.
Door de RP werd meer dan
eens assistentie verleend.
De direktie van het dieren-
park stelt de lezers van het
RPm graag in de gelegenheid
de 'rare vogels van de Rijks-
politie' te bezichtigen. Door
inlevering van de hierbij ge-
plaatste bon is men zeker van
een reduktie van vij ftig cent
op de toegangsprijzen. Overi-
gens is er nog veel meer te zien
in het Kasteelpark. Voor de
kinderen is er een open kin-
derboerderij. (PHMC)

Foto's: Peter Roozen.

Lezers von het RP-Mogozine genieten bij
inlevering van deze bon een reduclie van
Í 0,50 op de toegongsprijzen.

zc
É

Abraham J. Schoon-
derbeek
ZWOLLE.- Kollega J.
Schoonderbeek van de groep
Delden werd vijftig jaar. Hij
zag Abraham, zoals dat dan
heet. Ook aan de bevolking
van zijn woonplaats Bentelo
rvas deze heugelijke gebeurte-
nis niet voorbijgegaan. Op
een spandoek op het dak van
een plaatselijke slijter annex
café kon men lezen wat er aan
de hand was. Of de verjaar-
dag heeft geleid tot een hogere
omzet voor de caféhouder is
niet bekend. (CAvdH)
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RP in
hout
Navo

Noorderwijker-
aktief Yoor de

LEIDERDORP.- Toen de
laatste NAvo-vertegenwoor-
diger op 3l mei het kongres-
centrum 'De Leeuwenhorst'
in Noordwijkerhout had ver-
Iaten en majoor R. Bordewijk
(Den Haag) iedereen kon la-
ten weten dat de Navo-top-
konferentie althans voor
wat betreft het 'politiegedeel-
te' - zonder problemen was
verlopen, was toch iedereen
die opgetrommeld was voor
de veiligheid van de hoge
gasten, opgelucht.
'Duizend man politie te
Noordwijkerhout', veronder-
stelde de Telegraaf. tlet wa-
ren in elk geval velen die mee-
werkten aan de 'mammoet-
opdracht' om voor de veilig-
heid rond de konferentie te
zorgen. M.E.-pelotons uit
Den Bosch, Apeldoorn en
Den Haag zorgden voor de
buitenbewaking in de bosrijke
omgeving. De groep logistiek
wist antwoord te geven op
duizend-en-een vragen , zij
zorgde voor alle denkbare en

Pauze bij het explosieventeam
van het distrikt Den Haag trj-
dens het werk in het kasteel
Duivenvoorde (anno l63I) in
Yoorschoten, waar de Navo-
top zou lunchen.

ondenkbare voorzieningen en
materialen, explosieventeams
deden steekproeven, militai-
ren brachten o.a. prikkel-
draadversperringen rond het
kongrescentrum aan en de
Koninklijke Marechaussee
verrichtte haar dienst binnen
het gebouw. (ThS)

Benzame fietser

Gedurende de Navo-
konferentie in Noordwijker-
hout werd er ook gedemon-
streerd. Op de Brink hadden
zich groepen (vooral) jonge-
ren verzameld die borden
meevoerden met o.a. '30 Jaar
Navo, 30 jaar teveel'. Er was
ook een eenzame fietser die
liet weten: 'Navo? Ja!' Mobiele meldksmer: zenuwcentrum.
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RP deelde mee in
eer van tBar- en
Boosonderscheiding'

ZEIST.- Tijdens de Algeme-
ne ledenvergadering van de

K.N.A.C. op 17 mei in het
K.N.V.B.-sportcentrum zijn
Rijkswaterstaat, Provinciale
Waterstaat, Wegenwacht,
Sleep- en Takelbedrijven en
Rijkspolitie eens flink in het
zonnetje gezet, naar aanlei-
ding van hun optreden in de

afgelopen wintermaanden.
Vertegenwoordigers van al die
diensten, o.w. kollega K.R.
Brink van de verkeersgroep
Groningen, kregen er de 'Bar-
en Boosonderscheiding': een

verzilverd zoutvaatje met in-
scriptie'Winter 1978-1979',
een symbool voor het begriP
zoutstrooien.
'Wat gebeurt er, als men er
niet in slaagt het verkeer op
gang te houd en, zoals we in de

afgelopen winter in enkele de-
len van ons land hebben kun-
nen zien', aldus KNAC-
voorzitter mr. L.P. Nijen-
bandring de Boer. 'De KNAC
wil namens de automobilist
nog eens zeeÍ duidelijk erken-
telijkheid laten blijken aan

hen die zich bijzonder hebben
ingespannen om de zaak op

gang te houden. Inspanningen
die voor wat betreft de 'Wa-
terstaten' te maken hadden
met het ruimen van sneeutv,

het strooien van zout, het op
gang houden of weer op gang
brengen van het verkeer. Par-
tikuliere organisaties als We-
genwacht en Sleep- en Takel-
bedrijven, die gestrande

auto's vlot trokken. De

Vertegenwoordigers van
diensten en bedriiven die in
aanmerking kwamen voor de
'Bar- en Boosonderschei-
ding', o.a. Kollega K.R.
Brink.

Rijkspolitie, die belast is met
een essentieel deel van de ver-
keerszorg, namelijk het steu-
nen en regelen, het ontwarren

van verkeersknopen die ont-
stonden bij botsingen'.
De dames van de vertegen-
woordigers kregen bloemen
en voor de onderscheidenen
was er sneeuw. Kunstsneeuw
weliswaar die herinneringen
aan barre tijden deed oproe-
pen. (HJK)

(Foto Nat. Fotopersburo)

RP-Elst gooide de
deuren eens open

NIJMEGEN.- Toen op 14

oktober 1970 de eerste nieuw-
bouw van het groepsburo in
Elst werd opgeleverd, schreef
de toenmalige groepscom-
mandant R. Klinkhamer
reeds, de indruk te hebben dat
alles te klein en te krap was

opgezet. De beschikbare
ruimte was toen bedoeld voor
20 man, waarvan 9 voor het
rayon. Inmiddels bedraagt de
organieke sterkte van de
groep 42 man en doen er op
het rayon23 mannen en vrou-
wen dienst. Een uitbreiding
van de capaciteit van het buro
bleek hoog noodzakelijk. On-

langs kwam er voor de groep
offïciëel een eind aan de huis-
vestingsproblemen, toen
'W.A. te Hennepe, de eerste
vrouwelijke wachtmeester in

Elst, de sleutel voor de toe-
gangshekken naar de binnen-
plaats kon overhandigen aan
burgemeester Baron van Hö-
vell tot Westerflier en het pu-

Groepsburo Elst

bliek gastvrij kon worden ont-
vangen op een open dag in en
om het nieuwe buro.
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Nederlandse en Duitse
'Porschebrigade' hiel-
den reiinie na 20 iaar

DRIEBERGEN.- Op 28
april vormde Limburg het de-
cor voor een retinie tussen de
allereerste Porsche-surveillan-
ten van de S.A.S.-groep en
hun Duitse kollega's van de
voormalige Landesautobahn-
zvg (LAZ) Nordrhein/West-
falen.
Aanleiding voor dit feestelijk
treffen was de reis die een de-
legatie van de Rijkspolitie
twintig jaar geleden maakte
naar de LAZ in Dtisseldorf
om er kennis te maken met
een voor die tijd geheel nieuw
surveillancesysteem op auto-
snelwegen. Met hulp van de
Duitse kollega's werd toen de
eerste steen gelegd voor wat in
latere jaren werd uitgebouwd
tot de huidige Algemene Ver-
keersdienst.
Gastheren bij de ontvangst
waren de heren W.H. van
Ballegoijen de Jong (oud-
hoofd buro Verkeerszaken
A.I.), Ing. A. Blokzijl (oud-
hoofd Pol. Techn. Dienst) en
A.C. Vogel (commandant
AVD) 's Avonds waren 160

genodigden, onder wie ook de
eerste 50 medewerkers van de

Sectie Bijzondere Verkeersta-

ken, getuige van een Porsche-
parade met fakkels en lampi-
ons. Twintig surveillance-
auto's reden onder muziek
van de Koninklijke Harmonie
Bocholtz de binnenplaats van
het bijzonder sfeervolle kas-
teel Erenstein in Kerkrade op.
De inspectie van de voertui-
gen vond plaats door de oud-
commandant van de LAZ,
Viktor Manweiler, thans
hoofd van de politie te Bonn,
i€n de heren Van Ballegoijen
de Jong en Vogel.
Als herinnering boden de
Duitse gasten een originele
'eiserne Schutzmann' (een
praatpaal) aan die bij de in-
gang van het terrein van de
AVD een funktionele plaats
zal krijgen. (ThL.)

Porccheporode

Een 'Uzeren politieman' als
aandenken

(Foto's AVD)

lrort
&klein

gelezen

o De gemeenten Susteren,
Roosteren en Nieuwstadt
hebben voor de groep Suste-
ren der Rijkspolitie een
geluidsnivometer aan-
geschaft. Om op de decibel-
len te passen. (De Limbur-
ger)

o Voor de CdK van Gel-
derland, mr. W. Geertsema
heeft alle hoop op een van
onder af groeiende srrnen-
werking tussen gemeente- en
rijkspölitie laten varen sinds
de minister van justitie heeft
uitgesproken dat alleen mag
worden samengewerkt met
volledige distrikten van de
Rijkspolitie. 'Wij zien ver-
langend uit naar de totale re-
organisatie van de politie',
zo zei hij. (Gelderlander)

o Commissaris Huskens van
de Venlose politie wil een an-
dere verdeelsleutel hanteren
bij de vaststelling van de
korpssterkte. Hij denkt aan
een puntensysteem voor on-
derwerpen als criminaliteit,
verkeersaanbod, vreemdelin-
genaantal, drugproblematiek,
transportwezen. Het punten-
totaal zou moeten korrespon-
deren met de sterkte. (Dagbl.
Nrd. Limburg)

o Zestien politie-officieren
(o.w. de RP'ers J.F. Pruis en
D. v.d. Meeberg, red.) heb-
ben in het programma van een
managementskursus te Warns-
veld onder leiding van 'rook-
magiër' Jasper Grootveld een
vlot Yan piepschuim in elkaar
gezet om er vervolgens de ou-
de IJssel mee af te varen. Het
experiment was opgezet om te
komen tot andere vormen van
onderwijs. (Graafschapbode)

Alkoholkontrole: mond op neus

LEEUWARDEN. - De pijn
van het volwassen worden.
Die voelde een wachtmeester
in de 'politiepubertijd' van
de opvangeenheid Dantuma-
deel aan deà lijve, toen hij
een chauffeur die hem lodde-
rig aankeek en op niet mis te
verstane wijze naar sterke
drank rook. De wacht-
meester wilde nog meer ze-
kerheid: "Wilt u effe in mijn
neus blazen". " In uw neus
blazen? Jazeker?" De man
stapte uit, deed een snelle
hap naar het uitstekende
lichaamsdeel van de jonge

politieman, hield het goed
tussen de tanden en begon
energiqk te blazen. De auto-
mobilist had sukses. Nadat
de met alkoholgeuren veÍza-
digde lucht de longen van de
wachtmeester had bereikt,
liet hij weer los met de
opmerking: "Zo goed me-
neer?" In de GSA is (zoals
het rapport-Borra dat voor-
schrijft) nagepraat over de
kontrole en wat er fout ging
bij de blaasneusbijtproef.
Wat er met de chauffeur is
gebeurd vertelt het verhaal

23

niet. (JS)

I

Rp.org_RPM79_08_aug_nr.12_compri 218



Maandblad au.g. Lz

INI)ITN
Honderd jaar na Domela

Precies een eeuw geleden - september 1879 - richtte
de uitgetreden predikant Domela Nieuwenhuis in Den

Haag de eerste'sociaal-Democratische Vereeniging'
op. De potitie was al gealarmeerd. Er zouden jaren

van strijd tussen 'socialen' en politie volgen. Met als

een van de tragische hoogtepunten: het neerslaan van

het Palingoproer in 1886 (zie de omslagprent) door
militaire assistentie, ten koste van 26 doden.
Er is veel veranderd. Talrijke socialisten bekleden nu
verantwoordelijke overheidsfunkties, als minister,
CdK, burgemeester, rechter, OVJ, ook als politie-
ambtenaar.
Politie en PvdA zien elkaar niet meer als natuurlijke
vijanden. Maar laten we eerlijk ziin dik is de

vriendschap niet. Instinktief heeft men elkaar de

laatste jaren links - en rechts - laten liggen.
. De PvdA wil daar verandering in brengen. Zii is bezig

een nieuwe visie op de politie te ontwikkelen. Een

werkgroep (bestaande uit politieambtenaren en ande-

ren die bij de politie betrokken zijn) heeft daarvoor de

brochure 'Politie in diskussie' samengesteld. Een inte-
ressante nota, waarin niet om de hete brij heen wordt
gedraaid. RP-M agazine viste er de (kritische) krenten
uit. Pag. l0
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Adspirant
Frans Yan Diepen
lVest-Friesland
Superstar 1979

GROOTEBROEK.- Frans
van Diepen, inwoner van het
Westfriese Benningbroek, in
het dagelijks leven adspirant
op de opleidingsschool in
Harlingen, zag op 12 mei te
Grootebroek zijn sportieve
strijd bekroond met de eervol-
le titel 'West-Friesland Su-
perstar 1979' .

Frans wist zich na de onderde-
len hindernisbaan, optrekken,
hardlopen, penaltyschieten,
hometrainerrace, verplaatsen
in de touwen, meelzakdragen,

basketbaldribbel en matten-
race, die deze vierde su'-
perstarfinale op het program-
ma had staan als eerste te
plaatsen.

Frans van Diepen ontvangt de
prizen von de heer J. Oosten-
dorp van de Rekreatiege-
meenschop De Streek.

Zwolle Yerenigings-
kampioen biljarten

ZWOLLE.- Op 9 april is het
organiserende distrikt Zwolle
oostelijk verenigingskampi-
oen biljarten geworden. In het
biljartpaleis Stokkers in En-
schede bestreden de sportieve
vertegenwoordigers van de
distrikten Apeldoorn, Nijme-
gen en Zwolle elkaar op het
groene laken. Na de wedstrij-
den, die in drie poules werden
gespeeld, bleek dat het Zwolse
team de eerste plaats innam
met 24 winstpunten; Nijme-
gen volgde met 20 en Apel-
doorn, dat was gehandicapt
doordat een van de deelne-
mers niet was gekomen, sloot
de rij met 19 punten. (A. Jal-
ving)

N. Pronk biljart-
kampioen
distrikt Zwolle

ZWOLLE.- Kollega N.
Pronk is sinds 8 maart de
nieuwe biljartkampioen'van
het distrikt Zwolle. 'W'. Maris
werd tweede, J. Ruinewoud
eindigde op de derde plaats en
A. Jalving - de biljartorgani-
sator in het oosten - eindigde
als vierde.
In biljartpaleis Willie Stok-
kers in Enschede voerden
jong en oud (er waren meer-
dere f.l.o.'ers van de partij)
strijd om de caramboles. De
twintig deelnemers, die elkaar
in vijf poules bestreden, zorg-
den hier en daar voor boeien-
de partijen.

Volleyteam Maarssen
lYon
A.A. Perdon-beker

BILTHOVEN.- Het volley-
balteam van de RP-groep
Maarssen heeft z'n laatste
kans om in deze hoedanigheid
uit te komen, volledig benut.
Na afloop van de R.S.O.D.LJ.-
volleybalwedstrijden op 23

mei ging het team (dat inmid-
dels heeft plaatsgemaakt voor

een nieuw korps gemeentepo-
litie) met de 'A.A. Perdonbe-
ker' naar huis. De winnaars
van de andere poules werden
Vleuten I, Bunnik, Mijdrecht
II.
Aan het toernooi dat op het
terrein van de Verkeersschool
in Bilthoven werd gehouden,
namen 26 teams deel af-
komstig van alle groepen en
diensten in het distrikt
Utrecht.
De wedstrijden werden aan-

vankelijk gespeeld onder bij-
zonder prettige weersomstan-
digheden, maar moesten in de
namiddag in de regen worden
voortgezet.
Na afloop van de wedstrijden
bleek dat in poule A twee
teams (Maarssen en Verkeers-
school I) op de eerste plaats
waren geëindigd met een even
groot aantal wedstrijdpunten.
Maarssen bleek echter meer
setpunten te hebben veÍza-
meld.

Middelburg alweer
winnaar van
verkeersvoetbal-
toernooi

MIDDELBURG.- Bij een
onlangs gespeeld vierde voet-
baltoernooi waaraan uitslui-
tend teams van verkeersgroe-
pen deelnamen zag het elftal

van de verkeersgroep Middel-
burg eveneens voor de vierde
maal kans beslag te leggen op
de titel. Daarmee werd het de-
finitief eigenaar van de beker
die destijds door de comman-
dant van de Amsterdamse
groep ter beschikking was
gesteld. Adjudant J.F. de
Jonge van de groep Den
Bosch heeft inmiddels een

nieuwe beker in het vooruit-
zicht gesteld. Over het toer-
nooi dat volgend jaar waar-
schijnltjk in Breda zal worden
gespeeld, wordt in de Middel-
burgse stallen nu reeds
gesproken.
Eindstand: l. Middelburg, 2.
Breda, 3. Den Bosch (GH1
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Verdienstelijke
klasseringen
voor R.P.-wielrenners

MAASTRICHT.- Bij wie_
lerwedstrijden voor politie-
ambtenaren die op 29 april en
9 mei in Jabeek en Voeren-
daal werden gehouden, heb-
ben fietsende Rp-kollega's
verdienstelij ke klasseringen in
het eindklassement behaald.
In Jabeek werd een wedstrijd
over 53 kilometer (kategorie
deelnemers tot 35 jaar) op een
heuvelachtig parcours, ge-
wonnen door Gerrie Gabriëls
(RP-Oisterwijk). In de kate_
gorie 'ouderen' (afstand ruim
47 km) legden Harrie peeters
(RP-Urmond) en piet Moens
(RP-Amsterdam) beslag op de
tweede en derde plaats.
De wedstrijden hadden een
internationaal karakter door-
dat ook Belgen en Duitsers
deelnamen. Een plaatselijk
wielercomité verleende mede_
werking bij de organisatie.
Leden van een motorclub
zorgden dat de veiligheid opti-
maal tryas.

De publieke belangstelling
viel erg mee.

Eindstanden:
Kategorie A: l. Gerrie Ga-
briëls (RP-Oisterwijk), 2.
Etiënne Ileghems (pol. Ant_
werpen), 3. Bert de Weijers
(Kon. Mar. Goirle)
Kategorie B: l. Andreas Fis-
cher (pol. Aken), 2. Harry
Peeters (RP-Urmond), 3. piet
Moens (RP-Amsterdam).
De prestatieprijs was eveneens
voor Gerrie Gabriëls.
In Voerendaal werden de
krachten gemeten in het lan-
delijke Colmont, over een
parcours van ZZ00 meter door
de zuidlimburgse heuvels met
een fikse klim. De afstanden
bedroegen voor de renners tot
35 jaar 5l kilometer en voor
de 35-plussers 35 kilometer.
Het internationale evenement
(ook hier namen zowel zuider-
als oosterburen deel) werd on-
der ideale weersomstandighe-
den verreden. Er was een keur
aan prijzen en premies,
waarom onder toezicht van
een professionele jury
(N.W.B. en K.N.W.U.) werd
gestreden. Albert Brokken (5g
jaar) van de gemeentepolitie
Vught was de oudste deelne_
mer; hij reed de wedstrijd
zonder problemen uit.

Training voor de wedstrijd op
de Cauberg v.l.n.r. Ad von
der Vleuten, Harry peeters,
Henk Plass, Ben von den
Burg, Karel Houben, Jos
Speetgens. Foto Frits Wid_
dershoven.

Eindstanden:
Kategorie A: l. Etiënne Ileg_
hems (pol. Antwerpen), 2. Al_
fons Nooyens (Rijkswacht
Turnhout), 3. Gerrie Gabriëls
(RP-Oisterwijk)
Kategorie B: Hein Cuijpers
(G.P. Roermond), 2. piet Cu_
velier (RP-Amsterdam), 3. Jo
Tromp (RP-Amsterdam).

Rijkspolitie
Groningen wint
volleybaltoernooi

GRONINGEN.- Een ream
van de Rijkspolitie uit het dis_
trikt Groningen is winnaar ge_
worden van de ,Zegekar, 

tij_
dens het jaarlijkse volleybal-
toernooi voor politieteams,
dat op 9 mei werd gehouden
in de Veendammer Sorgh-
vliethal. Er namen 24 teams
deel aan dit tiende toernooi.
(HJK)

Harlingse adspiranten
betaalden hun gelag
anders

HARLINGEN.- Een van de
gebeurtenissen die de Harling_
se middenstandsvereniging ter
gelegenheid van d,e z.g. .tob_

bedagen' organiseerde, was
een wedstrijd touwtrekken
voor bedrijven. Reeds jaren
legden de deelnemers uit de
sector horeca zoveel gewicht
in de touwen, dat andere deel_
nemers bij voorbaat kansloos
moesten worden geacht. In_en
outsiders gaven de adspiran_
ten van de opleidingsschool
ter plaatse, die meenden de
blauw- zwarte kleuren van de
Rijkspolitie te moeten verde_
digen, dan ook geen enkele
kans toen zij zich voor het
sportieve evenement lieten in_
schrijven.
Tot verwondering van vele
toekijkende Harlingers en tot
verbijstering van het ,bar-
wezen' trokken de adspiran_
ten iedere tegenstander in
looppas over de eindstreep.
Kuilen in het wegdek marke_
ren nog de plaatsen waar de
adspiranten zich schrap zet_
ten, terwijl aan de andere
kant van de streep slechts
remsporen restten.
De wisselbeker staat inmid_
dels in de prijzenkast van de
school. Bij de prijsuitreiking
was er even de spanning van
wat de trotse overwinnaars
met het bijbehorende geldbe_
drag van Í l5O,- zouden
doen. Een ieder dacht dat het
geld 's avonds wel aan de an_
dere zijde van de toog van de
horecaffer zou verdwijnen.
Onder applaus van het Har_
linger publiek beraalden zij
echter hun gelag aan het Rode
Kruis. (GMK)

IEINDH,'EN.- op l8.mei JHet politie-elftal bleek, tor f daan. Een boeiende wed_lspeelden op het sporrpark te 
f 
r";;di;;';;'a. u."ïà*r"ï: f ;fi'à, ,i.,., ..n uitbrinkendeI Best de vrijwittige brandweer Ini.t ".i iiiJriàra *"ri.ril: I ï;:;; een doerwachter,bijI van Best en het errtar v11 de lk;;;;;"Ë;".';r*illiïË;ï; I oïi,:u*",tiemensen ei,dig_I groep Best - oirschot r,u, l.r.ri" "ï.d;; had haar in- | ae tenslotte in een 2_0 over_I traditionele wedstrijd' -.- 

lil;;iilr#il mannen ge- | winning voor Besr-oirschot.

RP-voetbalelftal Best
Iegde brandrryeer vuur
aan de schenen
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District Alkm aar

Per 1-3-'79 aangewezen als
commandant van de Bere-
den groep Bergen Adj. B.L.
v.d. Horst, geb. 5-2-1940.
Hij was voordien plv. com-
mandant Bereden groep te
Bergen.

District Apeldoorn

Angelink, R., van opl. school, per 1-7-'79 be-
noemd tot Wmr. te Ermelo.

Brink, H.W. van den, Wmr. te Lochem, per

1-4-'79 verplaatst naar Hulshorst.
Burger, C., van opl. schoo!, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Lochem.
Dam, A.H. van, Wmr. te Heerde, per 1-1-'79 ver-
plaatst naar Borculo.
Derksen, P.J., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Lochem.
Driehuis, G.A., Wmr. te Lochem, per 1-4:79ver-
plaatst naar Helvoirt (distr. Den Bosch).
Emde, J.W., Wmr. te Heerde, per 1-1-'79 ver-
plaatst naar Eibergen.
Ende, G.W. van 't, Wmr. te Lochem, per 1-1-'79
verplaatst naar Elburg.

Engbers, H.Th., Wmr. te Heerde, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Ermelo.
Eijsink, 8.J., te Vorden, per 1-5-'79 aangewezen
als mentor opv. eenheid te Budel (distr.
Eindhoven).
Gelmers, N., te Veessen, per 1-7-'79 bevorderd tot
Owmr., benoemd tot postcmdt. de Zwartsluis (dis-

tr. Zwolle).
Goedhart, P.8., Wmr. te Lochem, per 1-4:79ver-
plaatst naar Cuyk (distr. Den Bosch).
Goossen, C.J.J., Wmr. te Lochem, per 1-1-'79
verplaatst naar Aalten.
Haasjes, D.S.J., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Ermelo.
Harbers, F.8., Res. Wmr. te Groenlo, per 6-5-'79
de dienst verlaten.
Harleman, J.G., Res. Wmr. !te Voorst, per
1-7-'79 de dienst verlaten.

Jansen, W.H., Wmr. te Lochem, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Elst (distr. Nijmegen).
Knikkie, E., Wmr. te Apeldoorn, per 12-3-'79 ver-
plaatst naar Driebergen (AVDl.
Leeuwen, J.H. van, van opl. school, per 1-7-'79
benoemd tot Wmr. te Ermelo.
Ligtermoet, J., te Lochem, per 1-6-'79 bevorderd
tot Wmr.
List, R.R., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Ermelo.
Medema, H., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Ermelo.
Melis, E.A.A. van, van opl. school, per 1 -7:79be-
noemd tot Wmr. te Lochem.

Meulenbeek, H.W.M., Wmr. te Heerde, per
1-4-'79 verplaatst naar Voorst.
Meulhof, J.H.G.M., Wmr. te Ermelo, per 1-1-'lg
verplaatst naar Ermelo.
Midden, J. van, van opl. school, per 1-7:7g be-
noemd tot Wmr. te Heerde.
Nes, R. van, Wmr. te Heerde, per l-l-'79 ver-
plaatst naar Gorssel.
Nijland, P., Res. Wmr. te Aalsmeer, per 1-l:lg de
dienst verlaten.
Olsthoorn, C.A., Wmr. te Ermelo, per 1-4:lgver-
plaatst naar Berkel en Rodenrijs (distr. Den Haag).
Ommeren, J. van, per 1 -7-'79 aangesteld als Res.
Wmr. te Oldebroek.
Panne, l.C. van der, Wmr. te Ermelo, per 1-4-'lg
verplaatst naar Nieuwkoop (distr. Den Haag).
Pannekeet, J.P., van opl. school, per 1-7:lg be-
noemd tot Wmr. te Heerde.
Rijssen, J. van, Res. Wmr. lte Voorst, per 1-7:19
de dienst verlaten.
Saris, D.W.J., Wmr. te Heerde, per 1-4:lg ver-
plaatst naar Aalten.
Staring, C.Th.W.M., Wmr. te Lochem, per
1-4-'79 verplaatst naar Gendringen (distr. Nijme-
gen).
Starrenburg, M.J., van opl. school, per 1-l-'lg
benoemd tot Wmr. te Heerde.
Strating, M.A., Wmr. te Ermelo, peÍ 1-1:lg ver-
plaatst naar Nijkerk.

in memoriam

Speelziek, J.E.,
Adj. te Ermelo
geb. 5-2-1923

overl. 19-6-1979

Ariaans, G.J.C.M., Wmr. te Lochem, per 1-1-'79 Heinen, W.H., Wmr. te Lochem, per 1-4:79 ver-
verplaatst naar Elst (distr. Nijmegen). plaatst naar Ulbergen (distr. Nijmegen).
Beilen, J., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd Herk, C.J. van, Wmr. te Ermelo, per 1-1-'79 ver-
tot Wmr. te Heerde. plaatst naar Vorden.
Bie, R.W. de, van opl. school, per 1-7:79 be- Hessel, M.L., Wmr. te Ermelo, per 1-4:79 ver-
noemd tot Wmr. te Ermelo. plaatst naar Schoonhoven (distr. Den Haag).
Breed, E.G.C.M., Wmr. te Lochem, per 1-1-'79 Huizer, W.J., per 1-7-'79 aangesteld als Res.
verplaatst naar Groenlo. Wmr. te Oldebroek.

AannemingsbedrijÍ Gebr. UAil IGSSEL n.u.
Rijksstraatweg 58 - GELDERMALSEN - Tel. (03455) 1449

r Het onderhoud van de Rijks- en Provinciale wegen

r Aanleg van Wegenbeplantingen

r Het leveren en aanbrengen van asfaltverhardingen

r Het aanbrengen van slijtlagen
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Stolk, J., Wmr. te Ermelo, per 1-1-'79 verplaatst
naar Nunspeet.
Tabor, J.G., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Heerde.
Thomasson, G.H., van opl. school, per 1-7:79be-
noemd tot Wmr. te Lochem.
Tienstra, J., Wmr. te Heerde, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Steenbergen (distr. Bredal.
Tiggele, C.P. van, Wmr. le kl. te Twello, per 12-5-
'79 verplaatst naar Apeldoorn.
Tolboom, A.W., Wmr. te Ermelo, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Bodegraven (distr. Den Haag).

Velde, A.H. van, Res. Wmr. te Voorst, per 1-7-'79
de dienst verlaten.
Vette, L.W.J. de, Wmr. te Heerde, per 1-1-'79
verplaatst naar Groenlo.

Vliet, J.A. van, Owmr. te Swifterbant, per l-6-,79
aangewezen als plv. groeps-raycdt. te Bennebroek
(distr. Amsterdaml.
Vlugt, P.N. van der, Wmr. te Dronten, per 1-4-,79
verplaatst naar Biddinghuizen.
Viergever, R., Wmr. te Ermelo, per l-4'79 ver-
plaatst naar Veere, (distr. Middelburg).
Wesselius, P., Wmr. te Ermelo, per 1-1:lg ver-
plaatst naar Borsele (distr. Middelburg).
Weustenenk, G., Wmr. te Twello, per l-6-,79 be-
vorderd tot Wmr. l.
Wessels, E.A.R., Wmr. te Heerde, per 1-4:lgver-
plaatst naar Groenlo.
Woudsma, D.A., van op!. schoot, per 1-l:19 be-
noemd tot Wmr. te Heerde.

District Assen

Appels, J.M., ols. Harlingen, per l -4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Coevorden.
Appels, J.M., Wmr te Coevorden, per I -l:lg ver-
plaatst naar Duiven (distr. Nijmegen).
Boer, E. de, Wmr. te Coevorden, per 1-4:19 ver-
plaatst naar Groesbeek (distr. Nijmegenl.
Brands, K., Owmr. te Nijmegen, per l-O-'79 aan-
gewezen als hfd. D.R.l.D. te Assen (distr. Assen).
Brandsema, M., Wmr. te Vries, per l-6-,79 ver-
plaatst naar Peize.
Bruggink, H.J., Wmr. te Beilen, per 1-4:lg ver-
plaatst naar Pynacker (distr. Den Haag).
Dekker, H., te Veenoord, p€Í 1-7-'79 bevorderd
tot Wmr. l.
Fokkens, J., Wmr. I te Peize, per 28-3:7g ver-
plaatst naar Gassette.
Groenewold, 8.F., Wmr. te Smilde, per 1-4Jlg
verplaatst naar Borger.
Haan, A. de, per 1 -5-'79 benoemd tot RA lll in
vaste dienst.
Hessels, J., per 1-7-'79 aangesteld als Res. Wmr.
te Diever.
Hoon, R.A., Wmr. te Beilen, p€Í 1-4-'Tgverplaatst
naar Pynacker (distr. Den Haag).
Hofman, H., Wmr. te Coevorden, per l -4:19 ver-
plaatst naar Beesd (distr. Nijmegen).
Hok, J., Wmr. te Beilen, per 1-7-'79 verplaatst
naar Tiel (RPtW).
Knoll, D., Wlnr. te Beilen, per 1-10-'78 verplaatst
naar Zwolle (distr. Zwolle).
Kok, J., ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr. te Beilen.
Kunst, R., Wmr. te Coevorden, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Maurik (distr. Nijmegen).
Kuiling, M.J., ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Coevorden.
Kuiling, M.J., Wmr. te Coevorden, per 1-7-'lg
verplaatst naar Lienden (distr. Nijmegen).
Lopers, A.L., Wmr. te Beilen, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Roden.
Mastenbroek, A., Wmr. te Coevorden, per l -4-lg
verplaalst naar Zweelo.
Nienhuis, G.P., te Assen, per 1-3-'lg benoemd tot
RA lll in vaste dienst.
Ooink, G.J.A., Wmr. te Coevorden, per 1-4:lg
verplaatst naar Tholen (distr. Middelburg).
Pronk, J.A., te Beilen, per 1-7-'79 bevorderd tot
Wmr. l.
Raat, R.A.M., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Coevorden.
Raat, R.A.M., Wmr. te Coevorden, per 1-7-'79
verplaatst naar Herwen en Aerdt (distr. Nijmegen).
Roye, A., Wmr. te Beilen, per 1-4-'79 verplaatst
naar Oosterhesselen.
Schuiling, H., te Beilen, per 1-7-'79 bevorderd tot
Owmr. en verplaatst naar Hooghalen.
Siepel, H., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Coevorden.
Siepel, H., Wmr. te Coevorden, per 1-7:79 ver-
plaatst naar Vries.
Slagers, 8.J., Wmr. te Beilen, per 1-4:lg ver-
plaatst naar Prinsenbeek (distr. Breda).

Per 1-5-'79 aangewezen als
commandant van de groep
Coevorden Adi. J. v.d.
Sluis, geb. 22-3-1926. Hij
was voordien plv. groeps-
cdt te Coevorden.

$p00rueg[0ll[e
Het korps Spoorwegpolitie is een landelijk korps met een speciÍieke

taak op het gebied van de §Roorwegen. Als bedrijfspolitiekorps dient
het de belangen van bedrijÍ, overheid en burger op spoorwegterrein.

ln verband met pensionering van enige korpsleden, daaruit voort-
vloeiende bevorderingen en een nieuwe formatie-uitbreiding, is met
onmiddellijke ingang plaats voor:

enige []igadiers u00l de standplaatscn
il[tilfiR, lilsIt[ltlil, illl[ltit en
R0IItRDlil.

Aan de kandidaten worden de
volgende minimumeisen gesteld :

bezit politiediploma B;
tenminste 6 praktische dienst-
jaren bij Rijks- oÍ Gemeente-
politie;
maximumleeftijd 30 jaar (uitzon-
deringen ziin in bijzondere
gevallen mogelijk).
Een medisch en psychologisch

onderzoek behoort tot de selectie-
procedu re.

Tewerkstelling vindt in principe
plaats als ploegbrigadier bij de
Algemene Dienst, die als zodanig
een centrale rol vervult in de
dienstuitvoering. Hij verricht
normaliter geen nachtdienst.
Na verloop van tijd behoort plaat-
sing bij andere onderdelen van de
Uitvoerende Dienst (Recherche oÍ
Centrale Meldkamer) tot de
mogelijkheden.

Als gevolg van de leeÍtijds-
opbouw en de bevorderings-
mogelijkheden tot adjudant en
!lspecteur zijn de carrieremoge-
lijkheden g rrnstag te noemen.

De salariëring komt ongeveer
overeen met die van een brigadier
bij de Gemeentepolitie.

Voor inlichtingen over taak,
arbeidsvoorwaarden, salaris e.d.
kunt u zich wenden tot de perso-
neelcheÍ, de heer J. Baas. U wordt
dan in een persoonlijk gesprek
vol led ig geïnformeerd.

HooÍdbu reau Spoorwegpol itie,
Croeselaan 22 (CVl-gebouw),
3521 CB Utrecht.
TeleÍoon 030 - 35 30 35.
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Smit, R.J., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Beilen.

Smit, R.J., Wmr. te Beilen, per 1-7-'79 verplaatst
naar Arnhem (RPtW).

Suurd, J.G. , te Westerbork, per 1-7-'79 bevorderd
tot Wmr. l.
Tiemens, M.J., Wmr. te Wijsten, per 1-7:79 ver-
plaatst naar Beilen.
Vries, S. de, ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Beilen.

Vries, S., Wmr. te Beilen, per 1-7-'79 verplaatst
naar Zoutelande (distr. Middelburg).
Vries, K. de, Owmr. te Leek, per 1-5-'79 verplaatst
naar Norg.
Wachtmeester, S., te Vries, per 1-6-'79 bevorderd
tot Owmr.
Wattenburg, P.H., per 1-5-'79 benoemd tot schrij-
ver A te Roden.

Weiland, S., Wmr. te Bedum, per 1-6-'79 ver-
plaatst naar Zuidwolde.
Roy van Zuydewyn, C.E.A. de, ols. Apeldoorn,
per 1-4-'79 bevorderd tot Wmr. te Beilen.

Roy van Zuydewyn, C.E.A. de, Wmr. te Beilen,
per 1-7-79 verplaatst naar St. Maartensdiik (distr.

Middelburg).
Zwijnenberg, H., ols. Apeldoorn, per 1-4:79 be-
vorderd tot Wmr. te Beilen.

Zwijnenberg, H., Wmr. te Beilen, per 1-7:79ver-
plaatst naar Kruiningen (distr. Middelburg).

District Breda

Beck, J.M. van, ols. Horn, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Oudenbosch.
Beck, J.M., Wmr. te Oudenbosch, per 1-7:79ver-
plaatst naar Dinteloord.
Beerens, M. P.W. M., per 1-7-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Gilze-Rijen.
Berenschot, G.lrv., ols. Harlingen, per 1-4:79be-
vorderd tot Wmr. te Oudenbosch.
Berenschot, G.W., Wmr. te Oudenbosch, per 1-

7-'79 verplaatst naar Worm.
Berkel, J.A. van, ols. Harlingen, per 1-4:79 be-
vorderd tot Wmr. te Oudenbosch.

Berkel, J.A. van, Wmr. te Oudenbosch, per

1-7-'79 verplaatst naar Oud Gastel.

Berkel, J.E.H.J. van, te Oisterwijk, per 1-5-'79
bevorderd tot Owmr. te Berkel Enschot.
Borneman, J., ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Steenbergen.
Borneman, J., Wmr. te Steenbergen, per 1-7-'79

verplaatst naar Hooge/Lage Zwaluwe.
Bruggen, A.C.J.H. v.d., ols. Horn, per 1-4-'79

bevorderd tot Wmr. te Steenbergen.
Bruggen, A.C.J.H. v.d., Wmr. te Steenbergen,
per 1 -7-'79 verplaatst naar Dongen.
Bruin, M.J., ols. Horn, per 1-4-'79 bevorderd tot
Wmr. te Kaatsheuvel.
Bruin, M.J., Wmr. te Kaatsheuvel, per 1-7:79ver-
plaatst naar Halsteren.

Castrop, J.W.M., Wmr. te Kaatsheuvel, per

1 -4-'79 verplaatst naar Volerhant.
Dongen, A.H. van, te Steenbergen, per 1-7-'79

bevorderd tot Wmr. l.

Es, E. van, Wmr. te Kaatsheuvel, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Ossendrecht.
Essen, P.A. van, te St. Willebrord, per 1-7-'79be-
vorderd tot Wmr. l.

Figee, R.P., te Halsteren, per 1-7-'79 bevorderd tot
Wmr. l.
Geel, B.C.J. van, Wmr. te Oudenbosch, per

1-4-'79 verplaatst naar Zundert.
Geleyns, J.J.C., Wmr. te Oudenbosch, per

1-4-'79 verplaatst naar Nieuwvossemeer.
Graaf, B.W. de, Wmr. te Breda, per 1-4:79 ver-
plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).
Groven, H.G.A.M., te Oudenbosch, per 1-4-'79

bevorderd tot Adj.
Haaksma, D., te Oisterwijk, per 1 -7-'79 bevorderd
tot Wmr. l.
Hagen, H.M., te Oisterwijk, per 1 -7-'79 bevorderd
tot adm. ambt. C 2e kl.

Hermans, H.J.M., Wmr. te Fijnaart, per 16-5-'79

verplaatst naar Breda.

Hooff, J.L.W.M. van, per 15-6-'79 aangsteld als

Res. Wmr. te Hilvarenbeek.

Hoof, F. van, Wmr. te Kaatsheuvel, per 1-4-'79

verplaatst naar Dongen.
Huijbregts, A.F., Res. Wmr. I te Zundert, per

3-5-'79 de dienst verlaten.

Huynen, C.M.H.J., Wmr. te Kaatsheuvel, per

1-4-'79 verplaatst naar Oudebosch.
Hullenaar, A.M.M. van 't, Res. Wmr. te Dongen,
per 1-7-'79 de dienst verlaten.
Jager, M.C. de, per 15-6-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Woensdrecht.
Jongh, M.A.A. do, per 1-4-'79 aangesteld als

R.A. ll! te Breda.
Kempen, H.B.E.M. van, Wmr. te Lage Zwaluwe,
per 1 -7-'79 verplaatst naar Kaatsheuvel.
Kerkhoff, R.L., Wmr. te Oudenbosch, per 1-4-'79

verplaatst naar Zevenhagen.
Korebrits, D.H.J.W., Wmr. 1e kl. te Breda, per 1-

8-'79 de dienst verlaten.
Leen, A. B. M. de, Wmr. I te Halsteren, per

14-4-'79 verplaatst naar Breda.

Lubbers, M.J.M., ols. Apeldoorn, per 1-4:79 be-
vorderd tot Wmr. te Oudenh,osch.
Lubbers, M.J.M., Wmr. te Oudenbosch, per

1-7-'79 verplaatst naar Terheyen.
Maas, P.W.M., ols. Horn, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Kaatsheuvel.
Maas, P.W.M., Wmr. te Kaatsheuvel, per 1-7''79
verplaatst naar Made.
Melis, A.J.M., ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Kaatsheuvel.
Melis, A.J.M., Wmr. te Kaatsheuvel, per 1-7-'79

verplaatst naar Goirle.
Oekel, L.P.W.M. van, te Breda, per 15-5-'79 aan-
gesteld als Res. Wmr. (verk. gr.)
Oerlemans, J.K.F.Th., peÍ 1-7-'79 aangesteld als

schrijver te Goirle.
Onzenoord, L.C., te Breda, per 1-6-'79 benoemd
tot hfd. sectie executie en betekener gerechtelijke
stukken.
Peppen, J.H. van, Owmr. te Zundert, per 1-G'79
verplaatst naar Breda,

Polderdyk, F.W.J., te Zundert, per 1-7-'79 bevor-
derd tot Wmr. l.
Popiolek, R.F., ols. Apeldoorn, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Steenbergen.
Popiolek, R.F., Wmr. te Steenbergen, per 1-7-'79
verplaatst naar Pulte.
Posthuma, J.H., te Kaatsheuvel, per 1-7:79 be-
vorderd tot Wmr. l.

u en uw auto

Uitsluitend W.A.
met 4Oo/o zonder
no-claim no-claim
f 198,- f 330,-
Í 201 ,- f 335,-
f 207 ,- f 345,-
i 213,- f 355,-

"All

I aneï uttsturtend voor polrtre-beambten vanaf 23 jaar;
voor jongeren premie op aanvraag.

u itsluitend w. A. "All R isk"
cat waarde m et 4ayo zonder met 4oo/o zonder
t/m no-claim no-claim no-claim no-claimcat. waarde

t/m
met 40%
no-claim
I 423,-
Í 447 ,-
f 468,-

492,-
528,-
558, -
591,-

Í 621 ,-

R isks"
zonder

no-claim
7 05,-
7 45,-
780,-
920,-
980,-
930,-
985,-

1.035,-

7.000,-
8.OOO,-
9.OOO,-

10.ooo,-
1 1 .OOO,-
12.OOO,-
13.OOO,-
14.OOO,-

222,- f 370,-
234,- f 390,-
240,- f 400,-
246,- Í 410,-

15.OOO,-
16.OOO,-
17.000,-
18.OOO,-
19.OOO,-
20.ooo,-
21 .OOO,-
22.OOO,-

249,-
258,-
264,-
273,-
279,-
285,-
294,-
300,-

415,-
430,-
440,-
455,-
465,-
47 5,-
490,-
500,-

645,-
681,-
714,-
747,-
777 ,-
81 3,-
849,-
882,-

1 .O7 5,-
1 .135,-
1 .190,-
1 .245,-
1 .295,-
1 .355,-
1 .415 ,-
1 .47 0,-

Mini-casco: (alleen in combinatie met W.A.) premie
f 1 3,- per f 1 .OOO,- verzekerde dagwaarde, met een
minimum van Í 40,- per jaar.

No-claim korting 10-20-30-40%o na 1- 2 - 3- 4 oÍ meer
jaar schadevrij rijden.

Reeds elders verworven no-claim wordt overgenomen.

hoger op aanvraag

ALLE PREMIËs zlJN lNCLUls groene kaart - w.A. aan-
hanger - verhaalsbijstand binnen Nederland - takelwa-
gen en vervoer van inzittenden na ongeval binnen
Nederland - gunstige nieuwwaarde regeling - bij schade
geen volledig verval van no-claim recluctie.

Telefoon 01 o- 1 34660 Telex z34ss Rotterclam
Beëdigd beursmakelaars Boezemweg 17 s

u itslu itend voor politie-beambten

B RAACX' ASSU RANTIËIU
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Prinse' A'A'M'' ols' Apeldoorn, per 1-#'79 bevor- slomp, A.E.J.w., wmr. lte oudenbosch, per 17- waas, H.c., Res. wmr. I te Raamsdonk, per
derd tot wmr' te Kaatsheuvel' 3-'79 verplaatst naar Neersnen (coME). 1-7:7g de dienst verlaten.
Prlnse' A'A'M" wmr' te Kaatsheuvel,per 1'7:79 smolders, G.J.J.M., wmrt. te standaarbuilen, wat€ring, w. v.d., ols. Horn, per l-4-,79 bevor-verplaatfl naar ulvenhout' pet 1-7:79 verplaatst naar Boxtel. derd rot wmr. te steenbergen.Pyll' D'T' van deÍ, pet 1-4:79 verplaatst naar straatman,G.A.T.,ols.Horn,perl-4-'79bevor- watering,w.;;iil;Ë;teenbergen,perl-7-Dongen' derd tot Wmr. te Kaatsheuvel. '79 verplaatst naar Bosschenhoofd.
Riet' J'L' van' te 8reda, per 1-5-'79 aangesreld als straatman, G.A.T., wmr. te Kaatsheuvèl, per l- worm, S.G.M., te Loon op zand, per l-4:79 be-adm' ambt' c 2 in vaste disnst' 7-'79 verplaatst naar oisterwiik. vorderd tot owmr. te Breda.
Romiin, J., per 15-6-'79 aangesteld als Res. Wmr. Teema, F.M. van der, te Chaam, per l-7-,79 be-
de Oisterwiik. vorderd tot Wmr. L
Roolvink,M.R..Wmr.teKaatsheuvel,pël1-4:79Thya-Timmerman3,w.H.,per1.4-,79aangesteld
verptaats naar Gitee. ats R.A. 1te Breda. 'es'rve''erv District Dordrecht
Schalk,A.M.A.,Wmr.lteAlphen,per14-+,79Veerbeek,B.W.J',ols.Harlingen,per1-4-,79be.
verplaatst naar Breda. vorderd tot Wmr. tè Oudenbosch. Aalst, H. van, Wmr. te Hellevoetsluis, pet 1-4:79
Schonen, P,M., Wmr. te Oudenbosch, per Veerbeek, B.W.J., Wmr. te Oudenbosch. oer l_7_ verplaat$ naar Poortugaal.
1-4-'79 verplaatst naar Moergestel. ,79 verplaatst naar Filnaalt. " Barnsberg, R.P., Wmr. le kl. te Hendrik-ldo-
Schijndel, J.C.A.J., ols. Horn, per l-4-'79 bevor- Verkooiien, C.W.M., Wmr. te Kaatsheuvet, per t- àqï:ï.t, 

pet 1-1:79 verplaat$ naar Neeriinen
derd tot Wmr. te Steenbergen. 7i7g verplaatst naar prinsebeek.
Schijndel, J.C,A.J., Wmr. te SteenbeÍgen, per 1- Vogels, l.F.C., per l-4_,79 bevorderd tot adm. Besten, G,J. den, van opl. school, per 1-7:79be-
7-'79 verplaatst naar St. Willebrord. ambt. C 1. noemd tot Wmr. te Oud-Beijerland.

WOrat oe*olgil.. ffififf$ffit
benoemd tot Wmr. te Oud-Beyerland.

§hgtthdÉ 't *opditmom-entiserar.. ""ïiï*,i;,,ïïl;,'i"lil;,'!,"i,ïlildÍecht' per

1;;"ï1 s.ry"m 
I ï13,Ei,1f{{*.k;Ë,, ïïh;,,;'xf*'"ï"ï,#; ,*-

derl-i1*- n.,.,y*ti .nieuw.ha1dis,,S.hqft helpt"- ;;;;,.*;;: Ë',irLiJ;,irl,ï,ïl' '"' '-t- tr oe'

boekje in de bus krijgen' Dijkshoorn, A., van opr. schoor, per 1-7:rg be-Shell helptechternietalleen r^ ^,a, . ,., .shÉiltl ' W§."ifiilï,'Ë.ï!ï14ïilfi' r::tl,:tg:#í[ï..J;:ï;;,,,:,;;,

W*r; h;,;,,.1,,,;1,,,,, Í *fiJe afdeling klanten -,*d;-ï *röiffie h,,,,§ ö;n7Ë;iiliil;ffiffi: Iïil3j:Il-:.ytr:t:oï!:?"ver,and,per.,-

ru"*W ffif t;ii:;:iitii::'::xï*' Íiffi'n'"1"*t"*t'* ch'i pe'Í 14:7s

r trouwens ook bellen oflchrij ;l:ïli;i;fiË;. 
re Kr' per r-1: te verpraatst naar

ven'wanneer u onverhoopt éen ciil"n, A. van, wmr. le kr. te Brieile, per 1-1-,lgof meerdere, reeds verschenr
eholl horr..f,, Àoorli^- -.i.-* 

tn' verplaatst naar Rozenburg.

ó*:ti!.\t..2.^..,4?.\;...,.J.. 1 u trouwens ook bellen of schrij-
ffr#fTïilií'W ruZ vgn,wanneer u onverhoopt één

sÉ"dlt'dÉ W\,ffi,ïffiff.lj'j'§1ip:ïi" *l[+ï*ï"-;*;;..g., ï ;"ï:
*,..n *, *.',11ï''!i7'n' 

*- n^"' Afdeling KlantenServiCe !lsrrrl'rr§' r'tvr'r'" vYÍÍlr' re Uuo-oeuerlano, per l-

tMX/È[ Ant*oordnr. lZS, 1-'79 verplaatst naar Atbtasserdam.

3000 VB ROTTERbÀlVi endriksen, L.H., te Meeuwenptaat, per t_t_,79

P-* qgl rig.tl: *idq". lr"r:ï*:"1.tot 
owmr' en benoemd tor postcmdt' te

Tel': 010 - 696111of 696112' Heuvet, c. v.d., van opr. schoor, per 1-7:rg be-

*,frffiffim#M Y M ;Ïx,.m-*"'Ï
% srretlhelpt ;*tr,Ï.5ii"g

noemd tot Wmr. te Middelharnis.

Hij was voordien plv.
groepscmdt. te Alblasser-
dam.
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Hoogerwerf, Ch.L., Wmr. te Hellevoetsluis, per

1-4-'79 verplaatst naar Brielle.

Hoogstraaten, W.8., Wmr. te Hellevoetsluis, per

1-1-'79 verplaatst naar Brielle.

Huizinga, lrv., van opl. school, per 1-7:79 be-

noemd tot Wmr. te Hellevoetsluis.
Jansen, L.J.L., Wmr. te Hellevoetsluit, per 1-2-'79

verplaatst naar Nederweert (distr. Roermond).

Jansen, J.F.P., van opl. school, per 1-7:79 be-

noemd tot Wmr. te Middelharnis.
Karreman, Ch.G., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-

1-'79 verplaatst naar Brielle.

Klerk, R. de, te Dordrecht, per 1-7-'79 bevorderd

tot Adi.
Kolle, l.M. van der, Wmr. te Oud-Beijerland, per

1-4-'79 verplaatst naar Hellevoetsluis.
Leemans, R.J.C., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-1-

'79 verplaatst naar Brielle.

Legerstee, P.F.E., van opl. school, per 1-7:79be-
noemd tot Wmr. te Hellevoetsluis.
Lissenberg, A.,'Wmr. te Vianen, per 20-1:79 ver-
plaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).
Maliepaard, G.J., Wmr. le kl. te Oud-Beijerland,
per 1 -5-'79 verplaatst naar Dordrecht.
Mastenbroek, K., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-4-

'79 verplaatst naar Numansdorp.
Mijnster, C.M., Wmr. te Heukelum, per 1-7-'79

verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.
Nauta, J., van opl. school, per 1-7''79 benoemd

tot Wmr. te Oud-Beiierland.
Klein Nuland, J.J.P., van opl. school, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Middelharnis.
Pee, A.S. de, Wmr. te Oud-Beijerland, per.l -1-'79

verplaatst naar Rozenburg.
Pollemans, A.C., Owmr. te Abbenbroek, per

1-1-'79 aangewezen als 2e Owmr. te Hellevoetsluis.
Pors, J.C., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-4:79ver-
ptaatst naar Middelharnis.
Reedijk, D.H., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1 -1-'79

verplaatst naar Barendrecht.
Rosbeek, J.J., Wmr. te Oud-Beiierland, per

1 -4-'79 verplaatst naar Oud- Beyerland.
Rossen, A.J.M., Wmr. te Oud-Beijerland, per 1'4-
'79 verplaatst naar Alblasserdam.
Rubeling, P.J., te Barendrecht, per 1-5-'79 bevor-
derd tot Owmr. en benoemd tot postcmdt. te Ze-
venhuizen (distr. Den Haagl.
Ruiter, J.J.P. de, Wmr. 1e k!. te Brielle, per

1-4-'79 verplaatst naar Hellevoetsluis.
Schaap, L.M., Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-4-'79

verplaatst naar Middelharnis.
Schallig, A.B.B., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Oud-Beilerland.
Scheffers, W.H.G., te Papendrecht, per 1-6-'79

aangesteld als Wmr.
Schenk, W.A., per 1-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Numansdorp.
Smit, Chr.W., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Middelharnis.
Stel, K., Owmr. te Schoonrewoerd, per 1-6-'79 be-

noemd tot postcmdt. te Everdingen.

Straten, L. van, Wmr. te Oud-Beijerland, per

1-4-'79 verplaatst naar's-Gravendeel.
Stroo, C., te Brielle, per 1 -5-'79 bevorderd tot Adj.
en benoemd tot plv. gr. cmdt. te Oud-Beijerland.
Tot, C., te Hardinxveld-Giessendam, per 1-5-'79

bevorderd tot Adj. en benoemd tot plv. gr. cmdt. te
Vianen.
Veen, D., Wmr. te Oud-Beijerland, per 1-1-'79 ver-

plaatst naar Alblasserdam.
Veer, R. v.d., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Oud-Beijerland.
Vet, P., Wmr. le kl. te Papendrecht, per 1-1-'79
verplaatst naar Neerijnen (COME)

Vofbeda, H., Wmr. 1e kl. te Klaaswaal, per 1-4-'79

verplaatst naar Dordrecht.
Voorbraak, M.A., Wmr. te Alblasserdam, per 1-4'
'79 verplaatst naar Alblasserdam.
Vries, A.A. de, Wmr. te Nieuw-Beijerland, per 1-

3-'79 verplaatst naar Lekkerkerk (distr. Den Haag).

Welle, L. van der, Wmr. le kl. te Dordrecht, per

20-1-'79 verplaatst naar's-Gravendeel.
Wiishake, L.H., Wmr. 1e kl. te Puttershoek, per

14-5-'79 verplaatst naar Dordrecht.

District Eindhoven

Deckers, W.J.G., Res. Wmr. te Gemert, per

1-7-'79 de dienst verlaten.
Hak, H. P.J. M., per 15-$'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Eindhoven (verk.groeP).

Ham, P.J.M. van, per 1 -7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Beek en Donk.
Herk, H.P.C.W., per 1-6-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Bladel.

Jong, J.L.M. de, per 1-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Beek en Donk.
Linden, G.M.M. v.d., te Eindhoven, per 1-6-'79

bevorderd tot Owmr.
Mierlo, Th.D. van, per 15-5-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Bude!.

Mols, J.A.M., te Eindhoven, per 1-6-'79 bevor-
derd tot Owmr.
Put, P.M. van der, per 15-5-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Blade!.

Ouadvlieg, L.P.J., te Einhoven, per 1-6-'79 bevor-
derd tot Owmr.
Smallengange, J.J., per

Res. Wmr. te Budel.

Andel, J.M. v., van opl. school, per 1'7:79 be-
noemd tot Owmr. te Pijnacker.

Andrioli, A.M.J., per 1-6-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te De Lier.

Amersfooft, L., van opl. school, per 1-7:79 be-

noemd tot Wmr. te Noordwijkerhout.
Berg, R.C.P. v.d.. van opl. school, per 1-7:79be-
noemd tot Wmr. te Schoonhoven.
Bruggen, G.A. van dor, Res. Wmr. te Oegst-

geest, per 5-6-'79 de dienst verlaten.
Biil, C.J., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd tot
Wmr. te Noordwijkerhout.
Flinterman, G., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Pijnacker.

Groot, J.N.M., van opl. schoo!, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Noordwijkerhout.
Harkes, J., Res. Wmr. I te Hazerswoude, per

8-6-'79 de dienst verlaten.
Hoek, A.J. v.d., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Pijnacker.

lken, D.R., van opl. school, per 1-7''79 benoemd
tot Wmr. te Piinacker.

Kan, E. van, van op!. school, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Schoonhoven.
Kapteijn, C., per 1-6-'79 aangestéld als Res. Wmr.

te Nieuwerkerk aan de lJssel.

Ket, J.W. de, van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Schoonhoven.
Kloppenburg, C., per 1-6-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te De Lier.

Kol, G.N.M. van, van op!. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Leiderdorp.
Koree, G.G., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Leiderdorp.

Kuyt, H., van opl.school, per 1-7-'79 benoemd tot
Wmr. te Leiderdorp.
Langen, Th.G.A. de, per 15-5-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Voorschoten.
Leeuwen, P.C. van, 1-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Hazerswoude.
Mesr, R. v.d., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Schoonhoven.
Nietveld, E.J., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Schoonhoven.
Oostrom, G.M.M., van opl. school, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Pijnacker.

Passchier, H.R., van opl. school, per 1'7:79 be-
noemd tot Schoonhoven.
Ranselaar, P.F., van opl. school, per 1-7:79 be'
noemd tot Wmr. te Leiderdorp.
Riesen, R.S. van, van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Noordwiikerhout.
Schellingerhout, C.J., van opl. school, per

1-7-'79 benoemd tot Wmr. te Noordwiikerhout.
Spindler, J.J., van opl. school, per 1-7:79 be'
noemd tot Wmr. te Pijnacker.

Veldhuysen, W.L. van, van opl.school, per

1-7-'79 benoemd tot Wmr. te Noordwijkerhout.
Vitters, L.M., van opl. school, per 1-7:79 be-
noemd tot Wmr. te Leiderdorp.
Zijlstra, J.J., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd
tot Wmr. te Leiderdorp.

District Groningen

1-7-'79 aangesteld als Arends, L., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevorderd
tot Wmr. te Marum.

Thurlings, P.M.C., Owmr. te Heeze, per 1-8-'79 Arends, L., Wmr. te Marum, per 1-7-'79 verplaatst

aangewezen als postcmdt. Heeze. naar Groningen.

District's-Gravenhage

Berghuis, D., te Nieuwe Pekela, per 1-5-'79 bevor-
derd tot Owmr. en verplaatst naar Oude Pekela.

Boonman, R., van ols. Harlingen, per 1-4:79 be-
vorderd tot Wmr. te Bedum.
Boonmar, R., Wmr. te Bedum, pBÍ 1-7:79 ver-
plaatst naar Beneden Leeuwen (distr. Nijmegen).
Boonstra, P., Owmr. te Marum, per 1-1:79 ver'
plaatst naar Groningen.
Bosman, K.A., ols. Apeldoorn, per 1-4''79 bevor-
derd tot Wmr. te Scheemda.
Bosman, K.A., Wmr. te Scheemda, per 1-7''79
verplaatst naar Tholen (distr. Middelburg).
Cusiel, T.S., te Groningen, per 1-7-'79 bevorderd
tot Wmr. l.
Dekker, J.P.F., per 1-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Groningen.
Dekker, E., Owmr. te Nieuwe Schans, per 1'7-'79
verplaatst naar Marum.
Duyvenvoorde, B. van, ols. Harlingen, per

1-4-'79 bevorderd tot Wmr. te Bedum.
Duyvenvoorde, B. van, Wmr. te Bedum, per

1-7-'79 verplaatst naar Groningen (RPtW).

Groenewold, L.A., Wmr. te Maium, per 1-4-'79

verplaatst naar Middenmeer (distr. Alkmaarl.
Heideveld, G.A., ols. Harlingen, per 1-4:79 be-
vorderd tot Wmr. te Marum.
Heideveld, G.A., Wmr. te Marum, per 1-7:79ver-
plaatst naar Zichtern.
Helm, A. van der, Res. Wmr. te groep Slochte-
ren, per 1-7-'79 de dienst verlaten.
Heuckeroth, D.W.J., Wmr. te Bedum, per

1-4-'79 verplaatst naar Hilvarenbeek (distr. Breda).

Hiemstra, R., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Scheemda.
Hiemstra, R., Wmr. te Scheemda, per 1 -7:79 ver'
plaatst naar Zierikzee (distr. Middelburg).
Hofmann, J., ols. Harlingen, per 1-4-'79 bevor-
derd tot Wmr. te Scheemda.
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Hofman, J., Wmr. te Scheemda, per 1-7:79 ver-
plaatst naar Bedum.
Huizinga, J.B.J., Wmr. te Bedum, per 1-4:79ver-
plaatst naar Marum.
Huizinga, J., te Slochteren, per l-5-'79 bevorderd
tot Owmr., verplaatst naar Spijk.
Jansen, 4.C., Wmr. te Scheemda, per 1-4:79ver-
plaatst naar Oosterkerk.
Kasper, H., Wmr. te Bedum, per 1-4-'79 verplaatst
naar Medemblik (distr. Alkmaar).
Kollee, H.8., Wmr. te Marum, per 1-2:79 ver-
plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar).
Koolman, A., per 1-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Groningen.
Koster, J., Wmr. te Groningen, per 15-6-'79 ver-
plaatst naar Beilen (distr. Assen).
Knol, 8., Owmr. te Wehe den Horn, per 1-7-'79
benoemd tot postcmdt. te Ulrum.

in memoriam

Lee, A.O. van der
Wmr. te Oldehove

geb. 17-3-1946

overl. 4-6-1979

Lange, G.P. de, Wmr. te Scheemda, per 1-4-'79
verplaatst naar Raamsdonkveer (distr. Breda).

Masselink, P.F., Wmr. te Scheemda, per 1-4-'79

verplaatst naar Beers (distr. Den Bosch).
Mathlener, L.J., per 1-7-79 aangesteld als

adm.ambt. C 3e kl. te Groningen.

Meer, A.B. v.d., Wmr. te Marum, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Obdam (distr. Alkmaar).
Meer, J. v.d., Wmr. te Bedum, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Voorschoten (distr. Den Haag).
Medendorp, J.A., Wmr. te Groningen, per 14-5-

79 verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoornl.
Meijer, C.P.,Wmr. te Marum, per 1-5-79 ver-
plaatst naar Leens.
Nuis, D., Res. Wmr te Scheemde, per 13-6-79 de
dienst verlaten.
Padje, A., te Siddeburen, per 1-5-79 bevorderd tot
Owmr., verplaatst naar Baflo.
Peiffers, D., ols. te Harlingen, per 1-4-79 bevor-
derd tot Wmr. te Marum.
Piip, T., per 1-7-79 aangesteld als Res. Wmr. te
Groningen.
Rozeboom, A., per 1-7-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Groningen.
Rispens, R.M.A., Wmr. te Marum, per 1-4-79ver-
plaatst naar St.Pancras (distr. Alkmaar).
Ritsema, P.D., Wmr. te Marum, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Workum (distr. Alkmaar).
Schotman, H.A., Wmr. te Bedum, per 1-4-79ver-
plaatst naar Brakel (distr. Nijmegen).
Stevens, R., Postcdt. te Usquert, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Leek.
Stoovó, A.M., te Groningen, per 1-5-79 bevorderd
tot Adm.Ambt. C 2.
Struik, H., ols te Harlingen, per 1-4-79 bevorderd
tot Wmr. te Marum.
Struik, H., Wmr. te Marum, per 1-7-79 verplaatst
naar Slochteren.
Stuut, H.W., Wmr. te Scheemda, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Finsterwolde.
Stuut, H.W., ols te Harlingen, per 1-4-79 bevor-
derd tot Wmr. te Scheemda.
Sikkema, 8.M., Adm.Ambt. C 3 te Zuidlaren, per

1-7-79 verplaatst naar Groningen.
Thijen, J.H., Wmr. le kl. te Leek, per 14-4-79 ver-
plaatst naar Groningen.
Vegte, F. v.d.,Wmr. te Schildwolde, per 1-7-79
verplaatst naar Siddeburen.
Weiland, S., Wmr. te Bedum, per 1-6-79 ver-
plaatst naar Zuidwolde (distr. Assen).
Weide, R. v.d., Wmr. I te Warffum, per 1-5-79 ver-
plaatst naar Groningen.
Wienon, W.F., Wmr. te Leek, per 1 -4-79 verplaatst
naar Tholen (distr. Middelburg).
Wierda, F., Owmr. te Meeden, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Muntendam.
Wiessenberg, J., Wmr. te Bedum , per 1-7-79ver-
plaatst naar Boskoop (distr. Den Haag).
Wiessenberg, J., ols. Apeldoorn, per 1-4-79 be-
vorderd tot Wmr. te Bedum.
Witjes, C.H., Wmr. te Bedum, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Waddinxveen (distr. Den Haag).
Witjes, C.H., ols. Apeldoorn, per 1-4-79 bevorderd
tot Wmr. te Bedum.

District's-Hertogenbosch

Haverman, P.R., Res. Wmr. te Cuijk, per 1-7-79
de dienst verlaten.
Herpen, H. van., per 15-6-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Heesch.
Heijden, J.J. van der., Res. Wmr. te Schijndel,
per 1-7-79 de dienst verlaten.
Peters, W.Ch.G., per 15-5-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Cuijk.
Raijmakers, J.A., per 15-6-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Heesch.
Raijmakers, P.Th.J., per 15-6-79 aangesteld als
Res. Wmr. te l-leesch.
Rooij, J.C.P.M. van, per 15-5-79 aangesteld als
Res. Wmr. te Heesch.

in memoriam

Swanenberg, R.G.M.
Wmr. te Beers
geb. 27-5-58

overl . 20-6-79

Tilborg, J. van, Res. Wmr. I te Woudrichem, per

6-6-79 de dienst verlaten.

Per 1-6-79 aangewezen als
Cdt. van de Bereden groep
Hulshorst (distr. Apel-
doorn) Adj.J. Wester-
huis, geb.25-8-1944.Hij
was voordien Owmr. ll Be-

reden groep Boxtel.

District Leeuwarden

Arendz, K., te Dronrijp, per 1-7-79 bevorderd tot
Wmr. l.
Boef, R., per 1-5-79 aangesteld als Adm.Ambt. C ll
te Leeuwarden.
Bosch, D., per 15-5-79 aangesteld als Res Wmr. te
Hernaarderadee!.

32StE AALSMEERSE
Bloemencorso

Zaterdag 1 september 1979

onder het motto i 20 BLOEMRIJKE
GERECHTEN UIT HET KOOKBOEK VAN
AALSMEER wordt tentoongesteld in de
Verenigde Bloemenveilingen "V .B.A ." te
Aalsmeer, Legmeerdijk 313

vrijdag 31 augustus a.s. van 15.00 - 22.00 uur

zondag 2 september a.s. van 11.00 - 18.00 uur

Bezoekt vooral de stands, waarin u informatie
kunt ontvangen over de behandeling van
bloemen en planten, en vele andere
aantrekkelijke stands.

Diverse kinderattracties. Het beoefenen van
oude ambachten.

Entree (met programma) f 4,- (belangrijk
voor publieke beoordeling der wagens);

Kinderen f 1 , -. Groepen van minstens 20 personen krijgen
10o/o reductie.
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Bosma, J., te Grouw, per 1-7-79 bevorderd tot
Owmr. en verplaatst naar Lemmer.
Bosma, L.D. te Lemmer, per 1-7-79 bevorderd tot
Wmr. l.
Brandsma, T.T., Wmr. te Damwoude, per 1-4-79

verplaatst naar St.Jacobiparochie.
Bruinsma, P.R., Wmr. te Oosterwolde, per 1-7-79

verplaatst naar Appeltern (distr. Nijmegen).
Brunott, C.J., te Heeg, per 1-4-79 bevorderd tot
Adm.Ambt. C ll.
Derksen, T., Wmr. te Joure, per 1-4-79 verplaatst
naar Geertruidenberg (distr. Breda).

Derksen, T., Wmr. te Joure, per 1'4'79 verplaatst
naar Raamsdonkveer (distr. Breda).

Drent, A.G. Adj. te Leeuwarden, per 1-6-79 ver-

platst naar Groningen (distr. Groningen).
Diik, U. van per 15-6-79 aangesteld als Res. Wmr.
te Het Bilt.
Eikelboom, W.M., Wmr. te Joure, per 1-7-79

overgeplaatst naar Kruiningen (distr. Middelburg).
Engelsma, O., per 1-7-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Leeuwarden.
Goeree, L., te Oosterwolde, per 1-7-79 bevorderd
tot Owmr.
Groeneveld, K., te Makkum, per 1-5-79 bevorderd
tot Owmr. en verplaatst naar Ferwerd.

Per 1-5-79 aangewezen als

commandant van de groep
Hennaarderadeel Adi.
D.W. Groeneweg, geb.
18-10-1932. Hij was voor-
dien Postcdt. te Rauwerd.

Hageman, H., per 15-6-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Wonseradeel.
Haitsira, S., te Bolsward, per 1-6-79 bevorderd tot
adj. en verplaatst naar Leeuwarden.
Haringa, P., Wmr. te Damwoude, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Brouwershaven (distr. Middelburg).
Heide, v.d., Wmr. te Joure, per 1-4-79 verplaatst
naar Ter Aar (distr. Den Haag).

Hoeven, W.B. v.d., Wmr. te Joure, per 1-7-79

verplaatst naar Nijmegen (RPtW).

Jansen, M., Wmr. te Tzum, per 1-4-79 verplaatst
naar Wieringerwerf (distr. Alkmaar).
Kolkman, H.J., Wmr. te Joure, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Elst (distr. Nijmegen).
Kool, M.M., Wmr. te Damwoude, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Alkemade (distr. Den Haag).

Koopmans, H., Wmr. te Damwoude, per 1-7-79

verplaatst naar Tzum.
Leeuwen, W. v., Wmr. te Oosterwolde, per 1-7-79

verplaatst naar Voorschoten (distr. Den Haagl.
Majoor, G., Wmr. I te Leeuwarden, per 1-7-79ver-
plaatst naar Zwolle (distr. Zwollel.
Mars, 8., Wmr. te Vlieland, per 1-4-79 verplaatst
naar Bergen (distr. Alkmaar).
Meekma, H., per 15-6-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Wonseradeel.
Metz, Y.M.T., Wmr. te Damwoude, per 1-7-79

verplaatst naar Alkemade (distr. Den Haag).

Oudhuis, T.V.J., Wmr. te Damwoude, per 1-4-79

verplaatst naar Schagen (distr. Alkmaar).
'proost, J.G., Wmr. te Joure, per 1-4-79 verplaatst
naar Bakhout (distr. Alkmaar).
Rijksschroeff, C.L., Wmr. te Oosterwolde, per 1-

7-79 verplaatst naar Zierikzee (distr. Middelburg).
Renzenbrink, D.G., Wmr. te Damwoude, per 1-4-

79 verplaatst naar Anjum.
Smit, M.E., Wmr. te Joure, per 1-7-79 verplaatst
naar Wommels.

Toornstra, P., Wmr. te Oosterwolde, per 1-7-79

verplaatst naar Gerooskerke {distr. Middelburg).
Vries, H. de, Wmr. te Damwoude, per 1-4-79ver-
plaatst naar Pingjum.
Werkman, A.J., Owmr. te Menaldum, per 1-6-79

verplaatst naar Vriezenveen (distr. Zwolle).
Wiersma, T., Wmr. te Oosterwolde, per 1-7-79

verplaatst naar's-Heerenhoek (distr. Middelburgl.
Woudwiik, J.T., Wmr. te Damwoude, per 1-4-79

verplaatst naar Berlicum (distr. Den Bosch).
Woude, H. v.d., te Leeuwarden, per 1-7-79 aan-
gesteld als Adm. Ambt. C 2in vaste dienst.
Zijlstra, J., per 1-7-79 aangesteld als Res. Wmr. te
Leeuwarden.

District Maastricht

Akse, H., te Vaals, per 1-7-79 bevorderd tot
Owmr., benoemd tot postcmdt. Greven.
Bessems, P.W.A.G., Res. Wmr. te Gulpen, per

15-6-79 de dienst verlaten.

Per 1-6-79 aangewezen als
commandant van de Groep
Meerssen Adj. A.N. Brug-
geman, geb. 5-12-1926. Hii
was voordien plv.
groepscdt. Meerssen.

Per 1-5-79 aangewezen als
commandant van de groep
Loon op Zand (distr. Bredal
Adj. B.W.S.J.F. Dol-
mans, geb. 4-9-1942. Hii
was voordien postcomman-
dant Gronsveld.

Hermans, J.S.J., per 15-5-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Meerssen.
Janssen, P.J., te Maastricht, per 1-6-79 bevorderd
tot Adj.
Janssen, P.J., Res. Wmr. lte Amstenrade, per 1-

6-79 de dienst verlaten.
Jetten, J.R., te Maastricht, per 1-7-79 bevorderd
tot Owmr.
Ramaekers, J.J., te Maastricht, per 1-8-79 bevor-
derd tot Owmr. te Schaesberg.
Soons, F.J.A.M., per 15-5-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Meerssen.

Distrikt Middelburg

Cracau, S.F., van opl.school per 1-7-79 benoemd
tot Wmr. te Zierikzee.
Jong, J. de, per 1-7-79 aangesteld als Res. Wmr.
te Hulst.
Piessens, J.J.P.M., per 1-6-79 aangesteld als
Res. Wmr. te Sas van Gent.
Puij, F.E.H.Th. du, per 1-6-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Sas van Gent.
Scheers, R., van opl.school per 1-7-79 benoemd
tot Wmr. te Zierikzee.
Schieman, G., per 1-6-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Sas van Gent.
Visser, A.J. de, van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Zierikzee.

Voorde W.D.M. van de, per 1-7-79 aangesteld als
Res. Wmr. te Hulst.
Wesdorp, M.J., Res. Wmr. lte Tholen, per 6-G79
de dienst verlaten.
Wielen, C.MN. v.d.,van opl.school per 1 -7-79 be-
noemd tot Wmr. te Zierikzee.
Wondergem, F.A., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Zierikzee.

District Nijmegen

Aalbers, L.D.W., per 1$6-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Wisch.
Beenhakker, T., te Arnhem, per 1-7-79 bevorderd
tot Wmr. l.
Belt, H. v.d., van opl.school, per 1-7-79 benoemd
tot Wmr. te Doesburg.
Berkelder, H.J., van opl.school, per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Groesbeek.
Bindsbergen, M.P. van te Wychen, per 1-7-79
bevorderd tot Wmr. l.
Boven, W.W. v., Wmr. te Arnhem, per 1-4-79ver-
plaatst naar Zwdle (distr. Zwollel.
Coenen, F.C.W., per 1-6-79 aangesteld als Res.
Wmr. te Wisch.
Gornelis, E.L.,Res. Wmr. te Leusden, per 1-7-79
de dienst verlaten.
Croijmans, W.J.F.M., Wmr. te Groesbeek, per

20-1-79 verplaatst naar Buren.
Dikkers, Th.A.R., Wmr. te Doesburg, per 1-1-79
verplaatst naar Zaltbommel.
Doorn, J.Chr. v., van opl.school, per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Ubbergen/Beek.
Drost, H.Th.M., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Groesbeek.
Dijk, A.J. v., per 15-6-79 aangesteld als Res.
Wmr. te lJsselstein.
Elferink, R.A.B., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Groesbeek.
Elverding, J.T., Wmr. te Beek, per 1-G79 bevor-
derd tot Owmr., aangewezen als postcmdt. te
Ruurlo (distr. Aperldoorn.
Ermers, W.A.M., Wmr. ! te Nijmegen, peÍ 1-4-79
verplaatst naar Hasch, aangewezen als mentor op-
vangeenheid.
Frieling, L.J.T., te Huissen, per 1-7-79 bevorderd
tot Wmr. l.

Ginkel, A. v., te Arnhem, per 1-7-79 bevorderd tot
Adj.
Goossens, L. H. E. M., per 1-G79 aangesteld als
Res. Wmr. te Wisch.
Grisel, R.A.A., Wmr. I te Geldermalsen, per 1-7-

79 bevorderd tot Owmr., aangewezen als ran-
gencmdt.
Grouw, J.P.M., per 15-$79 aangesteld als Res.

Wmr. te Bergh.
Grijff, F.P. de, Wmr. te Doesburg, per 1-7-79ver-
plaats naar Zaltbommel.
Dieks, B.P.H., Wmr. te Doesburg, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Wisch.
Haren, B.A.B.J. v., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Doesburg.
Hattem, A.J. v., Wmr. te Doesburg, per 1-1-79
verplaatst naar Didam.
Heemstra, H., Wmr. te Arnhem, per 1-*79 ver-
plaatst naar Zwolle (distr. Zwollel.
Hensels, J.K.M., Wmr. te Leuth, per 1-*79 ver-
plaatst naar Valkenburg (distr. Maastricht).
Hofman, J., Wmr. te Terborg, per 2-6-79 ver-
plaatst naar Vriezenveen (distr. Zwolle).
Hoogen, A.J. v.d., Res. Wmr. ! te Oudewater,

per 1-7-79 de dienst verlaten.
Hoop, J. d., te Doesburg, per 1-G79 bevorderd tot
Res. Wmr. l.
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Hansen, H.M.J.J., van opl.school per I -7-79 be'
noemd tot Wmr. te Bergh.
Halteren, S.H. v., Wmr. te Doesburg, per 1-4-79

verplaatst naar Gendringen.
Janssen-Bouwmeettor, W.H.J., Wmr. te Does-

burg, per 1-1-79 verplaatst naar Druten.
Jangen, W.T.M., te Malden, per 1-5-79 bevorderd
tot Adj., benoemd tot plv.gr.cdt. te Wychen.
Kleijn, J.A.G.C., van opl.school per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Bergh.
Klutman, B.J.A.M., te Wychen, per 1-7-79 be-
vorderd tot Wmr. l.
Kok, R.H.M., Wmr. te Doesburg, per 1-4-79 ver-
plaatst naar Bergh.
Kuypers, G.L.G., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Doesburg.
Ku6en, W.P., te Wehl, per 1-5-79 bevorderd tot
Adj., benoemd tot plv.gr.cdt. te Druten.
Langen, W.H. v., te Beek, per 1-6-79 bevorderd
tot Owmr., aangewezen als postcmdt. te Ruurlo
(distr. Apeldoornl.
Lans, T.8., Wmr. te Doesburg, peÍ 1-4-79 ver-
plaatst naar Buren.
Maandag, D.L., te Ulft, per 1-7-79 bevorderd tot
Wmr. l.

Meijer, W.H., te Elst, per 1-7-79 bervorderd tot
Wmr. l.
Michels, G.W.Th.J., te Malden, per 1-7-79 bevor-
derd tot Owmr., benoemd tot mentor opv.gr. Mal-
den.
Neijen huis, G.J., Res. Wmr. te Ubbergen, peÍ

31-$79 de dienst verlaten.
Niesink, F.J.M., per 1-7-79 aangesteld als Res,

Wmr. te Wisch.
Niessing, H.M., Res. Wmr. te Wychen, per 1-7-79

de dienst verlaten.
Nijhuis, B.H.G.E., te Wychen, per 1-$79 bevor-
derd tot Owmr.
Oostervoon, K., Wmr. I te Arnhem, per 1-4-79

verplaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).
Orth, H.J.M., van opl.school per 1-7-79 benoemd
tot Wmr. te Bergh.
Platte, L.Y., Wmr. I te Elst, per Z)-1-79 verplaatst
naar Nunspeet (distr. Apeldoorn).
Reinds, A., te Pannerden, per 1-$79 bevorderd tot
Adj., benoemd tot plv.gr.cdt. te Doesburg.
Reitsma-Meenink, J.C., Wmr. te's-Heerenberg,
per 1-4-.79 verplaatst naar Didam.
Reijnen, B.J.L., van opl.school per 1-7-79 be-
noemd tot Wmr. te Bergh.
Roohó, R., van opl.school per 1-7-79 benoemd tot
Wmr. te Bergh.
Rozendal, G.J.M., per 1-7-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Monfoort.
Sala, M., per 1-7-79 aangesteld als Res. Wmr. te
lJsselstein.
Schlöter, W.J.F.M., Wmr. te Groesbeek, per 20-

1-79 verplaatst naar Vleuten-de Meern (distr.

Utrecht).
Schreurs , H., Res. Wmr. te Wisch, per 28-$79 de

dienst verlaten.
Schrijver, llV., van opl.school per 1-7-79 benoemd
tot Wmr. te Doesburg.
Smulders, F.J.M., van opl.school per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Doesburg.
Spronk, E.J.H., van opl.school per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Groesbeek.
Thiissen, A.G.M., te Duiven, per 1-7-79 bevor-
derd tot Wmr. l.
Vendrig, C.H.J., per 1-7-79 aangesteld als Res.

Wmr. te lJsselstein.
Vermeulen, W.P., te Nijmegen, per 1-6-79 bevor-
derd tot Owmr.
Verwig, H.J.M., Wmr. te Doesburg, per 1-+79
verplaatst naar Valburg.
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Waals, M.R.L., te Nijmegen, per 1-5-79 bevorderd
tot Wmr. l.

District Utrecht

Akker, Y.T. v.d., Wmr. te Doorn, p€Í 1-4-79ver-
plaatst naar Waddinxveen (distr. Den Haag).
Biegelaar, F.A.J ., per 1-S79 aangesteld als Adm.
Ambt. C 2te Utrecht.
Booiman, R., Wmr. te Doorn, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Linschoten.
Bonteko a, T ., per 1 -7-79 verplaatst naar Wouden-
berg.
Bos, F., Wmr. I te Maarssen, per 1-4-79 verplaatst
naar Driebergen.
Boumeester, P., Res. Wmr. te Maarssen, per 1-4-
79 verplaatst naar Vleuten.
Brakband, C.R.,. Wmr. te Miidrecht, per 1-7-79
verplaatst naar Kamerik.
Ee, G. v., Wmr. te Doorn, per 1-$79 verplaatst
naar Vinkeveen en Waverveen.

Per 1-5-79 aangewezen als
commandant van de Bere-
den groep Wassenaar (dis-

tr. Den Haag) Adi. P.
Dijkstra, geb. 21-5-1Í116.

Hij was voordien Owmr. ll
Bereden groep te Biltho-
ven.

Elbertse, C.G., Wmr. te Maarssen, per 1-*79ver-
plaatst naar Driebergen.
Elst, H.P.M., te Doorn, per 1-7-79 bevorderd tot
Wmr. l.

Elst, J. v., Adm. Ambt. C 2 te De Bilt, per 1-4-79

de dienst verlaten.
Elverding, J.T., Wmr. te Beek, per 9-&79 ver-

plaatst naar Bunschoten.
Groot, J.H. d., Wmr. I te Driebergen, per 1-4-79

verplaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden)
Groothuis, H.8., te Bilthoven, per 1-G79 bevor-
derd tot Adj.

Per 1-6-79 aangewezen als

commandant van de Bere-
den groep Bilthoven ACi.

H.B. Groothuis, geb. G$
1922. Hii was voordien
plv.cmdt. Bereden groep
Bilthoven.

Hagens, E.H., Wmr. te Vleuten, per 1-7-79 ver
plaatst naar Nieuwerkerk ald lJssel (distr. Den
Haag).
Heideman, J.H., Wmr. te Rijssen, per 1-G79 ver-
plaatst naar Losser (distr. Zwolle).
Hogeveen, A.G., Wmr. te Rhenen, per 1-7-79ver
plaatst naar De Lier (distr. Den Haag).
Hulst, J.P.M. v.d., Wmr. te Doorn, per 1-1-79
verplaatst naar St.Willebrord (distr. Breda).
Janssen, H.J., te Bilthoven, per 1-7-79 bevorderd
tot Adi.
Jong, D.J. d., Wmr. I te Bilthoven, pBÍ 1-7-79 be-
vorderd tot Owmr.
Jong, J. d., Wmr. te Wilnis, per 1-7-79 verplaatst
naar Kockengen.
Jongenius, G.R., Wmr. te Doorn, per 1-7-79 ver-
plaatst naar Harmelen.
Klarenbeek, J.G.M., te Kamerik, per 1-G79 be-

vorderd tot Owmr., verplaatst naar St.Oedenrode
(distr. Eindhoven).
Kolk, H., Owmr. te Urk, per 1-*79 verplaatst naar
Ruinen, distr. Assen).
Kool, J.D., per 1-8-79 aangesteld als schrijver te
Mijdrecht.

Per 1-4-79 aangewezen als
commandant van de groep 

,"

Rhenen Adj. J. Koopman,
seb. 2s-}.lls?§, Hii was d
voordien plv.gr.cmdt te i ,

Rhenen

Kuil, R. v.d., Wmr. te Doorn, psr 1-7-79 verplaatst
naar Wilnis.
Leeuw-van Rijn, A.A.H., telex/telefoniste te De

Bilt, per 1-7-79 de dienst verlaten.
Linden, R. v.d., te Utrecht, per 1-7-79 bevorderd
tot Owmr., verplaatst naar Vinkeveen en Waver-
veen.

RPm's Béeldwoordpuzzel.

In zomersfeer nog eens een beeldwoord-
puzzel uit exotische regionen. U kent
het recept. De omschrijvingen in de puz-
zel en de cij fers in de tekening duiden
aan, welke woorden u moet invullen.
Is het allenlaal goed gelukt, dan telt u
het aantal letters I (van Isaàc) in uu'
oplossing, noteert die op een briefkaarl
en stuurt die naar onze pvzzelredakteur:
Brahmsstraat 9, Eerbeek. U dingt dan
mee naar onze boeken- of platenbon
van Í 25,-
Veel plezier en veel sukses!

Oplossing prijspuzzel
meinummer

'Aan de vruchten kent men de boom'.
Dat was de gevraagde spreuk die ont-
stond wanneer de doorloper in het mei-
nummer van het RPmagazine goed was
ingevuld.
Winnaar van de boeken- of platenbon
werd:
Mevr. R. Olthof-Witteveen, Twellose-
weg 98,7396 BP Terwolde.
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o STELLING: het vervangen van auto's door
trapauto's kan een gunstige invloed hebben op de
verkeersveiligheid, het energieverbruik en de
volksgezondheid.

(Uit proefschrift van J. Cole te Delft).

o In het distrikt Leeuwarden wordt niet door
iedereen Frles gesproken. KommentanÍz Je hebt
nu eenmaal Friezen en dooien.

o De staf volgt op de zonde.

o Schutterswijsheid:
geen Doornhein zonder roosje.

o Afd. Personeelsbeleid A.I.:
v / d Vennootschap.

o Betaaldag in Horn: van Leers trekken.
o Intendance-nieuws: granaatloze kousen.
o Begin van politiële samenwerking

in Utrecht: Hoefsloot-Arends.

o GEHOORD: 'Laten we voortaan ju tegen el-
kaar zegger.' (Kaderschool)

o REACTIE yan f)rentse NPY-er op waarschu-
wing:
Pietpratt
Zogenaamd 14

Kleurige kollega's

Bont Groen
de Bruin Rood
Blank Roza
Blaauw de \ryit
Geelen Zwart
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Wat schreef het RP-magazi ne erover?

lnhoudsopgave van de 20e iaargang van het RPm
sept. 1978 aug. 1979

OMSLAGARTIKELEN

Terug naar ons 'jaar nul' -sept. '78, pag. 5
Wat doet de politieman eigenlijk op straat - okt.'78, pag. 6
Van flinke kerels tot volwassen mensen - nov.'78, pag. 8

. Maar wie vangt de politieman op? - dec.'78, pag. 12

Achmeds problemen in het land van belofte - jan. '79, pag. 6
De barre winter van '79 - febr. '79, pag. 6

Veranderingen roepen weerstand op - maart '79, pag. 6

Toen ik 18 was - april '79, pag. 6
Vier dagen in arrest bif de Berbers - mei '79, pag 8
Politievrouwen b.b.h.h. - funi liuli'79, pag 6 e.v.
Politie in diskussie - aug. '79, pag. 10

september 1978: het RPm in een nieuw jasje

oktober 1978: surveillance onder de loep

im,i
BffiË
trr flilopclitkron,

deor rrogcr »

ONDERSCHEIDINGEN

57 RP'ers in de drup van de lintjesregen - mei '79, pag.25
Veldpolitie kreeg 'Reewild'-onderscheiding - aug . '79, pag.

RP deelde mee in eer van 'Bar- en Boosonderscheiding' - aug.'79, pag.27

POLITI EVROUWEN b.b.h.h.

Echtgenotes van Rijkspolitiekollega's die nog andere bezigheden hebben - juni ljuli'79, pag. 6
Eigenaresse herenmodezaak lrene van Heusden-Roumen
Balletdanseres Carina de Korte-Verzijl
TV-grimeuse Birgit van Dijk-Scherer
TV- en radiovrouw Annet Bordewijk-de Langen
Officier Marva Marjan de Jong-Hoevenaars
Muzieklerares Jacoba Vermeulen-van Maarleveld

GIJZELINGEN

'Dat zoiets in 'Gro!!e' kon gebeuren' - okt.'78, pag 12

'Arrestatieteams maken oplossing mogelijk' - nov. '78, pag 12

JAARVERSLAG 1977

Verjongingskuur met ingrijpende gevolgen - okt . '78, pag. 26

OPEN I NG EN / I NG EB RU I KSTELLI NG EN

"ls het nog wel verantwoord een bureau als dit te bouwen .?"
nieuw distriktsbureau in Assen - jan . '79, pag. 18

lngebruikstelling nieuw gebouw Bureau Personeelsvoorziening

korps Rijkspolitie - april '79, pag. 22
"Opleidlng politiemensen zou best eens anders moeten gebeuren dan WoDC-rapport
aanbeveelt". Opening opleidingsschool Harlingen - mei '79, pag 18

'Politie kan het zeegat uit'. lngebruikstelling RP 15 - juni/jult'79, pag.22
'Wie wil dat de politie haar taak uitvoert, moet ook zorgen voor de middelen'.
Opening distriksburo Leiderdorp en ingebruikstelling Automatische Telefoondoorkoppe-
ling - juni/juli '79, pag. 26

Direkteur-Generaal opende distriktsburo Breda - aug . '79, pag. 23

november 1978: 25 jaar werving

december 1978: stress! - en dan?

42
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RESERVE RIJKSPOLITIE

Krant voor LO.R - sept. '78, pag. 22
LOR's voorbeeld deed L.O.G. volgen - nov. '78, pag.27
Reservisten bevorderd tot opper - maart '79, pag. 18

Ministeriële wensen voor RP-reservisten - maart '79, pag. 23

REAKTIES

Vraag aan oud-reservisten van boven de 85
Lintfesregen - nov. '78, pag 35

nov. '78, pag. 35

Herhaling ambtseed (2) - jan . '79, pag 28
Kfas E zorgde dat Eja er kwam - febr. '79, pag.28
Geld niet voor fietsers - febr. '79, pag. 28
AVD'er Paul Maaskant (opnieuw) beste Golfer van Nederland? Welnee - febr. '79, pag.2g
lk hoop dat Geldermalsen nog een groep is . . . - maart'79, pag. 31
Zoveel hoofden . . . - apri!'79, pag. 34
Vraag aan oud-reservisten van boven de 85 . . . l2l - april '79, pag. 35
Zoveel hoofden . . . Ql - juni ljuli'79, pag 43
Herhaling ambtseed (3 en 4) - juni ljuli'79, pag. 43
'Bescherming tegen elke vorm van misbruik' - aug.'79, pag. 1g

januari 1979: gastarbeiders en wij

februari 1979: de winter van '79

maart 1979: weerstand tegen verandering

DlVERSEN

Algemene Vleesdag in Driebergen - okt. '78, pag. 18

"Hetty voor de leeuwen gegooid". Stageverslag van een adspirante - nov.'78, pag. 16

"Sietse en z'n vriendinnen zijn weer op zee . ." - dec.'78, pag.52
"Daar ben je mooi jarig mee" Verjaardagskalender - dec.'78
"Wat is'links' in het korpsT" - jan.'79, pag.23
De barre winter van '79 - febr. '79, pag. 6
'Jaar te kijk' - febr.'79, pag. 14

'Het bleef bar' - april '79, pag. 30
'Vier dagen in arrest bij de Berbers'. Dagboek van een Nederlander - mei '79, pag.8
'Politievrouwen zetten een Joke in' - mei '79, pag. 14

Verkeersovertreders op de koffie bij de AVD - aug.'79, pag.24

POLITIEPRAKTIJ K

Eerste groep veld- en milieupolitie te Ommen - sept.'78, pag. 20
Velddienstassistent nu ook in het pak - okt.'78, pag. 20
Arrestatieteams maken oplossing mogeliik - nov. '78, pag. 22
Sietse en z'n vriendinnen zijn weer op zee . . . - dec.'78, pag.52
"Parketpolitie is de verzekeringspolis van de rechtbank" - maart '79, pag.21
GP en RP onder één dak - mei '79, pag.23
Kommer-seks. Rijkspolitie kreeg er een klant bii - juni /jult'79, pag. 17

Rijkspolitie nam afscheid van Maarssen - juni ljuli'79, pag. 30
RP in Noordwijkerhout aktief voor de NAVO - aug.'79, pag.26

INTERVIEWS

L. Bloemsma (B.P.V.) "Vroeger hadden we zo'n sollicitatie in de prullenmand gegooid"
-nov . '78, pag. 13

Dr. H. Havinga, psychiater, over stress: "Met het advies: 'niet zeuren', doe je iemand on-
recht, maar zeuren is ook niet goed" - dec. '78, pag. 16

Mr. J. de Ruiter, minister van justitie.
"Het politiewerk zal niet veranderen ." - dec.'78, pag. 20
Kol. P. Paul, d.c. Den Haag, over ATD-systeem: "Wachtmeester mag het kontakt in zijn
dorp niet verliezen" - jan . '79, pag. 21

Kapitein F. Brink: "We moeten meer over de grenzen kijken" - maart'79, pag. 10

Jhr. B. W. F. de Beaufort, d.c. Utrecht, bij afscheid: "Als er soms iemand een vloer
gestort wil hebben ." - april '79, pag. 16

Kolonel W. F. K. J. F. Frackers: Korpsnieuws. Dlenstmededelingen voor iedereen in klare
taal - mei '79, pag. 27

april 1979: toen wij 18 waren
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OPLE!DING EN VORMING

"Hetty voor de leeuwen gegooid."
Stageverslag van een adspirante - nov. 78, pag. 16

Jong personeel voor ME-opleiding naar Beekbergen - dec.78, pag.38

JUBILEA IHERDENKINGEN

Van flinke kerels tot volwassen mensen . 25 jaar personeelswerving - nov. '78, pag. 8
"Wij zijn de politici al 20 jaar voor". De personeelsvereniging "De Band" op de Noord-
Veluwe bestond 25 iaar - dec . '78, pag. 30

Nederlandse en Duitse'Porschebrigade' hielden rer.inie - aug.'79, pag.28

mei 1979: Joke - Berbers - Lintjes

augustus 1979: politie in diskussie

BOEK, T.V. EN FILM

'Kommissar 'Blaauw in film' PD' in element - okt . '78, pag. 23

Dr. J. Zeldenrust, patholoog-anatoom - dec. '78, pag. 54

De strafzaak tegen Yie Wiikstra. Dr. C. Overdiep - ian.'79, pag. 12

Specialisme Verkeer: 'Verkeersschool levert geen kamergeleerden aÍ' - febr.
Kaderschoolbrochure: 'Ontmoetingspunt van mensen en meningen' - febr.
'Rijkspolitie te Water stelt zich voor aan varenden'- maart'79, pag. 19

'Kinderen in aanraking met justitie' - maart '79, pag.25
'Een jaar Amsterdamse doofpot'. Verslag klachtenburo politieoptreden
-maart '79, pag. 28

HISTORIE

'79, pag. 18

'79, pag. 19

Amsterdam

1. Terugbtik in de eerste jaargang van het RPm - sept.78, pag. 6 t/m 15

't Gat ging dicht maar de vraag bleef .

Met de Rijkspolitie in Zeeuws-Vlaanderen op wolvenjacht.
Hiep, hiep hoera voor Geenstipje.
Radarapparaat opent vele perspectieven bij verkeerskontrole.
Vormingscursussen voor groepscommandanten
Delinkwenten in de kleuterklas
lngrijpende reorganisatie van de verkeersgroepen.

2. 'Van flinke kerels tot volwassen mensen':2íjaar personeelswerving - nov.'78, pag. 8 e.v.

3. lJje Wijkstra 50 jaar geleden.
"lk heb ze alle vier de strot afgesneden" - jan.'79, pag. 12

4. 'Toen wij 18 waren' - april '79, pag. 5

ALGEMENE INSPECTIE

1. Nieuwjaarsbrief A.l. - dec. '78, pag. 10

2. Minister de Ruiter op bezoek in Voorburg:
"Ondanks trots zullen we het korps kritisch volgen" - sept.'78, pag. 18

3. Jaarverslag 1978: Verjongingskuur met ingrijpende gevolgen - okt.'78, pag.26

4. A. I . ontving Formatiebeschikking R P.

Ruim twaalfduizend korpsfunkties zichtbaar - febr. '79, pag.26

5. Korpsnieuws: Dienstmededelingen voor iedereen in klare taal - mei '79, pag.27

6. "Eind 1982zijn de tekorten bij de Rijkspolitie weggewerkt". Plv. A.l. W. Frackers bij de in
gebruikstelling nieuw gebouw personeelsvoorziening - april '79, pag. 22

PERSONAL!A

J. G. W. Bàr nieuwe D.C. RPIW Nijmegen - sept.'78, pag.22
L. Bloemsma. Afscheid na 25 jaar werving - nov.'78, pag. 13

Kolonel b.d. F. J. Canter Visscher overleden - nov. '78, pag.24
B. Schmidt nieuwe D.C. RPtW Leeuwarden - dec.'78, pag.32
K. de Maat nieuwe D.C. RPIW Amsterdam - dec.'78, pag.33
Jhr. B. W. F. de Beaufort nam afscheid - april '79, pag. 16 en juni/juli '79, pag.24
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in diskussienota:

lnleÍn heel ml
rcÍondeten"

"De ministers van binnenlandse zaken
en justitie bereiden een wetsontwerp
voor een nieuw politiebestel voor. Hier-
in wordt juridisch van alles geregeld

over de verdeling van zeggenschap, over
de aansluiting bij de nieuwe bestuurlijke
organisatie in ons land (mini-provincies)
maar aan de feitelijke organisatie en het
werk zefi wordt niet veel aandacht
besteed. Toch is de dagelijkse interne
werksfeer erg bepalend voor het optre-
den van de politie."

Dat wordt gezegd in de recente nota
'Politie in diskussie', die momenteel in
socialistische kring wordt bestudeerd
om een nieuwe visie te ontwikkelen op
de politie.

Veranderde opvattingen

"Als wij van de politie een andere maat-
schappelijke opstelling verwachten dan
zal er intern heel wat moeten verande-
ren", aldus de opstellers van de diskus-
sienota.
"Of de politie zelf wil of niet, verande-
ringen zullen er toch gaan komen. Im-
mers, de ontwikkelingen in de samenle-
ving laten geen enkele organisatie onge-
moeid. Ook de politie zal moeten gelo-
ven in de veranderde opvattingen over
gezagsverhoudingen, in een toenemende
vraag naar inspraak en medezeggen-

schap en in een andere verdeling van
verantwoordelijkheden en bevoegdhe-
den.
Echter, feitelijke gevolgen hebben de

maatschappelijke veranderingen, die
zich sinds de zestiger jaren toch steeds

duidelijker voordoen, binnen de politie
nog niet gehad.
De interne organisatie vertoont het
beeld van een organisatie van enige de-

cennia terug. Er is sprake van een zoge-

naamde staflijn organisatie, waarin de

Verwaarloosd terrein

"Wie Yan jullie kent iemand in
z'n familie, vrienden- of kennis-
senkring die lid van de Partij van

de Arbeid is?"
Eén voor één schudden de zes

jonge wachtmeesters hun hoofd.
Nee, in hun geboorteplaats en in
de eigen kring kenden ze geen so-

cialist. Nooit iets van gemerkt,
tenminste. Zes maal nee. Is dat
toeval?
Trouwens wat weet de gemiddel-
de politieman van wat
socialisten-van-nu beweegt?

Vaak weinig. Doorgaans veel te
weinig. En wat hii er wel Yan

weet is sterk gekleurd.
Dat is dan wederzijds, geven de

PvdA-ers toe die de recente nota
'Politie in discussie' hebben oP-
gesteld: "Het heeft er alle schijn
van dat de politie een door de

Partij van de Arbeid verrryaar-

loosd terrein is. "
Geen wonder dat er over en rveer

zoveel wordt misverstaan tussen

socialisten en politiemensen.
De Partij van de Arbeid wil nu
over de brug komen. "Ons
bestuur vindt dat er voor de

grootste partij in Nederland alle
reden is om zich in de komende
jaren meer bezig te houden met
de plaats en de werkwijze van het
politieapparaat in Nederlalld,"
zegt voorzitter len van den Heu-
Yel.

De PvdA heeft belanghebbende
leden en kiezers uitgenodigd mee

te doen aan die discussie. De me-

ningsvorming die hierdoor in de

PvdA op gang komt , zal worden
veÍaald in beleidsaanbevelingen.
Op deze pagina's citeren wij ge-

deelten uit het hoofdstuk 'Klein-
schaligheid en demokratiseritrg',
waarin nogal wat kritische noten
gekraakt worden over de organi-
satie en het personeelsbeleid bii
de politie.
De volledige nota - 6E bladzij-
den - kan worden besteld door
overmaking van Í 5,- op giro
3479700 ten name van Partij
PvdA te Amsterdam, onder veÍ-
melding van 'Politie in discussie'.

11
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nadruk wordt gelegd op hiërarchie, cen-
tralisme en specialisatie.

'Star en stroef'

"De hiërarchie wordt veroorzaakt door
de rangen van agent tot hoofd\ommis-
saris en van wachtmeester tot generaal
en wordt organisatorisch vertaald in
evenzovele niveau's in de organisatie
van het politiekorps".
Van een soepel funktionerende, slag-
vaardige organisatie is volgens de nota
dan ook geen sprake: "Hoe anders op
papier ook bedoeld, in de praktijk is een
politiekorps soms een star, bureaukra-
tisch geheel waarin calamiteiten en uit-
zonderingen op de normale gang van za-
ken problemen veroorzaken dan wel tot
een ongewone beroering intern aanlei-
ding geven. Dit terwijl je van een
politie-bedrijf snelle, doelmatige reak-
ties zou verwachten.
Maar hoe kan het ook anders, een goede
samenwerking tussen de verschillende
niveau's is ver te zoeken. Er is een grote
(funktionele en emotionele) kloof tus-
sen de leiding en de uitvoering. Er vin-
den veel overlappingen in het werk
plaats, de informatie-uitwisseling tussen
verschillende afdelingen en bureau,s is
vaak stroef en blij ft steken in de hiërar-
chie
De informatie van beneden naar boven
kornt vaak niet door. Van boven naar
beneden draagt deze het karakter van
orders en bevelen, veelal in de vorm van
dienstorders op schrift en van tevoren
opgemaakte planningen van het werk.
Het beleid wordt bepaald in de top van
de organisatie. Noch in de gemeentepo-
litie, noch in de rijkspolitie worden hier-
in rechtstreekse impulsen van het werk
op straat (surveillance en verkeer) en
van uit het opsporingsonderzoek be-
trokken".

'Allesoyerheersende
meldkamer'

Ook het centralisme wordt bekritiseerd:
"Centrale staforganen sturen de gehele
organisatie vanuit de top van de ge-
meentepolitie en vanuit de distrikten
naar de landgroepen binnen de rij kspo-
litie.
Behalve door de hiërarchie wordt deze
tendens ook sterk ingegeven door de
technische ontwikkeling van de verbin-
dingsmiddelen en hulpmiddelen zoals de

12

automatisering. De centrale meldkamer
heeft bijvoorbeeld een allesoverheersen-
de invloed op het surveillancewerk. De
assistentie-surveillance, waarbij een
aantal eenheden permanent (per auto
'ingeblikt') beschikbaar zijn om op af-
roep van de meldkamer naar een op-
dracht te gaan, bepalen vrijwel het sur-
veillancepatroon.
Van een persoonlijk kontakt met het
publiek is daardoor ook steeds minder
sprake.
Doordat het publiek ook niet op de
hoogte is van deze interne situatie van

F
iP

de richtlijnen en opdrachten, reageert
het vaak verontwaardigd op het starre
en ondoelmatig optreden van de politie.
Vanaf de rang van brigadier en opper-
wachtmeester worden dit soort proble-
men minder gevoeld, omdat deze kate-
gorieën personeelsleden allen bureau-
werk verrichten".

Basis ondergewaardeerd

"Als gevolg van de verregaande
taakafsplitsingen die er in de loop van
de jaren in het politiewerk hebben
plaatsgevonden, ontstond specialisatie.
Niet te ontkennen valt, dat aan een ze-
kere specialisatie (zware kriminaliteit,
vreemdelingen, bijzondere wetten, be-
paalde centrale verkeerstaken) niet te
ontkomen is. Maar als gevolg van de
hogere status van het specialisme heeft
deze versnippering van het politiewerk
extreme vormen aangenomen en is het
basispolitiewerk op straat en dergelijke
sterk ondergewaardeerd," aldus de no-
ta.
Dit beeld wordt nog eens versterkt door-
dat het basiswerk wordt verricht door
de jongste en meest onervaren politie-
mensen (met leeftijden van 18 tot 22
jaar). Het wekt dan ook geen verbazing,
dat het publiek met gevoelens van on-
veiligheid komt te zitten: immers, de er-
varen rechercheurs gaan in grote aantal-
len een beperkt aantal zware kriminelen

tt:

te lijf, waardoor voor de vele eenvoudi_
ge diefstallen (inbraken en insluipingen,
auto- en fietsendiefstallen) geen of veel
te weinig mankracht (kwalitatief en
kwantitatief) wordt ingezet.,,

lVeinig rooskleurig

"Het voorgaande roept vanzelf de
vraag op, of het nu werkelijk zo droevig
is gesteld met de interne organisatie van
de politie. Welnu, natuurlijk zijn er uit_
zonderingen ," zeggen de opstellers van
de PvdA-nota.
"Toch durven wij al met al te stellen,
dat de huidige situatie bij zowel
gemeente- als rijkspolitie een weinig
rooskleurig beeld oproept en dat de ken_
merken, zoals hiervoor opgesomd, voor
elke politieorganisatie in meerdere of
mindere mate van toepassing zijn. Het
is dan ook duidelijk, dat de huidige in-
terne organisatie van de politie niet is af_
gestemd op de eisen die de huidige
maatschappij aan haar stelt,,' konklu_
deert de werkgroep.
"Derhalve zal gezocht moeten worden
naar een organisatievorm die enerzijds
is aangepast aan de eisen van deze tijd
en voldoende flexibiliteit bezit om met
de veranderende opvattingen binnen de
maatschappij mee te evolueren en an_
derzijds aan de effektiviteit en de effi_
ciëncy van het politieoptreden geen af-
breuk doet.
Een andere konklusie is hiermee ook
duidelijk: het zal geen gemakkelijke op_
gave zijn dit tij te keren. Dit vergt fun_
damentele veranderingen binnen de po-
litie die zich niet eerder in de geschiede_
nis van dit apparaat hebben voorge-
daan. "

Kleinschalig

" Bij het opzetten van een nieuwe orga-
nisatievorm van de politie, zal uitgegaan
dienen te worden van het principe van
de kleinschaligheid", aldus de nota.
"De veel gehoorde mening, dat zulks in
de rijkspolitie al het geval is, is naar on-
ze mening onjuist. Hoewel de landgroe-
pen in principe zijn georganiseerd vol-
gens de hier genoemde ideeën van klein-
schaligheid is de tendens binnen de
rijkspolitie om de distrikten te veÍzwa-
ren, meer te specialiseren en dergelijke.
Dit heeft tot gevolg, dat van het basis-
idee van de landgroepen ook niet veel
meer overblijft, omdat het niveau van

.t
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het distrikt gaat overheersen ten opzich-
te van dat van de groepen en posten.''

Beleid Yanuit de basis

"Een dergelijke decentralisatie laat zich
echter niet verenigen met het principe
van de 'eenheid van beleid en bevel'.
Het politiebeleid zal, in tegenstelling tot
de huidige situatie, niet meer vanuit de
top, maar vanuit de basis ontwikkeld
moeten worden.
De samenwerking die op deze wijze tot
stand kan komen tussen wijkpolitie-
teams en de in de wij k aanwezige klub-
en buurthuizen, gezondheidscentra e.d.
bevordert een op de wij k aangepast po-
litiebeleid en een betere relatie tussen
politie en publiek.
Als men er in slaagt op deze wijze de
ouderwetse hiërarchie van de staf-lijn
organisatie te doorbreken, kan het aan-
tal niveau's in deze organisatie zich tot
drie beperken, dat wil zeggen, dat van
de teams, de centrale afdelingen en het
korpsniveau. "

Minder specialisatie

"Ook het principe van specialisatie past
niet in de nieuwe konseptie," meent de
nota. "Een te groot aantal doorverwij-

zingen naar centrale, gespecialiseerde
diensten, verstoort en doorkruist de
wijkgebonden opzet van de politieorga-
nisatie. Elk wijkteam zal derhalve met
een zo groot mogelij ke vertegenwoordi-
ging van deskundigheid op alle terreinen
(surveillance, verkeer, recherche) van
het politiewerk opgezet dienen te zijn.
Slechts wanneer in een bepaalde wijk of
dorp gebeurtenissen plaatsvinden die de
kapaciteit van het verantwoordelij ke
team duidelijk te boven gaan, zal een
beroep mogelijk moeten zijn op centra-
le, gespecialiseerde diensten.
Hierbij valt onder andere te denken
aan: zware gekompliceerde misdrijven
(voor een gespecialiseerd recherche-
team), gekompliceerde verkeerssituaties
die veroorzaakt worden of gevolgen
hebben buiten de eigen wijkgrenzen en
waarbij overleg met andere wijkteams
geen soelaas biedt. ' '

Huidige personeelsproblemen

"De personele vraagstukken bij de poli-
tie hangen heel nauw samen met die van
de organisatie," aldus de nota.
" Bij de personeelsproblematiek ligt het
aksent op een meer maatschappij-
gerichte en gedemokratiseerde politie.
Eén van de opvallendste kenmerken en

daarmee tegelijkertijd problemen van
de politie is, dat personeelsleden er
meestal op hun l7e of l8e jaar binnen-
komen en dat ze vrijwel allemaal met
het zogenaamde f.l.o. (op 60-jarige leef-
tijd) gaan. Men kan denken, dat dit
juist goed is en demonstreert hoezeer de
personeelsleden het naar hun zin hebben
bij de politie. Dit is echter lang niet al-
tijd jdist. Men blijft omdat er weinig an-
dere mogelijkheden zijn Eenmaal lan-
gere tijd bij de politie, heeft men zich
een behoorlij ke rechtspositie verwor-
ven, die men elders in de maatschappij
met een vergelijkbare opleiding en erva-
ring niet gemakkelijk zal verkrijgen.
Toch veroorzaakt dit tegelijkertijd een
basisprobleem. Een politie immers, die
zich moet veranderen aan de hand van
de ontwikkelingen in de maatschappij,
moet ook een interne mobiliteit in het
personeelsbestand kennen, waardoor de
veranderingen zich als het ware via die
weg geleidelijk voltrekken.
Het tegendeel is echter het geval: op
jonge leeftijd wordt het personeel aan-
genomen, men volgt een éénjarige oplei-
ding of de vierjarige politieakademie en
wordt als politieman te werk gesteld. Na
enige tijd vindt de aanpassing aan het
systeem plaats en dat blijft zo, omdat
iedereen zoveel mogelijk kans wil ma-

t3

". . . wordt het basispolitiewerk
op straat e.d. sterk ondergewoor-
deerd. . .tt

(Foto H. L. van Harreveld/BpV)
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ken op een hogere rang. Daarmee be-

vestigt de organisatie van de politie zich-
zelf voortdurend.
Men kan trachten de opleiding te veran-
deren . Zolang de interne organisatie en

interne werkwijze niet verandert, be-

hoeft men weinig fundamentele impul-
sen van de opleiding te verwachten.''

Yrijheid van meningsuiting

"Het onderwerp vriiheid van menings-
uiting is een uitermate gevoelig

vraagstuk binnen de politie. Formeel
zijn er dezelfde mogelijkheden voor het
uiten van de eigen meni{rg als het 'amb-
tenarenbestaan' toelaat. Dat betekent
nogal wat beperkingen.
Binnen het strakke systeem van de poli-
tie wordt 'anders denken' niet getole-
reerd.
Dit leidt ertoe, dat medewerkers die an-
ders denken en willen, risiko's lopen bij
bevorderingen. Medewerkers die toch
geen karrièremogelijkheden meer heb-
ben, maar die desondanks extreem van
de heersende opvattingen en waarden
afwijkende meningen verkondigen, zul-
len sociaal geïsoleerd worden,' ' zo

wordt in de nota gesteld.

"Misschien kan het niet anders, maar
politiemensen zijn in het algemeen meer
of vrijwel uitsluitend afkomstig uit be-

houdende kringen. Hoewel gemakkelijk
verklaarbaar, valt dit niet goed te pra-
ten. Daardoor alleen al ontstaan er een

aantal problemen voor de vrije
meningsuiting van individuën intern, en

ook exern, die onvoldoende de noodza-
kelijke maatschappelijke nuances kun-
nen aanbrengen. Hoe moet het dan?
Niet door betere regels op dit terrein te
stellen, maar door een fundamenteel an-
der personeelsbeleid. ' '

Overplaatsing

'Vrijwel alle promoties gaan gepaard
met overplaatsingen. Dit, vanwege de
strenge koppeling van rangen aan funk-
ties," aldus de nota, die signaleert:
"Er wordt geen of weinig rekening ge-

houden met het samenwerkingsverband
waarin mensen werken of terecht ko-
men. Het gaat in de eerste plaats om het
opvullen van 'gaten' met mensen van de
juiste rang. Hierbij telt de voorkeur van
het individu slechts af en toe mee.
De groep waarin men geplaatst wordt of
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Naar Engels voorbeeld: "Ieder begint in
de laagste rong en kan in principe de

hoogste rong bereiken. "

aan wie wordt leiding gegeven telt niet
mee in deze overplaatsingen."

Beoordelingssysteem

" De politie kent een beoordelings-
systeem, dat in principe niet afwijkt van
hetgeen men op dit terrein binnen de

overheid aantreft. V/el bestaan er een

aantal specifieke uitwerkingen voor. de
politie, zoals bijvoorbeeld de TV (Toe-

komst Verwachting): beoordeling
waarin men langer tevoren uitspreekt of
de betrokkene geschikt is voor verdere
bevorderingen.
Beoordelingen zijn binnen de politie een

negatief sanktiemiddel. Er wordt niet
mee bereikt, dat mensen beter gaan sa-

menwerken of beter gaan funktioneren.
Er wordt slechts mee bereikt, dat er een

selektie ontstaat van mensen die wel en

niet (meer) voor een hogere rang in aan-
merking komer," aldus de nota.
"Het beoordelingssysteem werkt vaak
enorm negatief in het gehele hiërarchi-
sche systeem, want de medewerkers
worden beoordeeld door hiërarchisch
hoger geplaatsten die het voor het zeg-
gen hebben, waartegen formeel natuur-

lijk in het geval van ernstig onrecht be-
roep is aan te tekenen, maar waartegen
niet in te gaan is, als je het gevoel hebt
onredelijk behandeld te zijn zonder dat
er duidelijk 'harde' feiten bestaan.
Beoordelingen vinden alleen plaats bij
het lager personeel; officieren worden
niet onderworpen aan de 'methodische
personeelsbeoordeling'. Beoordelingen
worden vaak opgemaakt door en chef
die het funktioneren van de beoordeel-
de, maar in zeeÍ beperkte mate kan
overzien, bijvoorbeeld omdat hij de be-
trokkene alleen maar op het bureau
meemaakt.
In vele politiekorpsen spelen het aantal
processen-verbaal direkt of indirekt hog
steeds een rol bij de beoordeling."

'Extreem rangenstelsel'

" De hiërarchie, het rangenstelsel wordt
in de PvdA-nota 'extreem' genoemd.
De gehele organisatie en werkwijze van
de politie wordt ermee belast en wordt
erdoor bepaald. Soms kan het funktio-
neel zijn, meestal werkt het negatief uit.
Het is niet belangrijk wat eÍ gezegd of
gedaan wordt, maar wie het doet, welke
rang de betrokkene heeft.
Natuurlij k speelt de hiërarchie in elke
organisatie een rol. Het is ook wense-

lijk, dat er diverse organisatorische ni-
veau's bestaan, waarin mensen verschil-
lende funkties vervullen. Maar door de
strakke verbinding tussen rang en funk-
tie, door de enorme hiërarchie van ran-
gen en door de uiterlij ke vormen ervan
werkt het bij de politie extreem uit."
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Werkklimaat

"Het voorgaande heeft, bij elkaar geno-

men, een slechte uitwerking op het ge-

middelde werkklimaat bij de politie,"
konkludeert de nota.
"Alhoewel het gehele personeelsbeleid

heel veel tijd van vele politiefunktiona-
rissen, intern vergt, kan er toch niet ge-

zegd worden, dat daardoor een prettig

of funktioneel werkklimaat ontstaat.
Integendeel, van een goede samenwer-
king is veelal geen sprake, medewerkers
in de lagere rangen worden vaak betut-
teld, hebben niet het gevoel voor 'vol' te
worden aangezien en mee te tellen.
Weliswaar wordt er veel over perso-

neelsvraagstukken gesproken, zonder
echter dat het echt gaat over de ver-

schijnselen zoals die voortkomen uit de

spanningen en konflikten in het werk
tussen mensen en door de systemen.
Dit alles heeft tot gevolg, dat mensen

wegvluchten in hun werk op straat, in
hun 'zaak' of in minimaal dienstdoen.
In het voorgaande is tevens verduide-
lijkt, hoe weinig men behoeft te ver-

wachten van de eigen mensen, als het
gaat om vernieuwing: öf men gelooft
niet dat het kan öf het systeem werkt zo

averechts, dat er niet veel anders dan het

bestaande uit kan komen," aldus de no-
ta.
"Overigens is hier ook nog de opmer-
king op /n plaats, dat de politie niet
slecht werkt door dat er bij de politie al-

leen 'slechterikken' zouden zitten. Nee,

veeleer werkt de politie zo als in voor-
gaande hoofdstukken beschreven, offi-

dat systemen zijn gegroeid en waarin
mensen zijn gaan werken die niet ge-

makkelijk meer beïnvloedbaar en veran-
derbaar zijn. "

"Wie durft?" advertenties

"De politie zou haar wervingsaktivitei-
ten best eens wat meer kunnen richten
op die groepen in de samenleving waar-
van een grote mate van flexibiliteit
maatschappijgerichtheid en dienstbaar-
heid te verwachten is,'' menen de
opstellers van de nota. "Hiermee wordt
dus vooral bedoeld een grotere diversi-
teit in het aannamebeleid tot stand bren-
gen: mensen ook uit verschillende ach-
tergronden qua opleiding en ervaring,
mensen ook uit verschillende leeftijds-
kategorieën.
In de huidige werving zijn onmisken-
baar de 'wie durft' advertenties van gro-
te invloed op de kwaliteiten van de men-
sen die naar een funktie bij de politie
solliciteren. Wijziging van deze. adver-
tenties is bovendien gewenst, daar agen-

ten de voorstelling die in deze adverten-
ties wordt gegeven, als misleidend kwa-
lificeren. ''

Aangepast selektiebeleid

"Naast het aantrekken van andere kate-
gorieën personeel, kan een beter op de
funktie afgestemd personeelsbestand
ook bevorderd worden door een aange-
past selektiebeleid.
Enige nu nog geldende selektiekriteria
(zoals een minimale lengte van 1.70

mtr.) zijn al achterhaald te noemen, of
worden met de invoering van een nieu-
we funktie en nieuwe organisatie over-
bodig.
Andere kriteria (zoals kontaktvaardig-
heid) zullen zwaarder moeten gaan tel-
len. Daarnaast is het noodzakelijk, dat
de huidige centralisatietendens van de
selektie wordt teruggedraaid.
De selëktie voor bijna de gehele gemeen-

tepolitie gebeurt centraal in het lande-
lijk selektiecentrum te Hilversum, voor
de rijkspolitie gebeurt dat in Utrecht.
Het valt in dit verband te overwegen in
de toekomst de wijkteams in de selektie
mee te laten participeren," aldus de
PvdA-werkgroep.

Dienstkommissie

De PvdA-werkgroep verwacht ook van
de politie-vakorganisaties een aktieve
inbreng op het demokratiseren van de
interne organisatie.
"Het hele vraagstuk van de formele me-
dezeggenschap in de dienstkommissie
bijvoorbeeld dient ook zeker verder
aandacht te krijgen. Bekend is, dat het
funktioneren van deze dienstkommissie
in de praktijk vaak zeer te wensen over-
laat.
De verdere aandacht zou zich ook moe-
ten richten op de vraag of het personeel
bij de politie niet dezelfde rechten moet
krijgen als buiten de overheid via de wet
op de ondernemingsraden geregeld is."

Tenslotte wordt door de opstellers van
de nota de vraag gesteld, of de overheid

" Door de enorme hiërarchie von rongen en door de
uiterlijke vormen ervon werkt het bij de politie extreem
Ll it . . (ANP-Foto/Cor Mulder)
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- dus ook de politie - op dit terrein
van de demokratisering niet een voor-
beeldfunktie zou moeten vervullen.

Opleiding veranderen

"Willen de verschillende bestaande
opleidingen aangepast worden aan de
behoeften die in de nieuwe situatie bij
het personeel leven, dan zal inhoud en
organisatie van deze opleidingen moe-
ten veranderen. "
De nota noemt daarbij als uitgangspunt
de volgende veranderingen:

van incidentele naar permanente
edukatie;

van separate naar geïntegreerde
opleidingen (samen mer niet-
politieambtenaren);

van hiërarchisch gescheiden naar ge-
zamenlijke opleidingen (meer onder-
werpgericht en minder ranggericht).
"Een andere zaak is dat in Nederland
het geheel van de vooropleiding bepa-
lend is op welke politieschool men te-
recht komt, €n welke karrière men dan
kan maken. In Groot Brittannië en de
Verenigde Staten is dat anders: Ieder be-
gint daar in de laagste rang en kan dan

AannemersbedriiÍ

Fa. Gebr.

uAil MoutïRll(
& c0.

voor onderhoud
en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen
en rioleringen

Steenweg 63
WAARDENBURG

TeleÍoon 04181 -273

in principe (onafhankelijk van zijn
schoolopleiding) de hoogste rang berei-
ken. Gezien de beginselen van de PvdA
(gelij ke kansen voor ieder) zou zo'n
systeem daar meer mee in overeenstem-
ming zijn.
Bovendien kan men de vraag stellen of
het wel mogelijk is voor iemand die geen
gewone straatdienst heeft gedaan (be-
doeld wordt natuurlij k niet een korte
stageperiode) begrip te hebben voor de
moeilij kheden van de surveillerende po-
litieambtenaar.''

Personeelsbeleid
echt aanpakken

"Ook zou aldus de nota in het
personeelsbeleid gedacht kunnen wor-
den aan vermindering van het aantal
rangen (horizontalisering van de organi-
satie), demokratisering van het beoor-
delingssysteem, afschaffing van het hui-
dige bevorderingssysteem (en meer rich-
ten op het principe 'de juiste man op de
juiste plaats'), €r van het dwangmatige
overplaat singssysteem .

Met al deze middelen moet echter duide-
lijk worden nagestreefd: het verkrijgen

van een personeelsbestand dat ook op
straat en in het overige werk voldoende
mogelijkheden krijgt om een voor het
publiek akseptabele rol te vervullen en
daarnaast de mogelij kheid heeft deze
ruimte op een eigentijdse wij ze ín te vul-
len.
Wil het personeelsbeleid hiertoe een
waardevolle bijdrage leveren, dan zal al-
lereerst gestreefd moeten worden naar
professionalisering van de thans aanwe-
zige afdelingen personeelszaken, " zo
stelt de nota.
"Te veel wordt het voeren van een per-
soneelsbeleid overgelaten aan uitvoeren-
de politieambtenaren die noch de ken-
nis, noch de kontakten hebben om de
maatschappelijke ontwikkelingen op
het gebied van het personeelswerk en
het personeelsbeleid te kunnen volgen.
Anderzijds moet natuurlijk voorkomen
worden, dat door het aantrekken van
gespecialiseerde funktionarissen het
personeelsbeleid een zaak van enkele
personeelsspecialisten wordt, waardoor
er in de rest van de organisatie 'niets'
meer aan gedaan wordt."

Geld lenen zonder omwegpn
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 25.000,-. We doen dat al ruim s0 laar laóg, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een DoorlopeÀo
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationaletíolks Bank
Amqlerdoil, Weste i n de 1 0, te l. 020-252462, B u i ks I ote rm ee rple i n I 31 b, te l.
tel. 020'326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085 -421142. Dón Haag, Laan van
Mee rde rvoort 21 4, te l. 070 -469217. Elndhoyen, H e rtog straat gg, te t.-ó+O-
12OT 55. Ensct^e.de, Lan g est raat 1 1, te l. 053 -324398. Hlarbm, K ieve rparkw e g
24,1e1,023-270124. '8-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 2G, tel. O7g-194tóf .

Hllvcruu h, G roest 24, lel. 035'23 264L N flmegen, Van We tde re n st raa I 127, lel.
W0-226200. Rotterd!ffi , Sch iekade 63, te l. 0i0-Oz1 444. Utrecht, M al iebaàn
67, tel. 030-313014. voorburg, Parkweg 12, tel. 010-971612.
Zaandam,westzijde 2a, tel.óT5-1s665s. 
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Maandenlang terroriseerden

gangster bendes de streek rondom

Eindhoven. Aanvankelijk stond de

politie machteloos tegenover deze

goed georganiseerde, harde

kriminaliteit, die zich bediende van

zware wapens en snelle auto's, Er

werd voor miljoenen guldens aan
t.v.'s, antiek en tapijten geroofd.

Tot een speciaal 'Kempenteam' -

honderd man gemeente- en

rijkspolitie - er tenslotte in slaagde
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ein emoen
Meestal kwamen de 'nachtdieren' in het

late van de nacht tevoorschijn. Sornmi-

gen van hen sliepen in de voorkamer,

zodat de overige leden van het gezin niet

wakker zouden worden van het ontijdi-

ge opstaan.

Alert op alle mogelijke bijzonderheden

buiten priemden de ogen door het don-

ker om zich dan onopvallend naar de

grote auto te begeven.

Met voor een gewone chauffeur onmo-

gelijke snelheid ging het dan over smalle

landwegen naar het doel. Een kleding-

zaak, een radio- en televisiewinkel of

een antiquair waar de pui werd geramd

of een deur werd geforceerd. In een

paar minuten werd dan de winkel leeg-

gehaald, terwijl een schutter iedereen op

afstand hield of een toeschouwer achter

een raam op niet mis te verstane wijze

liet weten niet van die nieuwsgierigheid

te zijn gediend.

"Wie na middernacht door de Kempen

rijdt, loopt het gevaar geramd te wor-

den door een zware BMW of Mercedes,

die zonder lichten uit de duisternis te-

voorschijn komt razen", schreef het

Eindhovens Dagblad onder de kop 'Ter-

reur in Kempen' op 13 oktober 1977.

Inmiddels zijn de aktiviteiten van het

Kempenteam, het samenwerkingsver-

band waaronder de korpsen van Ge-

meentepolitie en de Rijkspolitie in de

agglomoratie Eindhoven elkaar vonden

om tegen deze vorm van harde krimina-

liteit het hoofd te bieden, beëindigd.

Was het allemaal zo erg? En wat heeft

het Kempenteam bereikt?

Oppermachtige bendes

"Het was werkelijk heel erg wat er ge-

beurde. Er waren middenstanders bij,

die verschillende malen achtereen het

slachtoffer werden van het drieste op-

treden van de bendes. En niet alleen de

winkeliers maar ook de mensen die wat

antiek in huis hadden, waren ongerust.

Bovendien bleek-dat de bendes wapens

door A. HUIZING

Foto's: Bas Bakermans en

J. Th. M. Rabelink.

hadden. Van flobertgeweren tot in twee

gevallen z.g. 'riot-guns', waarmee je pa-

tronen kunt afschieten die loden ballen

bevatten en waarmee je een auto total-

loss kunt schieten. We wisten dat ze er

niet voor terugdeinsden om dit wapen-

tuig te gebruiken. Ze hielden er name-

lijk niet van om bij hun werk op de vin-

gers gekeken te worden." Aldus kapi-

tein A. H. W. de Haard en adjudant

A. P. School, die (tesamen met de Eind-

hovense hoofdinspekteur van gemeente-

politie H. G. J. M. Raeven) de leiding

hadden van het Kempenteam.

"We hadden te maken met goedgeorga-

niseerde harde kriminaliteit." In de

stem van de vervangend groepscom-

mandant van de recherchegroep Eind-

hoven klinkt iets van respect voor zijn

tegenstanders door. Alles wat de bendes

op touw zetten gebeurde zeer eenvoudig

maar heel geraffineerd. Men wist nooit

wanneer ze op stroopjacht gingen en

welke richting ze kozen.

In het nachtelijke donker stuurde de

chauffeur van de ploeg zijn auto met

grote snelheid onberispelijk naar de
buit.

Sporen bleven er nooit achter. De

(gestolen) auto - van tevoren geprepa-

reerd op het vervoer van de spullen,

door de achterbank te verwijderen, een

gat in het dak te steken waardoor de an-

tenne van de scanner gestoken kon wor-

den zodat ze op de hoogte konden blij-

ven van de aktiviteiten van de politie en

het aanbrengen van valse kentekens -

verdween na verloop van tijd in het ka-

naal of werd domweg op een stille plaats

in brand gestoken. De politiemensen in

de Kempen wisten wie de kern van de
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'f Is weer rustig in de pen

groep kriminelen vormden. Ze kenden

hun namen en hun daden.

Alleen het bewijs ontbrak.

"We hadden geen antwoord op hun da-

den. Bij hen heerste de mentaliteit van:

Wie doet ons wat? Ze voelden zich op-

permachtig", zegt het hoofd van de

justitiële dienst in het Eindhovense dis-

trikt, de heer De Haard, die bij de

bestrijding van de Kempense terreur de

leiding van het team overnam van zijn

voorganger J. H. Haisma. "Wat moe-

ten jullie met jullie autootjes", kregen

we te horen. Als zij op pad gingen ge-

beurde dat in gestolen 3 liter-wagens.

Daar was met het surveillance-materiaal

dat wij dagelijks gebruiken, geen rijden

tegen.

Het publiek kreeg ook spoedig door,

dat we niet in staat ·aren om slagvaar-

dig op te treden.. er eens iemand

werd opgeschreven ·oor een snelheids-

overtreding kreeg e verbalisant te ho-

ren: "Moet je mij ebben? Pak die lui

maar. In feite ze en de bendes zo'n

1200 politiemensen in dit gebied voor

aap."

Goed georganiseerd

De bendes, die vanaf de woonwagen-

kampen in Brabant opereerden, waren

goed georganiseer . Binnen de groep

wist een ieder zijn taak.

Er was een leider, \ aak tevens de chauf-

feur, een schutter - men had het liefst

een auto met een open dak van waaruit

op achtervolgende politie kon worden

geschoten - en een paar mannen om te

laden en te lossen.

Ze kenden in hun werkgebied - van

Noord-Limburg tot in Zeeland en over

de Belgische grens - de roepnummers

van de politieauto's. Ook-in de caravans

op de kampen volgde men met een scan-

ner de politiebewegingen. School: "Ik

heb bij een woonwagen gelegen met der-

gelijke apparatuur aan boord. Ik kon de

berichten die over de politiemobilofoon

werden verspreid woordelijk verstaan.

Zo bleef ik toch nog wat op de hoogte."

De belangstelling van de bendes bleef

niet beperkt tot kleding en radio- en t. v.-

apparatuur. Ook antieke klokken, Per-

zische tapijten en tin behoorden tot ge-

wilde artikelen. Woningen, ook gewone

"Jullie met je autootjes ... "
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rijtjeshuizen, werden overdag afgelegd

om 's nachts met een bezoek te worden

vereerd.

Een 70-jarige man die toevallig in de ka-

mer was toen de ongewenste gasten

kwamen, werd bijna het slachtoffer van

een doldrieste schutter. Overigens werd

er niet alleen op een toevallige getuige

geschoten. In Mill waren ook een

groepsrechercheur en een Rijkspolitie-

patrouille het doelwit.

Lapmiddelen

Het optreden van de bendes werd steeds

brutaler. Duidelijk werd dat er iets

tegenovergesteld moest worden. Met de

middelen waarover de Rijkspolitie be-

schikte probeerde men een tegenzet te

doen. De wat snellere auto's van de Ver-

keersgroep Eindhoven werden opgeno-

men in het patrouilleschema om de har-

de kriminaliteit te bestrijden. De kolle-

ga's van de groepen in het zuiden gingen

in kogelvrij vest en met karabijn

's nachts op pad. "Dat heeft wel even

geholpen", meent kapitein De Haard.

"Toen onze tegenstanders doorkregen

dat we ons wat harder tegen hun aktivi-

teiten gingen opstellen verlegden ze hun

aktiviteiten voor korte tijd naar elders.

Maar even later waren ze al weer volop

in de slag in deze regio."

Kempenteam

De onrust in de Kempen nam weer toe.

Burgemeesters klaagden bij de Commis-

saris van de Koningin in Brabant. Deze

belegde daarom een vergadering met

bestuur, justitie en politie. De bespre-

king had tot gevolg dat het binnen het

samenwerkingsverband tussen de ver-

schillende korpsen in de agglomoratie

Eindhoven het Z.g. 'Kempenteam' werd

opgericht. Daar maakten 45 politiemen-

sen van de korpsen Eindhoven, Veld-

hoven, Valkenswaard, Geldrop en van

het RP-distrikt Eindhoven deel van uit.

Het team kreeg huisvesting in Woensel

op het distriktsburo II van de gemeente-

politie Eindhoven.

De Algemeen Inspekteur van het korps

Rijkspolitie zegde mensen en materieel

toe. De opsporingsaktiviteiten vonden

plaats onder leiding van Mr. P. J. H.

Duyx, officier van justitie in Den

Bosch, belast met de bestrijding van de

georganiseerde misdaad.

"Het was aanvankelijk de bedoeling de

leden van de bendes op heterdaad te be-

trappen en aan te houden. Dat was voor

de bewijsvoering het meest voor de

hand liggend", aldus adjudant Schoof.

"Maar door de gehaaidheid van onze

tegenstanders en ook door heel domme

pech van onze kant is dat niet gelukt.

Rond de Kerst van het vorig jaar

De buit wordt weggebracht naar een
afgelegen boerderij.
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't Is weer rustig in de Kempen

bestond ons team uit zo'n honderd

mensen die zich veel moeite en geduld

hebben getroost om deze opdracht tot

een goed einde te brengen."

Er lagen observatieposten in het veld, er

was een arrestatie-eenheid uit personeel

van RP en GP geformeerd, waar nodig

werd ook de hulp van de bestaande

arrestatie-eenheden elders uit het land

ingeroepen. Toen de slag moest worden

geslagen en iedereen klaar stond om dan

eindelijk de grootste boosdoeners te

pakken, bleken de vogels gevlogen via

een niet in het oog gehouden weg-

getje ...

Winter als spelbreker

In januari werd het rustig in de Kem-

pen. De aktiviteiten van de bendes na-

men af als gevolg van de winter. School:

"Het waren ontzettend goede chauf-

feurs, maar tegen de gladheid hadden ze

geen verweer. Ze bleven thuis."

Ondertussen zaten de leden van het

Kempenteam niet stil. Rotterdamse re-

chercheurs werden op het spoor van een

groot aantal helingzaken gezet.

Toen de sneeuw an de wegen ver-

dween, ervoeren de politiemensen dat

de bendes weer aktief werden. Op 6 fe-

bruari werd in Veldhoven een rijschool-

houder overvallen en leeggeschud. Hij

herkende een van de overvallers zeer po-

sitief.

Dat werd de aanleiding tot de grote

schoonmaak. Uit negen arrestaties

kwam eerst één bekentenis, later volgde

er nog één.

Voldoende om, aangevuld met getui-

genverklaringen, technische bewijs-

materiaal en herkenningen van spullen

en zaken (er waren ca. 250 aangiftes op-

genomen waarvan men de overtuiging

had dat ze op het conto van de bendes

geschreven konden worden. Totale

schadepost: tientallen miljoenen), de

verdachten voor de rechters te brengen.

School: "De angst om te verklaren zat

er bij de verdachten goed in. Er waren

er op het woonwagenkamp die een dus-

danige reputatie hadden opgebouwd,

dat niemand het lef had iets over hen te

vertellen. De wraaknemingen waren

ook niet mis. Het mes lag losjes in de

vuist. "

Het Kempenteam is inmiddels opgehou-

den te bestaan. Op 15 juni ging een ieder

naar zijn eigen korps terug. Het team

heeft in totaal 62 verdachten aangehou-

den. Er lopen nog verdachten rond. Zo

nu en dan komen een paar rechercheurs

nog even gezamenlijk in aktie om een

arrestatie te verrichten en een zaak rond

te maken.

De rust is teruggekeerd in de Kempen.

Het is er zó rustig geworden, dat surveil-

lerende politiemensen er vreemd van op-

kijken.

De veroorzakers van zoveel onrust zul-

len na verloop van langere of kortere

tijd weer op vrije voeten komen. Is er

dan weer een nieuw Kempenteam no-

dig? School: "Misschien. Ik hoop van

niet. Ze hebben nu even de tijd om wat

ouder en verstandiger te worden."

Een schietklaar vuurwapen voor
't grijpen op het dashboard.

14
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Jaarverslag 1978

Landgroep verdient
grotere aandacht
Met 11.554 mensen, 114 dieren, 3521

voertuigen, 160 boten en 16 vliegtuigen

heeft het korps Rijkspolitie zijn taak in

1978 verricht ten behoeve van 5,3 mil-

joen burgers.

Aldus het jaarverslag dat elk jaar in sep-

tember van de pers rolt.

Een terugblik op een jaar, waarin - al-

dus de algemeen inspecteur in zijn

'woord vooraf' - meer dan ooit de

landgroep centraal heeft gestaan.

Want - zegt het jaarverslag letterlijk -

"dààr wordt de politiezorg in zijn volle

omvang geconcentreerd; daar ligt de

kern en de basis van een goede verzor-

ging van de politietaak".

Als voorwaarden voor en goede politie-

zorg wordt in het jaarverslag gesteld,

dat de politie bereikbaar, zichtbaar en

aanspreekbaar moet zijn.

Wat de bereikbaarheid betreft, wordt

gewezen op de experimenten in de dis-

trieten Breda en Dordrecht en op het ge-

realiseerde autornati che doorkoppe-

lingssysteern (per telefoon) in het dis-

trict Den Haag, dat voor het gehele

Korps een stap in de goede richting zou

kunnen zijn.

Over de 'zichtbaarheid' wordt in het

jaarverslag opgemerkt, dat er - door

vooraf geplande a i tentie-surveillance

en volledige personeelsbezetting - meer

tijd zal vrij komen voor andersoortige

surveillance (te voet en op de fiets). Dit

zal ook de derde voorwaarde 'de aan-

spreekbaarheid' - met welke modieuze

term gewoon 'kontakt' wordt bedoeld

- ten goede komen. Het wachten is op

de resultaten van het onderzoek, dat

door het stafbureau Organisatie & Effi-

ciency is ingesteld. "\ el is in 1978 dui-

delij k geworden", aldus het jaarverslag,

"dat de landgroep - als kern van het

korps - meer aanda ht verdient dan in

het verleden. Want dààr wordt het

basis-politiewerk verricht."

65408

3624

2511

619

100

44

29

18

18

I

Door de thans 46 man sterke

Veld- en Milieupolitie werden in

1978 in beslag genomen:

munitie

vangmiddelen

wild en vogels

vuurwapens

overige wapens

lange honden

richtkijkers

auto's

lichtbakken

bromfietsen

16

Rp.org_RPM79_09_sept_nr.01_compri 248



F!,x

Alleen, maar niet eenzaam
Bij alle grote aantallen gegroe-

peerde mensen in rangen en

funkties die in een jaarverslag

worden opgesomd, vallen de een-

lingen op. Ze zijn schaars, maar

ze zijn er:

de enige wachtmeester van 46

jaar,

de enige hoofdcommies anno

1907,

de enige kapitein bij de RPtW,

de enige vrouwelijke opper,

de enige vrouwelijke overste,

de enige wachtmeester op de

opleidingsschool Harlingen,

de enige algemeen inspecteur.

Meer reservisten

Door het toetreden van 382 overwegend

jongere reservisten en het vertrek van

297 veelal ouderen (o.w. 92 f.l.o.-ers) is

de Reserve Rijkspolitie niet alleen op-

nieuw uitgebreid, maar ook verjongd.

Dank zij krachtige injekties in de dis-

trikten Dordrecht (58 man meer), Zwol-

le (35) en Breda (34) konden kleine ver-

liezen elders royaal worden opgevan-

gen. In totaal steeg het aantal reser-

visten (met 70 man) tot een totaal van

3100 man. Voor het eerst werd vorig

jaar de medalje voor 30 jaar trouwe

dienst uitgereikt: aan 87 reservisten van

het eerste uur.

Bij alle positieve geluiden ook iets in mi-

neur: de achterstand in het verstrekken

van uniformkleding en wapens werd

niet ingelopen. De reservisten wachten

geduldig af.

Personeelsverloop
boekte rekords

Het personeelsverloop bij het korps

Rij kspolitie heeft in het afgelopen jaar

twee onbetwiste rekords geboekt. Aan

de ene kant het ongekend hoge aantal

kollega's dat met f.l.o. ging (396); aan

de andere kant het rekordaantal nieuwe

kollega's (1018), van wie 950 adspiran-

ten.

De jaarlijkse uitstroom heeft nu wel z'n

hoogtepunt gehad. Gelet op de leeftijds-

opbouw van het RP-personeel, zal het

afscheid van 60'ers binnen enkele jaren

zijn teruggelopen tot een 100-tal per

jaar. Daarna zal het gedurende heel wat

jaren beperkt blijven tot slechts enkele

tientallen per jaar.

De feitelijke sterkte van het korps ligt

nog ruim 2000 man onder de vastgestel-

de behoefte, maar de achterstand wordt

snel ingelopen.

Gezondheid

Bij een zich zo sterk verjongend korps

moet weinig ziekteverzuim zijn. Dat is

ook zo. De korpsarts stelt weer tevreden

vast, dat de gezonheidstoestand 'zonder

meer goed' genoemd mag worden. Het

ziekteverzuim is niet toegenomen (stel je

voor l) en het jaargemiddelde van 6,5OJo

steekt gunstig af bij de cij fers van het

bedrijfsleven, waar mannen IOOJonote-

ren en vrouwen 12OJo. (Dat werkende

vrouwen meer verzuimen, is vooral een

gevolg van het feit dat veel gehuwde

vrouwen eerder thuis (moeten) blijven

als de gezinssituatie dat verlangt). Bij de

vrouwen in het korps - die meestal nog

geen kinderen hebben - ligt het percen-

tage dan ook vrijwel gelijk met dat van

de mannelijke kollega's.

Dat het ziekteverzuim bij een zo jong

korps van streng gekeurde politiemen-

sen niet nog nog geringer is, komt door

het relatief groot aantal oudere

kollega's, dat (zegt de korpsarts) "om

lichamelijke of psychische redenen -

vaak beide voortijdig moet

afhaken". De dokter brengt het relatief

hoge aantal kollega's dat jaarlijks moet

worden afgekeurd (vorig jaar 54), in

verband met 'de onverminderd hoge ar-

beidsdruk' .

Tien procent van
'geschikten' verdwijnt
uit opleiding

Ondanks de grote werkloosheid onder

jongeren, neemt de belangstelling voor

een baan bij de rij kspolitie af. In 1977

kwamen er uit 29.000 aanvragen om in-

lichtingen 9700 serieuze sollicitaties

(33OJo). Vorig jaar waren er slechts

23.000 aanvragen, maar niettemin 9000

serieuze sollicitaties (38OJo). Daaruit

werden 887 kandidaten (bijna IOOJoge-

schikt bevonden. Nog drie of vier van

deze jaren en de werving kan het rusti-

ger aan doen en dat zal bij het Bureau

Personeelsvoorziening - nadat er jaren

achtereen in de jaarverslagen geklaagd

is over te grote werkdruk, onderbezet-

ting en onvoldoende behuizing - best

welkom zijn. Tragisch is alleen, dat dit

(voorspelbare) moment nadert, nu de

personeelsbezetting bijna op peil is ge-

bracht en zojuist een ruim pand kon

worden betrokken.

Ook in 1978 was de kwaliteit van de

meisjes (13.36OJo geschikt) beter dan van

de jongens (9.52OJo), met als kleine

troost dat het verschil niet meer zo

schrijnend is als in 1977 (resp. 15,2OJoen

8,2OJo).

Opvallend blijft echter, dat van de

geschikt bevonden kandidaten er 94

(= IOOJo)toch nog afvielen tijdens het

opleidingsjaar. Is dat niet wat veel?

n·

Rp.org_RPM79_09_sept_nr.01_compri 249



POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine,

Postbus 120,

6720AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief, des te groter de

kans op plaatsing.

Zo'n surveillance-auto kan dat nog wel?

Eigenlijk past toch zo'n autootje niet

meer als surveillanceauto in het huidige

politieapparaat. We bedoelen zo'n Klei-

ne Surveillance Auto (KSA) in de vorm

van een Fiat 127.

In december j.l. kregen wij - de groep

Aalten - de beschikking over zo'n

nieuw surveillancemiddel.

Het Italiaantje, type 127 900, nu in

tegenstelling tot het alom bekende RP-

blauw in een wit jasje gestoken voerde

de unieke cijfer-en-letterkombinatie 99-

XK-08. Onder de motorkap een ben-

zinemotor van 903 cc. Het rijklaar ge-

wicht bedroeg 710 kg. Volgens de fa-

brieksopgave had de bolide een topsnel-

heid van 140 km per uur, terwijl de

kruissnelheid van 125 km per uur be-

droeg. De acceleratie bleek ook niet

mis. Van 0 tot 100 kilometer per uur in

18,5 seconden.

De nieuwe aanwinst werd door alle le-

den van de groep met nieuwsgierige

blikken bekeken. Men ontdekte zelfs

nog enkele nieuwe snufjes. De rugleu-

ning van beide voorstoelen waren ver-

stelbaar en er waren oprolbare drie-

puntsgordcls in gemonteerd. Het instru-

mentenpaneel was enigszins gemoderni-

seerd en ook het koetswerk dat was hier

en daar verfraaid. De voornaamste wij-

ziging betrof echter het nieuwe model

mobilofoon. Met een beetje goede wil

en pioniersgeest bleek het zelfs mogelijk

om met omliggende gemeentepolitie-

korpsen in kontakt te komen.

Met alleen een mooie aut o kom je echter

niet ver bedachten wc. Het rnachien

werd aan de praat gebracht voor een

proefrit. De start gjng gepaard met een

enorm kabaal en ook het loeren tal wees

erop dal het om een echte Fiat ging.

De auto werd enige tijd voorzichtig be-

reden. Een kollega ontdekte onderweg

naar de slipschool een nieuw snufje aan

de wagen. Een soort van 'overdrive'.

Op de autosnelweg was het hem gelukt

om van de derde naar de vierde versnel-

ling te schakelen. Plankgas resulteerde

echter in hel terug lopen van snelheid

naar 90 km per uur. Als verzachtende

omstandigheid voor de temperament-

volle Italiaan moet worden vermeld dat

de windrichting uiterst ongunstig was.

Op dat moment hoorde de bestuurder

naast zich een vreemd brullend geluid.

oor hij het in de gaten had was een

vrachtauto hem gepasseerd. Deze verne-

dering was voor de politiechauffeur re

groot om over zijn kant te laten gaan

Teruggeschakeld naar de derde versnel-

ling zagen de 47 PK's toch nog kans om

de snelheid op te voeren naar IlO km

per uur. Voorwaar een aardige presta-

tie. Doch niet goed genoeg om de

vrachtauto bij IC benen. Terug op de

groep \\ eren insider, het mankernent -

\\ ant LO mag je dat wel noemen - aan

de inrijperiode. Het wagentje bleek ech-

ter de 10.000 km al lang te hebben over-

schreden. Van inrijden was geen sprake

meer.

og een kleinigheid. De topsnelheid IlO

km op de teller - bleken in werkelij k-

heid 106 echte kilometers te Lijn.

TOl zover hel verhaal over de Fiat.

Maar hoe is de uit werking van hel ge-

bruik van zo'n middel op de praktijk

van de dagelijkse surveillance? De poli-

tieman moet wel eens een auto inhalen

om te laten stoppen. Iedere inhaalrna-

neuvre is echter af te raden.

De snelheid ontbreekt. Bij een opge-

voerde bromfiets is dat al moeilijk. Om-

over het zwaardere werk nog maar niet

te spreken.

Bij zijwind danst het wagentje over de

rijbaan. Economisch zal het voer! uig ze-

ker voldoen. Veiligheid en prestaties la-

ten echter duidelijk te wensen over. Wij

zullen over een alternatief voor de Fiat

niet kunnen beslissen. Wij zijn wel van

mening dat het beleid met betrekking

tot de aankoop van surveillancevoertui-

gen aangepast moet worden.

namens de groep Aalten.

J. W. C. M. Leuverink

Herhaling ambtseed (5)

Met enige verbazing nam ik kennis van

de brief van hoofdinspekteur J.e. Osse-

weijer, korpschef van gemeentepolitie te

Epe, in de rubriek Postbus 120 (RPm

no. 10/11).

Al diskussiërend over de al of niet nood-

zakelijkheid van de herhaling van de

ambtseed door politiepersoneel dat van-

uit de rangen van wachtmeesters/opper-

wachtmeesters door weet te stoten naar

een officiersrang, stelt de heer Osse-

weijer, dat -;- voor zover hem bekend-

ook hoofdinspekteurs die worden be-

vorderd tot commsissaris niet opnieuw

worden beëdigd. Dit laatste is echter

niet juist. Hoofdinspekteurs van politie

leggen na hun bevordering tot commis-

saris opnieuw de eed of belofte af in

handen van de Commissaris van de Ko-

ningin.

W.F. Tielrooy, Amsterdam

(De heer Tielrooy is eommissaris van ge-

meentepolitie Amsterdam, Red.)
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W. A. G. Meulenberg, C. A. v.d. Horst, G. A. Boot, J. W. C. M. Leuverink, Eindredaktie: A. Huizing.

BEREND
UIT-
GEZWAAID
Na te zijn uitgemaakt voor

tuigpaard, trekpaard en

kapel-d-c-, verlaat opper

Groeneveld zijn Korps.

Met de duimen achter zijn

rode bretels begint hij aan
fase lIl.

pag. 22

Moord(rechtse)hitte F. _

pag. 24

Den Haag
boft weer:

Best ~
Motors.
Wijf
pag. 24

HUWELlJK VAN
}ANSTEEN

pag. 25

Wie voelt er
iets voorde
strop? pag. 25

Met. Pit
tlo 11';

op
velo

S.O.S.! MOORS!

pag. 27

-~;IfI
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Een Brasemer
liet een boer

pag. 25

F 175,-

Zonnegeld

pag. 27

Een standbeeld voor de man
die zijn politiecarrière afsloot
met een sportdag.
Bij wie ook weer?

pag. 23
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Berend Groeneveld: een bekende verschijning.

Tamboer-majoor
Groeneveld nu met
rode f .Lo.vbretels

APELDOORN. - "Er is nu

ruim dertig jaar gewerkt om

te komen tot een echte status

van de Rijkspolitie-

kapel. Die status is er nog

steeds niet. Het mooiste pre-

sent voor tamboer-maïtre

Berend Groeneveld zou zijn

als we hem die nu zouden

kunnen aanbieden."

Aldus kolonel b.d. F. M. C.

Offermans, oud-voorzitter

van de Rijkspolitiekapel op

31 mei in de grote kantine

van de opleidingsschool van

de Rijkspolitie in Apeldoorn

tijdens de receptie van

Berend Groeneveld,

tamboer-maître van de ka-

pel, die afscheid nam van het

Korps wegens het bereiken

van de f.l.o.-leeftijd.

Velen uit hei eigen korps,

maar ook van gemeentepoli-

tie en van aanverwante 'rnu-

ziekbedrijven' , waren bij zijn

afscheid aanwezig. Generaal

Plattel noemde hem 'een fe-

nomeen, de distriktskorn-

. mandant van de kapel':

"Kapelleden die hem wilden

laten weten dat zij door

22

dienst omstandigheden niet

aanwezig konden zijn, bena-

derden hem met schroom.

Na een dergelijke mededeling

volgden dan enige ogenblik-

ken van absolute stilte als

wilde de opper even tijd heb-

ben om deze teleurstelling te

verwerken, waarna uitvoerig

rekening en verantwoording

werd verlangd. Deze opstel-

ling was er naar mijn mening

mede oorzaak van, dat de

kapel meestal volledig op-

trad. "

Dirigent Jan Schaap: "Groe-

neveld was letterlijk en fi-

guurlijk het trekpaard van de

kapel. Voorop als tuigpaard,

achter de schermen als werk-

paard" .

De verrassing was bij de ver-

trekkende Groeneveld groot,

toen de nieuwe tamboer-

maître Gert Heikoop hem

het harnachement dat hij al

die jaren bij het optreden

had gedragen en dat hij on-

langs aan zijn opvolger had

overgedragen, als cadeau te-

rug mocht ontvangen.

"Daar sta je dan", kwam

Groeneveld zelf tot de ont-

.dekking, nadat een hele rij

van sprekers hem in alle·

toonaarden lof had roege-

zwaaid. ,,'k Heb het niet al-

leen hoeven doen. Ik voelde

me altijd gesteund door onze

klub die enig is in het land.

Ik denk dat ik wat gas ga

terugnemen, me ga verkleden

in een witte vrijetijdsbroek

met rode bretels. Met de dui-

men achter de bretels zal ik

achterom kijken naar de

mooie tijd die ik bij de

Rijkspolitiekapel heb

gehad."

De nieuwe lalllbo/r-lIIaÎlre Gert Heijk oop niet hel kado
van de kapel voor def. I.o=er.
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Direkteur B. van der Meer nam afscheid

APELDOORN.- Op 13 juni

heeft de algemeen direkteur

van de opleidingsschool van

het korps Rijkspolitie, kolo-

nel B. van der Meer afscheid

genomen van zijn ambtelijke

loopbaan.

Op zijn verjaardag was het

druk in huize 'De Wijert' aan

de Arhemseweg te Apel-

doorn. Een kleine duizend

adspiranten - afkomstig van

de vestigingen Apeldoorn,

Hom en Harlingen - waren

aktief in, een spel- en sport-

programma, met als een van

de hoogtepunten een volley-

baItreffen tussen het 'Van der

Meer-team', (waarin zonen

van de vertrekkende direkteur

opvielen) en het 'team der

prominenten' met onder an-

deren de beide direkteuren uit

Hom en Harlingen en adj.

b.d. Van der Gouw.

Later kreeg de heer Van der

Meer een standbeeld van.Don

Quichotte (de man die tegen

Wie een kuil graaft
voor een ander ...

HARLINGEN.- Ze hadden

buiten de waard, in dit geval

buiten M. de Vries, hoofd in-

terne dienst van de opleidings-

school, gerekend. De afzwaai-

ers van de augustus-opleiding

hadden het zo goed gepland.

Bij de onthulling van een te-

geltableau van 'Greate Pier'

dat de voorzitter van de leer-

lingenraad Kamies bij de offi-

ciële opening van de school in

het vooruitzicht had gesteld,

zou de kopie van het zwaard

van de Friese vrijheidsstrijder

zijn vervangen door een nietig

plastic gevalletje. Tot zover

zagen de ondeugden kans om

in de nacht voor de plechtig-

heid de theorie van het plan

met de werkelijkheid in over-

eenstemming te brengen.

Met glunderende gezichten en

windmolens vocht). Het origi-

neel zal een' plaatsje op het

terrein van 'De Wijert' krij-

gen;. een replica siert de wo-

ning van de fam. Van der

Meer.

'Don Quichotte vocht tegen

windmolens, vond zichzelf

een held en besefte pas aan

het eind van zijn leven dat hij

eigenlijk een zot was. -Deze

historische persoon symboli-

seert enigszins het werk van

de politie en waarschuwt er-

voor, dat we in ons vak moe-

ten kunnen relativeren als we

straks niet tot dezelfde kon-

klusie willen komen', aldus de

kolonel die er prijs op stelde

dat zijn uitluiden op strikt in-

formele wijze zou gebeuren.

Eerder had hij tijdens een of-

ficiële receptie afscheid geno-

men van vertegenwoordigers

uit burgerlijke, politiële en

justitiële kringen. (MD)

Foto: A.L. van Ooyen

veel binnen pret stonden ze

opgesteld en wachtten op het

moment dat direkteur Van

Twillert het doek zou wegne-

men en oog in oog zou komen

te staan met een alleszins

vriendelijk wapen. De heer

Van Twillert bleek echter be-

reid ook anderen in de vreug-

de te betrekken. Adspirante I •••••
Kamies mocht het laken weg- IS
trekken, waarna er voor haar

kollega's voldoende aanlei-

ding was tot verbazing. Niet

het tegeltableau werd zicht-

baar maar een trouwe hon-

denkop met daaronder de op-

merking: 'Ook ik werk bij de

Rijkspolitie' .

Uiteindelijk kwam alles in or-

de, toen de direkteur en zijn

leerlinge het zwaard aan de

muur konden hangen en de

hondekop het veld moest rui-

men voor het krijgshaftige

uiterlijk van de stoere Fries.

(GMK)

Abraham Spierenburg

duidelijke wijze aan dat hij

op' 2 augustus j.1. 'Abraham

zag'. Hij bereikte deze leef-

tijd 'met ere' en hield er

blijkbaar geen frustraties aan

over. (BW)

SOESTDIJK. - Onbekende

onverlaten herinnerden het

hoofd van de Veiligheids-

dienst van het Koninklijk

Huis, kolonel E. Spieren-

burg, er op wrede doch over-
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Juffrouw Buitink gaat met BMW de weg op

BILTHOVEN. -

Ex-AVD'ster H. M. L. Bui-

tink zal waarschijnlijk de

eerste vrouw bij de Rijkspo-

litie worden die als motor-

surveillant op de Nederland-

se verkeerswegen dienst zal

doen. Onlangs slaagde zij op

de Verkeersschool voor de

basisopleiding motorrijden

met kuipmotor waardoor zij

in aanmerking kan komen

voor de opleiding 'motor ur-

veillant'. Zij is inmiddel In-

gedeeld bij de verkeersgroep

Den Haag. (PFP

Achtervolging tot
in België

(GAW)

lofoon hoorden dat de over-

vallers er vandoor waren ge-

gaan met een Simca 1000.

Toen ze een Mercedes tegen-

kwamen waarvan de bestuur-

der geen aanstalten maakte

om het politie stopteken te

honoreren, trapte Blox het

gaspedaal iets verder in. Over

de grens met België ging de

Mercedes wat te snel en slipte.

De aanhouding werd toen een

koud kunstje. De Belgische

politie bleek zeer vereerd met

de vangst. De goederen en de

pistolen die uit de vluchtende

wagen waren gegooid, werden

later teruggevonden.

Distrikt Nijmegen
kreeg
na lange tijd weer
reservisten

IJMEGEN. - Op 28 juni

beëdigde commandant G.J.

Feijlbrief van het distrikt Nij-

megen in het gemeentehuis te

Druten een achttiental reser-

ve-wachtmeesters. Voor het

distrikt was deze gebeurtenis

een bijzonderheid, daar er

sinds 1969 geen examens ge-

oefend- en buitengewoon ge-

oefend man meer waren afge-

nomen.

De heer J .K. Pietersma,

hoofd van het bureau reserve-

Rijkspolitie, liet weten blij te

zijn met de aanvulling van het

nieuwe personeel, temeer daar

de reservisten van het distrikt

voor de stimulans om te ko-

men tot meer reserve-aktivi-

teiten hadden gezorgd.

(A.H. Renshof)

. ieuwe info's voor
Breda en school
Apeldoorn

Kollega S. G. M. Worm van

het Stafbureau Voorlichting

van het distrikt Breda is de

nieuwe informant voor de

Rijkspolitie in West-Brabant.

Hij neemt deze taak over

van adjudant P. de Bruin.

De heer Worm is te bereiken

op het distriktsburo of thuis

onder nummer 04166-1489.

Docent A. de Jong van de

opleidingsschool Apeldoorn

keert terug naar de

'praktijk'. In verband daar-

mee is hij genoodzaakt zijn

funktie als informant van de

school voor het RPm neer te

leggen. Adjudant M. Danel

heeft zich bereid verklaard

om vanaf heden als kontakt-

persoon voor ons blad te

gaan optreden.

Danel is te bereiken op de

school of thuis onder num-

mer 055-237323.

Moord-recht en dan op tot bijna 35 gra-

den Celsius. Gelukkig bleken

de kollega's er over een goe-

de buur te beschikken. Hij

monteerde zijn tuinsproeier

op het dak en bracht daar-

mee enige verkoeling, zodat

de schrijfmachines in bedrijf

konden blijven. (Th.S)

DEN HAAG. - Het is

haast niet te geloven, maar

deze zomer bracht zo nu en

dan dagen waarop de tempe-

ratuur in het postburo te

Moordrecht niet te harden

was. In het houten gebouw-

tje liep de temperatuur zo nu

EINDHOVEN.- Drie

RP'ers uit het Eindhovense

distrikt wisten op 4 mei de ko-

lommen van een aantal Belgi-

sche kranten te halen, toen zij

in België drie mannen hadden

aangehouden die in het Ne-

derlandse dorp Weebosch een

bankoverval hadden ge-

pleegd.

De kollega's Blox en Water-

beemd van de verkeersgroep

Eindhoven en de stagiair De

Bree reden in de buurt van

Bergeijk, toen ze via de mobi-
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Huwelijk van
Jan Steen

ST. JANSTEEN. - Het hu-

welijk van wachtmeester J.

van de Heuvel van de groep

Hulst met mej. E. L. H. van

Damma is aan de inwoners

van Sint Jansteen niet onop-

gemerkt voorbijgegaan. Zeer

ijverige kollega's plaatsten

op de trouwdag aangepaste

verkeersborden voor de wo-

ning van het bruidspaar, om

zo de buurt te waarschuwen

voor 'echtelijk verkeer'. Om

aan alle onzekerheid binnen

het huwelijk het hoofd te

bieden, was er bovendien ge-

zorgd voor een 'volledige vo-
gelvergunning. (OH)

"Broertje dood

AALSMEER.- Er stond een

flinke bries op de Brasemer.

Het stormde, kun je wel zeg-

gen. Om een uur of elf 's a-

vonds kwam er op de meldka-

mer te Leiderdorp een bericht

RP-stropdas

AMSTERDAM. - De

Stichting Kantine Rijkspolitie

Amsterdam heeft een strop-

das op de markt gebracht die

is uitgevoerd in de bekende

blauw-zwarte RP-kleuren en

voorzien van het korpsem-

bleem. De dassen zijn te

koop in de kantine aan de

Sarphatistraat . Stichtings-

besturen of kantineonderne-

mingen kunnen deze halsver-

siering vóór I oktober a.s.

bestellen bij genoemde stich-

ting. Een grote afname zal

de prijs gunstig beïnvloeden.

Ook individueel kan men een

bestelling plaatsen. Daartoe

dient een bedrag van f 12,-

(inklusief portokosten) wor-

den overgemaakt op reke-

ningnr. 43.60.21.404 van de

Amro-bank te Amsterdam,

(postgiro 135646) waarna

toezending zal volgen.

binnen dat er op het meer een

jacht ronddreef met een dode

aan boord. Aktie.

schok bleef gelukkig uit;

maakte plaats voor een ander

gevoel. De berichtgever bleek

niet goed te hebben gelui-

stérd. De kreet 'Mijn roer is

kapot', was overgekomen als

'Mijn broer is kapot' ...

Om half een stapten de kolle-

ga's van de RPtW, voorbereid

op een schokkende konfron-

tatie, over op het jacht. De

kort
&klein

gelezen

• Vanaf september is er geen
geld meer voor vergoeding
van gederfd loon van Rijks-
politie-reservisten die worden
ingezet. 'De koek is op,' ver-
onderstelt voorzitter F. Offer-
mans van het L.O.R. (Lande-
lijke Organisatie reserve-
Rijkspolitie). Het bestuur
gaat toch nog op het ministe-
rie van Justitie praten. De dis-
triktscommandanten van de
Rijkspolitie moeten voor vol-
gend jaar precies opgeven,
welke hulp van reservisten het
volgend jaar nodig is. (AD)

• Er kunnen ook vrouwen
toetreden in de rijen van de

Reserve-Rijkspolitie. (Zwolse
Crt.)

• De Heerlense korpschef
A.L. van Berge Henegouwen

pleitte voor een inbreng van

meer mensen van middelbare

leeftijd bij de politie. Zij he-

ben volgens de commissaris

geen last van innerlijke onze-

kerheid. Letterlijk sprak hij

van 'in de privésfeer aan het

verkeer deelnemende jonge

politiemensen die, nadat zij

het tuig eerst trots aan moeder

en verloofde hebben getoond,

schietend in/de lucht, hun ver-

meende gelijk onderstrepen'.

(De Limburger)

• Vietnamese bootvluchte-

lingen die in Harlingen een

onderkomen hebben gekre-

gen, worden verkeerswegwijs

gemaakt door personeel van

de opleidingsschool. (Harlin-
ger Crt.)

• De Rijkspolitie van Eijs-
den hield zes wijngaardslak-

kenvangers aan, die 1970

diertjes verschalkt hadden.

De slakken kosten in de han-

del een gulden per stuk. (De

Limburger)
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Security '79

UTRECHT. - De beveili-

gingsmarkt groeit explosief.

Het is bijzonder moeilijk een

keus te maken uit de aan-

houdende stroom van pro-

dukten, systemen en leveran-

ciers. Daar komt nog bij dat

Beschrijfbare magneetlandkaarten

NIEUW BEVEILIGINGSSYSTEEM TEGEN INBRAAK

Lega Industrie B.V. in Zut-

phen heeft beschrijfbare

magneet-landkaarten ontwik-

keld. Deze kaarten kunnen

met viltstift beschreven wor-

den, tevens kan er met mag-

neten en magnetische symbo-

len op gewerkt worden.

Er worden twee typen

Elke vier seconden wordt er
ergens in ons land ingebroken
of een diefstal gepleegd. De
misdaadstatistiektoont alarme-

.rendefeiten. Sinds 1969 is het
aantal inbraken met 246 pro-
cent gesteyen. Oe recherche
is van mening dat slechts één
op de drie inbraken bij de poli-
tie wordt opgegeven. Meer
dan ooit zijn de particuliere be-
zittingen, woningen en win-
kels, kantoren en benzinesta-
tions het doelwit.

Naeen uitgebreid onderzoek
is men er thans in geslaagd In
samenwerking met Solfan
Systems Inc., een Amerikaan-
se onderneming op het gebied
van beveiligingssystemen,
veelal werkend in opdracht
van bank- en verzekeringsbe-
drijven, dat probleem op te
lossen. Uitgaande van de ge-
dachte dat het eerst en vooral
betaalbare apparatuur zou
moeten zijn, in hoge mate be-
drijfszeker, waarmede men
zowel ruimten als ook ob-
jecten kan beveiligen, geen in-
stallatiekosten en dure nazorg
mag brengen, is men er thans

viltstift bij geleverd. De ene

soort is droog en uitwisbaar,

terwijl de andere zich met

een vochtige doek laat ver-

wijderen.

Inlichtingen Lega Industrie

B.V. te Zutphen, tel. 05750-

15196.

•

De Midex 55 is te zien op de Internationale beveiligingsbeurs
"Security" 1979, van 15 tlm 190 ober in de Merwedehal,
standnr. 457, Jaarbeurs te Utrec

in geslaagd specifiek voor de
particuliere gebruiker een
practisch pakket samen te
stellen.

Bewegingsmelder

Deze nieuwe apparatuur be-
treft een draadloze bewe-
gingsmelder die microgolven
produceert met meer dan
twintig maal de frequentie van
conventionele radar. Het is de
Midex 55 die bedoeld is voor
beveiliging van woonruimten,

nkels, kantoren en maga-
zqnen.

Elke beweging is voor de in-
breker fataal. Het systeem be-
staat uit een compacte unit

et sirene. In de bewegings-
eider bevindt zich een straal-

oker die als het ware een on-
doordringbaar net legt. De
straalreikwijdte is regelbaar.
Qeapparatuur wordt door een
sleutel in- en uitgeschakeld.

en krijgt dertig seconden de
tiJdhet pand te verlaten en 20
seconden om de apparatuur
af te zetten. De bewegings-

.. " .
Vak "1",, \ I •

r.:--' 17 I" •

•• I

melder is niet gevoelig voor
geluid, luchtstromingen, licht-
of temperatuurschommelin-
gen. Vals alarm is uitgesloten.
Indien de netstroom uitvalt,
schakelt het systeem automa-
tisch over op de ingebouwde
noodstroomvoorziening. Met
deze bewegingsmelder kan
een onbeperkt aantal ruimten
worden beveiligd. Het alarm
wordt kenbaar gemaakt door
sirene, zwaailicht, telefoon-
meider, buiten- of binnenver-
lichting of combinaties hier-
van. Het alarm stopt na één
minuut. Indiende inbreker blijft
of terugkeert, wordt het alarm
steeds weer herhaald.

Voor meer inlichtingen over
deze nieuwe beveiligingsap-
paratuur. de Midex 55, kan
men zich wenden totASAP b.v.,
1e Oosterparkstraat 106,
1091 HE Amsterdam,
tel. 020 -92 93 59 of door het
opsturen van een lege
enveloppe met uw naam en
adres, antwoordnummer 7485,
1000 WC Amsterdam,
waarna wij u alle informatie
doen toekomen.
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Zwolle wint S.R.G.A
schietwedstrijden

M. Moors nu
Roermonds Super
Oude Sportknakker

Wisselbeker en oorkonde voor S.O.S. '79

2 ,~~ .•~ f:;f f
~~~r !JiClla

1'0«11" ~t

j#D8~(
J/}(JII~/!(W/;(r·-

~tr1ft"n~ • Ol:" t •

;I. y

;J.:tn. t3J11fl"lt

ROERMOND. - Kollega M.

Moors werd aan het eind van

het (sport-jseizoen 1978/1979

de 'Super Oude Sport knak-

ker' van het Roermondse dis-

trikt. .fl:.tll IQ~-IOt9

Sportinstrukteur Teijken had

ook dit jaar traditiegetrouw

gezorgd voor een .spelcircuit

waarop 35-plussers hun

kracht, behendigheid en uit-

houdingsvermogen konden

testen. Het evenement, dat

litr~tll~,'..-h.l'IIIUrl7'

~

bedoeld is om de wat ouderen Iging te zetten, mag zich ver-

van achter het buro weg te heugen in een groeiende be-

sleuren en hen weer in bewe- langstelling. (WM)

'Luctor-Middelburg'
niet opgewassen tegen
Oud-Zeeuws-Elftal

wassen tegen de veteranen van maar desondanks kon kollega

een Oud-Zeeuws-Elftal. Met Van der Hiele f 175,- aan

3-1 ging het RP-elftal ten on- 'baten' overdragen aan de di-

der in een wedstrijd die onder rekteur van het zeehospitium

het motto 'Spon Steunt Zon- Zonneveld, een revalidatie-

neveld' werd gespeeld. Door centrum voor lichamelijk ge-

de minder goede weers- handicapte kinderen. (GH)

omstandigheden was er maar

weinig publiek verschenen, ILuctor-speler Kuijs in duel

MIDDELBURG. - Het

voetbalelftal van de Rijkspoli-

tiesportvereniging 'Luctor

Middelburg' bleek niet opge-

EEFDE. - Bij schietwedstrij-

den die op 8 juni op de schiet-

baan 'Gorsselse Heide' te Eef-

de werden gehouden, heeft

het team van het distrikt

Zwolle kans gezien de eerste

plaats te bereiken. Nijmegen

werd tweede en Apeldoorn

derde.

Bij het pistoolschieten 'per-

soonlijk' won J. W. Jonker

(Apeldoorn), gevolgd door

W. J. M. Tiehuis en A. L.

Dams, beiden van het distrikt

Zwolle. Op karabijn werd

winnaar J. F. Leene (Zwolle),

met op de tweede plaats J. B.

M. Huisman (Apeldoorn) en

als derde W. Meijer (Nijme-

gen).

NP SB-prestatieloop
Op 22 november

GELEEN. - Op 22 novem-

ber a.s. organiseerd de Ge-

leense Politie Sport- en Ont-

spanningsvereniging 'De Ha-

nenhof' voor de derde maal

een 10 km prestatieloop voor

NPSB-leden in het Daniker-

bos bij Geleen. De start vindt

plaats om 13.00 uur.

Inschrijven vóór 15november

a.s. bij het sekretariaat van de

vereniging, p/a hoofdburo

van gemeentepolitie te Ge-

leen, Groenstraat 50, telefoon

04494-49555. Het inschrijf-

geld bedraagt f 2,50.
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langs de@weg gezien

Koe aan de wandel ten het koebeest op andere ge-
dachten te brengen, hetgeen

In Drunen kreeg een melkfa- niet helemaal zonder pro ble-

brikante zin in een wandeling men verliep.

buiten de omheining. De kol- Brekelmans gooide er tenslot-

lega's Brekelmans en Kanis te met de pet naar.

van de groep Vlijmen tracht- (Foto techno rech. Den Bosch)

_feermalen krijgt de politie -

::.eker de Rijkspolitie op het

platteland - bij haar werk te

maken met paarden, koeien

en ander vee. In Aalten bij-

oorbeeld. De kol/ega's Hem-

mes en Goossen konstateer-

den een verkeersongeva4

waarbij een auto met rijpaar-

den was betrokken. Het on-

derzoek was voor hen schijn-

baar een groot vraagteken.

Foto Henk Westerveld.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGE BOSCH

M. J. de LEEUW, G. A. BOOT,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg SC'" 5223 GW Den Bosch

tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 225l. tel. 073 - 2151 15 '192 - 38 95l.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDE

B. RPOMER, J. SCHEPER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersing • 8917 BD Leeuwarden

tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10 52l. tel. 05100 - 2 23 45' s :l5100 - 8 1395).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSE

Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat ':2' 6221 BR Maastricht

tel. 055 - 26 0911lthuis: 05206 - 87 22l. tel. 043 - 54222 (tpus 7 - 13 lil.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G. J. HELMENDACH

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmar .: 4331 BH Middelburg

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74). tel. 01180 - 28085 th~ 01180 - 25887).

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGE

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEuR

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraa 2 65 1 MZ Nijmegen

tel. 076 - 1240 61 (thuis: 04166 - 1489). tel. 080 - 22 82 73 thu s ::;as94- 77 73l.

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMO D

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 3 6075 EB Herkenbosch

tel. 078 - 137444 (thuis: 078 - 137354). tel. 04752 - 2530 (thu s '''58 - 1824).

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13. 3732 HM De Bilt

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06l. tel. 030 - 763711 (thuis 03438 - 2865).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST

Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9 IJl 1 CW Zwolle

dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 152497). tel. 05200 - 1 06 25 (thus 05200 - 3 15 68l.

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, ~726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2. '013 AE Amsterdam

tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 98). tel. 020 - 263311 (thuis 02290 - 1 41 00l.

28

(ingezonden door J. W.CM.

Leuverink)

OPLEIDINGSSCHOOL HARlINGEN

G. M. KONING,

School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen

tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81l.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg I,

6085 NR Horn (post Baexem)

tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

M. DAN EL,

School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577

tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 86l.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37l.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven

tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 2030l.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden

tel. 02159 - 42579
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Peeldorp krijgt ook plisie

Ervaringen van Peer, een jonge wachtmeester in de 50-er jaren, opgetekend door Paul Meijers. (deel 2)

Wat vooraf ging:

In het begin van de 50-er jaren heeft Peeldorp geen

politie. Vanuit Zandgat surveilleert men wel eens

door het dorp maar voor de rest zoeken ze het zelf

maar uit. De Peeldorpers werken hard, gaan 's zon-

dags naar de kerk en naar de kroeg. Eens per zes

weken is er dansen en eens per jaar kermis. Deze ge-

beurtenissen lopen prompt uit op een partij 'elkaar-

voor-de-kop-knallen'. De gevolgen van zo'n stoei-

partij nemen ze voor hun eigen rekening. Totdat op

een keer de dokter na afloop van zo'n treffend ge-

beuren handen vol werk heeft aan de slachtoffers en

de kasteleins zich afvragen of alles wat in hun bier-

winkel dat erbij in het ongerede is geraakt wel tot de

aanvaardbare risico's in hun vak behoort. Voor

'den Burger', de D.e. en de groepscommandant is

het wel duidelijk: er moet politie komen in Peel-

dorp. Maar wie?

Het gerucht verspreidde zich al snel in

Peeldorp: "Heddut gehoord. Der kom

hier een plisie ... , jazeker. In een van

die nije huiskes",

De mening van de oudere Peeldorpers

was wat neutraal; gereserveerd en heel

voorzichtig waren zij die meenden dat

het wel goed was.

Maar na de zondagse mis en het verblijf

in de kroeg liet de mening niets aan dui-

delijkheid te wensen over: "Plisie ...

hier in de Peel?!!!"

Het was een nieuwtje, gretig aangeno-

men als stof voor een grondig gesprek.

Hier had toch nooit een plisie gewoond,

waar was dat voor nodig? Wie was hier

eigenlijk de baas? Het Peelvolk had al-

tijd z'n eigen boontjes gedopt, Wist de

pastoor ervan? En war had die gezegd?

Het was of hun zelfstandigheid werd

aangetast, ZO voelden ze hel. En builen

dal. Ze hadden minder aangename erva-

ringen opgedaan toen ze eens in een an-

der dorp waren om kermis te vieren of

te dansen. Menigeen had hardhandig

een celletje bezocht na een vechtpartij

of zelfs wel als ze alleen maar een beetje

zat op de fiets naar huis waren gereden.

De verhalen van processen die wel vijf-

entwintig gulden hadden gekost kwa-

men los. En kreeg je thuis ook nog bos-
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jes narigheid, want als je 's nachts niet

thuis kwam omdat je in de cel had gelo-

geerd was je een kwaje. "Tis toch

schaand", zei 'ons moeke' dan. En dat

kwam alleen omdat er op die dorpen wél

plisie was ...

Haaks op de Lange Dijk kwam een smal

straatje met aan weerszijden verspreid

gebouwd enkele vrij-slaande huisjes.

Een ervan was voor de komende politie-

man.

De groepscommandant en de distrikts-

commandant hadden hel niet gemakke-

lijk gehad om een slachtoffer voor de

pOSI Peeldorp le vinden. Hoewel hel

'bevel is bevel' nog steeds alles was

waarom de relatie meerdere-mindere

draaide en hoewel hel woord 'beleid'

nog steeds 'kop hou we' en doen wat je

gezegd wordt inhield, beseften ze wel

dat de kans op enig verzei van de poli-

tieman te duchten was.

Er was geen enkele animo om naar dar

gal te gaan 0/11 er dienst te doen. De

Here werd dan ook in ruime mate gepre-

zen toen een hals van een jonge wacht-

meester zich meldde bij de ouwe mei de

schuchtere mededeling dal hij wilde

trouwen en graag een woning wilde.

"Wal een zak", dachten de ouderen.

Hoewel hij, wachtmeester Peer, zich

verzette ging hij op basis van 'bevel en

beleid' met z'n ruim één jaar prak lijk,

z'n armetierig salaris van ruim f 200,-

elke tnaamd, z'n f 50,- schuld per

maand Ol/Teen huisje in te richten, z'n

vrouwtje Uil een grote stad, voor de

'Prioriteiten bijl', want de burgemeester

wilde een politieman in Peeldorp. De

D.e. wilde geen gelazer met de burge-

meester vanwege hel ge ... van boven;

en de groepscommandant? Die had niks

in te brengen. Hij was verguld met weer

een veer in z'n gat omdat hij de zaak ZO

soepel had opgelost voor z'n D.e. ...

En ZO maakte ieder een goeie beurt.

Jammer dat hel ten koste 1I10eSI gaan

van een ander ...

Onder hel kritische oog van de Peelsen

HERINNERINGEN AAN
POST PEEL DORP (2)

Peeldorp bestaat alleen in de her-

innering van A YD-er Paul Mei-

jers. De naam is voor hem alleen

maar een kapstok waaraan hij

zijn herinneringen kan ophan-

gen. Herinneringen die te maken

hebben met zijn dienstdoen in het

Brabantse land.

Het wil ons voorkomen dat over-

eenkomsten met personen of si-

tuaties in het verhaal niet geheel

toevallig zijn.

werd hel kleine huisje op de hoek van de

Lange Dijk en de Pastoor Bouwstraat

ingericht, Een van de kleine slaapka-

mertjes kreeg lekker goedkoop een la-

fel, stoel, schrijfmachine van hel Rijk.

Gelijk met het bordje 'Rijkspolitie'

naast de voordeur. Een vergoeding voor

buroruimte? Die krijgt alleen een post-

commandant en dal was Peer nog lang

niet.

De oudere dorpelingen die de jongeman

onhandig in z'n tuin zagen wroeten bie-

ven neutraal en nieuwsgierig. Als hel

even kon fietsten ze 's avonds naar hel

dorp 0111in de kroeg even war nieuws

over de nieuwe gezugsdruger te horen.

"Tis nog maar een broekske ", hoorden

ze dan. De konklusie die er Uil sprak

was: ,. Van hem hebben IVe niets te vre-

zen. Hem jagen we op een avond wel

mPI z'n boks vol hel bos in".

De kastelein die schuin legenover de po-

litieman woonde werd hel drukst be-

zocht, wam hij kon van uur lOl uur ver-

lellen hoe hel er toe ging. Er waren ook

al verschillende plisies van Zandgal ge-

weest en 'Den Opper' zelf ook al een

keer.

En zo kwam de spannende dag dat de
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'neije plisie' voor het eerst geünifor-

meerd z'n verkenning door het dorp

maakte, waarbij men hem niet, nauwe-

lijks of zeer verlegen goeiendag zei.

Daarna maakte hij z'n fietstochten door

het mooie weidse land, langs en door de

bossen en over het erf van de zandboe-

ren. Daar volgde moeiteloos een praat-

je, men was vriendelijk en nieuwsgierig,

wilde wel wat weten over en weer en

nam afscheid met een vlot en hart lijk

'Oudoe, wanne'.

De weken verstreken. Er kwam zowaar

een goed kontakt met de bevolking tot

stand, maar het jonge volk mompelde,

morde en stookte. "Hij is bang"; hij

maakt niet eens een proces als je zonder

licht rijdt", had er een gehoord. "Hij

zegt alleen: Wilt u alstublieft uw licht

aandoen of morgen direkt maken ".

deed er een met een gemaakt Hollands

taaltje na.

Men vond het vreemd. Een beetje plisie

schreef je op en dat kostte drie gulden

voor een achterlichie. Je kon dan wel

sakkeren op ze, later, maar je wist niet

beter. Ja, het was vreemd. Hij tnoest

wel bang zijn. Ze moesten hem het bos

maar eens injagen. Hij moest nu maar

eens weten dat hij hier niks te zoeken

had.

Peer legde z'n oudere kollega's uit dat

hij voorlopig niet te streng wilde zijn,

dat hij eerst de mensen wilde leren ken-

nen, kontakten leggen, om op die ma-

nier beter de ernstiger zaken aan te kun-

nen pakken: de welig tierende zedenmis-

drijven, dierenmishandeling, alkolisme

en vechtpartijen.

Het zou niet eenvoudig zijn de Peelsen

over hun eigen volk te laten praten, had

wachtmeester Peer bedacht. Dan moest

je eerst hun vertrouwen winnen en dat

zou niet tukken met verbaaltjes van ach-

terlichtjes, belletjes of geen handjes uit-

steken.

" 't Is mijn stijl niet ", vond een oudere

kollega, "maar d'r zit wat in. Maar ja,

jij moet het maar zien te rooien daar".

Op een donkere zaterdagavond streek

de mobiele patatkraam neer in Peel-

dorp, taktisch geplaatst tussen beide

kroegen, goed getimed tegen tienen, hel

moment dat het bier hongerig had ge-

maakt. In groepjes stond het jonge'

Peelse volk rumoerig te genieten van de

nieuwe vree/rage. De wachtmeester had

die dag z'n tochtjes gemaakt, wat in de

tuin gewerkt en de avond lezend bij de

kachel en moeder de vrouw doorge-

bracht. Rond tien uur kwam hij in de

benen en tuigde zich op. Hij had beslo-

ten deze avond het gezag eens op een

wat riskanter tijdstip op straat te tonen.

Hij had inmiddels van het verzet van het

jonge volkje gehoord en vond dat de

krachtproef dan maar eens moest

plaatsvinden. Deze avond van bier en

overmoed, met een patatkraam die de

jongelui buiten zou brengen, leek hem

er geschikt voor.

-O\ff
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District Amsterdam

Aalst, R. V., van opl, school, per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Aalsmeer.

Berg, S. van den, Res. Wmr. te Uitgeest, per 18-

7-'79 met f.l.o.

Berg, T.A. v.d., Adj. te Ouderkerk aid Amstel, per

1-5-'79 met f.l.o.

Bos, N.C., Wmr. te Midden-Beemster, per 1-6-'79

verplaatst naar Uitgeest (distr. Alkmaar).

Dekker, R., van opl. school, per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Aalsmeer.

Feije, G.G., te Amsterdam, per 1-6-'79 bevorderd

tot Owmr., verplaatst naar Driebergen (AVO)

Jong, A.R. de, Wmr. I te Ouderkerk aid Amstel,

per 1-4-'79 verplaatst naar Beredengroep Hulshorst

(distr. Apeldoorn).

Immerzeel, J.S., van opl. school, per '-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Aalsmeer.

Linden, M.B.M. v.d., van opl. school, per '-7-'79

benoemd tot Wmr. te Aalsmeer.

Mades, M., te Amsterdam, per '-6-'79 bevorderd

tot Owmr.

Mihl, H., Wmr. I te Beemster, per '-4-'79 ver-

plaatst naar Post. Rech.·Amsterdam.

personalia

Snip, C., te Akersloot, per '-6-'79 bevorderd tot

Owmr.

Veldhuis, J., Adj. te Amsterdam, per '-5-'79 met
f.l.o.

Venekamp, A., Wmr. I te Amsterdam, per '·6·'79

met f.l.o.

Wierenga, J., per '-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Aalsmeer.

District Apeldoorn

Bloemendal. A.J., Wmr. te Heerde, per '-7-'79

verplaatst naar Wapenveld.

Brug, Tj. v.d., Wmr. te Lochem, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Lochem.

Daalder, 1., per 1-8-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Texel.

Drunen, L. van, Wmr. te Ermelo, per '-7-'79 ver-

plaatst naar Ermelo.

Engeltjes, H., Wmr. te Gorssel, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar ber. groep Hoogeveen (distr. Assen).

Groot, J. de, te Neede, per '-8-'79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot postcmdt. te Langbroek (dis-

tr. Utrecht).

Hallers, W., Wmr. te Ermelo, per '-7-'79 verplaatst

naar Twello.

Hoek, H., Wmr. te Lochem, per '-7-'79 verplaatst

naar Borculo.

Joustra, C., Wmr. te Heerde, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Hattum.

Kegel, H.F., Wmr. te Ermelo, per '-'0-'78 ver-

plaats naar Maartensdijk (distr. Utrecht).

Kleine C.J. de, Wmr. te Ermelo, per '-7-'79 ver-

plaatst naar Nijkerk.

Per 1-7-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Parketpolitie Zut-

phen adj. K. van Kuyk,

geb. 1-3-1925. Hij was

voordien plv. comman-

dant Parketpolitie Zut-

phen.

Ligtermoet, J., Wmr. te Lochem, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Dronten.

Linthorst, Th.A.W., Wmr. te Lochem, per '-7-'79

verplaatst naar Lochem .

Mol, A.A.M., te Brummen, bevorderd tot Owmr.,

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uitsluitend W.A. "AII Risk" Mini-casco: (alleen In combinatie met W.A) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,- per 11000,- verzekerde dagwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim no·claim de, met een minimum van 140,- per Jaar.

•

I 7.000,. 1198,. 1330,. 1423,. 705,' No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 of •
I 8.000,. 1201,. 1335,. 1447,. 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,. 1468,. 780,.

•

110.000,. 1213,. 1355,- 1492,. 820,' Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. 1222,. 1370,. 1528,. 880,- men
112.000,. 1234,. 1390,' 1558,. 930,' geno .

113.000,. 1240,. 1400,' 1591,. I 98
3
5,' Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf

114.000,' 1246,. 1410,- 1621,' 11.0 5,.

•

115.000,. 1249,. 1415,. . 1645,. 11.075,' 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. 1258,. 1430.' 1681,. 11.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -
117.000,. 1264,. 1440,. ',774

14
7
" ',

1
'2

190
5" W.A. aanhanger _ verhaalsbijstand binnen

118.000,. 1273,. 1455,. " 1. 4 ,.

•

119.000,. 1279,. 1465,. 1777,. 11.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
120.000,. 1285,. 1475,. 1813,. 11.355,. ten den na ongeval binnen Nederland - gunsti-

:~~:~~~:::i~6:: :~~~:: :~:~:: :~::i~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
Beèdigd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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benoemd tot cmdt. groepsstandplaats rayon

Groenlo.

Molen, G. v.d., Wmr. te Heerde, per '-7-79 ver-

plaatst naar Twello.

Oostrum. C.J. van, te Aalten, per '-7-79 be-

noemd tot rayoncmdt. te Barchem.

Pennings, J.W., Wmr. te Ermelo, per '-7-79 ver-

plaatst naar Vorden.

Plender, J.F.C., Wmr. te Ermelo, per '-7-79 ver-

plaatst naar Putten.

Schuur, D. v.d., Wmr. te Heerde, per '-7-79 ver-

plaatst naar Ermelo.

Storm, J., te Apeldoorn, per '-8-79 bevorderd tot

Owmr.

Verhoef, A., Wmr. I te Wezep, per 5-6-79 be-

noemd tot instructeur fysieke vorming te Zwolle

(distr. Zwolle!.

Vis, H.P., Owmr. te Ruurio, per '-7-79 verplaatst

naar Driebergen (AVD!.

Wevers, J., te Neede, per '-'0-79 bevorderd tot

Wmr.1.

WiJke, M.E.F., Wmr. te Lochem, per '-7-79 ver-

plaatst naar Vorden.

Wolters, A.H., Wmr. te Heerde, per '-7-79 ver-

plaatst naar Nunspeet.

Ouist, J.M., Owmr. te Zeevang, per '-5-79 ver-

plaatst naar stafdistr. Amsterdam.

District Assen

Bakker, A., Adj. te Assen, per '-8-79 met 1.1.0.

Barends, H.l., van 015. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Braake-Bijlsma, H.H. ter, te Assen, per '-7-79

benoemd tot typiste A in vaste dienst.

Buss, H., Wmr. I te Roden, per '-8-79 met 1.1.0.

Datema, J., Wmr. I te Schoonebeek, per '-7-79

verplaatst naar Rolde.

Habers, J.M., adm. ambt. C 3 te Assen, per

'-9-79 verplaatst naar Ruinen.

Kommer, M.A., van 015. Harlingen, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Beilen.

Koster, H., Owmr. te Dwingeloo, per '-8-79 de

dienst verlaten.

Kremers, l.M., van 015. Harlingen, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Beilen.

Mos, l.A.H., van 015. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Olyve, J., Wmr. I te Nijeveen, per 4-9-79 ver-

plaatst naar Assen.

Oosten, J., van "015.Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Oostindië. J., van 015. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Reitsma, IJ.T., van 015. Harlingen, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Coevorden.

Schaik, D.J. van, van 015. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Beilen.

Schuiling, H., Adj. te Beilen, per '-8-79 met f.l.o.

Smith, V., adm. ambt. C " te Borger, overleden

op '3-7-'979.

Wagenaar, M., van 015. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Beilen.

Zijlstra, F., Adj. te Ruinerwold, per '-8-79 met
f.l.o.

District Breda

Bernard, H.M., te Steenbergen, per '-7-79 bevor-

derd tot Owmr.

Boer, G.W.A. den, Wmr. I te Hoogerheide, per t-

7-79 verplaatst naar Breda.

Dongen, A.H. v., Wmr. te Steenbergen, per

'-7-79 verplaatst naar Willemstad.

Dooijewaard, K., Wmr. I, per '-5-79 benoemd tot

mentor te Oudenbosch.

Franken, R.B., van 015. Harlingen, benoemd tot

Wmr. te Oudenbosch.

Franz, J.E., adm. ambt. te Kaatsheuvel, per

'-9-79 de dienst verlaten.

Gils, J.M., van 015. Horn, per '-7-79 benoemd tot

Wmr. te Steenbergen.

Houdt, G.P.J.M. van den, van 015. Horn, per I-

7-'79 benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Hesseis, P.A.H.M., Res. Wmr. I te Breda, per '5-
7-'79de dienst verlaten.

Janssens, R.J.R., van 015. Horn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Steenbergen.

Ketellapper, G.H., te Putte, per '-4-79 bevorderd

tot Adj. te Hoogerheide.

Meerbeek, R.A., van 015. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Oudenbosch.

Millenaans van Heswijnen, Th., van 015. Apel-

doorn, per '-7-79 benoemd tot Wmr. te Kaatsheu-

vel.

Postelmans, P.J.M., van 015. Horn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Prop, R.S., van 015. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Steenbergen.

Rombouts, G.J.C., Wmr. te Middelharnis, per t-

7-'79verplaatst naar Rijen.

Rijken, P.A., per '-8-79 aangesteld als Res. Wmr.

Schormans, V.M.l., van 015. Harlingen, per

'-7-79 benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Smitshoek, E.J., van 015. Harlingen, per '-7-79

bevorderd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Tuijtelaars, J.A., van 015. Horn, per '-7-79 bevor-

derd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Verstallen, M.H.M., van 015. Horn, per '-7-79

bevorderd tot Wmr. te Oudenbosch.

Westdorp, J.J.W., van 015. Apeldoorn, per

'-7-79 bevorderd tot Wmr. te Steenbergen.

Westerhof, G.J.B., van 015. Horn, per '-7-79 be-

vorderd tot Wmr. te Steenbergen.

Wauben, J.F., Wmr. I. te Ulvenhout, per '-7-79

verplaatst naar Breda.

Weert, H.W. van, te Zundert, per '-5-79 be-

noemd tot adm. ambt. C , in vaste dienst.

District Dordrecht

Berkhout, A., Wmr. te Oud-Beyerland, per '-7-79

verplaatst naar Klaaswaal.

Bisschop, H., te Oude Tonge, per '-9-79 bevor-

derd tot Adj. en benoemd tot plv. grc. te Papen-

drecht.

Boertjes, C., Owmr. te Noordeloos, per '-8-79

benoemd tot postcmdt. te Heerjansdam.

Boot, C.H., Wmr. te Oud-Beyerland, per '-7-79

verplaatst naar Numansdorp.

Doorn, B.M. van, Wmr. te Hellevoetsluis, per '-7-

79 verplaatst naar Hagestein.

Driesse, P., per '-8-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Oostflakkee.

Esch, C.E. van, Wmr. I te 's-Gravendeel, per 22-

'2-78 verplaatst naar Verkeersgroep Dordrecht.

Frederiks, J., per '-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Papendrecht.

Gast, J. de, Wmr. te Hellevoetsluis, per '-7-79

verplaatst naar Vierpolders.

Geerts, A., Wmr. te Middelharnis, per '-7-79 ver-

plaatst naar Ottoland.

Technisch Bureau

H. A. MULLER

Uitnodiging tot een bezoek aan

onze stand no. 7081 op de Security '79

Ons programma omvat:

wapens, munitie, pyrotechnische artikelen,

snijladingen, schilden, helmen, kogelvrije vesten en

verdere politie-uitrustingen.

Utrechtseweg 104. P.O. Box 219.6800 AE ARNHEM (Holland)

Telefoon 085-433752 - Telex 45647 ARMU
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Geest, J.e.J. van der, Wmr. te Hellevoetsluis,

per 1-7-'79 verplaatst naar Meeuwenplaat.

Haan, F.B. de, Wmr. te Hellevoetsluis, per 1-7-'79

verplaatst naar Heinenoord.

Heiden, L.B. van der, Wmr. te Middelharnis, per

1-7-'79 verplaatst naar Papendrecht.

Hoop, S.J. de, Wmr. 1e kl. te Everdingen, per 1-5-

'79 verplaatst naar Barendrecht.

Kistemaker, R., Wmr. te Oud-Beverland. per

1-7-'79 verplaatst naar Harduiseveld-Giessendam.

Koopman, v.e., Wmr. te Oud-Beverland lopv.

eenheid), per 1-7-'79 verplaatst naar Oud-

Beverland.

Kwant, A. de, Res. Wmr. I te Poortugaal, per 15-

7-'79 de dienst verlaten.

Lamper, A., Res. Wmr. te Oud Beijerland, per 1-3-

'79 verplaatst naar Borssele Idistr. Middelburg).

Molinger, W.J., per 1-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Papendrecht.

Munnik, S. de, Wmr. te Middelharnis, per 1-7-'79

verplaatst naar Wateringen Idistr. 's-Gravenhage).

Noordermeer, R., per 1-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Numansdorp.

Rombouts, G.J.e., Wmr. te Middelharnis, per 1-

7-'79 verplaatst naar Rijen (distr. Breda).

Stoffers, H., Wmr. te Oud-Beverland. per 1-7-'79

verplaatst naar Heukelum.

Stout, A.P., Wmr. te Middelharnis, per 1-7-'79

verplaatst naar Zoelen (distr. Nijmegen).

Visser, J.P., per 1-8-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Numansdorp.

District Eindhoven

Bemt, W.S. v.d., te uenen, per 1-8-'79 bevor-

derd tot Owmr.

Claassen, G.J.S., per 15-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Someren.

Daal, A.H.J.M. van, van ols., per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te St. Oedenrode.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/111Apeldoorn

KLAS U

Voorste rij v.I.n.r.: Wmrs. J. van Midden, e.w.

Smit, A. Grootenboer, R.J. Wiegers, G.l.G. KuV-

pers, J.M. van Andel.

Middelste rij: Owmr. B.F. Klein Swormink, wmr. e.

Burger, J.C. Poortman , F.J.V.H. Stoffels, E. van

Kan, P. Nijhuis, F. Meyer. H.J. Berkelder, adj. G.S.

Schoots.

Achterste rij: Wmrs. E.J. Nietveld, P.J. Derksen,

R. Fernandes, J.G. Ophuis, R.H.A. Schouten, J.

Lucasse, R.R. List, e. Rijnberg.

KLAS V

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. M. Wagenaar, J.W. de

Ket, W. Huizinga, R.S. Prop, e. van Dorsten, H.

Barelds, J.E. Tabor, D.S.J. Haasjes, J. Meijlaard.

Middelste rij: Owmr.H.P.M. van Keeken, wmrs. W.

Schrijver, R. V.d. Meer, P.J. Kurvink, P.F.E. Le-

gerstee, R.W. de Bie, e.M. van de Wielen, J.

Oosten.

Achterste rij: Wmrs. T. Millenaar van Herwijnen,

J.H.M. Orth, D.J. van Schaik, J.H.F. Kuipers, P.

Botbijl, G. Flinterman, G.J. den Besten.
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KLASW

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. W.H. Rödel, J.H.G.

Leussink, J. Beijes, J.J.T. van Oijen, A. Lunen-

borg, A.J. Mos, adj. H. Keizer.

Middelste rij: Owmr. G.J. Wenneker, wmrs.

H.M.J.J. Jansen, B.A.P.J. van Haren, M.J.

Scharren burg, A.J. Oosterhof, F.J. Wind, H.J.

Wagensveld, G.N.M. van Kol.

Achterste rij: Wmrs. J. Beelen, H.Th.M. Drost,

G.H. Thomassen, R.A. van Meerbeek, J.J. Spind-

Ier, F.J.K. ten Broeke, F.M. Wijsbeek, B.J.l. Reij-

nen.

KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. A.J. van den Broek,

J.l.l. van Meeuwen, E.J. Eissens, R. Roohé,

B.J.J. Peters, l.A.H. Mos.

Middelste rij: Wmrs. P.W.A. Spijk, H.D.J. Walles,

J. Oostindie, M.G. E.M. Hemelsoet, H. Medema,

e.J. Schellingerhout, H.A.M. Ligtenberg, S.F.

Cracau, adj. R. Jansma.

Achterste rij: Wmrs. H. Kuvt, G.G. Koree, R.H.G.

Bloemen, F. van der Scheer, lJ.e. Binnema, J.M.

Sinnege, J.F.P. Jansen, P. Graafland.

in memoriam

Dhaene e.T.

Wmr. I te Eindhoven

geb. 17-3-'24

overl. 26-8-'79

Driessen, D.J., van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te St. Oedenrode.

Dinther, P.G.M.A. van, per 15-7-'79 aangesteld

als Res. Wmr. te Best-Oirschot.

Haenen, L.J.M., van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te St. Oedenrode.

Heijden, M.S. v.d., van ols.. per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Gemert.

Meeuwen, J.H.G.H. van, van ols., per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te St. Oedenrode.

Megens, H.J.M., van ols., per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Gemert.

Muven, R.J.D.J., van ols., per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Gemert.

Poppel, J.H.C. van, van ols., per 1-7-'79 beo

noemd tot Wmr. te St. Oedenrode.

Moorsel, F.M.G. van, per 15-7-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Beek en Donk.

Raaijmakers, J.L.J., Res. Wmr. te St. Oedenro-

de, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

Reuleaux, A.H.B.M., van ols., per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Gemert.

Spieringhs, M.W.P.H., van ols., per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Gemert.

Thijssen, A.J.H.M., per 1-8-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Gemert.

Velthaak, H.J., Wmr. I te Oirschot, per 1-9-'79

met 1.1.0.

Versluvs, P.J.G., van ols., per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Gemert.

Waterlaat, J.J. van de, per 15-7-'79 aangesteld

als Res. Wmr. te Someren.

KLAS IJ

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J. Kraanen, D.

Woudsma, R. van den Berg, J. Immerzeel, R. EI-

frink, R. Scheers, P. de Musch, R. Dekker.

Middelste rij: Wmr. 1e kl. W. Henderson, wmrs. R.

Nieuwenbroek, l. Vitters, e. Slot, E. Spronk, J.

Westdorp, P. Jongerius, A. de Boer, adj. M. Da-

nel.

Achterste rij: Wmrs. J. Stegehuis, l. de Groot, F.

Lindaart, E. van Melis, J. de Zeeuw, G. Oostrom,

J. van Leeuwen, e. van den Heuvel, R. Snelleman.
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District Groningen

Arkema, te Groningen, per 1-11-'78 bevorderd tot

adm. abmt. C 1.

Bergman, R., Owmr. te Warffum, per 1-8-'79 be-

noemd tot plv. cdt. gr. Holten (distr. Zwolle).

Beuker, H., per 15-7-'79 aangesteld als Res. Wmr.

te Slachteren.

Boer, T. de, van als. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Bralds, A .• van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Drost, L., Wmr. I te Leek, per 4-8-'79 verplaatst

naar Vlissingen (R.P.t.W.)

Eling, M., te Groningen, per 1-5-'79 aangesteld als

adm. ambt. C 2 (jn vaste dienst).

Goedhart, J.W.A., per 15-7-'79 aangesteld als

Res. Wmr. te Slachteren.

Jager, F. de, Owmr. te Oosterbeek, per 1-7-'79

verplaatst naar Marum.

Kamies, G., van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Keizer, J.H., van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Knol, T .• Owmr. te Scharmer, per 1-7-'79 met f.l.o.

Kremer, K.E., te Loppersum, per 15-7-'79 de

dienst verlaten.

Kruizinga, A., van 015. Apeldoorn, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Lindaart, F.D .• van 015. Apeldoorn, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te 8edum.

Lutje, J .• adj. te Groningen, per 1-7-'79 met f.l.o.

Mathlener, K.J., te Groningen, per 1-7-'79 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3 in vaste dienst.

Meertens, J .• per 1-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Marum.

Mellema, J.J .• van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Niezing, D.K., van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Marum.

Pastoor, T.J .• te Wehe, per 1-3-'79 aangesteld als

schrijver A in vaste dienst.

Poortman, J.C .• van 015. Apeldoorn, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Scheemda.

Prins, H.J., Owmr. te Eenrum, per 1-8-'79 ver-

plaatst naar stad-Delden (distr. Zwolle).

Punter, J .• te Nieuwe Pekela, per 1-8-'79 bevor-

derd tot Owmr. te Meeden.

Schenkel, D.W., te Uithuizen, per 1-7-'79 aan-

gesteld als schrijver A in vaste dienst.

Scheper, J.F., van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Bedum.

Slot, C., van 015. Apeldoorn, per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Bedum.

Stuive, H.P., Owmr. te Ulrum, per 1-7-'79 met

f.l.o.

Veen, A. van der, van 015. Harlingen, per 1-7-'79

bevorderd tot Wmr. te Marum.

Wilde, A. de, van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Bedum.

Wilthof, H.B .• van 015. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Scheemda.

Wubs, G., van 015. Harlingen, per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Bedum.

District 's-Gravenhage

Blom, A., te De Lier, per 1-8-'79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot cdt. gr. st. pl. rayon Wijk bij

Duurstede (distr. Utrecht).

Teerds, A., Wmr. I te Alkemade, per 1-8-'79 aan-

gesteld als le functionaris meldkamer 's-Graven-

hage.

Groot, J.C .• te Hillegom, per 1-7-'79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot cdt. rayon Hazerswoude-

dorp.

Meijer, R., Wmr. te 's-Gravenhage, per 27-8-'79

benoemd tot rij-instructeur (Verkeersschool Biltho-

ven).

Noordermer , J., te Rijndijk, per 1-6-'79 bevorderd

tot Owmr., benoemd tot cdt. rayon Hazerswoude-

dorp.

Oenema, K.H .• Owmr. te Moerkapelle, per 1·7-'79

benoemd tot post cdt. Son en Breugel(diStr. Eind-

hoven).

Reimerink, F., Wmr. I te Leiderdorp, per 1-7-'79

verplaatst naar Rijnsburg.

Vlieger, W.J.M. de, Res. Wmr. te Lekkerkerk, per

1-8-79 de dienst verlaten.

District 's-Hertogenbosch

Barten, N.M.A .• Wmr. I te Den Boseh, per 9-7-'79

verplaatst naar Schijndel.

Been, F.B.L., Wmr. te Rosmalen, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Drunen.

Berends, R.• Wmr. te Rosmalen, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Eethen.

Per 1-7-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Veghel adj. C.R.

de Birk, geb. 4-8-1930.

Hij was voordien plv.

groepscommandant Bu-

del.

Boom, A.H.M. v.d .• Wmr. te Rosmalen, per

1-7·'79 verplaatst naar Luyk.

Broeke, F.J.R. ten, van opl. school, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Heesch.

Cales, J.J.M .• van opl. school, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Rosmalen.

Casteren, N.A.M. v .• te Lith, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot postcmdt.

Opleiding 1978/11 Harlingen

KLAS F

Van inks naar rechts van onder naar boven: Adj.

M.Th. Berendsen, owmr. D.A.J. Paauwe, wmrs.

B. v. Duyvenvoorde, C. v.d. Boon, Y. Metz, R.B.

Fran en, J. Dirkzwager, P.R. Bruinsma, W.R.

Eikelboom, J.A. van Berkel, J.H. Bakker, J.M. Ap-

pels, L. Arends, G.W. Berenschot, A.J. Bloemen-

dal, R. Boonman, J.J.P. Elferink, R. Berends, J.

Eertink, S. A1bada.

KLAS H

Van links naar rechts van onder naar boven: Wmrs.

C. Smeenk, A. Menger, owmr. H.P. de Vries,

wmrs. R. de Raat, D. Neizing, owmr. P.A.J.

Straub, wmrs. D. Meinders, D. Reiffers, G. van der

Molen, M. van Norren, P. van Rijn, H. Siepel, H.

Stoffers, J. Moerland, owmr. H.J. Struik, wmr. R.

Smit.

KLAS G

Van links naar rechts van onder naar boven: Wmrs.

G. van Groenigen, A. Hogeveen, adj. M.P. Meijer,

H. Koopmans, A. Geerts, B.J. Ketelaar, H. Kuiper,

G. Joustra, J. Hofmann, J.J.M. Gijbels, wmr. le~

kl. M.W. Keizer, wmrs. G. Krale, M.M. Kool, R.

Hiemstra,G.A. Heideveld, p.e.H. Koopman, R. de

Keulenaar, P. Haringa, J.B.M. de Graaf.

KLAS J

Voorste rij v.l.n.r.: Wmr. le kl. E. Boesaard, wmrs.

K.R. Siepel, R. Top, J.T. Vis, R.P. V.d. Werf,

B.W.J. Veerbeek, F. V.d. Vos, M.E. Smit.

Achterste rij: Wmrs. G. Verdoes. A.H. Wolters, B.

Tamerus, H. Struik, J. Vos, P. Toornstra, H.W.

Stuut, omwr. L. Verbeeke.
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Claman, J., Wmr. te Rosmalen, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Werkendam.

Daanen, A.S.A.M., van opl. school, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Heesch.

Dekker, J.H., Wmr. te Rosmalen, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Nistelrode.

Dirkswager, J., te Rosmalen, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Veghel.

Dröge, J.F.W., te Rosmalen, per 1-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Dubbeid, H., te Rosmalen, per 1-7-79 verplaatst

naar Schayk.

Geerts, R.J.H., te Drunen, per 1-7-79 bevorderd

totWmr.1.

Gemsven, M.J. v., Wmr. I te Zeeland, per 1-8-79

met 1.1.0.

Gijn, H.A.W.H. v.,van opl. school, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Rosmalen.

Hoof, P.A.A.M. v.d., van opl. school, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Rosmalen.

Heebers, J., te Grave, per 1-7-79 bevorderd tot

Adj.

Kleynen, W.H.M. de, Wmr. te Rosmalen (opv.

eenheidl, per 1-7-79 verplaatst naar Rosmalen.

Leeuw, H.J.L. de, te Rosmalen, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Boxmeer.

Per 1-7-79 aangewezen

als commandant van de

groep Vlijmen adj.

M.G.T. Leune, geb. 27-

10-1946. Hij was voordien

plv. groeps-tevens rayon-

commandant Vlijmen.

Leussink, W.F.M., Wmr. te Helvoirt, per 1-7-79

verplaatst naar Haaren.

Muskens, A.J., Wmr. I te St. Michielsgestel, per

1-8-79 de dienst verlaten.

Oven, J.J.Th. v., van opl. school, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Heesch.

Soullié, A.W., te 's-Hertogenbosch, per 1-7-79

bevorderd tot Owmr.

Pols, H.A., Wmr. I te Megen, per 1-8-79 ver-

plaatst naar Venlo.

Sol, F.G.A.M., te Aalburg, per 1-7-79 bevorderd

totWmr.1.

Spijk, P.W.A., van opl. school, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Heesch.

Veen, H. v.d., te Werkendam, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Adj., benoemd tot plv. grc. te IJsselstein

(distr. Utrechtl.

Vloet, J.W.G.M., Wmr. te Oploo, per 1-8-79 de

dienst verlaten.

Wonnink, W.J.B., Wmr. te Veghel, per 1-7-'79

verplaatst naar Helvoirt.

Wijga, F., van opl. school, per 1-7-79 benoemd tot

Wmr. te Rosmalen.

Wijnen, M.W.F., van opl. school, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Heesch.

District Leeuwarden

Benschop, G.F. van, van als. Harlingen, per

1-7-79 benoemd tot Wmr. te Oosterwolde.

Beijes, J., van als. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Joure.

Blom, W.W., van als. Harlingen, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Damwoude.

Boer, D. ten, Wmr. te Tzum, per 1-8-79 de dienst

verlaten.
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Boersrna, A.J., per 15-7-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Franeker.

Boonstra, J., van als. Harlingen, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Oosterwolde.

Binnema, IJ.C., van als. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Damwoude.

Buigier, W.A., Wmr. te Idaarderadeel, per

20-7-79 verplaatst naar Slachteren (distr. Gronin-

gen!.

Buitenga, G., Wmr. I te Lemmer, per 1-7-79 met

1.1.0.

Eikenaar, B.G., van als. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Damwoude.

Froma, J.K., Adj. te St. Annaparochie, per 1-8-79

verplaatst naar Ferwerd.

Haakman, C.J.M., van oIs. Harlingen, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Joure.

Jong, W. de, Adj. te Ferwerd, per 1-8-79 met

1.1.0.

Lunenborg, A., van als. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Oosterwolde.

Meesters, W., per 1-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Menaldumadeel.

Platenkamp, P.R., van als. Apeldoorn, per

1-7-79 benoemd tot Wmr. te Damwoude.

Ravesloot, H.C.M., van als. Harlingen, per

1-7-79 benoemd tot Wrrv. te Damwoude.

Schouten, R.H.A., van als. Apeldoorn, per

1-7-79 benoemd tot W r. te Joure.

Tusch-Dantuma, S., te Menaldumadeel, per

1-5-79 benoemd tot sc rijver in tijd.-dienst.

Verbeek, F., van als. Harlingen, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Joure.

Vrauwdeunt, F.M.C., van als. Apeldoorn, per 1-

7-79 benoemd tot Wmr. te Joure.

Wagenaar, H., per 1-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Franeker.

Walles, H.O.J., van als. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Oosterwolde.

Wind, F.J., van als. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Oosterwolde.

District Maastricht

Per 1-7-79 aangewezen

als commandant van de

groep Beek (L.I adj.

T.W.E. Boerboom, geb.

3-2-1940. Hij was voor-

dien postcommandant

Spaubeek.

Boumans, H.L., per 1-8-']9 aangesteld als Res.

Wmr. te Simpelveld.

Burgers, W.J.H.J., Wmr. te Nieuwenhagen, per

1-4-79 verplaatst naar uth.

Clout, W.H.M., Wmr. te Stein, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Buren (distr. ijmegenl.

Corbeek, J.M.G., per 1-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Amstenrade.

Cremers,- H.J., Wmr. te Stein, per 1-7-79 ver-

plaatst naar St. Jansteen (distr. Middelburgl.

Cuijpers, R.W., Wmr. te Meerssen, per 1-4-79

verplaatst naar Simpelveld.

Debije, F.A.W., van ols., per 1-7-79 benoemd tot

Wmr. te Nieuwenhagen.

Dekker, H.C.M., Wmr. te Stein, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Axel (distr. Middelburgl.

Delden, R.M.M. van, Wmr. te Meerssen, per 1-4-

79 verplaatst naar Vaals.

Dellink, M.C., Wmr. te Munstergeleen, per

1-2-79 verplaatst naar Beek.

Dreef, P.S.J., Wmr. te Ubach over Warms, per 1-

5-79 verplaatst naar Zevenhoven (distr. 's-Gra-

venhage!.

Eijkenboom, J.M.W., van ols., per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Nieuwenhagen.

Favre, E.E.G., Wmr. te Nieuwenhagen, per 1-7-79

verplaatst naar Munstergeleen.

Geerlings, A.J., Res. Wmr. I te Meerssen, per 11-

7-79 met 1.1.0.

Gootjes, A., Adj. te Maastricht, per 1-9-79 met

f.l.o.

Groet, J.A.M.W. de, van ols., per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Nieuwenhagen.

Hartkamp, J.A., Wmr. te Nieuwenhagen, per 1-4-

79 verplaatst naar Eijsden.

Heuvel, P.M.J. v.d., Wmr. I te Valkenburg, per 6-

7-79 verplaatst naar Hulsberg.

Heuvelmans, J.H., van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Stein.

Heijden, H.J. v.d., Wmr. te Meerssen, per 1-1-79

verplaatst naar Beneden Leeuwen (distr.

Nijmegenl.

Larue, J.M.E., van ols., per 1-7-79 benoemd tot

Wmr. te Nieuwenhagen.

Morreau, W.A.J., Wmr. te Meerssen, per 5-9-79

de dienst verlaten.

Moerman, F.H.J., van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Nieuwenhagen.

Neer, A.J.G. van, van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Stein.

Olfermans, J.H., van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Stein.

Pepping, R.J., te Maastricht, per 1-9-79 bevor-

derd tot Adj.

Roos, W.J., Owmr. te Schaesberg, per 1-7-79

met 1.1.0.

Schreuders, J.M.M., van ols., per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Nieuwenhagen.

Systermans, J.C., van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Stein.

Swieringa, F.N., te Mechelen, per 1-8-79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot postcmdt. Nuth.

Trommel, M., Res. Wmr. I te Schaesberg, per 17-

7-79 met 1.1.0.

Vervaart, B.A.J., van ols., per 1-7-79 benoemd

tot Wmr. te Stein.

Verheijden, P.J.P., Owmr. te Grevenbicht, per 1-

7-79 met 1.1.0.

District Middelburg

Dierx, C.P., per 1-8-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Hulst.

Dijk, P. van, te Arnemuiden, per 1-8-79 bevorderd

tot Owmr., benoemd tot postcmdt. Arnemuiden.

Handgraaf, J.N.M., Wmr. te Yerseke, per 1-9-79

verplaatst naar Berkelenschot (distr. Den Haag!.

Hengsdijk, L.P., Res. Wmr. te Kortgene, per

1-8-79 de dienst verlaten.

Priem, C.N., te Schouwen-Duiveland, per 1-7-79

bevorderd tot Owmr., benoemd tot postcmdt.

Schorendijke.

Saaman, J.J., te Maarn, per 1-7-79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot rayoncmdt.

Schaide, J.P. van, te 's-Heerenhoek, per 1-8-'79

benoemd tot plv. grc. Kapelle.

Theunissen, H., te Westerschouwen, per 1-8-79

bevorderd tot Adj., benoemd tot plv. grc. Schou-

wen-Duiveland.

Verstraeten, A.F.M., per 1-8-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Hulst.

Zijderveld, A., te Schouwen Duiveland, per

1-8-79 bevorderd tot Owmr., benoemd tot cdt. gr.

st.pl. rayon Steenbergen (distr. Breda!.
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District Nijmegen

Boven, W.W. van, te Arnhem, per 1-10-'79 bever-

derd tot Wmr. I.

Braak, W.J., Wmr. te Doesburg, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Bemmel.

Budding, B.A" Wmr. te Deil, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Beesd.

Coenen, C.A.M., Wmr. te Doesburg, per 1-7-'79

verplaatst naar Zetten.

Derks, Chr.J.M., te Beek, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Dierx, F.L.M., Wmr. te Bergh, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Ulft.

Doorn, G.J.M" Wmr. te Bergh, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Overasselt.

Eik, F.B.M. van, te Echteld, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Hagenbeek, K.E., Wmr. te Overasselt, per 1-7-'79

verplaatst naar Elburg (distr. Apeldoorn).

Huffelen, W. van, te Eiste, per 1-10-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Janssen, M.H.E" te Huissen, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Klutman, B.J.A.M., Wmr. I te Wijchen, per

1-7-'79 verplaatst naar Bergharen.

Krale, G., Wmr. te Doesburg, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Wijchen.

leenders, N., Wmr. te Bergh, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Driel.

Martman, F., te Silvolde, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Pol, H. v.d., Wmr. te Doesburg, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar A1verna.

Pot, M" te Wehl, per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr.
I.

Sloot, G.H.J" Res. Wmr. te Didam, per 1-8-'79 de

dienst verlaten.

Smeenk, C., Wmr.te Bergh, per 1-7-'79 verplaatst

naar Zuilichem.

Vels, J.W., te Dinxperlo, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Zeeman, W" te Ewijk, per 1-10-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Opleiding 1978/111Harlingen

~

KLAS M

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. P. Elzinga, M.A. Kom-

mer, J. Hooiveld, R. Franken, adj. P.L. van Kekem.

2e rij: Wmrs. C.J. Bijl, A.B.B. Schallig, A. Dijks-

hoorn, M.B.M. van der Linden.

'3e rij: Wmrs. J.N.M. Groot, H.C.M. Ravensloot, P.

-Hofstra, R.E. van Dieken.

4e rij: Wmrs. C.J.M. Haakman, L.J.M. Brinkman,

G.J.M. de Greeft, E.N. Conradi, owmr. H.J.

Struik.

KLAS l

Van links naar rechts van onder naar boven: Wmrs.

T. de Boer, L. Amersfoort, E. Blokker, M.J. Delis,

adj. W. Ademá, K. Niezing, C. Baardman, G. Ka-

mies, H. v.d, Belt, E. Bouwhuis, H. Bloemhof, N.

Klein-Nulend, J. Boonstra, W. Blom, Van Aalst, J.

Boersma, A. Bralds, F. van Benschop, R. Agelink.

KLASP

Voorste nj v.i.n.r.: Wmrs. M. Stolk, W. van Steen-

bergen, E. Smitshoek, Y. Schormans, M. Spie-

ringhs.

2e nj: Wmr. J. Scheper, wmrs le kl. K. Dekkers,

wmrs. J. Kuper, D. Iken.

3e nj: Wmrs. W. Jagersma, T. Loonstra, L. Kre-

rners.

4e rij: Wmrs. G. V.d. Meer, A. V.d. Veen, adj. S.

Piersma.

5e rij: Wmrs. J. Keizer, A. de Wilde, H. van Hou-

ten, J. Panne eet.

KLAS R

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. Y.T. Reitsma, R.S. van

Riessen, H.B. Wilthof, J. Wiersma, J.P. de Vries.

2e rij: Wmrs. G. Wubs, R. V.d. Veer, J. Zijlstra,

owmr. C.A.H. Schenk.

3e rij: Wmrs. P. V.d. Veen, P.H. Pannekeet, F. Ver-

beek, owmr. H.J. Struik.

4e rij: Wmrs. L. Elferink, R.V. Metten, J. Nauta,

W.L. van Veldhuijsen, J.J. Mellema.

District Roermond

Aarts, G.G.P" te Hunsel, per 1-7-'79 bevorderd

tot Owmr., benoemd tot postcdt.

Bekkers, J.H.J.G., Res. Wmr. te Melick Herken-.

bosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

Boer, G.B.J. de, Owmr. te Melick, per 1-6-'79 be-

noemd te postcdt. Posterholt.

Bokhoven, L.J.A.W.M. v., van ols., per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Helden.

Bos, G.P.M" Wmr. I te Echt, per 1-8-'79 ver-

plaatst naar Roermond.

Bree, P.J. van, Res. Wmr. te Melick Herken-

bosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

Broek, M.H. op het, Res. Wmr. I te Melick Her-

kenbosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

Burg, A.B. v.d., Owmr. te Roermond, per 1-7-'79

benoemd tot hfd. techno afd. verk. gr. Roermond.

Cruysberg, S.J.M., te Roermond, per 1-8-'79 be-

vorderd tot Owmr., benoemd tot postcdt. te Bel-

feld.

Collin, M.J.G" Wmr. te Horst, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Melick Herkenbosch.

Debets, J.G.M., Wmr. I te Roermond, per 1-8-'79

verplaatst naar Ubach over Worms (distr. Maas-

tricht).

Dorland, A. v., Wmr. I te Maasbracht, per 1-7-'79

verplaatst naar Sevenum.

Draak, H.J" van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te Echt.

Eggeis, G.H" Owmr. te Roermond, per 1-7-'79 de

dienst verlaten.

Gijsen, H.J.G., van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te Helden.

Gootzen, G.J., Res. Wmr. I te Melick Herken-

bosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

Hemelsoet, M.G. E.M., van ols., per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Echt.

Hendrikse, F.A.J.W.V" te Vlodrop, per 1-7-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Hermkens, H.L., Wmr. te Helden-Ponningen, per

1-7-'79 verplaatst naar Hoelen.

Hevels, A.H.M., te Nederweert, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Hevels, A.H.M" te Nederweert, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Hoffman, J.H.F.M., Wmr. I te Meerssen, per 1-6-

'79 verplaatst naar Roermond.

Hommes, B" Wmr. te Mook, per 27-6-'79 ver-

plaatst naar Monnickendam.

Jakobs, A.J.M" van ols., per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Echt.

Knoben, P.l" van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te Horst.

Krooswijk, H., Wmr. I te Hiel, per 7-7-'79 ver-

plaatst naar Roermond.

Kruijtzer, J.Chr" Res. Wmr. te Melick Herken-

bosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

lenaers, F.L., Res. Wmr. I te Melick Herken-

bosch, per 15-7-'79 de dienst verlaten.

lucasse, J., van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te Helden.

Manders, E.J" Wmr. te Horst, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Wehl (distr. Nijmegen).

Merwijk, L.T.M., Wmr. te Horst, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Ubbergen, (distr. Nijmegen).

Mooren, Th.M.J" Adj. te Echt, per 1-6-'79 met

f.l.o.

Rovers, W.J.M., te Herkenbosch, per 1-6-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Ruyk, J.G.M. v., van ols., per 1-7-'79 benoemd

tot Wmr. te Echt.

Ruyk, W.G.M., van ols., per 1-7-'79 benoemd tot

Wmr. te Echt.

37
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Sanders; J., Wmr. te Echt, per '-7-79 verplaatst

naar Ubbergen, (distr. Nijmegen).

Schattefor, Th.H.A., van ols., per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Horst.

Scheer, F. v.d .• van ols., per '-7-79 benoemd tot

Wmr. te Horst.

Schmitz, A.J.P .• Res. Wmr. I te Melick Herken-

bosch, per '5-7-79 de dienst verlaten.

Schönwetter, Th .• Res. Wmr. te Melick Herken-

bosch, per '5-7-79 de dienst verlaten.

Schuren, V.F.M., van ols., per '-7-79 benoemd

tot Wmr. te Horst.

Seijger, J.M.P.M., van ols., per '-7-79 benoemd

tot Wmr. te Helden.

Smids, C.• Wmr. te Horst, per '-7-79 verplaatst

naar Druten (distr. Nijmegen).

Stevens, J.A.J.M., te Bergen, per '-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Veldhuis, H.J., Wmr. I te Roermond, per '-8-79

de dienst verlaten.

Wagensveld, H.J., van ols., per '-7-79 benoemd

tot Wmr. te Horst.

Weijer, H.Th. van, Res. Wmr. te Melick Herken-

bosch, per '5-7-79 de dienst verlaten.

Wilmsen, A.Chr.W .• Wmr. te Helden-Ponningen,

per '-7-79 verplaatst naar Maasdriel (distr. Nijme-

gen).

Wolbert, A.J.H.W., van ols., per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Helden.

District Utrecht

Abbing, R.A., van als. Horn, per '-7-79 benoemd

tot Wmr. te Rhenen.

Baartman. C., van als. Harlingen, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Doorn.

Bloemen, R.H.G., van als. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Rhenen.

Blinde, M.P .• Adj. te Bunnik, per '-7-79 met f.l.o.

Botbijl, R., van ols. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Vleuten.

Botman, C.J .• te Leusden, per '-8-79 bevorderd

tot Owmr., benoemd tot rayoncdt. Kaatsheuvel

(distr. Breda).

Brink, C.A.J. v.d., adm. ambt. C 2 te Amster-

dam, per '-7-79 verplaatst naar Utrecht (distr.

Utrecht).

Brugman, E.G .• Wmr. te Oudewater, per '-7-79

de dienst verlaten.

Eissens, E.J., van ols. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Doorn.

Gründemann, J.F.M., Wmr. te De Meern, per t-

8-79 de dienst verlaten.

Hagendoorn, P., per '-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Montfoort.

Hoogendoorn, C.P., per '5-7-'(9 aangesteld als

Res. Wmr. te Montfoort.

Houtman, P., Wmr. I te Utrecht, per '-7-79 ver-

plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Hubers, F.L.J.M., van ols. Horn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Rhenen.

Jongerius, P.A.M .• van als. Apeldoorn, per

'-7-79 benoemd tot Wmr. te Doorn.

Hol, G .• Wmr. te De Meern, per 9-6-79 verplaatst

naar Utrecht.

Kegel, H.F., Wmr. te Ermet, per '-8-79 verplaatst

naar Maartensdijk.

Kroon, B., Owmr. te Langbroek, per 4-8-79 ver-

plaatst naar IJsselstein.

Kurvink, P.J., van ols. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Vleuten.

DE OPLOSSING

12.000,- W.A. f 175,-

All-risk f 438,-

17.000,- W.A. f 207,-

All-risk f 563,-

voor een financieel probleem is de privé-lening met een

goedkoop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden inge-

lost. Geen behandelingskasten. Eigen termijnkeuze.

3.500,- 36 mnd. f 123,- 2e hypt. Boot. Caravan etc.

8.500,-- 48 mnd. f 230,- 15.000,- 96 mnd. f 245,-

12.000,- 60 mnd. f 271,- 30.000,- 120 mnd. i 425,-

18.000,- 60 mnd. f 401,- 60.000,- 180 mnd. f 684,-

30.000,- 96 mnd. f 488,- 100.000,- 180 mnd. f 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING f 10,- tot f 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.

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, tlierden, tel. 03410 - 1 4423 - 1 6710

Ermelo, tel. 03417- 61 50

Voorbeeld:

Catalogusprijs auto

8.000,- W.A. f 151,-

Alt-risk f 354,-

10.000,- W.A. f 167,-

All-risk f 396,-
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Lissenberg, A., te Utrecht, per '-7-79 bevorderd

totWmr.1.

Löke, L., te Utrecht, per '-'-79 bevorderd tot

adm. ambt. B t.

Meinders, O.A., Wmr. te Rhenen, per '-7-79 ver-

plaatst naar Sassenheim (distr. Den Haag).

Meijaard, J.F .• van als. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Doorn.

Meijer, F.• van als. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Vleuten.

Molenaar, B .• Wmr. I te Tienhoven, per '-4-79

verplaatst naar Breukelen.

Munck, P. de, van als. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Rhenen.

Os, P., te Leusden-C, per '-5-79 bevorderd tot

Owmr., benoemd tot rayoncdt. te Kesteren (distr.

Nijmegen).

Overeem, J.W., te Loosdrecht, per '-5-79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Oudekerk aId Am-

stel (distr. Amsterdam).

Per '-5-79 aangewezen

als commandant van de

groep Ouder-Amstel Adj.

J.W. Overeem, geb. 20-

8-'944. Hij was voordien

postcdt. te Loosdrecht.

Oyevaar, C.J., te Bunschoten, per '-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Prinsen, A.J.J., Wmr. te Rhenen, per '-7-79 ver-

plaatst naar Nieuwekerk aId IJssel (distr. Den

Haag).

Rademaker, G.• van ols. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Rhenen.

Razenda!, G.J.M .• te Montfoort, per '-4-79 be-

vorderd tot adm. ambt. C , en verplaatst naar De

Bilt.

Rijn, P.H. v., Wmr. te Vleuten-de Meern, per

'-7-79 bevorderd tot Owmr., verplaatst naar Rijs-

burg (distr. Den Haag).

Rijnsburger, J., Wmr. te Rhenen, per '-7-79 ver-

plaatst naar Amerongen.

Saaman, J.J., te Maarn, per '-7-79 bevorderd tot

Owmr., verplaatst naar Vrouwenpolder.

Sangster, G.O., te Bilthoven, per '-7-79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Apeldoorn (distr.

Apeldoorn) .

Scheer, P.S., adm. ambt. C 2 te Utrecht, per

'-9-79 de dienst verlaten.

Schellekens, H.F.M., per '-5-79 aangesteld als

adm. ambt. C 2.

Schmidt, J.H.W., Wmr. te Doorn, per '-'-79ver-

plaatst naar St. Pancras (distr. Alkmaar).

Schijndel, G.Th. van, Wmr. I te Doorn, per

'-8-79 met f.l.o.

Snelleman, R.• van als. Apeldoorn, per '-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Vleuten.

Steenbergen, W. van, van ols. Harlingen, per '-7-

79 benoemd tot Wmr. te Doorn.

Staffels, F.J.V.H., van ols. Apeldoorn, per '-7-79

benoemd tot Wmr. te Vleuten.

Tabak, W., Res. Wmr. I te Maarssen, per '-4-79

verplaatst naar Vleuten.

Tamerus, B., Wmr. te Vleuten, per '-7-79 ver-

plaatst naar Boskoop (distr. Den Haag).

Tiehuis, W.J.M., Wmr. I te Rijssen, per '-3-79

verplaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Veldhuizen, C.A.H., per '5-7-79 aangesteld als

Res. Wmr. te IJsselstein.

Vink, A.J .• Res. Wmr. te Maarssen, per '-4-79

verplaatst naar Vleuten.
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Vrles, F.E., te Bilthoven, per 1-8-'79 bevorderd tot

Owmr.

Withuis, e.p., Wmr. I te Oudewater, per 1-8-'79

verplaatst naar Wijk bij Duurstede.

Witte, V.E .• te De Bilt, per 1-3-'79 bevorderd tot

adm. ambt. C 2.

Zanden, e.J. v.d., adm. ambt. C 2 te De Bilt, per

1-6-79 de dienst verlaten.

Zoelen, R.M. van, Wmr. te Bilthoven, per 1-7-'79

verplaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).

District Zwolle

Aanstoot, J., Res. Wmr. I te Holten, per 3-5-'79

de dienst verlaten.

Albada, 5., Wmr. te Raaite, per 1-7-79 verplaatst

naar Den Ham.

Badal, S., Wmr. te Vriezenveen, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Haaksbergen.

Bakker, 0., Owmr. te Brederwiede, per 1-7-'79

verplaatst naar Gibergen (distr. Apeldoorn).

Beetstra-de Roos, H.R.M .• schrijver A te Zwolle,

per 16-5-79 de dienst verlaten.

Beute, J., te Haaksbergen, per 1-6-79 bevorderd

tot Owmr.

Bramer, P.A .• per 15-6-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Tubbergen.

Brons-Brabant, P.J.M .• Owmr. te Wierden, per

1-7-79 verplaatst naar Geesteren.

Bouwhuis, E.E.• van ols. Harlingen, per 1-7-79be-

noemd tot Wmr. te Raaite.

Bussink, A.J., per 1-3-79 aangesteld als

adm.ambt. C 2 in vaste dienst te Almelo.

Dijkman, W .• per 16-5-79 aangesteld als schrijve

te Zwolle.

Elzinga, P., van ols. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Rijssen.

Frowijn, G.J., te Westerhaar, per 1-6-'79 be or-

derd tot Owmr., verplaatst naar Raaite.

Geerligs, R., te Vroomshoop, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Graafland, P.• van ols. Apeldoorn, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Goor.

Heerink, B.H .• Wmr. I te Haaksbergen, per 1-7-'79

de dienst verlaten.

Hofstra, P., van ols. Harlingen, per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Raaite.

Hoogenhout, R.• per 1-5-79 aangesteld als adm.

ambt. C 2 in vaste dienst.

Hultink, A.G.M .• per 1-8-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Ommen.

Jagersma, W .• van ols. Harlingen, per 1-7-79 be-

noemd tot Wmr. te Rijssen.

Jonkers, 0 .• Owmr. te Diepenveen, per 1-9-79

verplaatst naar Schalkhaar .

KatB, F. ten, te Haaksbergen, per 1-8-79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Rijssen.

Kerkdijk, D.A .• te Zwolle, per 1-4-'79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1.

Klarenbeek, T.W.M., Wmr. I te Schalkhaar, per

1-6-'79 verplaatst naar Bathmen.

Klasen, C., Wmr. I te Dedemsvaart, per 1-7-79

met f.l.o.

Kollen, O.G., Wmr. te Vriezenveen, per 1-7-79

verplaatst naar Albergen.

Kosters, G., te Almelo, per 1-3-79 aangesteld als

adm. ambt. C 2 in vaste dienst.

Korenberg, B .• Wmr. te Dalfsen, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Daimsholte .

Krabbe, H.L.G., Wmr. te Vriezenveen, per 1-7-'79

verplaatst naar Olst.

Kranen, J.J.G., van ols. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Goor.

Kristens, A.J., Wmr. te Borne, per 12-5-'79 ver-

plaatst naar Genderen .

Kroeze, G.• adm. ambt. C 1 te Zwolle, per 16-5-'79

verplaatst naar Heerde (distr. Apeldoorn).

Krommedijk, H .• Owmr. te De Krim, per 1-7-'79

de dienst verlaten.

Kuipers, J.H.F .• van ols. Apeldoorn, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Goor.

Kwakkel, L.G .• te Genemuiden, per 1-6-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Lemges, H.J., Wmr. te Goor, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Haaksbergen.

Leussink, J.H.G .• van ols. Apeldoorn, per 1-7-79

benoemd tot Wmr. te Vriezenveen.

Loonstra, Th.J., van ols. Harlingen, per 1-7-79

benoemd ot Wmr. te Raaite.

tuebles. R.• Wmr. te Goor, per 1-7-79 verplaatst

naa Gramsbergen.

eegen, G.F.M. v .• Wmr. te Raaite, per 1-7-'79

verplaatst naar Groesbeek.

Menger, A.H .• Wmr. te Raaite, per 17-7-'79 ver-

plaatst naar IJsselham .

os, A.J., van ols. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd 10 Wmr. te Goor.

ijhuis, P.• van ols. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd 0 Wmr. te Vriezenveen .

Oostethof, A.J .• van ols. Apeldoorn, per 1-7-'79

benoe tot Wmr. te Rijssen.

Op u's, J.G., van ols. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd 0 Wmr. te Vriezenveen.

Peters, B.J.J_, van ols. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd 0 Wmr. te Vriezenveen.

Platje, P.• per 1-5-79 aangesteld als adm. ambt. C

2' vaste dienst.

Reijgersberg, L Th., te Zwolle, per 1-4-79 bevor-

derd 10 Adj.

Radel, B.J.J .• van ols. Apeldoorn, per 1-7-79 be-

noemd lot Wmr. te Vriezenveen.

ROmer, H.R .• Wmr. te Goor, per 1-7-'79 verplaatst

naa eg af (distr. Den Bosch).

Rossum, M. v., te Almelo, per 1-5-79 aangesteld

a adm. abt. C 2 in vaste dienst.

Schoenmaker, H.M .• per 1-3-'79 aangesteld als

ad . a bt. C 2 in vaste dienst.

Schurink, A.J .• Wmr. I te De Lutte, per 1-8-'79

met .1.0.

·Slager, J., per 1-8-'79 aangesteld als Res. Wmr. te

Staphorst.

Sluis, K. van der, per 1-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Staphorst.

Smink, H.L., te Balkbrug, per 1-7-'79 bevorderd

totWmr.1.

Spoor, A.e.G.I., per 15-7-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Tubbergen.

Star, P. v.d., Wmr. te Vriezenveen, per 1-7-'79

verplaatst naar IJsselmuiden.

Stegehuis, J .• van ols. Apeldoorn per 1-7-'79 be-

noemd tot Wmr. te Goor.

Tornij, J.H., te Raaite, per 1-7-'79 bevorderd tot

Wmr.1.

Uiterwijk, H .• per 1-8-'79 aangesteld als Res.

Wmr. te Staphorst.

Veen, P. van der, van ols. Harlingen, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Rijssen.

Veeneman, T., Wmr. te Goor, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Raaite.

Vos, J .• Wmr. te Goor, per 1-7-'79 verplaatst naar

Raaite.

Werkman, A.J., te Vriezenveen, per 1-6-'79 be-

vorderd tot Adj., benoemd tot plv. gr. cdt.

Westra, J .• Owmr. te Markelo, per 1-8-'79 de

dienst verlaten.

Winterman, A.J .• te Raaite, per 1-7-'79 bevorderd

totWmr.1.

Wisselink, H.W .• Owmr. te Den Ham, per 1-8-'79

met f.l.o.

Wijsbeek, F.M., van ols. Apeldoorn, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Rijssen.

Zandbergen, J .• van ols. Apeldoorn, per 1-7-'79

benoemd tot Wmr. te Raaite.

Zeben, A.W .• Wmr. te Raaite, per 1-7-'79 ver-

plaatst naar Staphorst.

R,P. te W.

Bloemen, H.M., Wmr. I te Maasbracht, per

1-7-'79 verplaatst naar Arnhem.

Gemert, Th.A.W. v., Wmr. I te Vlissingen, per 1-

8-'79 de dienst verlaten.

Hofland, H.e .• te Utrecht, per 1-7-'79 bevorderd

tot Wmr. I.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/111Horn

KLASE

Voorste rij v.l.n.r.:

Adj. Hendriks, wmrs. Cales, van Daal, Klevn, van

der Heijden, Knoben, Heuvelmans, Offermans, Eij-

kenboom.

Middelste rij:

Adj. Smit, wmrs. Abbing, van Kuijck, Jacobs,

Daanen, Wijnen, Draak, van Doorn, van den Hoof,

Haenen, owmr. Vervoort, wmr. van Gijn.

Laatste rij:

Wmrs. Driessen, Janssens, van den Houdt, de

Groot, Debije, Gijsen, Hubers.

KLASF

Voorste rij v.i.n.r.:

Wmrs. Schreuders, Sijstermans, Schattefor, Wij-

ga, van Neer, van Bokhoven, Verstallen, PosteI-

mans, Larue, Schuren.

Middelste rij:

Adj. van Honschoten, wmrs. Megens, Vervoort,

Reuleaux, Passchier, van Poppel, Velings, Tuvte-

laars, Rijckx, sportdocent Werders.

Laatste rij:

Wmrs. Moorman, Ranselaar, Wolbert, Westerhof,

van Gils, Muvnen, Sevger.
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Klein, J" Wmr. te Dordrecht, per 1-7-79 de dienst

verlaten.

KlOek, L.P.M., te Aalsmeer, per 1-7-79 bevorderd

tot Wmr. I.

Kooi, C.J. v.d., te Delfzijl, per 1-6-79 aangewezen

als bootcdt. te Terneuzen.

Meger, A.P.C. de, Wmr. I te Vlissingen, per

1-7-79 verplaatst naar Drimmelen.

Nauta, J., Owmr. te Aalsmeer, per 1-7-79 be-

noemd tot bootcmdt. te Utrecht.

Visser, E., te Tiel, per 1-7-79 bevorderd tot Wmr.
I.

A.V.D.

Angams, C.N.M., adm. hoofdambt. te Drieber-

gen, per 1-9-79 de dienst verlaten.

Arts, C.A.F., te Grathem, per 1-7-79 bevorderd

totWmr.1.

Beek, A.M. van der, adm. ambt. C 1 in vaste

dienst te Driebergen, per 1-10-79 verplaatst naar 's-

Hertogenbosch (distr. 's-Hertogenbosch).

Evers, H.J.J., Owmr. te Driebergen, per 1-6-79

verplaatst naar Herkenbosch (distr. Roermond).

Gerritse-Karelse, B., te Driebergen, per 1-4-79

bevorderd tot adm. ambt. C 2.

Hofman, O.M., per 1-7-79 aangesteld als foto-

graaf B 3 te Driebergen.

Hollanders, H.N.A.J., te Driebergen, per 1-7-79

bevorderd tot Wmr. I.

Hollanders, J.M.E.M., per 1-9-79 aangesteld als

adm. ambt. C 2 in vaste dienst te Driebergen.

Hoeveman, G., te Driebergen, per 1-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Jong, J.H. de., te Driebergen, per 1-7-79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Kuilenburg-Dekker, V.H.E., schrijver A te Drie-

bergen, per 28-5-79 'de dienst verlaten.

Leenders, T.A., te Driebergen, per 1-6-79 bevor-

derd tot adm. ambt. A.

Merts, J.C.J., te Driebergen, per 1-5-79 bevor-

derd tot Owmr.

Mudde-Zumbrink, C.A., adm. ambt. B 1 te Drie-

bergen, per 6-6-79 de dienst verlaten.

Sande, H.J.M. v.d., te Driebergen, per 1-7-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Schiedon-Rook, A., per 1-8-79 aangesteld als

schrijver A in tijd. dienst, te Driebergen .

Sicking, ·M.E.G., telexiste-telefoniste te Drieber-

gen, per 1-7-79 de dienst verlaten.

Veninga, J., te Driebergen, per 1-7-79 bevorderd

totWmr. I.

Per 1-5-79 aangewezen

als commandant van de

Verkeersgroep te Zwolle

(distr. Zwolle) Adj. J.

Warrink, geb. 17-5-1927.

Hij was voordien Afd.

cdt. groep S.A.S.,

A.V.D.

Zaborsky, J.E., per 1-6-79 aangesteld als schrijver

te Driebergen .

Zeeman, S.E., Wmr. te Driebergen, per 30-5-79

verplaatst naar 's-Hertogenbosch (distr. 's-

Hertogenboseh) .

Zwartepoorte, J.J., ie Driebergen, per 1-7-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

COME

Meilis, A.A.G., Wmr. I te Neerijnen (COME), per

17-2-79 verplaatst naar Wouw (distr. Breda.

DE WEGENVERKEERSWETGEVING
~-

BON
In open envelop (zonder postzegel)

te zenden aan uitgeverij

Schaalsma & Brouwer, Antwoordno. 6

Dokkum

Ondergetekende

adres

plaats

wenst te ontvangen

ex.

DE WEGENVERKEERSWETGEVING
(ISBN 9070028026)

compleet in 4 banden f 124,80
(incl. OB en excl. verzendkosten)

met abonnement op de

aanvullingen / wijzigingen

tot wederopzegging

datum

handtekening

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

standaardwerk

naslagwerk

vraagbaak

door L. G. van Kats,

zesde druk

losbladig

Het is verheugend te constateren dat "De Wegen-

verkeerswetgeving" niet alleen tot vraagbaak en

naslagwerk dient van (verkeers)politiemensen en

Koninklijke Marechaussee, maar ook van leden van

de rechterlijke macht en het openbaar ministerie,

van juristen, wegbeheerders, verkeersadviesbureau's,

verkeersingenieurs, examinatoren, rij-instructeurs,

verzekeringsmaatschappijen, schuldvraagdeskundi-

gen, schaderegelaars, autoverhuurbedrijven, kortom

van velen die met de wetgeving op verkeersgebied

in de ruimste zin te maken hebben.

§l)

Schaafsma & Brouwer

DOKKUM

uitgeverij van werken op politiegebied

Postbus 10/ Dokkum / Tel. 05190-2321
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Deze maand twee kleine puzzels: een

groeiend anagram en een kryptogram

(voor de liefhebbers).

A. IN WELKE PLAATS?

In de 3 kolommen van puzzel A komen

woorden van respectievelijk 3, 4 en

letters. Elk volgend woord op een regel

moet tevens de letters van het daaraan

voorafgaande woord bevatten. Bij oor-

beeld: mot-toorn-motto.

Bij een juiste oplossing kunt u op de

stippen een plaatsnaam in Nederland le-

zen.

1. gymnastiektoestel - arbeid - het

uitspansel

2. knaagdier - eeltachtig uitwasje -

vloeistof

3. vocht van de lever - diep - gelijk, ef-

fen
4. zelfkant van weefsels - ontkenning -

begaafd persoon

5. gordijnlat - drasland - ontzaglijk

6. kunstwerk - een weinig - rijwiel

-. rijnvaartuig - zeeroof - jongeling

. opening - gereedschap - politieman

9. maand - meisjesnaam - rode verfstof

10. 'aar verk - vat voor zuivelbereiding -
erptuig

B. IlOEYEEL KEER A?

Voor de kryptologen weer eens een her-

senkrakertje. Beginners moeten niet

brik en, Een voorbeeldje: horizontaal

1 : 'B heeft voor alle twee een idee'.

Een ander woord voor 'alle twee' vindt

u als u zowel de 'B' als het woord 'idee'

door e aar husselt: beide.

KRYPTOGRAM

Horizontaal: 1. Overeenkomen met een

bo plant; ,zomergroente van E, komt

uit panje; 9. deze gast kan net niet in

de houwburg zitten; 10. dit oude lin-

nen ran a hteraf veilig zijn; 11. scherm

'an een rubberboot; 14. B heeft voor al-

le 'ee een idee; 16. schaaltje voor

noep, t 'eemaal in Frankrijk goedge-

eurd; 21. gedurende de toverkunst

vordt o.m. thee gezet, hetgeen maar so-

ber is: 3, trachten in het raam te ko-

men; 6. 'n bij met oren behoort tot de

iera en' 2 . deze I stelt een rivier voor;

. wijze van betaling die achteraf ten

dele origineel is; 29. 'n karaats bontjas.

Verticaal: 1. L. genoot nachtrust in een

1 · I

2 ·
1 ·
-4 ·
5 ·
6 ·

7 ·
8 ·

9 ·
10 ·

A

ovaal; 2. in de regel een vork; 3. emmers

in een woonschip met een boom; 4.

boomvrucht in de klei; 6. deze hemels-

blauwe edelsteen vindt de noordelijke

bewoner van Nederland áf; 7. stamel de

naam van deze rivier; 8. parvenu krijgt

de bons; 12. voorzetsel; 13. afstamme-

ling vol actieve zuurstof; 15. kon 't een

kluwen zijn?; 17. in deze maand zit de

landman in een armelijk huisje; 18. de

Ee ligt in Gelderland; 19. er zit vuil in de

smering; 20. gewrichten van een harde

houtsoort; 22. onthoofd vertegenwoor-

diger in België; 23. sedert is de S in de ti-

tel; 24. dit waarnemingsapparaat kan

men naar twee zijden richten; 25. vleu-

gel ben een lomperd.

Wie de plaatsnaam van puzzel A en het

aantal A's dat in puzzel B voorkomt op

een briefkaart schrijft (en uiterlijk 10

oktober opstuurt naar: Puzzelredakteur

RP-magazine, Brahmsstraat 9, Eer-

beek) dingt mee naar een boeken- of

platenbon van f 25,-. Veel plezier en
veel sukses:

Oplossing vorige puzzel (juni/juli no.

RPm): 5 x letter B.

Prijswinnaar: J. Alberts, Canadastraat

76, Heino.

B
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• UITSPRAAK: 'De kunst van de politie
bestaat hierin, niet te zien wat nutteloos is dat zij

ziet.' (Napoleon, 1813)

• 't Kader profiteert van Salemans' wijsheid.

• Stoppen met roken: by-by, baai.

• Verkeerswijsheid: Beter één Vogel

op je hand ...

• GEHOORD: Korpsnieuws? Waarom de
dienstbrieven in een wat meer leesbare vorm?

• 'Wat u en ik vroeger kwetsen, verwonden, let-
sel toebrengen, of (in een overdreven bui) doden

noemden, heet dus nu stoppen. Zo noem ik wor-

gen wel eens adembenemend. Zo brengen boeren

pasgeboren poesjes 'naar de Marine' als ze de on-

nozele koppetjes in de regenton houden, en zo

schijnt de elektrische stoel het hart te verwarmen.'

(Jan Blokker over de 'stopkogel')

Zogenaamd 15

Wijnkollega 's

Bourgonje

Frowijn

Proost

Roomer

Stokreef

bij de Vaate

Wijnen

Wijnstok

Zagwijn
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"Adjudant, is hokken toegestaan. . ?"••

Een van de vragen die door kersverse wachtmeesters worden
afgevuurd tijdens de introduktiekursus. Praten met een
groepscommandant, een vertrouwensarts, verkeersdeskundigen
en ... met elkaar. Wachtmeester H. schreef er een verslag over
dat de aandacht trok. pag. 8

Rijk en Rutger
bij de politie

Twee nieuwe kollega's bij de
Amsterdamse recherche:
Rijk de Gooijer en Rutger
Houer, alias Grijpstra en
De Gier. Een duo dat altijd
goed is voor een toffe film en
de bioscopen draaien dan ook
volop. We gingen eens kijken
hoe onze filmkollega' s het er
als politieman afbrachten.

pag. 13

i~'!!!!'!';kten17

26 RP-sport

28 Cursiefje: Herinneringen aan Peeldorp (slot)

31 Personalia

37 Beeldwoordpuzzel

38 Granaatjes
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meester H., die begint met enkele op-

merkingen over de primaire opleiding.

Wachtmeester H. over introduktiecursus en opleiding

"Persoonlq geVl elens
eengoede eoer eling"
Een jonge wachtmeester konstateert,

dat de eerste vrije diskussie met

kollega's grandioos de mist ingaat:

"Waarschijnlijk hebben ze op school te-

veel voor ons gedacht."

Het is een van de onomwonden reakties

in zijn verslag van zes weken "introduk-

tiecursus' . Een kritische terugblik op die

kennismaking met de praktijk èn op het

daaraan voorafgaande opleidingsjaar,

"waarin ze je behoorlijk kunnen veran-

deren."

Horen, zien en zwijgen?

Na de primaire opleiding neemt

tegenwoordig elke jonge wacht-

meester - tijdens het stagejaar

- deel aan een zes weken duren-

de 'introduktiekursus' .

De meeste nieuwelingen schrijven

daar een zakelijk verslag over,

kort en bondig, zonder teveel

persoonlijke gevoelens of me-

ning, vaak bijna in proces-
verbaalstijl.

Een enkeling laat wat meer los:

een nuttige suggestie, kritische

opmerkingen, persoonlijke ge-

voelens. Zoals wachtmeester H.,

22 jaar oud, die een gemotiveerd

verslag schreef dat de aandacht

trok, omdat het tevens vragen

oproept ten aanzien van de pri-

maire opleiding.

Gaat het streven om in korte tijd

zoveel bruikbare politiemensen

af te leveren werkelijk ten koste

8

"Alvorens een verslag te schrijven over

het functioneren van de introduktiecur-

sus, heb ik mij afgevraagd in hoeverre

dit zinvol zou zijn", zo begint wacht-

meester H. de 'verantwoording' die zijn

verslag inluidt, "Ik vind namelijk, dat

met zulke gegevens ook gewerkt moet

worden. Gaandeweg de cursus heb ik de

indruk gekregen, dat er met op- en aan-

merkingen van cursisten inderdaad ge-

werkt wordt. Dit is voor mij erg belang-

rijk geweest, omdat ik anders nooit een

gemotiveerd verslag had kunnen en wil-

len schrijven."

Wij geven verder het woord aan wacht-

van de ontplooiing van de indivi-

duele persoonlijkheid?

Het uitvoerige verslag is te om-

vangrijk om in ons blad afge-

drukt te worden. Daarom publi-

ceren wij alleen de meest saillante

gedeelten, op gevaar af dat een te

negatieve indruk wordt gewekt.

Dat zou jammer zijn, want als ge-

heel genomen is het een positief-

kritisch verslag van een zeer ge-

motiveerd politieman. ("Ik ben

ervan overtuigd, dat ik - evenals

ieder ander - verplicht ben aan

deze zaken te werken, want als

niemand iets doet, verandert er
ook nooit wat.")

De jonge kollega gaf ons

toestemming zijn verslag met

naamsvermelding te publiceren.

De redaktie is echter van mening,

dat anonimiteit in dit geval de

voorkeur verdient.

Alles over hebben
voor goede baan

Juist omdat de opleiding zo kort duurt,

zijn de meeste jonge politiemensen be-

reid grote offers te brengen, als het er-

om gaat hun persoonlijke gevoelens te

onderdrukken in ruil voor een 'goede

beoordeling'. Ook ik heb mij hieraan

tijdens de opleiding tot op zekere hoog-
te schuldig gemaakt. Maar brengt de

huidige maatschappij niet met zich mee,

dat veel jongeren er alles voor over heb-

ben om een goede baan te krijgen? Pas

aan het eind van de opleiding heb ik de-

ze laissez fair-methode laten vallen en

ben ik vrijuit gaan spreken.

Ofschoon ik merkte, dat vooral de

klassedocent wel voor nieuwe ideeën
openstond, gaf hij me te verstaan, dat

(populair gezegd) degene die z'n nek uit-

steekt, klappen kan verwachten. Deze

woorden klonken me in de oren als die

van een moegestreden man.

Ik ben ervan overtuigd, dat ik - even-

als ieder ander - verplicht ben aan deze

zaken te werken, want als niemand iets

doet, verandert er ook nooit wat. En dat

de bestaande toestand niet voldoet, is
duidelijk.

Leidraad voor de
mentale vorming?
De discussie met een groepscomman-

dant uit het district was wel aardig,

maar een echte discussie is het niet ge-

worden. Het was meer een vraag-en

antwoord-spelletje. Over samenwonen

van niet-gehuwden bijvoorbeeld dat wel
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nderdrukken in ruil voor
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en niet blijkt te worden toegestaan, af-
hankelijk van gemeente of dorp. De
wachtmeester die in een dorp komt waar
'hokken' niet als samenlevingsvorm
voorkomt, heeft dus doodgewoon pech
gehad. Op deze manier kun je als wacht-
meester gedwongen worden een samen-
levingsvorm te kiezen die je misschien
zelf niet aanstaat. Maar het past wel in
de (in Intermediair gesignaleerde) Lei-
draad voor het primair politieonderwijs
volgens welke de adspirant o.a. wordt
bijgebracht (aldus auteur Roelof C.
Geerlings), dat 'hij als politieman selec-
tief moet zijn bij het kiezen van vrien-
den en kennissen, dat hij verondersteld
wordt te trouwen en een gezin te stich-
ten en dat hij en zijn vrouw zich bepaal-
de leefregels dienen op te leggen'.
Dat er een leidraad zou bestaan voor de
geestelijke opvoeding van adspiranten,
ruikt m.i. naar indoctrinatie. Bovendien
voel je je als jonge wachtmeester bijzon-
der knullig wanneer buitenstaanders
enig inzicht krijgen in zo'n leidraad, ter-
wijl je zelf van het bestaan hiervan niets
afweet.

Sommigen vonden het
een slecht betoog

Bij het onderwerp 'Minderheden in de
samenleving' kon de heer R. die zelf tot
een minderheidsgroep behoort, veel ver-
tellen over met name de Zuid-
Molukkers. Hierop spitste zich het
gesprek dan ook toe, nadat hij eerst in 't
kort een algemeen praatje had gehou-
den over de verschillende minderheids-
groepen in ons land.
Met zijn betoog wist hij toch wel enig
begrip voor de Zuid-Molukker te kwe-
ken. Hij pleitte tenslotte voor een pluri-
forme samenleving, waar iedereen ·in-
spraak heeft in de samenleving en ieder-
een de ander respecteert.
Ik vond deze lezing bijzonder interes-
sant en zou het jammer vinden als de
heer R. een van de volgende keren niet
aanwezig zou zijn. Volgens mij geeft hij
echt goed bruikbare informatie. Waar-'
om sommigen zijn betoog slecht von-
den, is mij niet duidelijk ..

Als het in een spel
al niet wil lukken .

Aan het woonwagenwerk was op school
al veel tijd besteed, o.a. door gesprek-
ken met woonwagenmensen (in hun

10

woonwagen) en met diverse maatschap-
pelijk werkers en mensen van de sociale
dienst.
Deze middag was duidelijk anders. Het
spelen van een rollenspel maakte mij
duidelijk, dat als wij gedurende zo'n
spel al niet tot een oplossing komen in
een conflictsituatie met woonwagenbe-
woners, het ook in de praktijk wel niet
zal lukken.
Tijdens het rollenspel waren er echt
mensen die helemaal in hun rol opgin-
gen. Misschien is dit toch wel een goede
manier om de woonwagenbewoners te
leren begrijpen.

Ik kruip dus niet
achter zo'n deur

De lezing over Benaderingstechniek
bestond uit het draaien van films over
het benaderen van gevaarlijke personen,
vanuit een auto die bij de R.P. niet of
weinig wordt gebruikt. Om deze metho-
de te kunnen toepassen, moet een auto
ingehaald worden. Dit is iets wat met
onze auto's niet kan. Criminelen rijden

doorgaans niet in een Daf, maar in snel-
le auto's. Hiermee wil ik niet zeggen,
dat wij snelle auto's moeten hebben,
want een crimineel zal dan zeker een
nog snellere vinden. Wel vind ik, dat het
dan weinig zin heeft hierover zo'n film
te maken.

Ten tweede was de film erop gebaseerd,
dat je je achter een auto deur kon ver-
schuilen. Bij een kleine (op de film) kan
dat ook. Hoe zit 't met onze GSA, waar
je toch het merendeel van je surveillance
in doorbrengt? Je knieën komen nog
onder de deur uit en je bent een enorme
schietschijf. Nogmaals: ik hoef geen an-
dere auto. Maar richt je film dan wel op
het aanwezige materieel.
En zelfs al hadden we die auto's, dan
nog zou ik kritiek hebben op deze film.
De politieauto wordt namelijk, met
opengeklapte deur, schuin naar links ge-
zet. Waardoor in dit geval de auto voor

"Als het in een spel

al niet wil lukken . . ."
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een gedeelte op de rijbaan kwam te
staan. De auto stond voor de rest op de
vluchtstrook. Overdag is dit al levensge-
vaarlijk, laat staan 's nachts, als de lich-
ten doen vermoeden dat de auto (van
achteren gezien) op de vlucht-strook
staat, terwijl een deel op de rijbaan
staat. Ik kruip dus duidelijk niet achter
zo'n deur aan de rijbaanzijde.

Soms toch overleg
binnen het Korps?

Ik vind, dat er vrij openhartig over het
verbaliseringsbeleid is gesproken. De in-
leider gaf ook toe, dat je iedere overtre-
ding objectief moet bekijken en dat
iemand vanwege z'n grote mond geen
verbaal mag krijgen voor het niet dra-
gen van een gordel.
Ik was het ook met de spreker eens, dat
je als je uit je wagen stapt en een over-
treding constateert, je dan al moet we-
ten of je gaat bekeuren of waarschu-
wen. En dat je dit ook meteen zegt en
daarna de personalia opschrijft. Hierna
krijgt de verdachte het woord en dan

moet het mogelijk zijn, dat een bekeu-
ring alsnog een waarschuwing wordt.
Andersom gaat niet. Dit is zo ook de al-
gemene trend van bekeuren, zoals we
die in Apeldoorn leerden. Toch wel leuk
om een praktijkman dit te laten bevesti-
gen. Is er soms toch overleg binnen het
Korps?

Gesprekstechniek is
toch iets anders . . .

De excursie naar de A.V.D. was wel ver-
helderend, als het gaat om de vraag hoe
zo'n dienst zich naar buiten toe presen-
teert. Het feit, dat daar geprobeerd
wordt gezamenlijk wat lijn te brengen in
de houding tegenover het publiek, is po-
sitief.
De aangekondigde les Gesprekstechniek
heb ik gemist. Er werd wel wat gezegd
over het benaderen van personen, maar
dat is naar mijn idee wat anders. Ik had
verwacht, dat men ons iets zou vertellen
over hoe je bijvoorbeeld een gesprek in
een bepaalde richting kunt sturen of hoe
je er (met woorden) voor zorg draagt,

dat een verdachte niet agressief wordt.
De rondleiding was wel interessant en
gaf een redelijke indruk over de 'huis-
houding' van de A.V.D.

Waarom geen gesprek
met de mensen zelf?

Na een vrij zinloze rondleiding langs de
buitenkant van de gevangenisgebouwen
(ik begrijp goed, dat de gevangenen er
niet op gesteld zijn bekeken te worden,
't is geen dierentuin!), volgde een erg
boeiend gesprek over de problematiek
van degenen die daar zitten. Veelal ble-
ken dat jongens te zijn die in tehuizen
waren opgegroeid en al vroeg met Justi-
tie in aanraking waren gekomen. Veel
recidive ook. Er waren zelfs jongens die
zich in de gevangenis beter thuis voelden
dan erbuiten (op tijd eten, een bed, ge-
zelligheid, vrienden). Dan zeg ik: er zit
hier iets goed mis. Deze jongens zijn
totaal vervreemd van de maatschappij.
Iedere vrijlating is daarom gedoemd te
mislukken. Omdat ze niemand hebben
om op terug te vallen, nemen ze spoedig

Zelf aan het woord laten ...

Verbaliseringsbeleid.
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weer contact op met oude 'vrienden'.
Een goede oplossing zal er zo gauw wel
niet gevonden worden. Belangrijk is
wel, dat er naar een oplossing wordt ge-
zocht.
Ik vond het erg jammer, dat we niet met
de jongens hebben kunnen praten. Hoe
leerzaam dat kan zijn, heb ik ervar~n
toen ik drie maanden in een open gevan-
genis heb gewerkt.
Conclusie: indien een gesprek met gede-
tineerde leeftijdgenoten mogelijk is en
de rondleiding geschrapt kan worden,
lijkt me dit een zeer waardevolle excur-
sie.

Hoe zou je ook vrij
kunnen praten

Tweemaal waren er bijeenkomsten ge-
organiseerd, die tot doel hadden ons
zelf aan het woord te laten. Zeker de
eerste keer is dat grandioos mislukt. We
hebben op de opleidingsschool niet ge-
leerd om op die manier te discussiëren.
Wij waren gewend om eerst te luisteren
en dan hooguit nog een paar vragen te
stellen. Nu we zelf het initiatief moesten
nemen, gingen we dan ook grandioos de

Goede kontakten met kinderen ...

mist in. En als er wat gezegd werd, dan
altijd door dezelfde mensen.
Op zich was het natuurlijk 'leuk' om als
groep geconfronteerd te worden met het
gegeven, dat je niet in staat bent met el-
kaar een ochtend of een middag over
iets zinnigs te praten.

Mij werd echter ook duidelijk, dat ze je
op school in een jaar tijds behoorlijk
kunnen veranderen. Ik weet tenminste
nog, dat op vorige scholen zulke discus-
sies wel mogelijk waren en dat we ook
onze vrije avonden wel spendeerden aan
discussies of lezingen. Nu, een jaar la-
ter, is dat dus voorbij. Waarschijnlijk
hebben ze op school teveel voor ons ge-
dacht. Trouwens - hoe kon je ook vrij-
uit praten tegen (of discussiëren met)
iemand die zich tegenover jou in een
ontzettende machtspositie bevindt.
Zo'n man kon je maken of breken met
z'n beoordeling.
Enfin, wat zal de discussieleider van ons
gedacht hebben? Waarschijnlijk hoefde
hij zijn beeld dat hij van de politie had,
na de 'discussie' met ons, niet te her-
zien. Ik herinner me nog een vraag van
hem: wat we ervan vonden, dat wij bin-
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nen het Korps niet overal over alles
openlijk konden praten en dat we erg op
onze woorden moesten passen. Hij
vond dit nl. zelf beangstigend en wilde
onze mening daar wel eens over weten.
Zijn vraag werd met een schouderopha-
len beantwoord. Hij zal wel gedacht
hebben: in Rusland willen ze hun mond
open doen en mag 't niet; hier mag 't en
doen ze 't niet.
Mijn conclusie: zonder meer nuttig om
te proberen, zo'n discussie, maar als zo-
danig bij ons mislukt.

Politietaak bij
kindermishandeling

De vertrouwensarts heeft ons goed dui-
delijk gemaakt, hoe hij in staat is kinde-
ren die mishandeld worden, te helpen.
Tevens krijgt de rest van het gezin bij-
zondere aandacht, zodat zij misschien
later toch weer in staat zijn hun kind
naar behoren op te voeden. Het is vol-
gens mij positief, dat ernaar gestreefd
wordt het kind weer terug te krijgen in
het gezin en een kindertehuis als een
noodzakelijk kwaad te zien. Volgens de
arts hangen zelfs kinderen die ernstig
mishandeld zijn vaak erg aan hun
ouders en lopen ze dikwijls uit het tehuis
weg om weer naar huis te gaan.
Het viel mij op, dat de meldpost 24 uur
bereikbaar is; dat is bij andere hulpver-
leningsinstanties vaak niet het geval.
Duidelijk kwam naar voren dat ook de
politie hier een taak heeft, nl. signaleren
en zelfs helpen. In het ene geval mis-
schien door een vertrouwensarts te
waarschuwen; in het andere geval mis-
schien door zelf met deze mensen te pra-
ten. Kortom een zinvolle middag.

Na de zes weken introductiecursus,
waarvan ik veel heb opgestoken, volgde
de eind-evaluatie. Er werd leuk en open
gepraat in een gezellig sfeertje. Voordat
de cursus begon, was de algemene ten-
dens erg negatief. Gaandeweg werd men
positiever, al constateerde ik toch iedere
keer weer een zekere gezapigheid van de
cursisten bij de vele discussies.
Toch zal iedereen er wel zijn of haar
voordeel van opgedaan hebben. Ik
hoop, dat de cursus blijft bestaan of dat
in ieder geval de stof die werd gebracht
terug te vinden zal zijn in een eventuele
verlenging van de primaire opleiding.
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Grijpstra & De Gier:

Pseudo-rechercheurs
die zichzelf s~_ele_n_' _
Op 20 september is in 39 bioscopen een

nieuwe Nederlandse speelfilm in roula-

tie gegaan: 'Grijpstra & De Gier'. Twee

hartverwarmende smerissen, zoals regis-

seur Wim Verstappen hen noemde,

gespeeld door Rijk de Gooyer en Rutger

Houwer. Rijk heeft de rol van adjudant

bij de recherche die liever werkt dan

thuis is ('Thuis voel ik me als in een

apenkooi. Maar eerdaags vlucht ik er

uit'). Rutger geeft vorm aan een

brigadier-rechercheur die er - zeker

voor wat betreft mooie vrouwelijke ver-

dachten - ondeugende methoden op na

houdt om iemand aan de praat te krij-

gen.

Voorts zijn er in de film rollen wegge-

legd voor o.a. Willeke van Ammelrooy,

Donaid Jones, Frederik de Groot, Jan

Retel, Tom van Beek.

De film is gemaakt naar het boek 'Het

lijk in de Haarlemmerhouttuinen' . Een

schepping van Jan Willem van de Wete-

ring, oud-reserve-politieman in Amster-

dam, maar thans een gesettelde schrij-

ver van politieavonturen die in Amerika
woont.

De dood - aanvankelijk leek het op

zelfmoord - van een direkteur van een

meditatiecentrum en de vondst van ver-

dovende middelen in het huis van de do-

de vormen de aanleiding tot de rode

draad van het verhaal, dat in geuren en

kleuren, kompleet met bloed, bloot en

braaksel, door de aaneenschakeling van

beelden loopt. De routiniers Grijpstra

en De Gier blijken er als politiemensen

eigen ideeën op na te houden: een hasj-

vondst doet de adjudant wat achteloos

terzijde; hij heeft het meer op heroïne-

dealers begrepen. De Gier vindt een pri-

ma geweertje bij een parkeerwachter

(Donaid Jones), die in het verhaal een

bijzondere en aan het eind zelfs een ver-

rassende rol speelt. Brigadier De Gier

doet het af met: 'Laat even de loop vul-

len'.

Voor wie van een wat grove humor

houdt is er in de anderhalf uur die de

film duurt veel te lachen.

Je vraagt je echter wel af waarom in

zo'n produktie, die duidelijk ten doel

heeft het publiek te amuseren, een 'zie-

lig geval' als dat van een verslaafd meis-

je (Marina de Graaf) moet worden op-

gevoerd.

Gelukkig maar dat de regisseur het met

haar spel ook al gauw eens was: ze is

geen junk en ze ziet geen kans het te spe-

len. Het maakt de weg vrij voor me-

vrouw Grijpstra (Marian Berk) om haar

typetje van de huisvrouw met drie kin-

deren op een kleine bovenwoning neer
te zetten.

Grijpstra en De Gier. Een leuke film

waarin de hoofdrolspelers zichzelf spe-

len. En voor de immer praktischen on-

der de lezers: de rechercheschool hoeft

er geen copie van te bestellen voor de

opleiding. (AH)
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column

Hoe kunnen we
de problemen van
een verplaatsing
oplossen?

Waarom zouden zovelen die wel aan de

geschiktheid seis en voldoen, niet sollici-

teren naar de vele vakante opperwacht-

meestersplaatsen? En welke maatrege-

len zouden er nodig zijn om het hoofd

te bieden aan dit (complexe) probleem?

De heer Zwiep heeft deze vragen aan de

orde gesteld in zijn ingezonden brief

'Zoveel hoofden (2)' in RP-magazine

no. 10/11. Duidelijk een beleidsaangele-

genheid.

Zoals velen weten liggen de oorzaken

van dit probleem zowel in het materiële

als in het sociale vlak. Ik kan me voor-

stellen, dat de mededeling 'er is geen

woning beschikbaar' de lust om te solli-

citeren reduceert tot nul. Is er wèl een

woning aanwezig, dan is de huur daar-

van veelal hoger dan wat men nu be-

taalt. Bevordering (dan wel uitzicht

daarop) op de nieuwe standplaats zet

dan ook weinig zoden aan de dijk.

Niet minder belangrijk zijn de proble-

men voor het gezin. Heeft de echtgenote

een eigen baan (en inkomen), meestal in

de naaste omgeving van de standplaats,

dan komt die werkkring (en dus ook dat

aandeel in het gezinsbudget) door over-

plaatsing meestal in gevaar. Heeft men

een eigen huis - veelal mede gebaseerd

op het grotere gezinsinkomen (werken-

de vrouw) en de daaraan verbonden fi-

nanciële aftrek bij hypotheek - dan

kan ook dat problemen geven. En

tenslotte zijn er dan de plaatselijke bin-

dingen: schoolgaande kinderen, vrien-

den- en kennissenband, kerk, vereni-

ging, e.d.

Deze materie overdenkende kunnen

wellicht de volgende suggesties aanlei-

ding geven om deze complexe aangele-

genheden wat dichter naar een oplossing

te brengen:

1. Aannemende dat voor de te verplaat-

sen ambtenaar op de nieuwe standplaats

een woning beschikbaar is, zou nage-

gaan moeten worden of men voor een

huursubsidie in aanmerking kan ko-

men. De verplaatsing mag derhalve geen

financiële nadelen opleveren.

2. Indien geen woning beschikbaar is,

zou (met hantering van het verplaat-

singskostenbesluit) de ambtenaar -

mits deze verhuisplichtig wordt ver-

klaard (straal van max. 50 km) - in

aanmerking moeten komen voor de be-

treffende vergoeding, zolang geen ge-

schikte woning in de nieuwe standplaats

kan worden gevonden (thans max. 2

jaar). Indien een geschikte woning

wordt gevonden, zou ook hier de moge-

lijkheid van een huursubsidie dienen te

worden bekeken. Derhalve ook hier

geen financiële nadelen.

Zouden deze suggesties op korte termijn

tot een eventuele oplossing kunnen bij-

dragen, verbonden met deze problema-

tiek is ontegenzeggelijk een personeels-

beleid dat geschraagd wordt door een

duidelijke planning op langere termijn.

Nu binnenkort de personeelssterkte op
peil zal zijn gebracht, lijkt het mij zeer

zinnig dat men niet slechts de verlangens

(carrièreplanning) onder het personeel

gaat evalueren doch evenzeer welke

posten in de toekomst wegens verloop
van personeel (ontslag, f.i.o.) dienen te

worden bezet, zowel op laag als hoog ni-

veau.

Om te komen tot een snelle evaluatie

zou een vragenlijst onder het personeel

kunnen circuleren. Daaruit zou o.a.

moeten blijken hoe men denkt over

zijn/haar carrére. Een vragenlijst -

zeer goed doordacht - die antwoord

zou kunnen geven op alle facetten van

het te voeren personeelsbeleid, aan een

ieder van het korps aangeboden, waar-

bij ook het sociale facet uit de doeken

zou kunnen komen. Mits goed voorbe-

reid en met begeleiding van een duidelij-

ke brief, zou de medewerking van het

personeel - zonodig in de anonimiteit

- kunnen worden verzocht. Men dient

immers eigen belang?

De aldus verkregen gegevens te verwer-

ken in een computer zouden van on-

schatbare waarde kunnen zijn voor een

slagvaardig te voeren personeelsbeleid.

Uit deze gegevens zou o.m, kunnen blij-

ken wie wél en wie niet verplaatsbaar

zijn, bij welke dienst men graag zou

werken en naar welk deel van het land

zijn/haar voorkeur uitgaat en zo zijn er

talloze voorbeelden te noemen.

Uit deze enquête, die toch een bedrijf

van plm. 12000 man omvat, zou kunnen

blijken welke instituten in dit bedrijf

t.a.v. de dienstuitoefening en het wel-

zijn van het personeel nodig zijn.

Wat te denken van een sociale afdeling

(maatschappelijk werkers), waarin te-

vens een woningbureau wordt onderge-

bracht, dat afgezet op verplaatsingsge-

gevens ' voorshands maatregelen zou

kunnen treffen (in overleg met bestuur-

ders van gemeenten) om woningen te re-

serveren?
In de praktijk blijkt toch immers dage-

lijks dat een slagvaardig beleid slechts

kan worden gevoerd, indien men bin-

nenshuis het nodige gereedschap kan

aanreiken.

Ik hoop dat mijn suggesties een aanzet

zu\1en zijn ter ontwikkeling van verdere

gedachten en ideeën in deze problema-

tiek.

P. F. Putter

• De heer Putter is hoofd interne

zaken en administratie van de Verkeers-

school RP te Bilthoven.
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C.SOCIALECFGEVENS:

IQ. BenT U in het beut " ••n ••••n ."gen 1I•."s1 J~iH~... Plol,H": ....•.•.••........•.

'1. 6el%ont U een huurwoning?

n. Oeft"nt U•• eehtgeno(o)":<"l ••••n belaald..'onb ••taald ~ bt'roep ,ut

'3. Voelt U ueh ~oc:iaal g~bond"" ••••n U•• huidige ••K;npl~~·.~

(••••,lie/kennis~ ••r./5eholen!v ••r~1I'glngt'n/lo:crk! ••lIder •. ";lng~lt'g~l\heden·;.

14. H••••fl U b<-~"'ar••n tege" een •.v.,nt~ ••le v•.rh,,",ung

1~. Zou •••.,n v•.rh"lZing U ••u~" fIn"-lIdl!le ~or·.:•.n ge"e~t la/Mee x

'6. Zoud. ~ b-ezllarer, t;"bbo-n "'ge" eer. hog•.••. ~•••••rprijs·

'6 .•. 1•.••.~ne pla.~~.' ••lr •."k 2"~ ~••t ier~te v,lhn .••.·J"•.n
J. CA"'~ERE:-PL ••••••~a;;

1. J.~ :.S 1;11h",diS'" r~~.g' Iul';~ ~-r 'lI-rlr;_r,'Ad.,. ~

Jv ;u;,hS'" f ••net,~O

llj1•• a' r- 'y hu;<I.!!e st~dpl.u.~

• 'J •. lh· r ••~<; k=' U ,,' "" ~•.•\dig.e f""',':I.~ 1>fo••. üc~.l •••.,. "-d'I-.,r'''d:.

1••••. ller ••nghoop·U ••. t>ereoken

3. Se." !. 'evr ••d••, "et J. 1I,.,d.ç •• ,.••••.•.1.' ~"II~

;4. ~'r:~•. f""<:t.~ ~o,,:1 h••• l:ef~t~ .•.,:I"r. '~l'.,..t~r.~~~

~. Ir. ""ll:~ pl ••.•' ••, ~'r_~k ~: .• I hel l..,es.,. .,dll<'n '.-·r~·,~.· .......•

r\ll-'~;-rJ:L, '?'!~i!nN::;E:i ~"1 ,~ ,,!:;,,!Ch"71';;:

Dit zou zo'n enquête-formulier kunnen

zijn.
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WERVEN
OF
VERVEN?
Moet een gekleurde
folder per se
gekleurde
voorlichting geven?

pag. 23

ADSPIRANT AAD
TERUG ALS
BAAS V.D. BOS
"Wat nooit voor mogelijk
werd gehouden

(A.I.) op pag. 18

Met bijdragen van P. H. M. Claessen, F. Scholtens, G. Helmendach. Th. Spelt, E. P. M. van Dooren.
Eindredaktie: A. Huizing.

WACHTMERSTER
TRAINT

WERELDKAMPIOEN

n

Trek in
padden?

pag. 24

DePutter
en

dePanter
pag. 22

Evenementen:

GEBOEID TOEI{IJKEN
pag. 22

RP Maastricht

18 maanden zwanger van WK-hardfietsen pag. 20

't Stond in
de krant:

" Nog te bouwen
KSA is nu al
te klein"

pag. 19

De commissaris
kwam nog meer
vertellen:

Tegen de
tornado
pag. 18
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CvP Broekaart bij installatie
schooldirekteur A. v.d. Bos

'Politieopleidingsschool
is geen sociale- of
pedagogische academie'

APELDOORN. - "Ik
maak me wel eens ongerust

over de wijze waarop sommi-

gen denken in een jaar van

de adspiranten van de oplei-

dingsscholen andere mensen

te moeten maken. Ik denk

dat we - met name bij het

onderdeel 'vorming' - te

hard hollen. Wij, die dage-

lijks met de politieopleiding

bezig zijn, krijgen vorming

per strekkende meter aange-

reikt met de opmerking:

"Dat hoort ook in de oplei-

ding thuis", waarna het on-

derwerp als een tornado

door de school gaat om ver-

volgens de docenten ver-

bijsterd achter te laten. Ik

geloof niet, dat dat de weg is

om politiemensen op te lei-

den. Een politieopleidings-

instituut is geen sociale- of

pedagogische academie. Het

is een instituut waar we men-

sen opleiden die politieman

willen zijn. En dat opleiden

mag wat mij betreft gebeu-

ren in de meest moderne

zin. "

Aldu~ commissaris A. C. M.
Broekaart. direkteur van de

Heerlense opleidingsschool

voor de gemeentepolitie, in

zijn toespraak bij de instal-

latie van overste A. van den

Bos tot algemeen direkteur

van de rijkspolitieopleidings-

scholen op 6 september.

Vooral velen uit de politie-

onderwijskringen waren naar

"De Wijen" in Apeldoorn

gekomen om de heer Van

den Bos te feliciteren.

"Het is nog niet zo heel lang

geleden dat elke gedachte

over een benoeming van een

18

voormalig wachtmeester, af-

komstig van een opleidings-

school tot direkteur van het

zelfde instituut - zeker in

ons korps - als iets on-

bestaan baars werd aange-

merkt. De tijden zijn veran-

derd, ook de wachtmeesters

en de officieren. Daardoor

zijn we nu in de gelegenheid

om wat nooit voor mogelijk

werd gehouden, mee te ma-

ken", zei Algemeen Inspec-

teur P. J. Plattel in zijn in-

stallatierede. "U zult geen

gemakkelijke tijd tegemoet

gaan. Deze opleidingsschool

zal een andere bestemming

moeten krijgen, omdat het

korps haar effektieve sterkte

nadert en de totale
opleidingscapaciteit terugge-

bracht moet worden. Die in-

greep zal onzekerheden en

verontrusting met zich bren-

A. van den Bos
nieuwe direkteur
primaire
rijkspolitieopleiding

APELDOORN. - De nieu-

we algemeen direkteur van

de rijkspolitie-opleidings-

De Algemeen Inspecteur feliciteert de zojuist geïnstalleerde
direkteur opleidingsscholen.

gen. We hebben echter meer

van dergelijke reorganisaties

meegemaakt, waarbij belan-

gen van velen waren ge-

moeid. De korpsleiding zal

trachten samen met u die

oplossingen te vinden, waar-

door iedereen in vreugde en

tevredenheid verder zal kun-
nen."

Direkteur Van den Bos ging

in op de mogelijkheden voor

het rijkspolitieonderwijs in

de toekomst: "Naar mijn
idee dienen we te werken

naar een goed gekonstrueer-

de beroepsopleiding met ver-

cholen, overste Ari van den

Bos (42), maakte in 1960 als

adspirant deel uit van de z.g.

'experimenteerklas' (o.a.

zonder verplichte studie) van

de voormalige opleidings-

school aan de Velperweg te

Arnhem. Daarna was hij

wachtmeester in

Hardinxveld-Giessendam en

Barendrecht, studeerde in

'eigen tijd' voor het HBS-

diploma en slaagde 10 jaar

geleden voor het politie-

inspecteursexamen. Hij

werkte vervolgens als staf-

officier verkeerszaken in

Alkmaar, als hoofd oplei-

ding en tevens plaatsvervan-

gend direkteur van de kader-

school (toen nog in Amster-

volgkursussen in de sfeer van

de 'education permanente' in

het politievakgebied en waar

nodig daar buiten. Zelfs de

opleiding voor het politiedi-

ploma B zou in die opleiding

kunnen worden geïntegreerd.

We beschikken voor een der-

gelijke opzet reeds over de

lokatie, het personeel en de

kennis. Er resten nog slechts

twee noodzakelijkheden om

van start te gaan: de beslis-

sing en de financiering ... "

(A.H.)

(AH. Foto's A. L. van Ooyen)

dam) en als stafofficier re-

cherchezaken in het distrikt

Apeldoorn. Hij was korte

tijd hoofd van het Bureau

Personeelsvoorziening

(Utrecht) en werd in 1978 be-

noemd tot adjunkt-direkteur

van de rijkspolitieopleidings-

school te Apeldoorn.

De heer Van den Bos maakt

deel uit van de 'Rampenstaf'

van het Korps Rijkspolitie,

die o.m. werd ingezet bij de

vliegramp op Tenerife. Als.

direkteur van de rijkspolitie-

opleiding heeft hij zitting in

de stuurgroep die de minister

t.z.t. moet adviseren hoe de

beroepsopleiding voor de

politieman er moet gaan uit-

zien.
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RP-bruidspaar(d) in Drente

ASSEN. - Op 6 september
waren de inwoners van het
Drentse Zuidwolde getuige
van een huwelijk in Rijkspo-
litiestijl: De wachtmeesters
Saskia Weiland en Aart de
Haan, beiden van de post
Zuidwolde.
De burgemeester maakte van
de gelegenheid gebruik bij de

huwelijksvoltrekking de no-
dige 'politievraagstukken' te
behandelen.
Ook de kollega's uit het
distrikt Assen waren bereid
het feestelijk gebeuren een
politie-tintje te geven. Tot
verrassing van het paar kwa-
men vier bereden en van de
groep Hoogeveen en een

koets het ouderlijk erf van
de familie Weiland opdraai-
en om het bruidspaar naar
het gemeentehuis te geleiden.
Personeel van de post - op
de fiets - kompleteerden de
stoet. (FS)

(Foto Roei Barkhof)

Sensatie van de eeuw

DORDRECHT. - Een de-
zer dagen streek een circus in
ons dorp neer. Reclamebor-
den aan de straatlantaarns
vertelden ons het program-
ma. Tijdens elke voorstelling
was er wel iets sensationeels.
Gedreven door nieuwsgierig-
heid kocht ik ook een kaar-
tje.
Na het optreden van de
akrobaten en de paarden- en
leeuwennummers stapte de
circusdirekteur in de piste.
Het was stil in de tent toen
hij riep: "Hooggeacht pu-
bliek! Ik heb de eer u de
sensatie van de eeuw te mo-
gen presenteren. Een num-
mer dat door een ieder on-
mogelijk werd geacht: Dom-
bo, de olifant! Hij kan hui-
len. Een ieder die hem aan
het huilen krijgt verdient
honderd gulden. Velen heb-

ben het reeds geprobeerd,
maar allen faalden. Wie van
u, hooggeacht publiek, wil
proberen die honderd gulden
te verdienen?"
Twee toeschouwers waagden
zich in het zaagsel. Hun po-
ging faalde. Onverrichter za-
ke keerden zij terug naar
hun zitplaats. Wel, bedacht
ik, honderd gulden kan ik
ook best gebruiken en
besloot een poging te wagen.
Ik tilde één van de oor flap-
pen omhoog en fluisterde
Dombo iets in zijn oor. Met-
een barstte Dombo in snik-
ken uit. Nadat ik hem via

het andere oor ook zacht
had toegesproken liet de oli-
fant de tranen de vrije loop.
De enthousiaste circusdirek-
teur drong aan: "U bent de
eerste die zoiets heeft kun-
nen bereiken. Vertel eens
hoe u dat hebt gedaan?"
"Och, dat is niet zo moei-
lijk", antwoordde ik. "Eerst
heb ik hem verteld dat ik als
burgerambtenaar bij de
Rijkspolitie werk en daarna
heb ik hem laten weten wat
in die baan mijn vooruitzich-
ten zijn en wat ik verdien!"

(AAC I C. v.d.Bosch
in de 'Sjampetter')

r .og te DouwenKS~
is nu al te klein

kort
&klein

gelezen

• De politie moet zich op al-
le beleidsnivo's met de poli-
tiek bemoeien, vindt het
Amsterdams gemeente-raads-
lid G.J.c. Horn (PvdA) Voor
een gehoor van (hoofd-)-
commissarissen van gemeen-
tepolitie bepleitte hij een gro-
tere toenadering tussen volks-
vertegenwoordigers en de
handhavers van recht en orde.
(Trouw)

• Er moet één politiekorps
komen voor het gehele land,
vindt Sittards korpschef Eu-
gene Nicoll. Hij wenst de 'he-
ren in Den Haag' bij het ma-
ken van een nieuwe politiewet
veel kracht en sterkte en hulp
van de Heilige Geest toe. (De
Limburger)

• Het Londense politie-
korps is jarig. Het oudste of-
ficiële politiekorps van de
wereld viert haar ISO-jarig
bestaan. (De Gelderlander)

• Meervoudig kampioen
pistoolschieten Frits Louw
vindt de Walther poS, het
nieuwe wapen van de politie,
een 'lekker wapen'. (A. D.)

• In Noordwest-Friesland
is met ingang van I januari
j.l. het aantal groepen
Rijkspolitie teruggebracht
van zes naar drie. (Leeuwar-
der Courant)

• De Amsterdamse
Rijkspolitie te Water viste
een lichaamsdeel op waarvan
men dacht dat het een romp
van een mens was. Dr. Zel-
denrust stelde vast dat de
overblijfselen afkomstig wa-
ren van een zeezoogdier .
(Volkskrant)

19
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W.K. 'Vielrennen:

Anderhalf jaar voorbereiding voor drie dagen sport

MAASTRICHT. - "Er is
- voor wat betreft onze ver-
antwoordelijkheid - weinig
misgegaan bij de Wereld-
kampioenschappen wielren-
nen op de weg. Zelfs de af-
voer van de ruim 120.000 be-
zoekers, die op de zondag
dat de professionals hun
wedstrijden reden het circuit
bevolkten, is vlot verlopen."
Aldus luitenant W. J. A.
Kuppens van de staf van het
distrikt Maastricht die bij het
sportevenement op de 22e,
de 25e en 26e augustus als
algemeen commandant van;
uit de commandopost in een
school in Berg/Terblijt op-
trad bij de werkzaamheden
die de Rijkspolitie op en
rond de Cauberg had te ver-
richten.
Reeds anderhalf jaar voordat
het sportgebeuren van inter-
nationaal formaat zou
plaatshebben, hadden de
eerste vergaderingen van alle
instanties die erbij betrokken

zouden raken, plaats. Aan-
vankelijk kwam men eens in
de twee maanden bij elkaar.
Drie maanden voor de
wedstrijden was die frekwen-
tie opgevoerd tot eens per
twee weken, met daar tussen-
door dan nog de besprekin-
gen binnen eigen kring. Al
dat vergaderen, bespreken en
organiseren resulteerde
tenslotte in twee lijvige
draaiboeken, waarin nage-
noeg alles omtrent ver-
keersmaatregelen, parkeer-
plaatsen, begeleidingen,
takelwagens en assistenties
was terug te vinden. Aange-
vuld met kaarten van het cir-
cuit, dienstschema's, model-
len en instrukties voor het
personeel.

350 RP'ers

Op de laatste en belang-
rijkste wedstrijddag waren er
350 RP'ers - zij stonden
van 's ochtends zeven tot

Wat is er voor Valkenburg zoal nodig
De administratieve voor-
bereiding voor het
Wereldkampioenschap
Wielrennen vergde 350
manuren. Het resultaat
ervan werd verwerkt op
15.000 vellen offsetpapier
en er werden 2500 foto-
copieën vervaardigd.
Wat had de Rijkspolitie
aan materieel ingezet?
21 surveillancebusjes

(GSA's)
25 kleine surveillance-

auto's
1 landrover

58 solomotoren
5 bromfietsen (ULM's)
4 terreinmotoren
4 porsches
3 vliegtuigen

105 portofoons

28 portofooncentrales
(c.q.p.'s)

De politieverbindings-
dienst had werk aan 3
storingen aan de mobilo-
foons, 12 CQP's en 7
portofoons raakten de-
fekt en er was reparatie
te verrichten aan drie
vaste stations.
Er waren 6 telexlijnen
gereserveerd.
Het personeel dat dienst
deed bij het evenement
.verorberde 900 lunch-
pakketten, dronk voor
f 2400,- aan frisdrank
op, terwijl voor 100 per-
soneelsleden een over-
nachting moest worden
geregeld.

Zeven motorrijders van de begeleidingsploeg voor de start
van een van de wedstrijden. .

sisteerde de AVD en de
Dienst Luchtvaart, gaf de
Politie- Verbindingsdienst
technische hulp en hielden de
gemeentepolitiekorpsen
Heerlen en Maastricht hun
eigen 'tuintje' schoon. (PC.)
(Foto's T.R., J. v. Noortwijk)

's avonds acht paraat - af-
komstig uit de distrikten
Maastricht (met beroeps-,
reserve- en burgerpersoneel),
Breda, Dordrecht, Eindho-
ven, Den Boseh, Nijmegen
en Roermond rond het cir-
cuit aanwezig. Bovendien as-

20

Extra assistentie voor de finish van de professionals.
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Een inwoner van
's Heerenhoek werd
wereldkampioen

MIDDELBURG. - Behalve
voor de ruim 300 kollega's
op het Valkenburgse circuit
van de wereldkampioen-
schappen wielrennen, bracht
later, toen een inwoner van
"s Heerenhoek op Zuid-
Beveland wereldkampioen bij
de beroepsrenners bleek te
zijn geworden, dit kampioen-
schap voor de kollega-RP'ers
van de groep Borsele ook
nog werk aan de winkel.
Jan Raas was die inwoner.
Dorpsgenoten vonden het
alleszins de moeite waard
hem te huldigen naar aanlei-
ding van zijn enorme presta-
tie. Toen de feestvierende

'á.

'Koetsche-gruuskes' in de bakmassa het dorp weer in alle
rust had achtergelaten, was
kollega R. de Jonge in de ge-
legenheid Raas-zend-snelle
Jan een bloemetje aan te bie-
den.
Overigens. Kollega Van
Kaam mag zich ook nog
enigszins debet noemen aan
de successen van Jan Raas.
Om zijn konditie op peil te
houden, trapt de nieuwe
wereldkampioen dagelijks
een balletje met de plaatselij-
ke kantoorhouder van de
PTT, een caféhouder en nog
enkele andere notabelen van
het dorp, waaronder de
RP'er.

MAASTRICHT. -
"Koetsche-gruuskes" uit het
Limburgse Ubach over
Worms maakten ook dit jaar
weer hun traditionele rijtoer
ter inluiding van een 'ouw-
wieverbal' . De tocht verliep
dit jaar echter wat anders. In
Waubach werden de 'ouw-
wievers' in de kraag gegre-
pen door de RP'ers Deswij-
zen en Habets, omdat de
vrouweJijke bemanningsleden

van de koets geen 'trekver-
gunning' hadden. Zonder
pardon werden de gruuskes
in het gevang gezet. Hun
verblijf in de cel duurde ech-
ter niet lang. Ze werden door
de carnavalsprins vrij ge-
kocht met een krat gerstenat
en een fles jonge klare.

(PC)

Deswijzen en zijn
ouw-wiever in de cel.

(GH)
(Foto W. Mieras)

Een bloemetje voor Jan Raas

voor de wereldkampioen.

Rijkswacht op bezoek in Middelburg

MIDDELBURG. - Telken-
jare doen een aantal toe-
komstige officieren van de
Belgische Rijkswacht de
Rijkspolitie in Middelburg
aan. Tijdens hun studieperio-
de oriënteren zij zich ook op
de organisatie van de politie
buiten hun landsgrenzen. In
september bekeken zij het
'hebben en houden' van de

verschillende diensten in het
Zeeuwse distrikt. Ze lieten
zich informeren over de aan-
stellingseisen van de Neder-
landse politieambtenaar en
de voortgezette opleiding en
vorming. (GH)

(Foto Techn. Rech.)

Belgische belangstelling voor

het 'verkeer'.

Koloitel b.d.
A. J. van Thiel
overleden

MIDDELBURG. - Op 6
september is de heer A. J.
van Thiel, RP-kolonel b.d.
der Rijkspolitie in zijn woon-
plaats Middelburg overleden.
Hij is 66 jaar geworden.
August Jan van Thiel was

van 1958 tot 1972 comman-
dant van het distrikt Middel-
burg. Op 59-jarige leeftijd
werd hij, om gezondheids-
redenen, eervol ontheven van
dit commando. Op 1 juli
1973 nam hij afscheid van
het Korps in verband met
f.1.0. Onder grote belangstel-
ling vond op 11 september in
Middelburg de krematie
plaats. (GH)
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'Verdachte' geboeid aan de voordeur; sleutel zoek

's-GRA VENHAGE. -
Hang een geopende hand-
boei aan het hek. Laat mid-
dels een briefje weten: "Af-
blijven", en je kunt er zeker
van zijn dat er binnen de
kortste keren iemand letter-
lijk geboeid bekijkt hoe het
slot te openen is.
Dat gebeurde ook in Nieu-
werkerk aan de IJssel. Daar
had de Rijkspolitie in samen-
werking met de plaatselijke
stichting 'Evenementen' deze
zomer een open dag georga-
niseerd. Jammer voor het
nieuwsgierige slachtoffer dat
de wachtmeester die het sleu-
teltje bij zich droeg ook nog
enige tijd afwezig bleef ...
Niet alleen de open dag was
voor de dorpsbewoners aan-
leiding om kennis te komen
maken met de Rijkspolitie.
Voordien was ook al een
zoekaktie voor de jeugd ge-
organiseerd. Een twintigtal
politieattributen had een
plaatsje gekregen in de ver-
schillende etalages van de
neringdoenden van Nieuwer-
kerk aan de IJssel; 350 jon-
gelui werden in de gelegen-
heid gesteld de spullen op te
zoeken. Het resultaat van de
fietstocht door het dorp,
aangevuld met een slagzin
over de politie, dong mee
naar de hoofdprijs: een
tochtje in een Porsche van
de AVD 'Utrecht rond'.

Slagzinnen

De Nieuwerkerkse bedenkers
van de slogans bleken nogal
tevreden over 'hun' Rijks-
politie. 'Agent is een kleine
naam, maar hij heeft een
goeie faam', bedacht een van
de inzenders. 'De politie in
het blauw. Is er ook voor
jou', vond een ander. Een
van de inzenders zag de taak
van de politie wat ruimer:
'De politie is een goede
vriend, maar je krijgt een be-

22

Een old-timer, voor deze

gelegenheid omgebouwd tot

politieauto, en dorpsbewoner

Steenbergen in een toneel-

politie-uniform hadden ook

een plaatsje tussen de overige

attributen op de open dag.

sommigen miskent. Is dat
niet sprekend oom agent'.
Een jongen of meisje, mis-
schien een verse bewoner van
het dorp aan de rivier, zag
de praktische voordelen van

de puzzelactie: 'Ja, nu ken
ik heel Nieuwerkerk. Zijn
straten, pleinen en oude
kerk. Alles heb ik bezocht
op mijn fietsie. Dank zij de
aktie van de Rijkspolitie'.

(AH)

keuring als je het verdient!'.
Er was er een bij die vond
dat de liefde niet van een
kant kon komen. Hij liet we-
ten niet te beroerd te zijn
even een handje toe te ste-
ken: 'De politie helpen met
een goede daad. Ik bracht
hen laatst nog een hand-
granaat'. Eén auteur had in-
middels ontdekt dat het werk
van politieman niet door ie-
dereen wordt gewaardeerd:
'Grote pet, blauwe broek.
Altijd naar dieven op zoek.
Door velen geliefd en door

Wacht u voor de panter

MIDDELBURG. - Op een
septemberwoensdag schrok
het alweer enigszins rustig
geworden Noord-Beveland
op van de melding dat in het
recreatiegebied 'De Schots-
man' aan het Veerse Meer
een katachtig roofdier was
gesignaleerd. Een waarnemer
wist met zekerheid te verkla-
ren, dat het om niet minder
dan een panter ging. Daar
zo'n viervoeter nu niet be-
paald uit je hand pleegt te
eten en zelfs tot de aanval
zou kunnen overgaan, werd
het onderzoek naar de uit-
heemse bezoeker serieus ter
hand genomen. Het publiek
werd op afstand gehouden
met de bekende kreet 'Ver-
boden toegang' met als toe-
voeging 'loslopende panter'.
Piet de Putter van de groep
Kortgene, een verwoed jager,
zou deze zaak wel eens even
klaren. Ondanks de grof-
wildbuks met kijker en de
speurzin van Putter houdt

het roofdier het lang vol. Er
is tot op heden nog geen '
spoor van de 'panter' gevon-
den. (GH)

Voordat Putter het karwei

ging klaren, liet hij zich nog

eenmaal op de plaat vastleg-

gen. Voor het geval dat ...
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Nieuwe wervingsbrochures:

Op naar een eerlijker consumentenvoorlichting

Eén dezer dagen kregen we

de nieuwe hand-out-

wervingsfolder van het korps

in handen. Een brochure in

de nieuwe kleuren van de

GSA, wit en oranje. De

overbekende tinten blauwen

zwart zijn passés. Het boek-

werkje, dat wordt uitgegeven

door het buro personeels-

voorziening, zal onder de

titel 'Het korps Rijkspolitie:

een eerste kennismaking' zijn

weg via beurzen, tentoonstel-

lingen, open dagen enz.

moeten vinden naar het pu-

bliek.

Hoe verloopt die eerste

kennismaking in het boekje?

Alle oogstrelende aktiviteiten

binnen het bedrij f komen in

woord en beeld weer ruim-

schoots aan de orde: de Por-

sche en de motorfiets, een
heli en een boot. Ergens in

de verte achter de vangrail is

GSA achter de vangrail.

dan ook nog een plaatsje in-

geruimd voor de vertegen-

woordiger van wat in het

boekje 'de basis van het

korps' wordt genoemd in de

vorm van surveillanceauto

(GSA) van de landdienst.

In de tekst komt de land-

dienst te weinig aan bod. En

waar er over gesproken

wordt is het belangrijkste

deel van het korps gedoemd

om het af te leggen tegen de

kleuren en de indrukken van

de specialistische onderdelen.

Citaten: "De Rijkspolitie

werkt dus in de kleinere ste-

den en dorpen. Maar ook op

het water, in de lucht, op de

autosnelwegen en stranden,

in bossen en de duinen", en

"Zoals al eerder gezegd,

werken de meeste

Rijkspolitiemensen in de

landgroepen. Maar de

Rijkspolitie kent ook gespe-

Het korps
Rijkspolitie:
iets voorjou?cialiseerde onderdelen: de

Algemene Verkeersdienst, de

Dienst Luchtvaart en de

Dienst Rijkspolitie te Water.

Het klinkt ons in de oren

als: we hebben dat werk in
die dorpen wel, maar we

hebben nog iets veel beters in

huis. Je kunt ook naar het

verkeer, in de lucht en op

het water en dat moet je

toch wel aantrekken. We

moeten toegeven dat de ma-

kers van de brochure nog ge-

tracht hebben iets van de

veelomvattende taak van de

landgroepen te vertellen on-

der het kopje 'Wat doet de

Rijkspoliie?' Maar toch ...

Het is een eerste kennis-

making geworden die hoofd-

zakelijk wordt bepaald door

de diensten met een bijzon-
dere opdracht.

Natuurlijk. De speciale

diensten bepalen voor een

»»
Kleurig vervolg.

groot deel het gezicht van

het korps Rijkspolitie.

We vragen ons af of we

anno 1979 uitsluitend zitten

te wachten op de aanstaande

kollega die het wil maken in

een klub die het in de kon-

takten met het publiek -

mede door hun in hun vak

ingebakken deskundigheid -

toch al niet zo moeilijk
heeft.

Gelukkig verscheen bijna

gelijktijdig de brochure "Het

korps Rijkspolitie": iets voor

jou?" .

Het is een kleurig vervolg op

de "kennismaking".

Flink van formaat in 24 pa-

gina's. Het is een boek-

werkje met inhoud gewor-

den. Met een stukje geschie-

denis, organisatie, een

hoofdstukje over de vrouw

bij de RP, de opleiding, spe-

cialisaties, de sollicitatie-

procedure en" twee pagina's

over het werk van het over-

grote deel van de Rijkspolitie
n.l. de landgroep. Uiteraard

is de tekst ervan gemaakt in

wervingstaal, maar er is in

ieder geval een poging ge-

daan een juistere informatie

te geven aan dat deel van het

korps waarbij het overgrote

deel van de nieuwe korpsle-

den hun werk zullen vinden.

(AH)

Wat is het korps aan~iidingen en ga zo maar aoor
~ \ Rijkspolitiemensen znn vttlzildig en

Rijkspolitie' ~ "allround" Zij bepalen mede efen wanneer
• V" .~:-.__ er een beroep moe~ ••wJ~~Naan

Het korps Rijkspolitie is werkzaam t-..,.,'. '- ~ ~p de ~öp(u.all~je •.•jensten.
in gemeenten met minder dan \ _ /~,j~ KOr1om.R",k ..poIjuc:
25.000 inwoners. Je zou kunnen ' 1.~ ~~/ \1"D opereren \T1. zdf,,~ •.•'f-

zeggen, ~at het domein van. 4Jfi D\. T. work
Riikspolitiemensen direct buiten ~.. , ••.~_~ ieam ,een
de grenzen van de grotere ge- r \.)1..." •.•.• -~ b langrijké zaak.
meenten begint; daarbinnen func- e
noneert de Gemeentepolitie. De t.
Rijkspolitie werkt dus in de kleinere . J .De me-e••te R_ ':••••..~ .•-wnsen doen
steden en dorpen. Maar ook op het ' dienst bil een ze' _F);:!:YWpo Een land-

water, in de lucht, op de autosnelwegen ~ groep h.e.eft een ...,terkte '.••~.erend van 10
en stranden, in de bossen en de duinen. -- j tot 40 man Er nm ..13nook zo'n

285land~roepen ever heel Xederland

Wat doet de zec~~:~ndera,:q"2n~~

Rijkspolitie? "
Als Rijkspolitieman kom je lenerlijk met
~lle facerten van hel politiewerk •. .:J
In aanraking. zoals • -. \ ".r' •••••. ~.•..•.••••.,::

burenruzies, Inbraken, t .-.~

-r:".1:\ ~ .

.' ~

Het korps Rijkspolitie is verdeeld in 17 dis-
tricten. leder district is weer verdeeld in 2
landgroepen. posten en rayons. Aan elk
district zijn ..•pecialisusche
groepen verbonden.zoals .J

een Recherchegroep en li"
een Verkeersgrocp. è.-,
"co'. ~ ;

.& ~---- .•.Y ~"'1 ~

.'>"'\j r:::"I :=2"11 __

.NiY- .~~

~.~

- ., - -.,

>:C
Hoeis het
korps Rijkspolitie
opgebouwd?

Specialistische
onderdelen.
Zoal ..•al eerder gezegd. werken de
mee ••re Ruk ••politiemen ••en In de

landgroepen .\laar de Rijkspoluie kent ook
ge•..peciah •..eerde onderdelen: de Algemene
Vcrkccrsdicn ••t, Je Dien ••t Luchtvaan en de
Dien ••t Rnk-pohnc te \X'aler Een uitvoeriger
overzicht tref JC aan in de grote brochure

J Iet koer" Rrikcpolitie: iets voor iou?"
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langs de~ weg gezien

(

weer toe en dat is niet in de
laatste plaats te danken aan
aktieve natuurliefhebbers.
Zij zorgen er in dit geval
voor dat vele padden hun
paringsavontuur niet met de
dood hoeven te bekopen.

Jonge kollega

Op zijn dagelijkse surveil-

lance in het Eindhovense

distrikt ontmoette' kollega

C. Sanders van de verkeers-

groep een mini-maatje in

Son.
Politiefotograaf Hans Vos-
sen uit Utrecht stuurde ons
een foto van weer een nieuw
verkeersbord. Het waarschu-
wingsbord staat op de zuide-
lijke Lekdijk tussen Vianen
en Lexmond en heeft alles te
maken met de bescherming
van de natuur. Stilaan neemt
het aantal padden en kikkers

briek in Axel (Zeeuws Vlaan-
deren). Als ze beginnen te
zeuren over stank en walm,
dan mag het natuurlijk wel.
Dat ligt voor de hand. Er
wordt dan ook vrolijk
gestookt.

Stoken voor de buren

"Streng verboden te stoken
als buren geen hinder onder-
vinden", staat te lezen op dit
bord aan een verlaten fa-

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's·HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, G. A. BOOT,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch
tel. on· 11 86 00 (thuis: 02299·2251. tel. 073 - 2151 15 (thuis: 04192 - 38 95).

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER, J. SCHEPER,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 1052). tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht
tel. 055 - 2609 11 (thuis: 05206 - 87 221. tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOLTENS, G. J. HELMENDACH,
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74). tel. 01180 - 2 80 85 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen
tel. 076 - 1240 61 (thuis: 04166 - 14891. tel. 080 - 22 82 73 (thuis 08894 - 77 73).

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG,
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31. 6075 EB Herkenbosch
tel. 078 - 137444 (thuis: 078 - 137354). tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18241. .

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt
tel. 040 - 51 38 38 Ithuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651.

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST,
Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 1524971. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15 681.

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,
Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam
tel. 050 - 1335 42lthuis: 05945 - 27 98). tel. 020 - 26 3311 (thuis: 02290 - 1 41 00).

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,
School: Baexemerweg 1,
6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471 I.

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

M. DANEL,
School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73 231.

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,
School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 03438 - 4242 (thuis: 03438 - 76 86).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,
Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 371.

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,
Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,
3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20 30).

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,
St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 42579

24
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RSOG-waddeling naar Rottumeroog
PIETERBUREN. - Op 17
augustus was het de zesde
maal dat 150 N.P.S.B.-leden
(inklusief bloed- en aanver-
wanten) door de R.S.O.Gro-
ningen in de gelegenheid
werden gesteld 'n tocht te
maken, een wandeling over
het Wad van Uithuizermeden
naar Rottumeroog, waarbij
beurtelings de schoenen diep
wegzakten in het slik, de
grote kerels tot het middel en
de kleinere deelneemsters tot
de oksels door het water
moesten waden en het rulle
zand van het strand van het
eiland, dat ondanks inspan-
ningen van Rijkswaterstaat
steeds verder naar het oosten
verhuist, de vermoeidheids-
grens van de wadlopers deed
aanspreken.
Voor tienen hadden de deel-
nemers, afkomstig uit alle

delen van het land, van Den
Haag tot Enschede, zich ver-
zameld in 'Het wapen van
Hunsingo' in het inmiddels
dankzij het wadlopen en de
zeehondencrèche van Lenie
't Hart, landelijk bekende
dorpje Pieterburen. Voor en-
kele deelnemers die zich niet
terdege op de tocht hadden
voorbereid was er de gele-
genheid om zich in een zeer
klein winkeltje, bij een zeer
oud baasje te voorzien van
een paar echte wadloop-
schoenen.
Hoge gymschoenen, want
lage ben je zo kwijt, was de
waarschuwing. Nog voor het
vertrek even een toilet op-
zoeken want w.C.'S zijn er
onderweg niet.
Drie groepen, begeleid door
ieder twee ervaren gidsen van
het Wadloopcentrum uitge-

26

rust met mobilofoon, zee-
kaarten, peilstok en EHBO-
trommel namen, na een
bustocht je door het vlakke
land van het uiterste noorden
van Groningen, het risico

van een nat pak, slikkerige
schoenen en vermoeidheid
onder uitstekende weers-
omstandigheden: droog, een
beetje bewolkt en een licht
briesje.

Wel zorgen dat de verschoning droog blijft.
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Aanvankelijk werden tijdens

het lopen angstvallig de 'dro-

ge' kantjes van het pad dat
gegaan moest worden, benut.

Al gauw bleek echter dat dit

krampachtige voortbewegen

tenslotte toch zou resulteren

in natte voeten. Maar het

blijft toch een wat wonder-

lijk gevoel als het dunne slik

zich tussen de tenen op-

hoopt. Als 'de eerste kilome-

ter is afgelegd, is de sfeer zo-

als je die in dergelijke om-

standigheden kunt denken:

blik op oneindig, verstand
op nul. Maar in een omge-

ving met ruimte, rust en fris-

se lucht blijft de stemming

goed.

"Geen gek idee van RWS
om hier het een en ander te

asfalteren", bedenkt er een.

"We nemen bij de volgende

halte de bus", grapt een an-
der.

"Had ik er nou toch maar
een plastic zak omheen ge-

daan", denkt iemand die

plotseling wegzakte in een

geul, doelend op de verscho-

ning die in de tas meegedra-
gen wordt.

Ze hebben drieëneenhalf uur

gelopen, als de groepen zicht

krijgen op de vissersschepen

die tegen het strand tussen

Rottumeroog en Rotturner-

plaat op de gasten liggen te

wachten voor de terugtocht.
.De vermoeidheid spreekt in-

middels mee. Sterken nemen

de bagage van de zwakken

over. Het tempo wordt lager,

de groep raakt verspreid.

Aan boord is het één grote

familie. Natte kleding ver-

wisselt voor droge. Er is kof-

J

Met schone voeten aan boord van de vissersboot.

fie, pils, warme worst en er

wordt instruktie garnalen-

pellen gegeven. De reis naar

Pieterburen, achter het glas

van de door de zon ver-

warmde bus, maakt de men-

sen 'rozig'. De deelnemers

zitten er met een voldaan ge-

voel. " 't Is of je wat gedaan

hebt", konkludeert een deel-
nemer.

(AH)

Arend Ebeling Se in Politie motorrally Luik

LUIK. - Arend Ebeling van

de Verkeersgroep Assen is

als vijfde geëindigd in de

Internationale Politierally die

voor de 24e keer in België

werd gereden.

De Nederlandse Hondarijder

- hij noemde deze wedstrijd

de zwaarste van de twaalf

waaraan hij in de loop van

de jaren had meegedaan -

moest zijn meerderen erken-

nen in de Belgen Thirion,

Lennaers, Bourquet en Corn-

blain.

Een Franse politiegeneraal

gaf het startsein voor dit eve-

nement, dat onder moeilijke

omstandigheden, met veel re-

gen en modder plaatsvond.

De zes klassementsproeven

werden gereden over asfalt-

en zandwegen (lees modder-

wegen) over een afstand van

160 kilometer, op afgesloten

circuits. Daarna werd gestart

voor een etappe van 850 ki-

lometer over kronkelwegen

in de Ardennen. Een pro-

bleem daarbij was het slechte

zicht als gevolg van aanhou-

dende regenval. De rally ein-

digde met het afleggen van

een nacht rit van 100 kilome-

ter over een geheim traject.

Overleg voor de start van de
zesde klassementsproef

Start in Luik
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Peeldorp hééft z'n plisie • • •

Ervaringen van wachtmeester Peer in de vijftiger jaren, opgetekend door Paul Meijers

Wal vooraf ging:

Peeldorp is een klein Brabants dorp zonder politie, met een

kerk en twee kroegen. De schaarse dansavonden en de jaar-

lijkse kermis lopen er prompt Uil op een partij 'elkaar-voor-

de-kap-knallen'. De politie Uil het naburige Zandgat komt

dan de schade wel eens opnemen. maar daar blij ft het ook

bij. Op een keer loopt de stoeipartij dusdanig uil de hand

dat 'hoge heren' besluiten in Peeldorp een politieman re sta-

tioneren. Er blijkt onder de politiemensen niet veel liefheb-

berij voor de nieuwe standplaats te zijn. Tenslotte is hel
Peer. een jonge wachtmeester die - omdat hij 'nestelplan-

nen' heeft - min of meer het slachtoffer wordt van zijn ei-

gen enthousiasme. Zijn groepscommandant weet nog een

aardig huisje op een aardige standplaats: Peeldorp. Maar de

Peeldorpers hebben het niet op de komst van zo'n snoes-

haan in hun dorp.

Uitgelaten om dat het hun avond was,

overmoedig door het bier en een on-

weerstaanbare drang zich te doen gel-

den, stond de groep jonge Peelsen in het

schamele licht van de enkele lantaarns.

Golven van rumoerige stemmen, afge-

wisseld door plotselinge luide uithalen

en uitbundig gelach, verstoorden het an-

ders zo stille gehucht. Op de achter-

grond klonk wat gedempt geluid uit de

café's.

Opeens werd het stil bij de patatkraam.

Uit de donkerte verscheen een figuur

met een fiets aan de hand. De wacht-

meester! Zelfs de meest opgewonden

standjes aarzelden even toen ze de veel-

besproken diender tevoorschijn zagen

komen. Ze waren verbaasd dat hij er zo

opeens was, die vertegenwoordiger van

dat niet gewenste gezag. Ze hadden al zó

vaak besproken wat ze zouden doen als

hij zou komen op hun avond, op hûn

plaats. "Dan jagen we hem het bos in.

Ze zullen er in Zandgat van opkijken.

Wij hebben niet om plisie gevraagd",

zeiden de verhitte koppen tegen elkaar.

Nog steeds hadden de jongeren er geen

vrede mee dat die vreemde snoeshaan

gekomen was. Hun gevoel van zelfstan-

digheid en van vrijheid was belemmerd.

Eindelijk deed zich dan de situatie voor

waarover ze - de een nog flinker dan

de ander - <:0 vaak hadden gesproken.

Even snel als het gevoel van blijheid bij

hen was opgekomen echter vervloog de

moed en de dadendrang. De ingewortel-

de angst voor autoriteit en gezag, de

jarenlang ingehamerde plicht tot onder-
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danigheid en gehoorzaamheid deed zich

gelden. Daar verscheen het uniform

waarin een ogenschijnlijk zelfverzeker-

de gezagsdrager, de indrukwekkende

pet, koppel, pistool aan een helblauw

koordje, een paar stoere laarzen. Van

overmoed restte tenslotte niet meer dan

een beetje moed.

Blufpoker

Peer - hij voelde de spanning in zich

stijgen - wandelde langzaam langs de

groep, wachtte even en keek de jongelui

een minuutje aan en stapte na een min-

zame groet met de hand rustig verder.

Toen de wachtmeester voorbij was, bor-

relde het geroezemoes in de groep weer

op. Hoe verder Peer weg was des te ster-

ker werden de stemmen. Snel glipte een

van hen naar de kroeg en even snel ont-

stond ervoor een groepje dat kon zien

dat de politieman zich had omgedraaid

en terugkwam.

De wachtmeester berekende het effekt

van zijn taktische aanval. Tot nu toe

kon hij tevreden zijn, vond hij. Moest

hij nu gewoon naar huis gaan, vroeg hij

zich af. De kans bestond dat z'n toe-

schouwend publiek uitbundiger zou

worden, zou gaan schreeuwen of zoiets.

Hij begreep dat hij zijn blufpoker ook

weer niet te lang moest doorspelen. Hij

besloot nog eenmaal langzaam langs de

twijfelaars te lopen. Zo nu en dan stop-

te hij, keek ze even aan, alsof hij bereid

was bij elke vorm van oproer terug te

komen. Toen stapte hij op zijn fiets en

reed naar huis. Hij zou na een half uur-

tje nog eens polshoogte gaan nemen.

De ploeg bij de kroegdeur bemoeide

zich inmiddels weer lachend met de keu

en de tap, tenvijl de bonkige figuren bij

de kraam wat beschaamd achterbleven.

Met nietszeggend geschreeuw of zwij-

gend lomp gekauw probeerden ze hun

gedeukte trots wat op te vijzelen,

De wachtmeester was nog maar net

thuis toen de Ol/we koffiemolen-

telefoon rammelde. "Joh, mot je luiste-

ren. We hebben Ol/S net rot gereje ach-

ter ::'0 '1/ lummel die zonder licht reed en

HERINNERINGEN AAN
POST PEELDORP (3)

PEELDORP bestaat alleen in de

verbeelding van de A VD'er Paul

Meijers. Hij deed in zijn jonge

jaren dienst op een van de groe-

pen in het Brabantse en heeft aan

zijn werk daar vele herinneringen

overgehouden. Deze herinnerin-

gen heeft hij in verhaalvorm op

papier gezet. We achten het mo-

gelijk dat overeenkomsten met

personen en situaties niet geheel

op toevalligheid berusten. Dit

verhaal werd eerder gepubliceerd

in Persalex, het personeelsblad

van de AVD.

er vantussen ging. Hij reed in jouw rich-

ting. Misschien kun jij hem in Peeldorp

opvangen."

Hij schoot z'n jas weer aan stak in het

donker schuin het veld over naar de pa-

tatkraam waar hij aan de achterkant

zou uitkomen. Op geruime afstand

hoorde hij ze al rumoeren en lachen.

Eén stem klonk er luid bovenuit,

"Poeh. Daar ha'k me net toch twee pli-

sies in Zandgat tuk", riep de stem. "Ik

reej zonder licht en ze zejen da'k mos

stoppe. Kende begrijpe. Ik naaide eruit

en gultie me na. Maar ze koste me niet

inhale. 'k Hep me kaikapot gereje:"

Peer had intussen een stapje zijwaarts

gedaan zodat hij goed kon zien wie de

held was. Een held was ie, vonden zijn

toehoorders die aan zijn lippen hingen.

Opgewonden begroetten ze hem. Zijn

sterke staaltje tegen het gezag voelden

ze als een pleister op de wond die zij ge-

meenschappelijk hadden opgelopen.

'Nèmde gul/ie dàrt !'

Ineens werd het stil. Alsof de bliksem

insloeg. Daar stond als een zwarte dui-

vel 'dieje verrekte Peelse plisie' zomaar
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midden tussen hen. Hij stapte recht op

de blazende held af "Zo manneke.

Zonder licht rijden en niet stoppen voor

de politie. Da's niet best. Komde gij

maar es efkes mee. " Met deze woorden

arresteerde hij de 'misdadiger' te mid-

den van het opstandige Peelse jongvolk.

Maar er restte nog één teugje in de beker

van de krachtmeting. Verbazing en een

golf instinktieve angst snoerden de

monden en verkilden het denken van de

groep. Echter niet bij de jonge Hannes

van Derkje. Zijn karakter was zo impul-

sief opgevoerd dat ie in zulke situaties

altijd een 'rooie-waas-syndroom' kreeg.

"Godverju", vloekte hij. "Nèmde gul-

lie dá?!!" Zijn laatste remmingen had

hij net bij de provokatie van de wacht-

meester verbruikt en de tijd tot het vol-

gende incident was te kort geweest om

zijn weerstand op te laden. Hij stapte

weerspannig naar voren in de richting

van de wachtmeester en z'n willoze ver-

dachte. Even voelde Peer iets van pa-

niek. Hij kreeg kippevel. 'Nou gooit

zo'n jonge stier op het laatste moment

toch nog roet in het eten,' flitste het

door hem heen. 'Het is erop of er-

onder', begreep hij.

Voordat de jonge, wilde Hannes van

Derkje z'n laatste stap in zijn richting

deed, daverde de vlakke hand van de

wachtmeester kletsend tegen de kop van

de kleine wildeman. Deze bleef als een

ijspegel staan. Zoiets begreep ie niet.

Z'n hersens draaiden als een mallemo-

len. Z'n hele zieleieven was een Gordi-

aanse knoop. Priemende ogen en harde

woorden deden de rest: "Wá wilde gij?

't Kot in of ga'de ge liever naar ons

moeke?"

Dreiging bestraalde de jonge Hannes

van alle kanten. In flitsen zag hij een

cel, z'n droevige moeke en z'n deksels

kwaje vader. Dat was olie op de emotio-

nele golven. De ijspegel zakte in het

gelukszon netje van Peer ineen.

Thuis nam hij het 'verhoor' van de 'ver-

dachte' af en stuurde hem later lopend

naar huis. Met gebogen hoofd passeerde

de pechvogel de patatkraam waar nu al-

les stil was en de kroeg waar nog rumoer

opklonk en waarPeer tegen sluitingstijd

ook nog even kwam omdat de bezoekers

er niet genoeg van konden krijgen el-

kaar dronken voor de kop te rammen.

Einde

29
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Algemene Inspectie

Jorritsma, J.J., te Voorburg, per 1-8-'79 bevor-

derd tot dir. off. RP 1e kl. en aangewezen als Hoofd

van de Inspectie Uitvoerende Diensten bij de Alge-

mene Inspectie.

Kraker, W.A. de, dir. oft. RP 3e kl. te Voorburg,

per 30-8-'79 belast met de waarneming van de

werkzaamheden verbonden aan de funktie van Di-

rekteur C.O.M.E.

Oosterop, J., te Voorburg, per 1-7-'79 bevorderd
tot oft. der RP 1e kl.

Prenen, Th.J .• hfd. insp. G.P. te Rotterdam, per

16-7-'79 benoemd tot dir. oft. der RP 3e kl. te Voor-
burg (A.I.).

Reijenga, P.T., oft. RP 2e kl. te Amsterdam, per

1-7-'79 belast met de werkzaamheden van deelta-

ken van de funktie van hoofd van het Bureau Orga-

nisatie en Algemene Beleidszaken bij de Algemene

Inspectie.

Stokking, B., dir. oft. RP 3e kl. te Voorburg, per

1-6-'79 aangewezen als hoofd Justitiële Dienst bij

de staf van het distrikt Zwolle.

District Alkmaar

Brink, J.G.P., te Opmeer, per 1-8-'79 bevorderd

tot Owmr., verplaatst naar Hoogwoud.

Dekkers, P.P .• Wmr.1 te Kleine Sluis, per 1-10-'79

de dienst verlaten.

Leegwater, W .• Res. Wmr. I te Schermer, per

15-8-'79 met f.l.o.

Severs, Mr. J.F .• oft. RP 2e kl. te Alkmaar, per

1-6-'79 aangewezen als hoofd van de Àfdeling Ver-

personalia

keersza en bij de staf van het distrikt Alkmaar.

Visser, A.P.A .• per 1-7-'79 benoemd tot oft. der

RP 2e . bij de staf van het distrikt Alkmaar.

Zijlstra, U.R., Wmr. te Blokker, per 1-6-'79 ver-

plaatst naar Oudega (distr. Leeuwarden).

Distrikt Amsterdam

Berk, G.J.M .• te Diemen, per 1-9-'79 pevorderd

tot Owmr., verplaatst naar Vollenhove (distr. Zwol-
le).

Brink, C.A.J. v.d .• adm. ambt. C 2 te Amster-

dam, per 1-7-79 verplaatst naar groep Parketpolitie
Utrecht (distr. Utrecht).

Bruijn, P.G. de, te Uithoorn, per 1-9-'79 aan-
gesteld als Res. Wmr.

Munneman, W.F., adm. ambt. C 2 te Heiloo, per

16-7-'79 verplaatst naar staf distr. Zwolle.

Mondriaan, G., te Castricum, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Bakkum.

Muizelaar, G., Wmr. I te Castricum, per 1-8-'79

verplaatst naar Verkeersgroep Amsterdam.

District Apeldoorn

Bekkum, J.J. van, te Putten, per 1-10-'79 bevor-
derd to Wmr. I.

Beuving, M.A., te Apeldoorn, per 16-7-'79 bevor-
derd tot dir. oft. der RP 3e kl.

Boseh, J.H.F.M. van den, te Heerde, per 1-9-'79
aangesteld als Res. Wmr.

Braam, H.S., te Dronten, per 1-10-'79 bevorderd
tot Wrnr. I.

Brink, H.W. van der, te Hulshorst. per 1-10-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Broekhof, A.H., te Aalten, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Bruchem, J.C. van, Res. Wmr. te Dronten, per

27-7-'79 verplaatst naar Brakel (distr. Nijmegen!.

Bruijn, A.G. de, oft. RP 2e kl. te Apeldoorn, per

1-6-'79 aangewezen als hoofd van' de Afdeling Ver-

keerszaken bij de staf van het distrikt Apeldoorn.

Haselen, M.A. van, dir. off. RP 3e kl. te Apel-

doorn, per 1-9-'79 aangewezen als hoofd afdeling

Jeugdzaken bij de staf van het distrikt Utrecht.

Hazelhoff, K.A., te Apeldoorn, per 1-7-'79 bevor-

derd tot oft. der RP 1e kl.

Maessen, R.J.H.M., te Ruurio, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Meeberg, D. van da, te Apeldoorn, per 1-7-'79

bevorderd tot oft. der RP 1e kl.

Meurs, R. van, te Groenlo, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Om men, J. van, Res. Wmr. I te Gorssel, per

16-8-'79 de dienst verlaten.

Ooihorst, A.J .• te Nijkerk, per 1-9-'79 bevorderd

tot Owmr., verplaatst naar Ruurio.

Oosterbroek, D.J., te Wezep, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Pomeren, A.A.M. van, Wmr. I te Eerbeek, per

1-9-'79 verplaatst naar Arnhem.

Petter, B .• te Apeldoorn, per 16-7-'79 bevorderd

tot dir. oft. der RP 3e kl., aangewezen als Hoofd

Justitiële Dienst bij de staf van het distrikt Apel-

doorn.

Souman, L.J .• te Putten, per 1-9-'79 bevorderd tot

Owmr., verplaatst naar Leek, (distr. Groningenl.

Tichelman, G.J .• Res. Wmr. te Gorssel, per

16-8-'79 de dienst verlaten.

Al eens kennisgemaakt met de ribank?
Wij kunnen ons voorstellen, dat u plannen heeft om iets aan te schaffen waarvoor U
een geldlening nodig heeft. Vraagt dan éérst om nadere informaties bij de ribank.

Of het nu gaat om een lening voor aankoop van een auto, woningverbetering of
zelfs voor financiering van Uw tweede huis in Frankrijk,

Bij de ribank bent U in betrouwbare handen.

Bel voor vrijblijvende inlichtingen onze gevolmachtigde

J. M. Prins, Onrust 16, Zwijndrecht, tel. (078) 127992

31
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District Assen

Brink, F., te Assen, per 16-7-'79 bevorderd tot dir.

oft. der RP 3e kl; aangewezen als hoofd Algemene

Dienst, tevens plv. cmdt. van het distrikt Assen

Buitenweg, J .• te Valthermond, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Dekker, A .• oft. RP 2e kl, te Assen per 1-6-'79 aan-

gewezen als plv. Commandant Groep Surveillance

Autosnelwegen bij de Algemene Verkeersdienst.

Frieling, P.• te Assen, per 1-10-'79 bevorderd tot

Adjudant.

Haan, A. de, te Assen, per 1-10-'79 bevorderd tot

Adjudant.

in memoriam

Huffelen, J.F.

Wmr. I te Odoorn

geb. 15-1-'29
overl. 24-9-'79

Jong, H. de, Owmr. te Nieuw Schoonebeek, per

1-9-'79 verplaatst naar Dalen.

Jonge, C.C. de, te Assen, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Klok, F.• OWmr. te De Wijk, per 1-9-'79 verplaatst

naar Assen.

Lav.erman, H., te Gieten, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr. I.

Per 1-8-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Beilen adj. G. Lub-

berts, geb. 28-10-1925.

Hij was voordien plv.

groepscommandant Bei-

len.

Martens, J .• te Pesse, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Moes, K .• te Assen, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Mollema, A.K .• te Ruinen, per 1-9-'79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1, verplaatst naar Assen.

Per 1-8-'79 aangewezen

als commandant van de

Recherchegroep Assen

adj. E.H. Mulder, geb.

1-8-1933. Hij was voor-

dien plv. commandant

Recherchegroep Assen.

Pot, J .• Res. Wmr. I te Diever, per 3·8-'79 met
f.l.o.

Scholten, H., te Zuidwolde, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Stout, M.J., per 1-7-'79 benoemd tot off. der RP
2e kl. bij de staf van het distrikt Assen.

Thole, F.• te Schoonebeek, per 1-10·'79 bevorderd
totWmr.1.

Velde, Th. van der, te Assen, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Owmr.
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Venema, A., te Assen per 1-9-'79 aangesteld als
Res. Wmr. •

Wal, E. van der, te Schoonebeek, per 1-9-'79 be-

vorderd tot Adj. verplaatst naar Bellingwolde.

Wessel, A.T., te Beile ,per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Wieren, G.H. van, te Beilen, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Zweep, J .• te Dalen, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

District Breda

Beers,l.W. van, te Udenhout, per 1-10-'79bevor-
derd tot Wmr. I.

Boots, P.W.M., te Oud Gastel, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Bras, B., adj. comm. A e Breda, per 1-9-'79 ver-

plaatst naar Baarle-Nassau.

Per 1-8-'79 aangewezen

als commandant van de

Verkeersgroep Dordrech

adj. W.J. v.d. Bremen,

geb. 5-6-1930. Hij was

voordien hoofd Surv. A -

deling Verkeersgroep

Breda.

Douk, S.G. van der, e Loon op Zand, per
1-10-'79 bevorderd tot mr. I.

Eerden, G.W.J. van, te St. Willebrord, per
1-10-'79 bevorderd tot mr. I.

Franz, J.E., schrijver A te Kaatsheuvel, per 1-9-'79
de dienst verlaten.

Hullenaar, A.M.M. v.'t, schrijver A te Zevenber-

gen, per 1-10-'79 de dienst verlaten.

Kanter, J.A.J., per 1-9-'79 aangesteld als ser-

veerster te Breda.

Kreuger, H.G.J., te Goirle, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Lavrijsen, P.H.J .• te Breda, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Lieshoud, A.H.M. van, te Made en Drimmelen,

per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Loonen, I.S.W .• te St. Willebrord, per 1-10-'79 beo
vorderd tot Wmr. I.

Pruijssers, A.W.A., Wmr. te Rijen, per 1-9-'79

verplaatst naar Gilze.

Regt, M.C. de, oft. RP 2e kl. te Breda, per 1-5-'79

belast met de waarneming van de funktie van

Hoofd Bureau Algemene Dienst bij de staf van het

distrikt Breda.

Rietveld, F.W .• te Ulvenhout, per 1·9-'79 bevor-

derd tot Owmr., verplaatst naar Standdaarbuiten.

Schendel, J.A.G.M. v., per 1-10-'79 aangesteld

als adm. kracht te Zevenbergen .

Tenret, C.A.l., per 1-5-'79 bevorderd tot adm.

ambt. C 1.

Theeuwes, C.W.M .• Wmr. te Geertruidenberg,

per 1-9-'79 verplaatst naar Rijen.

Vissers, Ch.J.M .• te Breda, per 1-2-'79 bevorderd

tot adm. ambt. A 2.

District Dordrecht

Aangenbrug, D.l., te Hellevoetsluis, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.

Bal, l., te Hardinxveld-Giessendam, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.

Geldle en zonder omwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 25.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang,

dus goed. Kom ook eens langs als u aan een Woning-
verbeteringskrediet of aan een Doorlopend Krediet

denkt.

ationale Volks Bank
Amsterdam, Wes einde 10. tel. 020-252462. Buikslotermeerplein 131 b,
tel. 020-326809. Amhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag,
Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38,
tel. 040-120755. Enschede, Langestraat 11,tel. 053-324398. Hilversum,
Groest 24, tel. 035-232641. Nijmegen, Van Welderenstraat 127, tel.
080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-871612.
Zaandam, westz.ioe 2a, tel. 075-156655. ~

~
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Bloks, A.J., te 's-Gravendeel, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Boender, G .. te Middelharnis, per 1-7-'79 bevor-

derd tot Owmr.

Boer, J.p.. te Hardinxveld-Giessendam, per
1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Eland, P.A .. te Meeuwenplaat, per 1-9-'79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot postcdt. Hooge en

Lage Zwaluwe (distr. Breda).

Fekkes, K., Wmr. te Langerak, per 1-10-'79 ver-

plaatst naar Groningen (distr. Groningen!.

Flemminks Smid, S.E.N.M .. oft. RP 2e kl. te

Dordrecht, per 1-6-'79 aangewezen als hoofd van

de Afdeling Verkeerszaken bij de staf van het dis-

trikt Dordrecht.

Hulst, S.J. van, te Dordrecht, per 1-6-'79 aange-

wezen als Hoofd Algemene Dienst, tevens plv.

cmdt. van het distrikt Dordrecht te land.

Joode, C. de, te Oud-Beijerland, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Kraayeveld, A.R., te Hardinxveld-Giessendam,

per 1-9-'79 bevorderd tot Owmr. en verplaatst naar

Schoonhoven (distr. 's-Gravenhagel.

Krijgsman, N .. Res. Wmr. te Poortugaal, per

15-8-'79 de dienst verlaten.

Markesteijn, J .. te Papendrecht, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Oudenes, H., te Papendrecht, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.
Potappel, I.L., te Middelharnis, per 1-9-'79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot postcdt. Zuid-

Beveland.

Pruis, J.F .. oft. RP 2e kl. te Dordrecht, per 1-8-'79

belast met deeltaken verbonden aan de funktie van

Hoofd Bureau Verkeerszaken van de Afdeling Toe-

zicht Geüniformeerde Dienst van de Algemene In-

spectie.
Rietveld, H.A.J.M., oft. RP 2e kl. te Dordrecht,

per 1-5-'79 belast met de waarneming van de funk-

tie van Hoofd Bureau Algemene Dienst bij de staf

van het distrikt Dordrecht.

Rooy, W. de, Owmr. te Zuid-Beveland, per 1-9-'79

verplaatst naar Dordecht.

Schaap, A., te Zuid-Beijerland, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Wmr. I.

Streek, G. v.d .. te Hardinxveld-Giessendam, per

1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Versendaal, W.J., per 1-10-'79 aangesteld als

Wmr. te Mijnsheerenland.

Wiersma, J., te Oud-Beijerland, per 1-9-'79 bevor-

derd tot Wmr.

Winkel" A.L.W. v.d., te Vianen, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Wmr. I

District Eindhoven

Aa, C.M.C. van der, per 1-7-'79 benoemd tot oft.

der RP 2e kl. bij de staf van het distrikt Eindhoven.

Bombeeck, J.M., te Best, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Brune, O.J.P .. te Waalre, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Claassen, J.J.M., te Someren, per 1-9-'79 aan-
gesteld als Res. Wmr.

Deventer, L.J. v., te Son en Breugelen, per
1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Haard, H.W. de, te Eindhoven, per 1-7-'79 bevor-

derd tot oft. der RP 1e kl. '

Haas, L.H.J. de, te Beek en Donk, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Huijskens, H.A., te Eindhoven, per 1-7-'79 bevor-
derd tot oft. der RP 1e kl.

Kuipers, P.G., Res. Wmr. te Gemert, per 18-8-'79

met f.l.o.

Kleine Punte, J.G.H .. te Gemert, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Loose, G.A.M .. te Aarle-Rixtel, per 1-10-'79 be-

vorderd tot wmr. I.

Strik, F.W.P .. te Budel, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

TIlburgs, H.J., te Eindhoven, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

District 's-Gravenhage

Atlen, w. van, te Leiderdorp, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Adj.

Bavelaar, R., per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Leiderdorp.

Beek, H.T.M. van, te Zevenhuizen, per 1-8-'79 be-

vorderd tot Owmr., benoemd tot postcdt. te Lei-

muiden.

Boersma, A .. per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Schoonhoven.

Brabander, R.J. de, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr. te Pijnacker.

Brugman, M .. te Nieuwerkerk aid l.Jssel, per
1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Buurman, W., te Oegstgeest, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Dekker, J.C., Owmr. te Leiderdorp, per 1-10-'79

de dienst verlaten.

Demenint, J.p .. te Nieuwerkerk aid Ijssel, per
1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Elias, P.L., Wmr. I te Leiderdorp, per 1-8-'79 de

dienst verlaten.

Dijkhuizen, C.D., te 's-Gravenhage, per 1-9-'79

bevorderd tot Adj., benoemd tot plv. cdt. groep
Parketpolitie.

Elzinga, R.. Wmr. te Berkel en Rodenrijs, per

1-10-'79 verplaatst naar Zevenhuizen.

Elzinga, W .• per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Schoonhoven.

Fellinger, J.P .• Wmr. te Hoge Rijndijk, per 1-9-'79

verplaatst naar Hazerswoude dorp.

Gemerden, D.J. van, te Leiderdorp, per 1-10-'79

bevorderd tot Owmr.

Heusinkveld, A.J., per 1-10-'79 bevorderd tot

Wmr. te oordwijkerhout.

Hogendoorn, W., te Leiderdorp, per 1-10-'79 be-
vorde d tot Wmr. I.

Hoftmans, C.J., te 's-Gravenzande, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.

Hurck, Th.L.M. van, per 1-10-'79 bevorderd tot

WrnJ(. te oordwijkerhout.

Ingen, A.P.M. van, te Sassenheim, per 15-8-'79

aa gesteld als Res. Wmr.

Jansen, R.• te Oegstgeest, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Jong, G. de, te Leiderdorp, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Jong, W. de, per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Pijnac er.

Keijzer, P.. te Nieuwkoop, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Klerk, D.J. de, per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Schoon hoven .

Kuipers, J .. te Waddinxveen, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Kuijpers, H .. per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Schoon hoven .

Lange, J.C. de, te Waddinxveen, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Löwenthal, B.P.F., te 's-Gravenhage, per 1-7-'79

bevorderd tot Oft. der RP 1e kl.

Lugt, C. van de, Wmr. I te Berkel en Rodenrijs,

per 1-9-'79 verplaatst naar Leiderdorp.

Maks, J.J., Wmr. I te Rijswijk, per 1-10-'79 de

dienst verlaten.

Meppelink, L.T., te Oegstgeest, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Miedema, C., Owmr. te Leiderdorp, per 1-9-'79

verplaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden!.

Mol, R., per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Noordwijkerhout.
Molenaar, H.T .. Owmr. te Ouderkerk aid l.Jssel,

per 1-9-'79 benoemd tot plv. groepscdt. Alkemade.

Poppema, A., te Hillegom, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Ouist, C.J., te Waddinxveen, per 1-10-'79 bevor-
derd tot wmr. I.

Rooij. C.P.R.M. de, per 1-10-'79 bevorderd tot

Wmr. te Noordwijkerhout.

Schouten, W.J .. per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr.

te Pijnacker.

Stolwijk, G.A .. te Leiderdorp, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Sluis, L. van de, te Rotterdam, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Adj.

Snijders, A.C .. te Voorschoten, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Stuije, L.A.. te Nieuwerkerk aid Ijssel, per

1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Verbeek, G.W.. Oft. der RP 1e kl. te

's-Gravenhage, per 1-9-'79 met f.l.o.

Verloop, J., per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Noordwijkerhout.

Wasserman, J., te Rotterdam, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Adj.
Wessels, R., per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Pijnacker.
Wit, J. de, Owmr. te Berkel en Rodenrijs, per

1-10-'79 verplaatst naar Leiderdorp.

Wolsak, F.H .• te Leiderdorp, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Owmr.

Zalm, J.C.W. van de, Wmr. I te Hoge Rijndijk, per

1-9-'79 verplaatst naar Rijndijk.

Zijl, J. van, per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Schoonhoven .

District Groningen

Bolt, B., Oft. RP 2e kl. te Groningen, per 1-6-'79

aangewezen als hoofd van de Afdeling Algemene

Zaken bij de staf van het distrikt Groningen.

Doorn, F., te Wehe, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Goris, C.. te Groningen, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Gijssel. K. van, te Marum, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Holsappal. J.W., te Loppersum, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Hooites, H .. te Groningen, per 1-9-'79 bevorderd

tot Adj.

Jong, J. de, Res. Wmr. te Zuidhorn, per 15-8-'79

de dienst verlaten.

Jonge, E. de, te Finsterwolde, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Keizer, J., te Uithuizen, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Kleine, G.H., te Appingedam, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Koop, K.H .. te Loppersum, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Smedes, S., te Bedum, per 1-9-'79 bevorderd tot

Owmr., verplaatst naar Grootegast.

Visser, A.G .• te Grijpskerk, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Welfung, R.. te Ulrum, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.
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District 's-Hertogenbosch

Bannink, J,H .• te Grave, per 1-9-'79 aangesteld als

Res. Wmr.

Bockel, H.G. van, te Aalburg, per 15-8-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Castricum, W.G., Off. RP 2e kl. te 's-Hertogen-

bosch, per 1-6-'79 aangewezen als hoofd van de

Afdeling Verkeerszaken bij de staf van het distrikt

's-Hertogenbosch.

Loeffen, F.J., te Grave, per 1-9-'79 aangesteld als
Res. Wmr.

Loffeld, H.G.J., te Grave, per 1-9-'79 aangesteld

als Res. Wmr.

Polderman, A., per 1-7-'79 benoemd tot Off. der

RP 2e kl. bij de staf van het distrikt 's-Hertogen-

bosch.

Rakers, H.J.A., Res. Wmr. I te Drunen, per

15-8-'79 de dienst verlaten.

Schnitker, R.M., Off. der RP 2e kl. te Den bosch,

per 1-5-'79 aangewezen als commandant van de Af-

deling Luchtvaartonderzoeken bij de Dienst Lucht-

vaart.

Wouters, G.J.M., te Grave, per 15-8-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

District leeuwarden

Bijlsma, A.J., Wmr. I te Grouw, per 1-8-']9 ver-

plaatst naar Langedijk (distr. Alkmaar).

Dolstra, T., te Midsland, per 1-10-'79 bevorderd
tot Wmr. I.

Esselink, H.A., Owmr. te Ferwerd, per 1-9-'79 be-

vorderd tot Adj., verplaatst naar Ruinerwold (distr.
Assen),

Eijck, A.G. van, te Nijland, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Per 1-8-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Ferwerderadeel

adj. J.K. Froma, geb.

23-8-1924. Hij was voor-

dien groepscdt. Het
Bildt.

Hettinga, M.T., adm. ambt. C 2 te Leeuwarden,

per 1-10-'79 de dienst verlaten.

Hoedemakers, A., te Franeker, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Hoekstra, G.J., te Joure, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Huisman, J.L., te Pingjul]l, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Per 1-8-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Hazerswoudeldistr.

's-Gravenhage) adj. E.

Kalverda, geb, 4-9-1924.

Hij was voordien postcdt.

Ameland.

Koopmans, G., te Franeker, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Krol,S., te Leeuwarden, per 1-9-'79 bevorderd tot

Adj., benoemd tot plv. cdt. verkeersgroep.

Langhout, F.A.H., per 1-7-'79 benoemd tot off.

DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een goed-

koop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden ingelost.

Geen behandelingskosten. Eigen termijnkeuze.

f 3.500,- 36 mnd. f 126,-

f 8.500,- 48 mnd. f 238,-

f 12.000,- 60 mnd. f 281,-

f 18.000,- 60 mnd. f 415,-

f 30.000,- 96 mnd. f 495,-

2e hypt. Boot, Caravan etc.

f 15.000,- 96mnd.f 245,-

f 30.000, - 120mnd. f 425,-

f 60.000, - 180mnd. f 684,-

f 100.000,- 180mnd. f 1.140,-

UW AUTOVERZEKERING f 10,- tot f 500,- GOED-

KOPER, 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,- WA f 191,-

Alt-risk f 422,-

f 10.000,- WA f 207,-

Alt-risk f 474,-

f 12.000,- WA f 226,-

All-risk f 541,-

f 17.000,- WA f 267,-

All-risk f 698,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk bel ver-

trouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's
KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR

Van Goorsweg 3, Hierden, tel. 03410-14423-16710

Ermelo, tel. 03417-6150
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der RP 2e kl. bij de staf van het distrikt Leeuwar-

den.

Leijstra, J.C., te Sexbierum, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Melchers, G.A., te Akkrum, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Pel, H., te Menaldum, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Stellingwerf, W., adm. ambt. C 1 te Leeuwarden,

overleden op 13-8-'79.
Steunebrink, R., te Kollum, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Tuininga, J.H., te Winsum, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Veenstra, 5.5., te Bolsward, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Visscher, J.H., te Leeuwarden, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Vroom, G., Wmr. te Ternaard, per 4-8-'79 ver-

plaatst naar Holwerd .

Wagenaar, J., Wmr. te Zwaagwesteinde, per

1-8-'79 verplaatst naar Leeuwarden.

Wijnia, P., te Kollumerzwaag, per 1-9-'79 bevor-

derd tot Owmr., benoemd tot rayoncdt. te Warga.

Wijngaarden, J., te Zwaagwesteinde, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.

Witteveen, W.J., te Munnekezijl, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Zwart, J.J.J., te Stiens, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr. I.

District Maastricht

Bergh, J.M. van de, te Susteren, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Bogers, C.J.A., te Schaesberg, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Bruijn, B.M.L. de, te Meerssen, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Craenen, J.J., te Mechelen, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Duijzings, M.H.M., te Wijlre, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Erckens, J.H.A.M., te Maastricht, per 1-7-'79 be-

vorderd tot Off. der RP le kl.

Grond, J.M., te Valkenburg, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Hofkamp, J.H., te Beek, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Huuting, J.G.M., Wmr. te Nieuwenhagen, per

1-7-'79 verplaatst naar Scheasberg.

Jetten, J.R., Wmr. I te Beek, per 1-4-'79 benoemd

tot mentor bij staf Maastricht.

Lenssen, J.M .• dir. off. der RP Je kl. te

Maastricht, per 1-8-'79 met f.l.o.

Lugger, G.H.M .• off. RP 2e kl. te Maastricht, per

1-6-'79 aangewezen als hoofd van de Afdeling Ver-

keerszaken bij de staf van het distrikt Maastricht.

Plas, A. v.d., te Stein, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Roordink, J., te Stein, per 1-10-'79 bevorderd tot
Wmr.1.

Sillen, J.H.M., te Bunde, per 1-10-'79 bevorderd
tot Wmr. I.

Vallingen, J.M.F., te Nieuwenhagen, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.

Vegt, A.B. v.d., te Valkenburg, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Wmr. I.

District Middelburg

Blaakman, P.A .• te Middelburg, per 1-10-'79 be-
vorderd tot Adj.

Bostelen, C.J.F. van, te Oostburg, per 1-10-'79
bevorderd tot Wmr. I.
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Brink, G.J. van der, per 1-10-'79 bevorderd tot

Wmr. te Zierikzee.

Broek, A.R .• per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te

Zierikzee.
Bustraan, F.M .• te Middelburg, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Cabboort, J.A., te Schouwen-Duiveland, per

1-10-'79 bevorderd tot Wmr. I.

Francke, A., te Valkenisse, per 1-10-'79 bevorderd

totWmr.1.

Geuze, J.C., te Middelburg, per 1-10-'79 bevor-

derd tot Owmr.
Haers. A.M .• oft. RP le kl. te Middelburg, per

1-5-'79 aangewezen als waarnemend commandant

van het district Middelburg.
Koetsenruijter, J.M.L.M., te Hulst, per 1-10-'79

bevorderd tot Wmr. I.

Kramer, H.A., Wmr. te 's-Heerenhoek, per

1-11-'79 verplaatst naar Lewedorp.

Maanen, C. van, te Haamstede, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Owmr., benoemd tot rayoncdt. Co-

lijnsplaat.

Maur, L.A. in der, per 1-10-'79 bevorderd tot

Wmr. te Zierikzee.

Meijaard, C.A., Wmr. te Oostburg, per 1-11-'79

de dienst verlaten.

Mutter, J.A.C .• te Middelburg, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Owmr.

Nijssen, R.S .• te Sas van Gent, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Poppe, B .• per 1-10-'79 bevorderd tot Wmr. te Zie-

rikzee.

Reijnierse. P.J .• te Veere, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Riel, H.J.F. van. te Middelburg, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Adj., benoemd tot plv. cdt. VKG Mid-

delburg.
Raus, G.C.I., te Reimerswaal, per 1-10-'79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Serrarens, J.L.M., te Oostburg, per 1-10-'79 be-

vorderd tot Owmr., benoemd tot rayoncdt.

Schoondij e.

Veenstra, R.K., te Borsele, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Wordt vervolgd ...
Shell~

deel '~~pt
"".,:",~~

;j

Tot op dit moment is er al
een flink aantal .Shell helpt"-
boekjes verschenen.

. laar we gaan door. Ook in
de toekomst zult u ongeveer
een in de twee maanden zo'n
nieuw handig "Shell helpt"-
boekje in de bus krijgen.

heli helpt echter niet alleen
met praktische adviezen, maar

ook met goede produkten.
Zoals bijv.met onze benzine,
die ASD bevat, waardoor
uw auto zo zuinig mogelijk

rijdt. Bovendien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service, waar u altijd terecht
kunt met vragen over onze

produkten, over auto's of over
autorijden in het algemeen.

. -aar diezelfde afdeling kunt
u trouwens ook bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere, reeds verschenen,
.. heli helpt"-deeltjes mist.
Het adres is: Shell Nederland
Verkcopmaatschappij B.Y.
Afdeling Klantenservice
(\IK kj, Antwoordnr.175,
3000 VB ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 . 696111 of 696112.

@
Shellhelpt

Verhage, R., te Oostburg, per 1-10-'79 bevorderd
totWmr.1.

Verplanke, J.A., Owmr. te IJzendijke, per l-l-'BO

benoemd tot cdt. verkeerspost, Terneuzen.

Werf, F.G.J. van, Wmr. te Haamstede, per

1-10-'79 verplaatst naar Nieuwerkerk.

District Nijmegen

As, J.Th. van, te Wijchen, per 1-9-'79 bevorderd

tot Owmr., benoemd tot postcdt. Mook.

Berendsen, J.M.G .• te Doornenburg, per 1-9-'79

bevorderd tot Owmr., benoemd tot rayoncdt.

Broekmans, F.Th.J., Res. Wmr. te Bergen, per

15-8-'79 de dienst verlaten.

Crezee, A.D.P., te Hedel, per 1-9-'79 bevorderd

tot Owrnr., benoemd tot postcommandant.

Geurts, J.P.J., te Helden Panningen, per 15-B-'79

aangesteld als Res. Wmr.

Kersten, A.A., te Gennep, per 1-9-'79 aangesteld

als Res. Wmr.

Klomp, A., oft. RP 2e kl. te Nijmegen, per 1-6-'79

aangewezen als Hoofd van de Afdeling Verkeersza-

ken bij de staf van het distrikt Nijmegen.

Penning de Vries, W.F.J .• te Roermond, per

1-7-'79 bevorderd tot oft. der RP le kl.

Roerink, M.H.M .• per 1-7-'79 benoemd tot oft.

der RP 2e kl. bij de staf van het distrikt Roermond.

Schröder, J.G.J.A .• te Didam, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Smeets, J.Th.Th .• te Gennep, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Steen, V.Th. van der, per 1-10-'79 in dienst getre-

den als Wmr. te Zelhem .

Vinke, A., te Maasdriel, per 15-8-'79 aangesteld als

Res. Wmr.

District Utrecht

Bergen, I.C.S. van, per 1-7-'79 benoemd tot oft.

der RP 2e kl. bij de staf van het distrikt Utrecht.

Breda, D. van, te Bunschoten, per 15-8-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Dewachter, A.L., Res. Wmr. I te Montfoort, per

10-8-'79 met f.l.o.

Hollanders, J.M.E.M., per 1-9-'79 aangesteld als

adm. ambt. C 2 te Driebergen.

Per 1-B-'79 aangewezen

als commandant van de

groep Bunnik adj. A.

Koops, geb. 7-11-1924.

Hij was voordien plv,

groepscdt. Bunnik .

lee, A.J. v.d .• Owmr. te Mijdrecht, per 1-8-'79

verplaatst naar Eethen.

leeuwen, P.A. van. te Rhenen, per 1-9-'79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Martens-Pieterse, M.N .• Schrijfster A te Breuke-

Ien, per 1-10-'79 de dienst verlaten.

Rijnbeek, W .• te Vleuten-De Meern, per 15-B-'79
aangesteld als Res. Wmr.

Scheer, P.S. v.d., adm. ambt. C 2 te Utrecht, per

1-9-'79 de dienst verlaten.

Schravemade-Koerselman, Mr. T .• oft. RP 2e

kl. te Utrecht per 1-10-'79 tijdelijk boven de sterkte

ingedeeld bij de staf van het distrikt Utrecht.

Spies, I.J.H .• per 1-10-'79 aangesteld als telefo-

niste te De Bilt.
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District Zwolle

Assink, F.J., te Markelo, per 1-10-79 bevorderd
totWmr.1.

Boertjes, V.J., per 1-9-79 aangesteld als schrijver

A te Dalfsen.

Boonstra, A., te Zwolle, per 1-10-79 bevorderd
totWmr.1.

Broeke, V.J.M. ten, te Goor, per 1-10-79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Epping, K., te De Lutte, per 1-10-79 bevorderd tot
Wmr.1.

Groot, J. de, te Ommen, per 1-10-79 bevorderd
totWmr.1.

Hendriks, J.L., te Genemuiden, per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Kaatman, W., te Zwolle, per 1-8-79 bevorderd tot

Owmr.

Laarman, H.E., te Nieuw-Leusen, per 1-10-79 be-

vorderd tot Wmr. I.

Meints, G., te Tuk, per 1-10-79 bevorderd tot
Wmr.1.

Minor, A .• te Rijssen, per 1-8-79 bevorderd tot

Adj., benoemd tot plv. gr.oft. Wierden.

Poehuis, M.P .• te Borne, per 1-10-79 bevorderd
totWmr.1.

Ruiter, F.J .• Wmr. te Daimsholte, per 1-7-79 ver-

plaatst naar Dalfsen.

Siegers, H.• te Nieuwleusen, per 1-10-79 bevor-
derd tot Wmr. I.

Sluis, J. van der, te Staphorst. per 15-8-79 aan-

gesteld als Res. Wmr.

Snuverink, P.H .• te Haaksbergen, per 1-10-79 be-
vorderd tot Wmr. I.

Steenge, 0.. te IJsselmuiden, per 1-9-79 bevor-

derd tot Owmr. aangewezen als schietinstructeur te
Assen (distr. Assen).

Tiehuis, W.J.M., te Zwolle, per 1-6-79 bevorderd

tot Owmr.

Uden, W.J.A. van, oft. der RP 2e kl. te Zwolle,

per 1-6-79 aangewezen als hoofd van de Afdeling

Verkeerszaken bij de staf van het district Zwolle.

Vader, C.• te Losser, per 1-10-79 bevorderd tot
Wmr.1.

A.V.D.

Ansems, C.N.M .• adm. hfd. ambt. te Driebergen,

per 1-9-79 de dienst verlaten.

Ballegooijen, W.J. van, te Driebergen, per

1-8-79 bevorderd tot Adj.

Bergh, Chr.H. v.d., te Driebergen, per 1-8-79 be-

vorderd tot Adj.

Dijkman, S.• te Driebergen, per 1-8-79 bevorderd

tot Adj.

Schedon-Rode, A., per 1-8-79 aangesteld als ty-

piste te Driebergen.

Tellingen, J.N .• operator te Driebergen, per

1-9-79 aangesteld als adm. ambt. B.

R.P. te Water

Per 1-8-79 aangewezen

als commandant van de

groep Nijmegen R.P. te

Water adj. A. Olden-

broek, geb. 1-3-1924. Hij

was voordien

plv.groepscdt. Nijmegen

R.P. te Water.

RPm's beeldwo
De kruisbeeldwoordpuzzel van
deze maand verplaatst ons naar
het verre Lapland. De omschrij-
vingen 'van de verlangde woor-
den staan in de puzzel vermeld.
In bepaalde gevallen staat er een
cijfer, dat korrespondeert met
hetzelfde cijfer in de tekening
waar u de betekenis van het be-
treffende woord vindt afge-
beeld. Hebt u alle woorden ge-
vonden, dan kunt u volstaan
met het opgeven van het aantal
A's dat u hebt ingevuld. Als u
dat getal op een briefkaart ver-
meldt en deze uiterlijk 15 no-
vember instuurt naar Puzzelre-
dakteur RP-magazine,
Brahmsstraat 9, Eerbeek,
dan doet u een gooi naar onze
boeken- of platenbon van f 25,-

Oplossing van de puzzel in het
aug. no. (12): 24 letters l.
Winnaar: Mej. J. Holtkamp,
Breimerstraat 62-B, Rotterdam.

Opleidingsscholen

Per 1-8-79 aangewezen

als commandant van de

groep Sprang-Capel e

(distr. Bredal adj. J. Kor-

pel, geb. 31-3-1933. Hij

was voordien Docent-

klasseleider Opl. Apel-
doorn.

C.O.M.E.

Schouten, J .• dir. oft. RP 2e kl. te Neerijnen, per

30-8-79 ontheven uit zijn funktie van Direkteur

C.O.M.E. en verplaatst naar de Algemene Inspectie

te Voorburg.

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

uustultend WA "AII Risk" Mini·casco: (alleen In combinatie met W.A) •
Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder premie (13,- per (1.000,- verzekerde daqwaar-
tfm no·claom no·claom no·claom no·claom de, met een minimum van (40,- per Jaar.

•

I 7.000,. 1198,' 1330,. 1423,. I 705,' No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 of •
I 8.000,. 1201,. 1335,. 1447,. I 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,. 1468,' I 780,.

•

110.000,. 1213,. 1355,. 1492.· : 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,. 1222,. 1370,. 1528,' I 880,. genomen.
112.000,. 1234,. 1390,. 1558,. 930,.

113.000,. 1240,. ,'400,. ',591,. " 9
0

8
3

5,. Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf
114.000,. 1246,. 410,. 621,. 1. 5,.

•

115.000,. 1249,. 1415,. 1645,. 11.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
116.000,. 1258,. 1430.' 1681,. 11.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

:~~:~~t:~~~::::~~:::~!i:: :~:~~~:: W.A. aanhanger - verhaalsbijstand binnen

•

119.000,. 1279,. 1465,· 1777,· 11.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
120.000,. 1285,. 1475,' 1813,. 11.355,. lenden na ongeval binnen Nederland - gunsti-

:~~:~~~:: :;~~:: :~~~:: :~:~:: :~:~~:: ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

. Boezemweg 175 - Telefoon 010·134660 •
Beëdigd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• "
36

Meer, B. van der, dir. oft. der RP le kl. te Apel-

doorn, per 1-7-79 met f.l.o.
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rdpuzzel: A-A-A uit het verre Lapland

K16S.
R/~.
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• GELEZEN: "In het machtsapparaat dat de
politie vormt, worden vernieuwingen vaak als ver-
storingen beschouwd."

(W. Hetterscheid, He Nijmegen)

• Wie was toch die dreigende commandant?
Zal wel een hoge piet wezen.

• GEHOORD op de Algemene Inspectie:
Wat Gaanderse nou doen op Voorlichting?
Hadden ze beter Koomen kunnen benoemen!

• Een overste die te hard reed: Nood breekt
Etten.

• Verhuizing: gouden Driebergen beloven.

• FiNi

• GEHOORD: 'Als De Vos de passie preekt,
Borra, pas op je ganzen.' (Kaderschool)

• BRIEF: 'Die boze dames hebben gelijk. Ook ik
vraag me af, wat mijn vrouw in de kleine uurtjes
in het ziekenhuis uitspookt bij al die broeders en
dokters, en dat met zoveel lege bedden in de
buurt. Kan mijn vrouw niet worden overgeplaatst
naar een afdeling waar geen mannen komen?
Want mannen blijven mannen, helaas.' Jos B.

ZOGE AAMD 16

Kollega's die hun best doen

Behage
Braaf
Hoogmoed
Keij
Mooibroek

Sloof
Vroegindewij
Witvoet
Zeldenrust
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Er zijn grenzen
voor de kollega' s
in Mitwitz

Groepscommandant Günther
Neubauer van de Grenspolitie
in Mitwitz kent zijn grens.
De 'overkant' heeft dat
duidelijk gemarkeerd met
mijnen en prikkeldraad.
Hoe is het voor politiemensen
dienst te doen in de schaduw
van dat 'ijzeren gordijn' dat
het Frankenwald hermetisch
heeft afgegrendeld van het
Oostduitse Thüringen?
Drie kollega's vertellen
daarover in de huiselijke
kring. pag. 8

11 Wat doen orthopedagogen bij jeugdzaken?

Twee vrouwelijke gasten vragen uw aandacht
ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.),
tel. 05612 - 5 41

13 Halt ... politie!

Kollega P. Schetters schreef een boek over de wildstroperij in Nederland

UITGAVE

infol!fP..'!!!!!:!!"iktenSchaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers
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tel. 05190 - 23 21
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Grenzpolizei Mitwitz:

Dienstdoen langs een
gesloten gr~!~,hel Frankenland in Thuringen (DD~ .

.

Hoe is het politiedienst te doen aan een hermetisch gesloten 'ijzeren gor-
dijn' met wachttorens en mijnenvelden? Waarover praten (en zwijgen) de
kollega's van de Grenzpolizei in het Frankenwald, zo'n 700 km zuidoost
van ons bed? Een avondvisite in de huiselijke kring van politiemensen te
Mitwitz geeft daarvan een eerste indruk.

Goede vrienden zullen ze niet worden.

Dat zit er voorlopig niet in voor de man-

nen van de Beierse grenspolitie en hun

Oostduitse 'tegenvoeters'. Obermeister

Gerhard Limmer, die behoort· tot de

'post' Mitwitz - aan de kant waar

blauw-witte palen de grenslijn met de

Duitse Demokratische Republiek aange-

ven - heeft in het verleden zijn hand

wel eens opgestoken naar iemand die

zich achter de zwart-rood-gele staketten

en alles wat verder tot het 'ijzeren gor-

dijn' behoort, aan het werk was en toe-

vallig in zijn richting keek. In een eerste

impuls ging ook zijn hand omhoog. Tot

een echte groet is het echter niet geko-

men weet Gerhard nog: "Het was of de

man ineens met schrik tot het besef

Kollega's over de grenzen

Door Bert Huizing.

kwam, dat hij niet terug mocht zwaaien.

De hand verdween in een van de broek-

zakken. Hij draaide mij z'n rug toe."

Limmer zou de situatie graag anders

zien. Wat vriendelijker en - voor zover

je ervan kunt spreken - wat kollegia-

5
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Dienstdoen
langseen
gesloten grens

Günther Neubauer.

Gerhard Limmer op surveillance.

6
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Ier. Maar nu dat niet het geval lijkt te

worden, heeft hij er geen moeite meer

mee. Hij doet z'n werk. En zo er al

grensproblemen zijn en er dienstkontak-

ten met de 'andere kant' nodig zijn, dan

zijn er altijd nog de daarvoor speciaal

aangewezen ambtenaren van de grens-

politie die op de inspectie paraat zijn.

Kijken naar, waarnemen, opletten wat

er aan de DDR-grens gebeurt behoort

tot de belangrijkste bezigheden van de

Westduitse grenspolitie. Een van de ge-

reedschappen die daarom steeds binnen

handbereik van de surveillant ligt, is een

verrekijker van formaat.

Op bezoek

Dit voorjaar waren we in het Franken-

wald, het gebied waarin Mitwitz ligt.

Het Frankenwald ligt in Noord-Beieren.

De grillige lijnen van de Duitse provin-

cie vormen een uitstulping in de DDR.

Ons bloed kroop even waar het niet

gaan kon. Het resulteerde in een gezelli-

ge avond met vele lekkernijen uit de

streek en frisse Frankenwijn. bij Haupt-

kommissar Günther Neubauer en z'n

vrouw Sylvia thuis in Mitwitz. Gerhard

Limmer was er ook met zijn echtgenote

Erica en dan was er nog de Hamburgse

Oberwachtmeister Uwe Umlandt, die

een weekje vakantie bij de familie Lim-

mer doorbracht.

Hoe ervaren deze (na-oorlogse) politie-

mannen hun vak? Wat waren hun mo-

tieven om er aan te beginnen? Hoe is de

opleiding van de Duitse politieman?

Hoe brengen ze hun vrije tijd door? De

Beierse politiemensen hadden hun

woorden niet voorin de mond liggen.

Het 'ijzeren gordijn ',

Misschien hadden ze het liever gehad

over de potdichte grens met de DDR,

wachttorens, mijnenvelden, in plaats

van hun privéleven. We hebben het toch

maar geprobeerd en ontdekten dat ze in

vele opzichten niet verschillen van veel

Nederlandse kollega's.

Gids voor toeristen

De Duitse Grenzpolizei heeft een specia-

le opdracht. Binnen haar bewakingsge-

bied verricht ze de normale volledige

politietaak. Tot de hoofdtaken behoort

echter het houden van toezicht op de

grenzen met het buitenland, het doen

van grenskontroles en het voorkomen

dat de veiligheid van de grenzen in ge-

vaar komt.

De Beierse grenspolitie heeft bijna 8()()

kilometer scheidslijn tussen 'oost' en

7
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Dienstdoen
langs een
gesloten grens
'west' te bewaken. Van dit aantal neemt

de inspektie Ludwigstadt ruim 100 kilo-

meter voor haar rekening. Twaalf kilo-

meter ervan is toevertrouwd aan de

Grenzpolizeistelle Mitwitz,

Bij hun dagelijkse surveillance kunnen

de personeelsleden uit Mitwitz gebruik

maken van een VW-kever en van een

VW-combi voor assistenties bij ongeval-

len etc. Soms surveilleren ze in gezel-

schap van personeel van de douane of

van speciale Amerikaanse eenheden.

Waneer nodig kan men assistentie in-

roepen van helikopters.

De ambtenaren van de grenspolitie we-

ten alles van de grens en daarom wordt

er soms een beroep op hen gedaan als

gids te funktioneren op een bus met toe-

risten, die het 'ijzeren gordijn' nu wel

eens met eigen ogen willen aanschou-

wen. Een deprimerende gebeurtenis

overigens. In eigen tijd en in burgerkle-

ding leiden de politiemensen er de toe-

risten rond.

Mitwitz zelf is een plaatsje met nog geen

vierduizend inwoners. Het ligt vrijwel

direkt aan de grens met de Oost-Duitse

Republiek. Aan de DDR-zijde van die

grens volgen draadversperringen, mij-

nenvelden en wachttorens de lijn van -

wat in West-Duitsland om politieke re-

denen - 'die Grenze zur DDR' wordt

genoemd, zulks in tegenstelling tot de

benaming' Auslandgrenzen' naar Zwit-

serland en Oostenrijk.

Legitimatiebewijs

Hoewel er al een ambtelijk telefoontje

was vooruitgegaan met de mededeling

dat er een nieuwsgierige Nederlandse

kollega onderweg was, werd de entree

op de Polizeidienststelle van Mitwitz zo-

als je kon verwachten. Voorzichtig en

zakelijk.

"Misschien heeft u een legitimatiebe-

wijs bij u?"
Drie oudere politiemensen bevolkten de

'wacht'. Achter z'n buro in een apart

kamertje zit Hauptkommissar Günther

Neubauer. Op tafel ligt een automatisch

8

Op de koffie bij politie
in het buitenland (2)
Elk land heeft de politie die het verdient. Maar politie en politie zijn
twee. Want wat hebben Chileense, Russische of Nederlandse politie-
ambtenaren meer met elkaar gemeen dan de naam? Zijn er geen erg
grote verschillen tussen de politiekorpsen van Turkije, DDR en
Nederland, om maar eens een paar voorbeelden te noemen? Waneer
kun je nog van een 'kollega' spreken?
Niettemin gaat RP-magazine in de komende nummers wat vaker bij
buitenlandse politiemensen op de koffie. Na de wat onthutsende start
in Marokko - waar RPm's eindredakteur bij de koninklijke gen-
darmerie letterlijk op de koffie kwam met vier dagen arrest (zie RPm
mei '79) - ging redakteur Bert Huizing een pilsje drinken met kolle-
ga's van de Westduitse Grenzpolizei. Om te horen hoe men daar
werkt en woont, denkt en doet.

wapen. Het 'groepsburo' van Mitwitz

ziet er overigens uit als zovele Neder-

landse Rijkspolitieburo's. Niet gezellig,

met veel gladde buro's en stalen kasten.

De avond van de afspraak. Voor Gün-

ther Neubauer is het bezoek 'dienst', zo

lijkt het. Hij is nog in uniform als hij

ons afhaalt bij het - inmiddels verlaten

- groepsburo, waar we door een krasse

ruim tachtigjarige 'Oma' opgevangen

worden. Günther draagt een lekker col-

truitie met het borstembleem van de

Bayerische Grenzpolizei. Daaronder een

lichtbruine terlenka uniform-pantalon.

Van onder zijn trui zien we nog iets van

z'n dienstpistool. Günther is 39 jaar.

Daarvan heeft hij 14 jaar bij de politie

(aanvankelijk bij de Landespolizei en

later bij de Grenzpolizei) doorgebracht.

Zijn funktie is 'Dienststelleleiter'.

Hij geeft leiding aan de tien man perso-

neel die gestationeerd zijn in Mitwitz en

verdient ongeveer 2500 Mark (2800 gul-

den) netto per maand. Zijn vrouw Syl-

via houdt zich aanvankelijk bescheiden

bezig met hun 1I-jarig dochtertje.

De Neubauers - in deze streek geboren

en getogen - bewonen de bovenverdie-

ping van een mooi groot, gezellig inge-

richte woning in het dorp Mitwitz. Be-

neden woont de bejaarde moeder van

Sylvia. Günther rijdt een middenklas
Opel.

Gerhard Limmer en z'n vrouw Erica

brengen een fles en een bos bloemen

mee. De families schudden handen. Het

is al even geleden dat ze elkaar privé

ontmoet hebben lijkt het. Ze noemen el-

kaar bij de voornaam.

Limmer is lid van de - naar Rijkspoli-

tiebegrippen - kleine groep/grote post

Mitwitz. Hij werkt nu tien jaar bij deze

baas en verdient ongeveer 2100 Mark

(2350 gulden) per maand netto. Hij

heeft in zijn standplaats zelf een eigen

huis gebouwd. Dat deed hij waarschijn-

lijk liever dan studeren om carrière te

maken, met de bekende gevolgen.

Erica Limmer is namelijk afkomstig uit

Mitwitz en wil voor geen goud uit haar

geboorteplaats vertrekken. Ze heeft de

zorg voor de verhuur van een deel van

hun grote woning als vakantieverblijf

op zich genomen. Ze hebben vaak e-

derlandse gasten.

De Limmers hebben twee kinderen. De
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oudste, een jongen van 21 jaar werkt als

monteur bij de Bundeswehr. De dochter

van 13 bezoekt de Mittelschule. Van pa

Limmer mag ze wel naar de politie, als

ze de school heeft afgemaakt.

Tijdens het gesprek komt Uwe Umlandt

binnen. Hij is 41 jaar. Ruim 20 jaar

draait hij mee bij de Landespolizei van

Hamburg. Zijn rang is Oberwacht-

meister (z'n eindrang, veronderstelt

hij). In zijn werk houdt hij zich bezig

met gevangenentransport. Hij bewoont

met zijn kind en een jonge vriendin een

flat in een van de buitenwijken van de

Duitse havenstad.

Uwe Umlandt.

Opschrijfboekje

Het gesprek komt moeilijk op gang. De

Duitse kollega's zijn gereserveerd. Het

gesprek verloopt zoals je kunt verwach-

ten als een aantal politiemensen - of

bakkers, leraren, bankemployë's, etce-

tera - bij elkaar zitten. Er wordt ge-

praat over het werk en de randverschijn-

selen ervan. Over dienstdoen, opleiding,

promotiekansen, kriminaliteit, en -

heel voorzichtig - over politiek. De in-

teressesfeer lijkt niet zoveel af te wijken

van die van de Nederlandse politieman

of -vrouw.

Wanneer bekeurt de Duitse platte-

landspolitieman? Gerhard Limmer: "Je

kunt in je dorp moeilijk met het op-

schrijfboekje in de hand blijven lopen.

Ik geloof niet, dat dat de manier is om

je te handhaven." Uwe Umlandt denkt

daar wat anders over. Maar hij doet zijn

werk in de anonimiteit van de grote

stad. Het - opnieuw - kontaktleggen

met het publiek blijkt ook daar een on-

derwerp van diskussie te zijn.

Günther Neubauer: "Doordat we bij

ons werk meer gebruik zijn gaan maken

van de auto, zijn we het kontakt met de

bevolking grotendeels kwijt. Velen van

ons vinden dat we weer terug moeten

naar de tijd dat we een gesprekje op

straat konden aanknopen met deze of

gene. Of iemand van dienst konden zijn

bij het oplossen van persoonlijke pro-

blemen."

Het zijn allemaal opmerkingen die ons

niet vreemd in de oren klinken.

Waarom zijn Limmer en Neubauer bij

de politie gegaan?

Het antwoord van de mensen die voor-

heen in het bedrijfsleven van Franken-

wald emplooi vonden, windt er geen

doekjes om. Een roeping was het voor

hen bepaald niet. "Het aanbod van

werk in deze omgeving liep terug. De

mogelijkheden bij de politie daarente-

gen waren wat groter. Zodoende."

Geen van drieën hebben ze spijt dat ze

de stap destijds hebben gewaagd.

Drie jaar opleiding

De opleiding tot Wachtmeister (ook die

van de Grenspolitieman) verloopt iets

anders dan in Nederland. De totale be-

roepsopleiding duurt er bijna drie jaar.

Het eerste jaar is gereserveerd voor een

op militaire leest geschoeide vorming. In

het tweede jaar worden de aanstaande

Wachtmeisters zowel theoretisch als

praktisch op hun toekomstige beroep

voorbereid, waarna in het derde jaar de

examens plaatshebben.

Het aanbod van liefhebbers (eisen: 18

jaar, 1.65 m lang, middelbare school-

opleiding en niet brildragend) voor een

baan bij de politie blijkt in Duitsland

groot te zijn. Het aantal dat niet wordt

aangenomen ook. Slechts 10070 van het

aanbod mag naar de opleiding. (Het Ne-

derlandse cijfer was in 1978 ruim 9%).

De politiewereld is er nog voor een

groot deel een mannenwereld. Alleen bij

de recherche en het verkeer worden

vrouwen aangenomen.

Antecedenten

De vraag in welke politieke richting de

Duitse kollega's denken, overvalt hen
wat. Ze houden dat liever voor zichzelf.

Over het werk valt te praten; meer moei-

te hebben ze ermee om te vertellen hoe-

veel ze verdienen. Maar goed, om de

Nederlandse kollega's in de gelegenheid

te stellen te vergelijken: vooruit dan

maar.

Maar politiek? Nee.

Kan een Duitse politieman die wat in de

politiek wil gaan doen, z'n gang gaan?

Neubauer: "Dat geeft hier geen proble-

men. Als ik me verkiesbaar wil laten

stellen voor een stoel in het gemeente-

bestuur, dan heeft de korpsleiding daar

geen moeite mee. We hebben hier in de

buurt een kollega die tweede burge-

meester is van een grote plaats. Voor het

vervullen van die funktie is hij vrij-

gesteld van het verrichten van politie-

dienst."

Duitsland leeft nog volop in de ban van

het nieuws over terrorisme als wij er

zijn.

Günther en Gerhard zien wel een oplos-

sing voor deze uitwas: streng optreden

en fikse straffen.

Günther toont zich daarbij duidelijk een

voorstander van een onderzoek naar an-

tecedenten van de sollicitant naar een

overheidsbaan: "Als je een gerust gewe-

ten hebt is er toch niets aan de hand?"

Uwe Umlandt wil over het onderwerp

tenslotte ook nog wel wat kwijt: "Ik

ben wel eens bang, dat we bij dit onder-

werp teveel over het links-extremisme

praten. Door mijn werk heb ik ook wel

eens te maken met mensen die er uiterst

rechtse ideeën op na houden.

Ik denk wel eens dat we aan die groep te

weinig aandacht besteden."

Honkvast zijn de kollega's die we in het

Frankenwald ontmoetten wel. Günther

Neubauer en zijn vrouw gaan dit jaar

voor het eerst buiten Duitsland met va-

kantie. Naar kennissen in Italië. Ger-

hard en Erica Limmer verlaten Mitwitz

niet. Ze hebben het te druk met hun va-

kantiegasten. Ze zouden best eens naar

het buitenland willen, bedenken ze nu.

Naar Nederland bijvoorbeeld. Om de

Noordzee eens te zien. Maar overigens:

"We zitten best hier in Mitwitz."

9
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Wat doen orthopedagogen
bij jeugdzaken?

• .1'7.-.,-

Als je als orthopedagogen-in-opleiding

die stage lopen bij de Rijkspolitie, je op-

wachting maakt bij de groep, zijn de

reakties soms heel wonderlijk.

Er waren mensen die dachten dat we

platvoeten, lange tenen of O-benen

kwamen behandelen. Deze mensen heb-

ben we doorverwezen naar de orthope-

distte),

Ergens anders werden we opgewacht

met de opmerking:

"daar komen weer twee van die tutten

die alles denken te weten". En wat viel

dat tegen! Maar gelukkig weten politie-

mensen ook niet alles.

Maar wat is orthopedagogiek en wat

doen orthopedagogiek-studenten bij

Jeugdzaken?

Weinig mensen weten wat de kreet 'or-

thopedagogie' inhoudt. Dat verwondert

ons niet. Het is nog een zeer jonge we-

tenschap.

Orthopedagogiek wordt gegeven aan di-

verse Nederlandse universiteiten. Eigen-

lijk geeft iedere universiteit min of meer

een eigen uitleg aan wat nu precies on-

der orthopedagogiek moet worden ver-

staan. Voor alle universiteiten staat wél

vast, dat het gaat om "de opvoeding

van het in zijn ontwikkeling belemmer-

de kind".

In Leiden (waar wij studeren) ziet de or-

thopedagogie als het terrein: "de pro-

blematische opvoedingssituatie' '. Hier-

onder verstaat men: een situatie, welke

door de betrokkenen als uitzichtloos en

zinloos wordt ervaren en waarin men er

niet in slaagt het geheel zonder hulp van

buiten, uitzichtbiedend en zinvol te ver-

anderen.

De orthopedagoog kan er dan mede toe

bijdragen, dat de betrokkenen 'het weer

zien zitten'.

Wanneer je zo'n vijf jaar boven de boe-

ken hebt gezeten en allerlei theorieën in

je hoofd hebt zitten stampen (professor

A zegt dit, professor B zegt dat, enz.

enz.), dan ben je er werkelijk aan toe

om een en ander in de praktijk mee te

maken. Droog-zwemmen is ook niet al-

les.

In het verleden hebben wij elders wel en-

kele weken stage gelopen, maar vol-

strekt onvoldoende.

Gelukkig was binnen onze studie net het

moment aangebroken, waarop we de

theorie hadden te toetsen aan de prak-

tijk.

Daarom waren wij blij dat de deuren

van het distriktsburo in Den Haag, af-

deling Jeugdzaken, voor ons opengin-

gen. We hebben reeds ervaren, dat men

hier eigenlijk voortdurend te maken

heeft met problematische opvoedings-

situaties.

De manier waarop wij zijn ontvangen

en de medewerking, die wij van een

ieder krijgen, hebben ons nog enthou-

siaster gemaakt. Het is voor ons belang-

rijk enigszins zicht te krijgen op de di-

verse problemen waarmee opvoeders en

kinderen te kampen hebben. Als wij

over opvoeders spreken, dan denken we

niet alleen aan ouders, maar ook aan

opvoeders binnen inrichtingen, onder-

wijzers, politiemensen, kinderrechters,

kortom: iedere volwassene die op een

bepaald moment in een kinderleven in-
grijpt.

In de zes weken die nu achter ons liggen,

hebben we gemerkt hoe moeilijk en

veelomvattend het werk van een politie-

man resp. politievrouw kan zijn.

We kunnen ons voorstellen, dat er lezers

zijn die nog iets meer willen weten van

onze studie. Mogelijk kunnen politie-

mensen ons nog praktijkgevallen aan-

reiken die wij bij onze studie kunnen ge-

bruiken. Misschien kunnen we zelfs de

helpende hand bieden. Reakties zijn

welkom. Liefst schriftelijk.

Ferida de Jongh-Wieth

en Inge van Wijk,

p/a District 's-Gravenhage, afd. Jeugd-

zaken, Van der Valk Boumanweg 180,

2352 JD LEIDERDORP .
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Ex-velddienstman Piet Schetters
in "Halt . . . ! Politie" over
Wildstroperij in Nederland

HALt.! POL/TIE

Wachtmeester der Rijkspolitie le klasse

Piet Schetters (50) uit Zundert heeft een

boek geschreven. In "Halt ... ! Poli-

tie" vulde hij 244 pagina's met kennis

over, herinneringen aan en avonturen in

zijn 17-jarige periode bij wat vroeger de

Vliegende Brigade heette (later Veldde-

tachement en nu Veldpolitie).

"Het boek loopt als een trein", liet hij

ons kort na het verschijnen door de tele-

foon weten. En we gunnen de Brabantse

kollega dit sukses. Het boek geeft veel

praktische informatie over wat zich in

het veld afspeelt. "Zo u niets afwist van

wildstroperij of vogelvangerij, hoop ik

u enig inzicht te hebben verschaft, van

wat er zich zoal afspeelt in veld en bos" ,

schrijft Schetters in z'n nabeschouwing.

Kennis
Kennis van het veld heeft de heer Schet-

ters zeker. Hij is een velddienstman en

dat blijkt uit wat hij over stropen, over

vervoeren van wild, over vergiftigen van

levende dieren, over loslopende honden

in het veld, over luchtbuksen en over

vogelbescherming weet te vertellen.

Kort en zakelijk geeft hij weer, hoe bij

de verschillende onderwerpen de vork in

de steel zit. Welke methoden stropers

gebruiken en met welke problemen de

veldpolitie te kampen heeft bij de

bestrijding van die praktijken. Waarde-

volle informatie voor de lezer die niet zo

erg op de hoogte is van dit 'buitenge-

beuren'. We vinden daarom "Halt ... !

Politie" een nuttig boek.

Voor de geduldige lezer vallen er vele

wetenswaardigheden uit te putten.

Schetters blij ft bij het neerschrijven

nuchter en reëel. Hij is er niet op uit ge-

weest alleen maar over de velddienst-

suksessen te verhalen. Avonturen in het

veld waarbij de stroper de wetshandha-

ver te slim af is, blijven niet onvermeld.

De auteur heeft ons in zijn boek op zijn

manier in ruime mate geïnformeerd over

het werk dat een deel' van z'n leven

werd.

WILDSTROPERIJ IN NEDERLAND
~~ -~ ..~-----Sl_JttW.:.,... '~~.. "'"

~i·,;,.;t~",_ .;; ....
• .i.oP y~:.~,~ ~f.""

zijn meer gericht op de wijze waarop de

drukker/uitgever zich van zijn taak

heeft gekweten, nadat hij op zich had

genomen dit boek uit te geven.

De wil er iets moois van te maken was

duidelijk aanwezig. Er is mooi papier

V'I-
~
0.

0.
o

..!!!l

~

gebruikt en op een ouderwets degelijke

manier een boek gemaakt, helaas in een

wat statische vormgeving. Het omslag

doet denken aan een herinneringsboek

-; ~

Jammer
Toch hebben we onze bezwaren. Deze

"Als ik met m'n kollega naar m'n werk

in Breda rijd stuur ik nooit. Het 'veld'

blijft me boeien", zegt Piet Schetters,

de auteur van "Halt . . . ! Politie".

Rugklachten noopten hem enige tijd ge-

leden om af te haken bij de groep Veld-

politie in Zundert. Hij werkt nu bij de

afdeling bijzondere kontroles van de

Bredase Verkeersgroep.

Hij heeft in zijn eerdere werk van zeer

nabij het jachtgebeuren zien ontwikke-

len tot een vorm van faunabeheer en de

jager zien evolueren tot beheerder van

het jachtgebied. "Daarbij staat het be-

lang van het wild op de voorgrond en

niet dat van de jachtgerechtigde' ' , vindt

hij.

Hij weet wel een weg om de wildstrope-

rij en vogelvangerij terug te dringen:

"Eigenlijk zouden wild en vogelsoorten

geen enkele financiële waarde meer

moeten hebben. Dan zou er echt een

wildklem worden gesteld met de bedoe-

ling een stuk wild te vangen voor de pot.

Een overgebleven vollièrehouder zou

uitsluitend een wildzangvogel nodig

hebben voor z'n vogelverblijf, dat hij al

jaren geleden achter in zijn tuin heeft

opgetrokken.' ,

Een oplossing die even simpel klinkt als:

"Geld zou geen waarde meer moeten

hebben. Het zou alleen van nut moeten

zijn om er brood voor te kopen".

13
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over Wereldoorlog 11: een rood-wit-

blauwe band met het Rijkspolitie-

embleem boven een geënsceneerde foto.

De tekst binnenin is ondergebracht in

'drukkersopmaak' met vaak onscherpe

foto's en niet zulke sterke, soms overbo-

dige bijschriften.

En dan de tekst zelf. De auteur gebruikt

veel p.v.-termen zoals: onverwijld (met-

een), terzake (voor), motorrijtuig (au-

to), vangmiddelen (val, strik, net enz.).

Niet dat die termen niet goed zijn, maar

het leest allemaal zo moeilijk. Ook bij

het op papier zetten van de avonturen in

het veld zijn de copieën van de

processen-verbaal er kennelijk vaak aan

te pas gekomen om de herinnering te

scherpen. We weten echter maar al te

goed dat de inhoud van een ambtelijk

stuk als een proces-verbaal over het al-

gemeen niet uitnodigt om er eens een

avond leesplezier aan te beleven.

Veldtermen
Weet u overigens wat 'laveien' is! En

'buntgras'? Hoe een 'bastgewei' er uit-

ziet? Heeft u wel eens fazanten zien

'roesten'? Wat wil het zeggen als

iemand 'uitgelopen' wordt? Allemaal

termen die misschien in het veld gebrui-

kelijk en bekend zijn, maar 'zo u niets

afwist van wild ... ?' In slechts één ge-

val (uitogen = observeren) brengt de

schrijver duidelijkheid. Bij het lezen van

"Halt ... ! Politie" is daarom een

woordenboek binnen handbereik aan te

bevelen.

Schetters heeft z'n best gedaan ons een

inkijk te geven in de winkel van de veld-

politie. Naar onze mening heeft hij

daarvoor voldoende materiaal aange-

dragen. Waar het aan ontbreekt is de

vakkundige begeleiding van een uitge-

ver: de vaardige hand van iemand die

een tot lezen uitnodigende vorm geeft

aan het boek en het wakende oog van

een ander die ambtelijke tekst weet te

vertalen prettiger en - waar daarvoor

aanleiding bestaat - spannender

leestaal. Die ingreep had dan best ten

koste mogen gaan van het mooie papier

en de dure uitvoering. (AH)

"Halt ... !Politie" Wildstroperij in

Nederland. Uitgegeven door Drukkerij

Vorsselmans b. v. te Zundert.

Ingenaaid kost het boek f 28,50. Inge-

bonden f 34,- (Beide prijzen exclusief

f 4,- verzendkosten).

Rijkspolitievereniging
werd ANPV. Waarom?

De Rijkspolitievereniging bestaat niet

meer. Na 32 jaar te hebben gefunctio-

neerd, zijn deze maand (tijdens de alge-

mene vergadering op 19 november) haar

statuten ingrijpend veranderd en heet zij

voortaan Algemene Nederlandse Poli-

tievereniging (ANPV). Waarom deze

operatie? Dat vroegen wij aan de voor-

zitter, adjudant b.d. A. C. Meijer in

Vianen.

"De bedoeling van deze ingreep is: de

vereniging open te stellen voor iedere

politieman in Nederland die - net als

wij - een hekel heeft aan al die schotjes

en hokjes."

- Toch niet alleen voor mensen die

'nergens' aan doen?

" Politiek , religie, maatschappijvisie, le-

vensovertuiging, het zijn voor ons per-

soonlijk allemaal zeer belangrijke za-

ken, maar in de behartiging van onze

rechtspositionele belangen mogen die

zaken ons niet uit elkaar drijven, net zo-

min als in de uitoefening van onze poli-

tietaak."

- Naast de drie grote politievakbonden

(BCP, NPB en KPB) wordt dus een ca-

tegoriale politiebond gehandhaafd. Lag

het niet méér voor de hand om - met

het zicht op een politiereorganisatie,

waarbij gemeentelijke en rijkspolitie

zullen opgaan in een provinciale politie

- de RPV gewoon op te heffen?

"Voor het personeel van elke vakorga-

nisatie is er een categoriale organisatie,

die niet is aangesloten bij een der grote

vakcentrales en van daaruit beïnvloed

kan worden. In een categoriale organi-

satie wordt slechts invloed uitgeoefend

door de leden. Opheffing van de RPV

zou de leden die georganiseerd willen

blijven, noodzaken lid te worden van

een organisatie waar dat principe min of

meer in het gedrang zou kunnen komen.

Daarom zal er een onafhankelijk, cate-

goriale politiebond zijn, zolang de leden

dat willen."

- Wat denkt de ANPV te kunnen be-

reiken, wat de grote bonden niet gelukt?

"Het resultaat van de aktiviteiten van

de ANPV zal niet veel verschillen van

dat van de andere grote bonden. Wij

hopen in een goede samenwerking met

de andere politie bonden de -belangen

van onze leden optimaal te kunnen be-

hartigen. Met andere categoriale bon-

den vormen we het Ambtenarencen-

trum, een van de vijf centrales van over-

heidspersoneel die tot het overleg zijn

toegelaten, met 105.000 leden.

Het resultaat, dat we met de belangen-

behartiging denken te bereiken, zal niet

veel verschillen van dat van de andere

grote bonden. Het voordeel van onze

organisatie is daarbij evenwel, dat wij

dit niet behoeven te toetsen of te koppe-

len aan het beleid van een grotere vakor-

ganisatie, waarvan men deel uitmaakt."

De Rijkspolitievereniging is dus ter zie-

le. Waarschijnlijk zullen de bijna 1000

leden stilzwijgend overgaan naar de

ANPV. Het is de bedoeling, dat er ook

kollega's van de gemeentepolitie lid

worden (Meijer: "Er is bij ons al dik-

wijls geïnformeerd naar die mogelijk-

heid"). Of het de bijnaam 'adjudanten-

vereniging' zal blijven houden, is nog

een verrassing. Een feit is dat veel adju-

danten zich tot de RPV aangetrokken

voelden, in tegenstelling tot de officie-

ren. Op het moment dat de RPV zich

veranderde in ANPV, waren slechts vier

RP-officieren lid.
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Met bijdragen van.P. H. M. Claessen, Th. A. Leenders, A. van der Scheur, J. Zwart, C. Doomhein. W. A. G. Meulenberg,

H. J. Kuipers, G. M. Koning, G. A. Boot, S. G. M. Worm e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Schaaps kapel
waarschuwt ons volk

nog eenmaal:

'0 Nederland,
let op uw saek'
Kamermuziek op pag. 22

'Dat schiet
lekker op,'

zeiden de
burgemeesters die een
dagje te gast waren
bij 'hun' De.

pag. 21

Belgen helpen
ons 'n handje
Samen in de boot op pag. 22

17

MISDAAD
LOONT WEL ...
. . . voor de beveiligingsindustrie. Dat
bleek weer eens op de 'Security-beurs,
waar minister De Ruiter bange burgers
adviseerde eens over te stappen op een wat
minder sensationele krant.

pag. 19

'Baas' Aperloo
kreeg

Reservisten
naar
de kelder

halve
korps
over de kast pag. 18 pag. 23

Politiemuseum in Zwolle?
pag. 24

Je maakt wat mee
bij de RP:

KOP OF·
KUITEN

sleutelclub
of boeiend
vlooienspel

Kenners zien het
natuurlijk meteen: dat
is drs. Neelie Split-

Kroes, die de beste
pijpvlammers kwam

belonen.
Meer verkeer op

pag. 20 pag. 24
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Twaalf nieuwe
RP-officieren

"Politie niet
te lang de vrije
teugel laten"
APELDOORN. - "De

hedendaagse samenleving

vraagt van de politie geen

routinematige oplossingen,

maar maatwerk. Dat goede

eindprodukt vereist echter

een gedegen voorbereiding.

Daarom is het voor de poli-

tie van veel waarde, dat er

een goed beleidsvormend

overleg is met het O.M. en

het bestuur. Bij de bepaling

van dat beleid dienen alle

overheid staken op elkaar te

zijn afgestemd. De burger

mag niet de dupe worden

van verzuiling binnen het

overheidsapparaat.

De politieman op straat

wordt meestal als eerste

gekonfronteerd met de on-

rechtvaardigheden die het ge-

volg zijn van zo'n verzuild

funktioneren. Als hij, de

politieman, die problemen

signaleert, zal hij - voor zo-

ver zijn bevoegdheden hem

dat toelaten - een (me-estal

tijdelijke) oplossing aanbie-

den. De politie echter zal

zich in zijn totaliteit ook

plotseling gesteld zien voor

problemen die acuut om een

oplossing vragen. In die ge-

vallen zal de politie beleid-

vormend overleg met het bo-

ven haar gestelde gezag moe-

ten aanvangen. Bestuur en

O.M. dienen dan onverwijld

aan de overlegtafel plaats te

nemen. Het mag niet zo zijn,

dat de politie lange tijd de

vrije teugel wordt gelaten en

vervolgens in een laat -

soms te laat - stadium

wordt gekorrigeerd" .

Aldus mevrouw I. C. S. van

Bergen, die op 9 oktober in

Apeldoorn het woord voerde

namens de twaalf nieuwe

Rijkspolitie-officieren die op

18

die dag door de Algemeen

Inspecteur werden beëdigd:

Dir. off. 3e kl. T. J. Prenen

en off. Ie kl. J. van Luinen,

beiden te Voorburg, de offi-

cieren 2e kl. M. H. M. Roe-

rink (Roermond), J. Hout-

kamp (Amsterdam), A. Pol-

derman (Den Bosch), F. H.

A. Langhout (Leeuwarden),

C. F. Busschers (Zwolle), W.

E. Schepers (Den Haag), M.

J. Stout (Assen), I. C. S.

van Bergen (Utrecht), A. P.

A. Visser (Alkmaar) en C.

M. C. van der Aa (Eind-

hoven). (AH)

Aperloo kreeg halve
korps over (Je kast

UTRECHT. - Op 28 sep-

tember hield hij z'n laatste

séance. Op die dag had hij de

leiding ('in de sportzaal ben

ik de baas') bij de sporttest

van kandidaat-adspiranten

voor het korps Rijkspolitie.

Adjudant H. J. Aperloo,

sportinstrukteur van de ge-

meentepolitie Utrecht, as-

sisteerde 27 jaar lang het

korps Rijkspolitie bij de se-

lektie van aanstaande wacht-

meesters. In een informele

bijeenkomst op het Bureau

Personeelsvoorziening te
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Utrecht heeft hij afscheid ge-

nomen. Het was een 'genera-

le repetitie' voor een groter

treffen dat hem door zijn

eigen korps zou worden aan-

geboden wegens zijn funktio-

neel leeftijdsontslag.

Verschillenden in het korps

hebben het voor een deel aan

Aperloo te danken dat ze die

laatste paar decimeters in het
klimtouw konden overbrug-

gen om daardoor 'tenminste

dat zesje te halen!' en een

kans te krijgen te worden

aangenomen. Er zijn er ook

die met zijn houding wel wat

moeite hadden. Aperloo:

"Ik weet het. Ik ben autori-

tair en ik heb na afloop van

zo'n test wel eens gedacht 'ik

heb het verkeerd gedaan'.

Mijn bedoelingen achter

mijn optreden waren echter

goed. Ik voelde me-bij de se-

lektie nauw betrokken en

wist me er medeverantwoor-

delijk voor dat er een politie-

man op straat komt die te-

gen een stootje kan".

Maastrichts Jumbo-
peloton op bezoek
bij Vughtenaar

DEN BOSCH. - Enige tijd

geleden schreef Saartje Bur-

gerhart onder het kopje

'Niet zo gek' in de Volks-

krant .al eens over hem.

Over 'de vriendelijkste man

van Nederland', vinden de

leden van herM.E.-peloton

(' Jumbo-peloton') uit

Maastricht:

"De man staat bijna altijd

op een kruising in Vught.

Hij regelt daar op zijn ma-

nier het verkeer en als wij'

voorbij komen, zwaait hij

erg vriendelijk. We wilden

die vriendelijkheid eens belo-

nen", aldus de M.E.-ers, die

onderweg van Neerijnen.

waar ze een week hadden ge-

oefend, op de terugreis wa-

ren naar het verre zuiden bij

de Vughtenaar stopten om

hem een rokertje aan te bie-

den. (PC)

(Foto Wmr. v. Dongen,

Beek)

Kapitein Erckens (r) en de

adjudanten Peerboom en

Van den Heuvel in gesprek

met een beduusde Vughte-

naar.

Niet zo gek
ZE %eelen dat-te gek IS. Die. die is

niet ,oed In het hoofd, UIlen u.

En inderdaad, wIe gaat er nou de hele

dal slaan kijken bij een kruISpunt

naar de auto's. Zomaar stean en klj.

ken, zomer en Winter. naar de auto's.

Naar het stoppen. optrekken. lan,-

".raun ,van dUizenden auto's. Kijken.

's morlens en 's mtddals, handen op

de rul. buik vooruit, in de stank. de

hurle, VIJf tra,e. afeemeten passen

naar links, staan, kijken, vijf p.s~

teruI. alle dacen van de week. Wie

doet dat nou. Hij.

Al j.~n i\.aat hij daar bij het kruis-

punt van welen. beveiligd door stop-

nebten. Een vast punt, vertrouwd

beeld voor de regelmatice gebruijter

van de weg, Hij staat, hij kijkt en,

stoppend voor het rode heht, kijken

Lij naar hem, Een vreemde flluur,

Zwarte leren jas, buik vooruit, han·

den op de rug, valhelm op, zwarte

teren laarzen. Politie'! Nee, jets dat

••ueee maar tegen politie aanleunt en

dal niet Kht IS. Geen bevoe,dhMen.

Ge\'aarloos dus. KJtn ons niks maken.

Speelt dur een spelletje zeker Het

~hlldert een glimlach op de lezlch.

ten achter de autoraampJe5, De- vet-

eende keer een ceheven hand, een

Iroet. We hebben je door. JIJ lipeelt

polibet)e, Maar je bent het niet echt.

Hahan.! Leuk. Dag.

!dur noon ltimlacht hij tërug. En

zijn groet IS van een afgemeten ernst,

het leWlcht van de gezagsdrager in

runene.
Langzaam Iaat. achter ZIJn rug, de

ene hand de andere gaan. Die' komt

eenurneter voor centimeter naar vo.

rvn Passeert de zwarte lederen borst-

vlakte En houdt balt ter hoogte van

hl" met dl.' valhelm gedekte hoofd

.Aldaar wrkkelt de wnsvtnger Zich los

en verhert ZIch tot loodrechte stand.

\"l·rtlk aal voor het gezicht. Ik heb JO,-\

pak genoteerd. zegt de vmger Ik ken

Je canlcn voortaan. voor acver het 't

pureren van dit. rnun kruispunt.

betnft

Die is lek, helemaal ,ek, UDen U'

achter de raampJes. zeuen het met

waardering. Waar vmd )e dat no •. Oe

dorpscek IS uit&eftorven De straten

rijn kàal en zonder verrusln&en En

dau staat nu ineens ftn lek, de he-

mel rij geprezen en cedankt.

Met het leven wou 't ook al ruet

lukken vroeger, weten de U'uers. Ze

hadden er de handen vol aan op de

zusterschool. Een vak lerrn dat ZInde

'm niet. En als iets hem Riet zint. nou,

dan is te een kwa.}e', T~lli& hebben

ze ouders wat centen. en zo kan·te

daar nou op de stoep staan, elke dal

die ëe coeie god Beett.
Soms cebeurt er iets op het kruis-

punt. Eén der duizenden auto's raakt

een endere. Dit is Het Ogenblik. Hier-

op heeft hij gewacht, dac na da,. Dit

is het moment dat hij de .toep verte-

ten kan. Zonder haast evenwel. Def·

tiC, Waardig. Tot het verschijnen van

de werkelijk met bevOt',dhedcn beo

kleden, Is hij nu de eerst verentweer-

delijke voor dit 5tuk)e van Nhrlands

wecennet. dit is Immers zun knns-

punt, en daar IS nu iets mis.

Hij stapt de rUwec op. HlJ heft

lanp.aam, mrt crool leu,. de ,ehele

arm. Hlj zet het verkeer stil Dat

reaceert cehooruam. Die helm, dit'

zwarte leren Jas, laamn, 't zal wel ...

HIJ beveelt met vaardJae hand (&eoe-.

fend'! Thuis voor de sple,el'!) ëëe

voor één de op zijn wenk tot sttlstand

gekomen automoblt'len. Over de ene

eubaen mogen ze van hem hun ~..el

vervolgen, De regelmauce gebrUI-

kers groeten, als gewoonlijk. lachen

hem toe 'Van achter de voornut nu

Die gek~ Wat leuk voor 'm' Maar hiJ

groet niet terug. HIJ kijkt over ze

heen, Hoog epgerrcht, de arm

geheven .

Ze zeggen dat-re gek is, maar als hiJ

eens op een dag met meer op dat

krUispunt zal Slaan. wat zal hiJ dan

iemist worden

SAARTJE BURGERHART

Voor de scheidende funktio-

naris ("ik ben dankbaar dat

ik het werk heb mogen

doen") en zijn echtgenote

waren er geschenken en bloe-

men. Per slot van rekening

heeft hij meer dan de helft

van het korps Rijkspolitie

over de kast gekregen. (AH)

Foto H. L. v. Harrevelt

'Politieman lost steeds
meer misdrijven op'

"Niemand zal willen ontken-

nen dat een gewapende over-

val op een bank of juwelier

een ernstiger misdrijf wordt

genoemd dan een inbraakje

of een fietsendiefstal. Bij de

beleidsbepaling gericht op

een systematische kriminali-

teitsbestrijding dient óók te

worden overwogen dat bij de

'minder ernstige' delikten

ruim duizend maal zoveel

mensen het slachtoffer wor-

den als bij roofovervallen.

Opmerkelijk is ook het ver-

schil in schade. In 1977 be-

droeg de totale buit bij

overvallen circa tien miljoen

gulden. Bij inbraken in wo-

Justitie Minister De Ruiter:

UTRECHT. - "Hoewel de

werkdruk voor de politie op

het gebied van de kriminali-

teit jaarlijks toeneemt, blijkt

dat de politieman in absolute

zin per jaar steeds meer mis-

drijven oplost. In de periode

van 1974 tot 1978 steeg de

gemiddelde politiesterkte met

20070.Het aantal opgeloste

misdrijven echter nam met

35% toe".

Dat zei minister J. de Ruiter

van Justitie op 15 oktober

bij de opening van de vierde

internationale beveiligings-

beurs 'Security '79' te

Utrecht.

19
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ningen en bij fietsendiefstal-

len - de minder ernstige de-

likten - werd voor ongeveer

129 miljoen ontvreemd. Telt

men daarbij op de braak-

schade dan is een totaal

schadebedrag van 200 mil-

joen niet irreëel. Per delikt

verschillen de gevolgen in de

twee categorieën getalsmatig

aanzienlijk en kunnen inbra-

ken, fietsendiefstallen, win-

keldiefstallen en vernielingen

inderdaad als minder ernstige

delikten worden gekwalifi-

ceerd. Het zou, gelet op de

ontwikkelingen, onverant-

woord zijn te denken dat de
politie met minder ernstige

delikten minder ernst mag

maken", vond de minister.

Meer V.M.-
funktionarissen

Hij stelde in het vooruitzicht

dat het aantal politiemensen

dat zich met het voorkomen

van misdrijven bezighoudt -

thans zijn dat bij de Rijks-

politie zeventien - nog ver-

der zal worden uitgebreid.

De minister: "Het behoort

tot de taak van iedere poli-

tieman kriminaliteit te voor-

komen en op te sporen. Zij

zijn het echter die de erva-

ringskennis van de politie

met betrekking tot het voor-

komen en verminderen van

strafbare feiten toegankelijk

maken voor het publiek. Er

zal een stimulerende invloed

van hen uitgaan op kollega's

die vanuit een andere funktie

een taak hebben bij het

voorkomen van
kriminaliteit. "

Misdaadartikelen

De minister stond even stil

bij de gevolgen die van de

publiciteitsmedia uitgaan op

de gevoelens van onveiligheid

bij de burger: "Een onder-

zoek dat het WaDC enkele

jaren geleden uitvoerde gaf

aan dat méér onveiligheid

op zichzelf niet of nauwelijks

leidt tot grotere veront-

rusting. Zelfs niet wanneer

men slachtoffer werd. Het

lezen van misdaadartikelen

bleek evenwel in veel grotere

mate tot verontrusting aan-

leiding te geven. In de visie

van de overheid, die het tot

haar taak rekent de veilig-

heid te bevorderen, is het ge-

wenst dat men de gevoelens

van' onveiligheid bij burgers

niet overmatig aanscherpt".

AVD' ers gaan
meerijden met
vrachtverkeer

DRUNEN. - "We hopen

binnenkort een begin te ma-

ken met uitwisseling van on-

ze chauffeurs met het per-

soneel van de vrachtwagen-

combinaties op onze snel-

wegen. Er is al meer dan

eens geopperd, dat het voor

ons van nut kan zijn op de

hoogte te geraken van.de be-

roepsproblemenvan de

vrachtwagenchauffeur. Aan

de andere kant is het - naar

mijn mening - zinvol als hij

wat meer inzicht krijgt in

ons werk."

Dit voorstel poneerde kolo-

nel A. C. Vogel, comman-

dant van de Algemene Ver-

keersdienst op 6 oktober op

een bijeenkomst in Drunen,

waarop 176 schadevrije 'Rid-

ders van de Weg' door -.

A VD'ers A. W. Veenvliet (r) en J. J. Otten demonstreren

hartmassage op de reanimatiepop voor mevr. Smit-Kroes.

Rechts van haar de heer Fennekes van de Vereniging van

Hartpatiënten. De andere toeschouwers zijn de kolonels

Vogel (l) en Van Laar. (Foto Thuring, Den Haag)
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kort
&klein

gelezen

• Er is 11 miljoen gulden

beschikbaar voor de bouw

van een nieuw distriktsburo

in Dordrecbt. (Sjampetter)

• Er is ook een miljoen
op tafel gekomen voor de

buisvesting van de Avn.
Voor dat bedrag mag een ge-

huurd pand aan de Hoofd-

straat 82 in Driebergen wor-

den verbouwd en ingericht.

(AVD-krant)

• Binnenkort zullen politie-

mensen en geestelijken van

de Evangelische Kerk in de

Duitse plaatsen Flensburg,

Itzehoe, Kiel en Lübeck

samenkomen om ervaringen

die ze bij het aanzeggen van

onbeilsboodschappen hebben

opgedaan, uit te wisselen,

om daarmee onervaren poli-

tiemensen raad te geven.
(Zwolse Crt.)

• De Dienstenbond van het

CNV en de bezetters van het

Nunspeetse bedrijf Servall

hebben het gemeentebestuur

en de Nunspeetse Rijkspolitie

bedankt voor het taktvol op-

treden tijdens de bezetting.

(Zwolse Crt.)

• D. C. Feijlbrief (Nijme-

gen) voorziet dat Nederland

in een 'beveiligingswedloop'

zal terechtkomen.

(Volkskrant)

• Direkteur Van Steende-

laar van de opleidingsschool

van de gemeentepolitie in

Leusden verwacht dat er in

het begin van 1980 een nieuw

opleidingsprogramma gereed

zal zijn, waarin een verlen-

ging en een praktijkstage zijn.

opgenomen.

(Amersfoortse Crt.)
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staatssekretaris van Verkeer

en Waterstaat, drs. Neelie

Smit-Kroes werden onder-

scheiden.

De staats sekretaris liet op de

bijeenkomst weten dat zij

werkt aan een strenger rij-

examen voor grotere vracht-

auto's. Haar gedachten gaan

uit naar een examen voor

een 'groot rijbewijs', af te

leggen in een vrachtwagen

van tenminste 7000 kilo-

gram. Ook de bevoegdheid

om met de vrachtauto zware

aanhangwagens te trekken,

zou niet langer automatisch

moeten worden verleend.

Ook hiervoor zou een afzon-

derlijk examen moeten

komen.

De Nederlandse Hartpatiën-

tenvereniging, in de persoon

van hoofdbestuurslid. coör-

dinator reanimatie, de heer

C. Fennekes kreeg bij de ge-

beurtenis de gelegenheid in te

gaan op het nut van het vol-

gen van een reanirnatiekur-

sus. Kolonel H. van Laar,

direkteur van de Verkeers-

school van het korps

Rijkspolitie kreeg door de

vereniging een reanimatiepop

aangeboden, waarop hande-

lingen als hartmassage en

mond-op-mond-beademing

kunnen worden beoefend.

Van de zijde van de Rijks-

politie bestaat belangstelling

voor het volgen van oefenin-

gen in deze vaardigheden. De

AVD en de opleidingsschool

beschikken al over instruk-

teurs die hun kennis op dit

gebied kunnen overbrengen.

Op de binnenplaats van

Autotron waren alle 'Rid-

ders' en andere genodigden

in de gelegenheid materiaal

van AVD, de groep Drunen,

brandweer en een takel-

bedrijf te bezichtigen. Voorts

was men in de gelegenheid

demonstraties door het per-

soneel van de diverse mee-

werkende instanties te aan-

schouwen. (AH)

graag iets laten zien van onze

technologie". Dat zei dis-

triktscommandant C. H.

Honcoop op 27 september in

Zwolle tegen 'zijn' burge-

meesters en vertegenwoordi-

gers van het Openbaar Mi-

nisterie waarmee dit distrikt

samenwerkt.

Op het distriktsbureau wer-

den de gasten op de hoogte

gesteld van de organisatie

van het distrikt en de plan-

nen voor de toekomst. Er

was ook gelegenheid kennis

te riemen van wat onder

meer de verkeersgroep, re-

cherchegroep, technische re-

cherche, jeugdzaken en

meldkamer kunnen beteke-

nen voor de uitvoering van

de Rijkspolitie. Tijdens de

lunch, een gelegenheid die

Burgemeester Quarles van Ufford (Dal/sen) en de Walther P 5.

werd aangegrepen om

'Rijkspolitiezaken' te doen,

liet burgemeester K. Bossen-

broek van Genemuiden mede

namens zijn kollega's weten,

dat de uitnodiging voor de

bijeenkomst binnen het

bestuur bijzonder werd ge-

waardeerd. HU veronderstel-

de door de inkijk beter in de

gelegenheid te zijn zinnig

over het politiewerk mee te

praten.

Na de middag voerde een

bustocht naar een schietter-

rein in Wezep, waar mate-

rieel van de Algemene Ver-'

keersdienst stond opgesteld,

een heli was geland en het

nieuwe politiepistool kon

worden beproefd. (AH)

Bedroefde etherpiraten

Foto: AVD-Fotodienst

In 'Stad en Streek' kon men

onlangs deze wonderlijke ad-

verten tie terugvinden. Kenne-

lijk had de plaatsing ervan te

maken met het beëindigen

van zendaktiviteiten in de

Betuwe.

BREAK BREAK BREAK

Heden is toch nog onverwachts door een noodlottige gebeurtenis van
ons heengegaan onze innig geliefde

27 M.e. Bakjes-Pony
23 kanaais en formac 40 kanaais

Sinds een l,S jaar in ons rijkelijk bezit geweest.

De vernietiging heeft in alle stilte plaatsgevonden op 6 juli 1979, op het
politiebureau te Lienden,

DE TWEE DIEPBEDROEFDE FAMILiES

De overige 27 Me leden, leven met de diepbedroefde families mee.
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Burgemeesters van
Overijssel en O.M.
te gast bij RP-Zwolle

ZWOLLE. - "Wij van de

staf van het district Zwolle

hebben te weinig kontakt

met onze partners van het

bevoegde gezag in het veld,

terwijl er zoveel van onze

mensen, van zowel de

algemene- als de justitiële

dienst in dat veld werken.

Bovendien maken wij vaak

gebruik van uw gastvrijheid.

U bent altijd snel bereid de

agenda te trekken, afspraken

te maken of op het laatste

moment te wijzigen. Wij

hebben er behoefte aan de

kontakten met u te verstevi-

gen en tenslotte willen we u
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COVW gaat veilig-
heid waterverkeer
coördineren

DEN HAAG. - "Neder-

land is een waterland en

Nederlanders zijn mensen die

alles willen samenballen in

organisatie en reglemente-

ring. Dan ligt een konklusie

al voor het oprapen: een

commissie Centraal Ov:erleg

Verkeersveiligheid te Water

zou dan het summum van

gelukzaligheid zijn, want zij

kan alles wat met water heeft

te maken reglementeren. Zo

is het echter niet. De ver-

keersveiligheid te water vergt

de aandacht van velen. Het

verheugt me daarom dat ik

thans de COVW kan installe-

ren. Een groep van

overheidsdienaren die op het

gebied van de verkeersveilig-

heid op de binnenwateren

weten waarom het gaat".

Dat zei ir. D. S. Tuinman,

minister van Verkeer en Wa-

terstaat op 17 september.

De commissie, waarvan mr.

H. R. G. Feber~ advocaat-

generaal bij het gerechtshof

in Den Haag, voorzitter is en

waarvan voor de Rijkspolitie

te Wlrer commandant R.

den Breejen en distriktscom-

mandant J. G. W. Bär deel

uitmaken, is ontstaan op ini-

tiatief van de heren Bär

(RPtW), Boerwinkel (OM),

Koopman en Van Hoften

(RWS).

Zij heeft tot taak de samen-

werking en coördinatie te be-

vorderen tussen de diensten

die betrokken zijn bij het

toezicht op het scheepvaart-

verkeer en bij het handhaven

van de veiligheid op de vaar-

wegen. De commissie moet

de ministers van Verkeer en

Waterstaat en Justitie advise-

ren over de maatregelen die

de veiligheid en de goede or-

de op de vaarwegen kunnen

bevorderen en voorstellen

doen voor de inhoud en toe-

passing van de wetgeving op

dit punt. Haar funktie IS te

vergelijken met de funktie

van de Centrale Politie Ver-

keerscommissie (CPVC).

RP-Kapel tegen publiek:

'Neerlant let
op u saeck'

DEN HAAG. - In een in-

formele bijeenkomst op 2

oktober in de Rooksalon op

het Binnenhof in Den Haag,

heeft dirigent Jan Schaap

van de Rijkspolitiekapel

voorzitter Dolman van de

Tweede Kamer de band met

de opnamen van de begin-en

pauzetune, bestemd voor ge-

bruik op de rechtstreekse te-

lefoonlijnverbinding met de

Tweede Kamer, overhandigd.

Bij de bijeenkomst waren

onder anderen aanwezig: de

minister van CRM, mevr. Til

Gardeniers en de staatssekre-

taris voor Verkeer en Wa-

terstaat mevr. Neelie Smit en

Kleine bezetting van de kapel

bij de opname.

allen die op een of andere

wijze betrokken waren ge-

weest bij de totstandkoming

van het projekt.

De Rijkspolitiekapel had

voor het vervaardigen van de

tune in Vara's studio 1 opna-

men gemaakt van een aantal

muziekstukken in verschillen-

de bezettingen. Tenslotte is

de keus gevallen op 'Neer-

lant let op u saeck' uit Vale-

rius' Gedenkklank.

Met de tune zal de kapel de

regelmatige gast zijn van be-

langstellenden voor het

Haagse politieke gebeuren

die middels een rechtstreekse

telefoonverbinding in de ge-

legenheid zijn de aktiviteiten

in de Tweede Kamer te vol-

gen. (AH)

(Foto Limburgs Dagblad)
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Wachtmeester en
Rijkswachter samen
in de boot

ROERMOND. - Voor

watersporters op de plassen

rond Stevensweert die de

spelregels bij herhaling aan

hun laars lapten, was er deze

zomer geen lol meer aan.

Konden zij zich na een in-

Internationaal toezicht
door wmr. I K. Jouker (post

Maasbracht) en owmr. Part-

hoens van de R. W.

(Maaseik}.
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breuk op Nederlands gebied

rustig en ongekontroleerd te-

rugtrekken achter de rijks-

grens in het Belgische gedeel-

te waar de Belgische Rijks-

wacht vanaf de wal het toe-

kijken had omdat ze niet

over varend surveillancema-

teriaal beschikte, vanaf juni

van deze zomer is daarin ver-

andering gekomen. De Rijks-

wacht en de Rijkspolitie be-

mannen nu samen de Rijks-

politievaartuigjes die in de

zomermaanden te vinden zijn

in het grindwinningsgebied.

De internationale politiepa-

trouille is thans bij machte

aan beide kanten van de

grens op te treden en daar-

door - waar nodig - de

watersport (de beroepsvaart
. blijft voor rekening van de

Rijkspolitie te Water) in goe-

de banen te leiden. (AH)

RP' ers in Leek
kregen les voor-
koming misdrijven

GRONINGEN. - Drie

kollega's van de post Leek

keken wel wat op toen ze

's avonds na de dienst op de

fiets wilden stappen om naar

huis te rijden. Hun fietsen,

die achter het buro in de

rekken - onafgesloten, want

wie steelt er nu een fiets zo

dicht bij het hol van de

leeuw? - stonden gepar-

keerd, waren keurig op slot

gezet. Maar waar waren de

sleutels?

Op die vraag kreeg het drie-

tal de volgende dag ant-

woord, toen een van hen een

enveloppe uit de brievenbus

haalde met de drie verdwe-

nen fietssleuteltjes. Er was

een brief bij, waarin het

politiepersoneel er op werd

gewezen in het vervolg de

eigendommen beter te bevei-

ligen tegen diefstal.· (HJK)

Oranjekalender 1980
Pro Juventute

Onder het motto 'Geef de

jeugd een kans' heeft de ver-

eniging Pro Juventute - met

instemming van de Konink-

lijke familie - de Oranje-

kalender 1980 uitgebracht.

Zoals bekend komen de ba-

ten ten goede van het werk

voor jeugd en gezin.

Voor relaties in het buiten-

land komt er weer een

Oranjekalender uit met een

viertalig calendarium (Frans,

Duits, Engels en Spaans) en

de foto-onderschriften in het

Engels.

De Oranjekalender 1980 is

verkrijgbaar bij alle vereni-

gingen Pro Juventute /

Stichtingen voor jeugd en ge-

zin (j 6,75) of bij het lande-

lijke adres:

Kalenderaktie Pro Juventute,

Postbus 7101,

1007 Je Amsterdam,

Postgiro 51 7400,

(Tel. 020-7909 49).

Voor verzendkosten dient

f 2,25 extra te worden over-

gemaakt.

Bornese reservisten
in eigen schietkelder

BORNE. - Op 13 oktober

heeft burgemeester mr. K.

Th. M. Hehenkamp in zijn

gemeente een schietkelder

voor Rijkspolitie-reservisten

in Borne en de regio ge-

opend.

Geoefendheid met het wapen

is onderdeel van het paraat

zijn, vonden de vrijwillige

uniformdragers. Die gedach-

te werd door hun groeps-

commandant en klasse-

instrukteur onderschreven.

Een initiatief uit hun groep

had tot gevolg, dat de direk-

tie van een plaatselijke tex-

tielfabriek een deel van een

grote kelder beschikbaar stel-

de om er een schietkelder in

te richten. De gemeenteraad

verstrekte een subsidie en ve-

le deskundigen adviseerden

belangeloos. Na een half jaar

van hard werken in veel vrije

tijd kunnen de reservisten nu

over een "volwassen' schiet-

kelder beschikken. Op drie

banen van 6 of 12 meter of

een kombinatie ervan kan

veilig en in alle rust worden

geoefend. (WJG)

23
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Zwolle wil
politiemuseum

ZWOLLE. - In Zwolle

speelt men met de gedachte

er een politiemuseum te ope-

nen. De stad bestaat volgend

jaar 750 jaar en de Blauw-

vingers willen dit gebeuren

zeker niet ongemerkt voorbij

laten gaan. Een van de eve-

nementen zou de opening

moeten zijn van een deel van

het Zwolse huis van Bewa-

ring waarin de politie onder-

dak moet vinden.

"Het is niet de bedoeling om

er uitsluitend de geschiedenis

van de Nederlandse politie te

tonen. Wij denken ook aan

een informatiecentrum over

de hedendaagse politie", zegt

de heer W. C. F. C. Ridder

van Rappard, burgemeester

van Holten, die voorzitter is

van de werkgroep die de

plannen moet voorbereiden.

"We hebben veel goede

reakties van verschillende

politie-instanties op onze

plannen ontvangen. In zeke-

re zin hangt het er nu van af

of we de beschikking kunnen

krijgen over het onder-

komen", aldus de burge-

meester.

De werkgroep en het comité

van aanbeveling, waarin on-

der andere zitting hebben

mr. J. Grosheide, directeur-

generaal van politie van het

ministerie van Justitie, de

hoofdcommissaris van

Amsterdam de heer Th. C.

J. Sanders en de Algemeen

Inspecteur van het korps

Rijkspolitie, de heer P. J.

Plattel, zullen zich eind

november over de voortgang

met betrekking tot de plan-

nen beraden. (AH)

Sleutelclub op
opleidingsschool

HARLINGEN. - De kers-

verse adspiranten keken be-

hoorlijk op hun neus, toen

ze terugkwamen van een slo-

pend dijkloopje in gestrekte

draf, dat hun in de eerste

nacht van hun aanwezigheid

op de Rijkspolitie-opleidings-

school door een aantal fana-

tieke 'sportdocenten' was

opgedragen. De vloer van

hun nachtverblijf bleek be-

zaaid te zijn met konfetti.

De kastdeuren die na het

'alarm' vergeten waren af te

sluitee, bleken nu op slot te

zijR en de sleutel was er niet

meer. Op de kasten was een

'dienstmededeling' bevestigd

waar onder andere het vol-

gende te lezen viel:

"De commissie ter voorko-

ming van diefstal deelt mede:

- diefstal is zelfs bij en

door politie mogelijk,

- daarom behoort er geen

sleutel in het slot te zitten,

- de verdwenen sleutels zijn

in het drooghok op de

bovenste verdieping terug te

vinden."

Honderd sterk op elkaar lij-

kende sleutels werden inder-

daad teruggevonden.

Wie de ene partij bij het

nachtelijke gebeuren was, is

bekend. Uit welke personen

de andere partij bestond

niet. In elk geval niet uit

sportdocenten. (GMK)
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uitgereikt. Thuisgekomen de-

poneerde hij ze op tafel en

verliet de kamer. Toen Tru-

dy die dingen op de tafel zag

liggen begreep ze het meteen:

"Hij heeft vlooienbandjes

meegebracht, die goeierd.

'k Zal ze meteen maar om-

doen", en de katten werden

voorzien van de 'van-

vlooien-verlossende-bandjes' .

Of de aktie het verlangde re-

sultaat heeft opgeleverd ver-

telt het verhaal niet. Even-

min is bekend of er verdach-

ten zijn opgebracht die zijn

geboeid met vlooienbandjes,

(GAB)

Plastic wegwerp-
vlooienboeien

DEN BOSCH. - Kollega

Goyer en zijn vrouw Trudy

uit Mill hebben twee katten,

die deze zomer, net als zo-

vele andere huisdieren, nogal

wat last hadden van vlooien.

"Maar eens vlooienbandjes

kopen", besprak men in het

gezin en daar bleef het bij.

Ongeveer tegelijkertijd echter

kreeg politieman Goyer

plastic wegwerphandboeien

Wachtmeesters
speelden
(straat- )toneel

BREDA. - Of de wacht-

meesters Eras en Van

Ostaaijen nu echt zo'n ple-

zier hadden aan de 'opknap-

beurt' die ze onder het toe-

ziend oog van veeltallig pu-

bliek hadden te ondergaan,

is niet bekend. Toen zij in

Zundert bij het laatstgehou-

den traditionele bloemen-

corso doelwit werden van de

aktiviteiten van een groep

straattoneelspelers, zat er

voor hen niet veel anders op

dan het spelletje mee te spe-

len.

Sukses was er in elk geval

weggelegd voor de groep met

het 'schoonheidskoffertje' ,

die met een leuke act veel

aandacht trok en de hilariteit

van het publiek opriep. (SW)

Res. wmr. J. van Ostaaijen

uit Rijsbergen (L.) heeft nog

zijn twijfels.

(Foto G. P. Goyer)

Wmr. D. M. J. M. Eras van

de groep Dongen heeft zich

schijnbaar al in zijn nieuwe

rol ingeleefd.
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Massop.

Alle inspanningen leidden in

de voorjaars- en zomer keu-

ringen tot de verkiezing uit

een totaal van ca. 600 hon-

den om mee te mogen doen

aan de kampioenswedstrij-

den.

De Leusdenaar is nog niet

aan het eind van zijn latijn

met zijn hond. Volgend jaar

hoopt hij mee te doen aan

de nationale kampioenstitel.

(AH)

Van der Spa en Thies
winnaars op
RP-paardensportdag

WASSENAAR. - De rui-

ters B. A. van der Spa (bere-

den groep Bilthoven) en F.

Thies (bereden groep Hooge-

veen), hebben met respektie-

velijk Frank en Kally-H de

onderdelen springen en

cross-country gewonnen op

de traditionele paardensport-

dag voor RP's bereden groe-

pen die meteen na Prinsjes-

dag werden verreden op het

landgoed 'Voorlinden' te

Wassenaar. Bij het springen

legde Van der Spa in de bar-

rage het parcours foutloos af

in een tijd van 34,9 secon-

den. Tweede werd A. P. van

Dam (Bilthoven) met Bram

die er 40,8 seconden over de-

den, gevolgd door H. B.

Groothuis (Bilthoven) met

Athos in 42 seconden.

De equipe van Bilthoven ein-

digde daarmee als eerste op

dit onderdeel, gevolgd door

Hoogeveen en Wassenaar.

Bij de crosscountry maakte

Thies een tijd van 4.38 minu-

ten. Te Velde (Hoogeveen)

met Balder deed een seconde

meer over het traject en

A. A. M. van Wijlick (Box-

tel) met Zagreb legde de af-

stand af in 4.49 minuten.

Bij de equipes won Hooge-

veen, gevolgd door Huls-

horst en Boxtel. De best ge-

plaatste groep na de twee on-

Dordrecht winnaar
schietkampioenschap
bij reservisten

HELMOND. - Het schiet-

team van het distrikt Dor-

drecht heeft op 15 september

op de regionale politieschiet -

baan te Helmond het korps-

kampioenschap schieten voor

Rijkspolitie-reservisten ge-

wonnen. 145 punten bleken

voldoende voor het in de

wacht slepen van de (nieuwe)

wisselbeker die door de Alge-

meen Inspecteur ter. beschik-

king was gesteld.

Roermond bezette in de

eindstand de tweede plaats

met 142 punten, distrikt

Amsterdam werd met 141

punten derde.

Bij de strijd om de persoon-

lijke titel bleek dat ook hier

het distrikt Dordrecht het

hoogste scoorde. Res.-wmr.

Rietdijk - goed voor 96

punten - bezette in de eind-

rangschikking de eerste

plaats, gevolgd door zijn

kollega's v.d. Ven (Eindho-

ven) en Baerten (Roermond)

met ieder 94 punten.

(A. H. Renshot)

derdelen bleek tenslotte die

uit Hoogeveen te zijn.

De stijlprijs werd gewonnen

door P. S. J. Stevens met

Balou, eveneens uit Hooge-

veen.

De Boer en
Van Kaam beste
schutters 1979

GORSSEL. - De AVD'er

H. D. de Boer en kollega A.

C. van Kaam uit het distrikt

Middelburg mogen zich sinds

28 september de beste kara-

bijnschutter respektievelijk

pistoolschutter van het korps

noemen. Het team van

West I kon na afloop van de

kampioenswedstrijden, die

onder ideale weersomstandig-

~

heden op de schietbaan te

Gorssel werden gehouden,

vijf punten aan de

kampioen-generaal-score toe-

voegen.

Eindstand pistool: 1. A. C.

van Kaam (West I) met 193

punten, 2. J. C. Verkerk

(Zuid) met 192 punten en 3.

K. Bakker (Noord) 189 pun-

ten.

Eindstand karabijn: 1. H. D.

de Boer (West 11) 194 pun-

ten, 2. C. Bakker (West 11)

193 punten en 3. A. Ballema

(Noord) 190 punten.

De totaal uitslag equipes luid-

de: 1. West I 482 punten, 2.

Zuid 480 punten, 3. West 11

479 punten, 4. Noord 474

punten, 5. Oost 473 punten.

(CAvdH)

In de mijnstreek won
Oost van West

MAASTRICHT. - In

Sweikhuizen hebben twee

Rijkspolitie-elftallen uit de

oostelijke en de westelijke

mijnstreek tegen elkaar ge-

voetbald. Na een ruststand

van 3-0 voor de oostelijken

wisten de voetballers uit het

westen de stand enigszins ac-

ceptabel te maken door twee

tegendoelpunten te scoren.

De groepscommandanten uit

de mijnstreek zien wel iets in

een dergelijk sportief treffen.

Zij willen van deze voetbal-

ontmoeting een jaarlijks te-

rugkerend evenement maken.

(PC)

~

QP

ti? ~P

~~ --->-~ ---....--
---:-:::~:=------ ---'*'=~-- -------'----~------~- ~~
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H" reee ... D' ,oe ...

door K. Knevelbaard

Illustratie: G. Schut

Het zal 's avonds een uur of elf geweest

zijn, toen mijn maat en ik de - toen

nog niet oranje/wit gestreepte - GSA

onopvallend bij de kruising parkeerden.

Om het publiek te wijzen op de gevaren

van het verkeer en daarbij de baas te-

vens te laten weten dat deze twee dienst-

doende politiemensen bereid waren

voor hun salaris te werken, hadden we

ons voorgenomen hier nog even een

paar kentekens te noteren van al te

haastige automobilisten die het rode

licht van de verkeerslichten zouden ne-

geren.

Onze plaats was kennelijk niet onopval-

lend genoeg; iedereen volgde de aanwij-

zingen van de driekleurige robots keurig

op. Het werd steeds later, tot er op den

duur zich geen kip meer op straat liet

zien.
Plotseling aktie! Ik stootte mijn maat,

die zijn ogen even had gesloten voor de

werkelijkheid, in de zij. Er naderden

twee fietsers de kruising. Als eerste pas-

seerde een gebogen mannetje amper

honderd pond, op ongeveer 25 meter ge-

volgd door een struise dame, die - zo te

zien - gemakkelijk het dubbele woog.

Echt een type uit de tijd dat een groot

gezin nog een zegen heette. De onderlin-

ge afstand gaf voor mij de zekerheid,

dat het tweetal bij elkaar hoorde. Ik

schatte hen zo rond de f.l.o, gerechtigde

leeftijd.

Na het passeren van het tweetal ging al-

les zoals het behoort, n.l. heel snel. Ik

zag dat haar achterlicht niet brandde,
startte de motor en scheurde weg. Wij

brachten de GSA naast haar

'Wilt u even afstappen, mevrouw?',

riep mijn kollega.

Als door een wesp gestoken werd haar

rug nog rechter. Ze verhief zich van

haar zitplaats, bracht het linker gedeelte

van het landingsgestel naar het asfalt,

trok het been weer op en na vijf herha-

lingen was de snelheid van haar fiets zo-

danig gedaald dat ze wel kon afstappen.

Twee vragende, doch geen tegenspraak

duldende ogen keken ons aan.

Op onze opmerking dat het achterlicht

van haar fiets het niet deed, schalde

plotseling een geheel nieuw stopteken

door de stille straat: 'Héé ...

Dóé ... !!Komdoeeseem'hier!!'Wij

zagen hoe het nog voortploeterende

mannetje na een noodstop van de fiets
sprong. Zo snel zijn korte beentjes hem

konden dragen kwam hij terug. Hier

brulde vrouwlief hem toe: 'Ik docht

da's doe mien achterlicht moakt

haast lll '

Onder zijn pet krabbend betoogde de

lOO-ponder stamelend, dat hij het ach-

terlicht van zijn vrouw inderdaad her-

steld had, maar misschien niet helemaal

goed.

De stortvloed van beschuldigingen die

hierop over hem werden uitgestort, had

tot gevolg dat het mannetje zo mogelijk

nog kleiner werd en dat in enkele huizen

aan de straat het licht aanging. Me-

vrouw zag ons kennelijk niet meer,

maar dat was maar goed ook! Voor on-

ze ogen voltrok zich een soort recht-

spraak die wij nog nimmer hadden mee-

gemaakt. De ondeugdelijke fiets werd

tegen een hekje geplaatst, de fiets van

pa werd gevorderd en moe verdween in

de nacht met achterlicht en de opmer-

king: 'Redt die moar mit dien zootje'.

(Het wakend oog).

-:
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Distrikt Alkmaar

Andela, O. te Enkhuizen per 1-7-79 bevorderd tot

owmr. te Middenmeer.

Boer, C.I. de te Weesp per 1-10-79 bevorderd tot

owmr.

B08rsma, W. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

adj.

Grooteman, M.N.M. te Langedijk per 1-10-79 be-

vorderd tot wmr. I.

Heusden, F.G. van te Texel per 1-10-79 bevorderd

tot wmr. I.

Janse, T. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

owmr.

Ruiter, J.J. te Alkmaar per 1-10-79 bevorderd tot

wmr.1.

Tegelaar, H. te Bergen per 1-10-79 bevorderd tot

wmr.1.

Vries, J.P. de te De Koog per 1-9-79 bevorderd tot

wmr.

Wit, L. de te Bergen per 1-10-79 bevorderd tot

wmr.1.

Woestenberg, A.F. te Grootebroek per 1-10-79

bevorderd tot wmr. I.

Distrikt Amsterdam

Bentick, R. res. wmr. te Landsmeer per 1-10-79 de

dienst verlaten.

Canters, R. res. wmr. te Edam per 15-9-79 de

dienst verlaten.

Dekkers, P.P. wmr. I te Kleine-Sluis per 1-10-79

de dienst verlaten.

Engelbregt, F.P.M. te Amsterdam per 1-10-79 be-

vorderd tot owmr.

Groot, F.A. te Kortenhoef per 1-10-79 bevorderd

tot owmr.

Jonge, R. de res. wmr. te Beemster per 15-9-79 in

dienst getreden.

Laar, F.W. van te Amsterdam per 1-10-79 bevor-

derd tot owmr.

Meulen, J. v.d. te Ouderkerk per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Mulder, B. res. wmr. I te Beemster per 7-9-79 met

flo.

Oesterveen. J. res. wmr. te Muiden per 15-9-79

de dienst verlaten.

Sanderson, e.M. res. wmr. te Edam per 1-10-79

de dienst verlaten.

Siewers, G. te Amsterdam per 1-10-79 bevorderd

totowmr.

Visser, L. owmr. te Amsterdam per 1-11-79 de

dienst verlaten.
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personalia

Distrikt Apeldoorn

Agelink, R. wmr. te Ermelo per 1-10-79 verplaatst

naar Swifterband.

Beelen, J. wmr. te Heerde per 1-10-79 verplaatst

naar Lichtenvoorde.

Bie, R.W. dewmr. te Ermelo per 1-10-79 verplaatst

naar Brummen.

Blanken, H. res. wmr. I per 15-9-79 de dienst ver-

laten.

Brinkhuis, J.G. wmr. te Gassel per 4-8-79 ver-

plaatst naar Eefde.

Burger, C. wmr. te Lochem per 1-10-79 verplaatst

naar Doornspijk.

Coulier, W. wmr. te Eefde per 4-8-79 verplaatst

naar Gorssel.

Diest, W. van res. wmr. te Putten per 1-10-79 in

dienst getreden.

Elzerman, L. res. wmr. te Oldebroek per 8-9-79

met flo.

Haasjes, D.S.J. wmr. te Ermelo per 1-10-79 ver-

plaatst naar Nunspeet.

Hogenkamp, M.A.H.M. res. wmr. te Groenlo per

15-9-79 in dienst getreden.

Laarman, H. te Borculo per 1-10-79 bevorderd tot

wmr.1.

Leeuw, H. de owmr. te Neede per 1-9-79 ver-

plaatst naar Losser.

Leeuwen, J.H. van wmr. te Ermelo per 1-10-79

verplaatst naar Nijkerk.

List, R.R. wmr. te Ermelo per 1-10-79 verplaatst

naar Nunspeet.

Luimes, B.J. wmr. I te Apeldoorn per 18-8-79 ver-

plaatst naar Vorden.

Medema, H. wmr. te Ermelo per 1-10-79 verplaatst

naar Putten.

Meester, P. res. wmr. te Putten per 15-9-79 de

dienst verlaten.

Melis, E.A.A. van wmr. te Lochem per 1-10-79

verplaatst naar Twello.

Midden, J. van wmr. te Heerde per 1-10-79 ver-

plaatst naar Ruurio.

Oosterbaan, V.J. wmr. te Lochem per 1-9-79 ver-

plaatst naar Aalten .

Overeem, D. te Apeldoorn per 1-11-79 bevorderd

tot wmr. I.

Pannekeet, J.P. wmr. te Heerde per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vorden.

Reinbergen, J.H.H. te Apeldoorn per 1-10-79 be-

vorderd tot owmr.

Schaik, G.W. van te Hulshorst per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Scharrenburg, M.J. wmr. te Heerde per 1-10-79

verplaatst naar Neede.

Scholten, R.H.N.J. wmr. I te Aalten per 1-9-79

verplaatst naar Duiven.

Tabor, J.G. wmr. te Heerde per 1-10-79 verplaatst

naar Hengelo.

Thomassen, C.H. wmr. te Lochem per 1-10-79

verplaatst naar Gorsset.

Verwind, W.F. te Hoevelaken per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/IV Horn

KLASQ

Voorste rij v.I.n.r.: Wmrs. Gommans, Kemps, Ap-

pelhof. Braspenning, De Bruijn, Van Buul, Jansen,

De Goede.

Tweede rij: Adj. Knoors, wmrs. De Klerk,

Bloemsma, Everts, Gijsberts, Knoops, Van Herten,

owmr. Heugen.

Derde rij: Wmrs. Hartink, Goossens, Haartmans,

Van de Grind, Bloks, Dorsers, Coenjaerts.

KLASH

Voorste rij v.l.n.r.: Wmrs. Simons, Poppe, Van der

Smissen, Kroezen, Miesen, Tijs, Vodeb, Van de

Oever.

Tweede rij: Owmr. Bijl, wmrs. Traas, Van Zijl, Lam-

berigts, Takken, Marisaël, Van de Wijngaard, Van

Schilt, adj. Van Hek.

Derde rij: Wmrs. Van Loenhout, Schefter, Kruis-

brink, Langenberg, Mans, Sweegers, Wolfs.
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Weelden, A.C. van te Nunspeet per 1-10-79 be-

vorderd tot wmr. I.

Willems, R.F. res. wmr. te Brummen per 15-9-79

in dienst getreden.

Woudsma, O.A. wmr. te Heerde per 1-10-79 ver-

plaatst naar Nijkerk.

Distrikt Assen

Barelds, H.l. wmr. te Coevorden per 1-10-79 ver-

plaatst naar Schoonebeek.

Beswerda, R.O. van ols. per 1-10-79 benoemd tot

wmr. te Beilen.

Bluemink, R.A. wmr. I te Botger per 16-10-79 de

dienst verlaten.

Drijfhout, J. owmr. te Odoorn per 1-9-79 met tlo.

Habers, J.M. schrijver A te Assen per 1-9-79 aan-

gesteld als adm. ambt. C 3 te Ruinen.

Hoekstra, J. van ols. per 1-10-79 benoemd tot

wmr. te Coevorden.

Hummel, G. wmr. I te Zuidlaren per 1-10-79 de

dienst verlaten.

Klieren, A.H. van wmr. I te Beilen per 24-9-79 ver-

plaatst naar Assen.

Koerts, l. van ols. per 1-10-79 benoemd tot wmr.

te Coevorden.

Kommer, M.A. wmr. te Beilen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vries.

Kremers, l.M. wmr. te Beilen, per 1-10-79 ver-

plaatst naar Ruinen.

Moedt, H. wmr. I te Ruinen per 1-9-79 met tlo.

Mos, l.A.H. wmr. te Coevorden per 1-10-79 ver-

plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Mouw, E. van ols. per 1-10-79 benoemd tot wmr.

te Coevorden.

Oosten, J. wmr. te Coevorden per 1-10-79 ver-

plaatst naar Zuidwolde.

Oostindie, J. wmr. te Coevorden per 1-10-79 ver-

plaatst naar Serooskerke (distr. Middelburg).

Parol, B.W.J. van ols. per 1-10-79 benoemd tot

wmr. te Beilen.

Reinds, R.J. van ols. per 1-10-79 benoemd tot

wmr. te Coevorden.

Schaik, D.J. van wmr. te Beilen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Eelde.

Schuiling, H. adj. te Beilen per 1-11-79 met tlo.

Schuitema, R. adj. te Roden per 1-11-79 met tlo.

Sliekers, M. owmr. te Midwolda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Schoonebeek.

Vos, R.C. de van ols. per 1-10-79 benoemd tot

wmr. te Beilen.

Wagenaar, M. wmr. te Beilen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Eelde.

Vpma, S.J. van ols. per 1-10-79 benoemd totwmr.

te Beilen.

Zondag, E. owmr. te Annen per 1-10-79 de dienst

verlaten.

Distrikt Breda

Adriaenssen, L.A.W. owmr. te Goirle per 1-11-79

met tlo.

Arts, Th.M.M. res. wmr. te Goirle per 1-10-79 de

dienst verlaten.

Biene, S. van adj. te Rucphen per 1-9-79 met tlo.

Diesen, J.A.A.M. res. wmr. te Goirle per 1-10-79

de dienst verlaten.

Dooren, C.J.l. van te Wouw per 1-11-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Enders, J. wmr. te Rijen per 1-10-79 verplaatst

naar Breda.

Franken, R.B. wmr. te Oudenbosch per 1-10-79

verplaatst naar Loon op Zand.

Houdt, G.P.J.M. V.d. wmr. te Oudenbosch per

1-10-79 verplaatst naar Alphen en Riel.

Laarhoven, A.l. van owmr. te Hilvarenbeek per

1-10-79 met tlo.

Ligtenberg, H.A.M. van ols. per 1-9-79 benoemd

tot wmr. te Oudenbosch.

Ligtenberg, H.A.M. wmr. te Oudenbosch per

1-10-79 verplaatst naar Rucphen.

Meerbeek, R.A. van wmr. te Oudenbosch per

1-10-79 verplaatst naar Ossendrecht.

Millenaar van Herwijnen, Th. wmr. te Kaatsheu-

vel per 1-10-79 verplaatst naar Geertruidenberg.

Miltenburg, H.P. adj. te Goirle per 1-11-79 met

tlo.

Petersen, H. wmr. I te Breda per 1-10-79 met tlo.

Pisart, M.J. te Goirle per 1-11-79 bevorderd tot

adj.

Posthuma, J.H. wmr. I te Kaatsheuvel per 24-9-79

verplaatst naar Driebergen (AVO).

Schormans, V.M.l. wmr. te Kaatsheuvel per

1-10-79 verplaatst naar Zevenbergen.

Smitshoek, F.J. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-79

verplaatst naar Goirle.

Tuijtelaars, J.A. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-79

verplaatst naar Loon op Zand.

Verstallen, M.H.M. wmr. te Oudenbosch per

1-10-79 verplaatst naar Dongen.

Voorhorst, J.A.M. te Breda per 1-8-79 bevorderd

tot owmr.

Distrikt Dordrecht

Besten, G.J. den wmr. te Oud Beijerland per 1-10-

79 verplaatst naar Papendrecht.

Boer, A. den wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-79

verplaatst naar Barendrecht.

Boersma, G.T.M. wmr. te Oud Be'ijerland per

1-10-79 verplaatst naar Papendrecht.

Delis, M.J. wmr. te Middelharnis per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vianen.

Dijkshoorn, A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-79

verplaatst naar Meeuwenplaat.

Fernandes, R. wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-79

verplaatst naar Papendrecht.

Grootenboer, A. wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-

79 verplaatst naar Strijen.

Hermans, H. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd

tot ad],

~. U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

UitslUitend W.A "AII Risk" Mini·casco: (alleen In combinatie met WA) •
Cat waarde met 40% zonder met 40% zonder premie f 13,. per {1 000,. verzekerde daçwaar-
tlm no·claim no·claim no·claim no·claim de, met een minimum van {40,. per Jaar.

•

I 7.000,. 1198,' 1330,. 1423,. 705,. No-claim korting 10·20-30·40% na 1·2·3·4 of •
I 8.000,. 1201,. 1335,' 1447,. 745,. meer jaar schadevrij rijden.
I 9.000,. 1207,. 1345,' 1468,. 780,.

•

110.000,. 1213,. 1355,. 1492,. 820,. Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
111.000,' 1222,. 1370,. 1528,. 880,. e
112.000,' 1234,. 1390,. 1558,. 930,. genom n.

113.000,' 1240,. 1400,. 1591,. I 98S,. Tarief uitsluitend voor potltie-bearnbten vanaf
114.000,' 1246,. 1410,. 1621,. 11.035,.

•

115.000,. 1249,. f415,. f645,. f1.075,. 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
fI6.000,. f258,. f430,. f681,. f1.135,. ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -
f17.000,. f264,. f440,. f,714,. ff1.

2
190

5
,. W.A. aanhanger _ verhaalsbijstand binnen

118.000,. f273,. f455,. 747.· 1. 4 ,.

•

fI9.000,. f279,. f465,. f777,. f1.295,. Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
f20.000,. f285,. f475,. f813,. 11.355,. tenden na ongeval binnen Nederland - qunstt-

:~~ggg:: :;~~:: :~~t:~:~:::~::~~::ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag volledig verval van no-claim reductie

Boezemweg 175 - Telefoon 010·134660 •
Beëdlqd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Heuvel, C. van den wmr. te Middelharnis per

1-10-79 verplaatst naar Puttershoek.

Jansen, J.F.P. wmr. te Middelharnis per 1-10-79

verplaatst naar Dirksland .

Klein Nulend, J.J.P. wmr. te Middelharnis per

1-10-79 verplaatst naar Meerkerk.

Legerstee, P.F.E. wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-

79 verplaatst naar Zuidland.

Luijendijk, W.A. te Dordrecht per 1-10-79 bevor-

derd tot owmr.

Milani, N.L. wmr. te Dordrecht per 1'9-79 ver-

plaatst naar Driebergen (AVO!.

Donk, J.S.J. wmr. te Papendrecht per 24-7-79

verplaatst naar Hendrik Ido Ambacht.

Pols, L.C. v.d. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd

tot owmr.

Prins, F.G. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd tot

owmr.

Riezouw, G.C. te Alblasserdam per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Schalig, A.B.B. wmr. te Oud Beijerland per 1-10-

79 verplaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Schep, C. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd tot

owmr.

Schipper, P. wmr. te Alblasserdam per 1-8-79 ver-

plaatst naar Oud-Alblas.

Smit, C.W. wmr. te Middelharnis per 1-10-79 ver-

plaatst naar Meeuwenplaat.

Streek, G. v.d. wmr. I te Hardinxveld-Giessendam

per 1-9-79 verplaatst naar Ermelo (distr.

Apeldoorn) .

Verhoeven, J. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd

tot owmr.

Distrikt Eindhoven

Beyer, P.A. de res. wmr. I te Bladel per 12-9-79

met tlo.

Reybroek, G.O. res. wmr. te Gemert per 1-10-79

de dienst verlaten.

Verspaandonk, G.A.M. res. wmr. te Bladel per

1-10-79 in dienst getreden.

Vries, G. de res. wmr. te Eindhoven per 1-10-79 in

dienst getreden.

Distrikt 's-Gravenhage

Dortland, F.A. wmr. I te Boskoop per 2-7-79 ver-

plaatst naar Rijswijk.

Fellinger, J.P. wmr. te Hazerswoude-Rijndijk per

1-9-79 verplaatst naar Hazerswoude-Dorp.

Goot, S.O. v.d. wmr. te Wateringen per 1-7-79

verplaatst naar Bolsward (distr. Leeuwarden!.

Groenen, R.J.M. wmr. te Noordwijkerhout per

1-4-79 verplaatst naar Voorschoten.

Hout, C. van der res. wmr. te Wateringen per

1-10-79 de dienst verlaten.

Jansen, P.J. wmr. te Bleiswijk per 1-9-79 ver-

plaatst naar Middelbeers (distr. Breda!.

Kooker, J. de wmr. te Berkel en Rodenrijs per 12-

5-79 verplaatst naar Bleiswijk.

Kralingen, E. van res. wmr. te Rijnsburg per 1-10-

79 in dienst getreden.

Kroon, E.E.L. wmr. te Sassenheim per 1-6-79 ver-

plaatst naar Warmond .

Lugt, C. van der wmr. I te Berkel en Rodenrijs per

1-9-79 verplaatst naar Leiderdorp .

Marissen, G. wmr. te Schoon hoven per 4-8-79

verplaatst naar Lochem (distr. Apeldoorn!.

Meijer, R. wmr. te Rijswijk per 27-8-79 verplaatst

naar Bilthoven (distr. Utrecht).
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Miedema, C. owmr. te Leiderdorp per 1-9-79 ver-

plaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).

Proogen, W. van wmr. te Pijnacker per 1-9-79 ver-

plaatst naar Nootdorp.

Reimerink, F. wmr. I te Leiderdorp per 1-7-79 ver-

plaatst naar Rijnsburg.

Snoeij, C.J. wmr. I te 's-Gravenhage per 1-9-79

verplaatst naar Leiderdorp.

Straver, P.F.J. res. wmr. te Waddinxveen per 15-

9-79 in dienst getreden.

Teerds, A. wmr. te Roelotarendsveen per 1-9-79

verplaatst naar Nootdorp.

Verboom, C. res. wmr. te Waddinxveen per 15-9-

79 in dienst getreden.

Wel, M.A. van der wmr. te Bodegraven per 2-7-79

naar Driebergen (AVO!.

Zalm, J.C.W. van der wmr. I te Zoeterwoude per

1-9-79 verplaatst naar Hazerswoude-Rijndijk.

Distrikt Groningen

Adema, E.F. per 1-10-79 bevorderd tot wmr. te

Marum.

Baars, H.J.M. wmr. te Loppersum per 1-10-79

verplaatst naar Ootmarsum (distr. Zwolle!.

Bakker, K. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Marum.

Boer, K. de owmr. te Middelstum per 1-10-79 met

tlo.

Bouius, M. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Scheemda.

Bralds, A. wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Meeden .

Bijde Leij, O.K. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Marum.

Dirksen, R.A. V3n ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Bedum.

Donk, H. v.d. wmr. I te Spijk per 1-11-79 met tlo.

Dijkhuizen, T.P. te Groningen per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Hanenburg, P. te Groningen per 1-10-79 bevor-

derd tot wmr. I.

Kamies, G. wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Leek.

Kliphuis, C.M. te Zuidhorn per 1-11-79 aangesteld

als 2e adm. kracht in tijd. dienst.

Klithot, H.B. wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Nieuwe Pekela.

Lange, A.F. de te Zoutkamp per 1-10-79bevorderd

tot owmr. te Middelstum.

Letters, J.H. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Bedum.

Mooibroek, K. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Bedum.

Poortman, J.C. wmr. te Scheemda per 1-10-79

verplaatst naar Midwolda.

Puister. A. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Marum.

Roseboom, B. adj. te Bedum per 1-10-79 met tlo.

Schriemer, G. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Scheemda.

Sennema, J. O. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Scheemda.

Sliekers, M. owmr. te Midwolda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Schoonebeek (distr. Assen).

Slot, Ch. wmr. te Bedum per 1-10-79 verplaatst

naar Leek.

Tienstra, R. owmr. te Groningen per 1-11-79 met

tlo.

TIl, M.J. van owmr. te Groningen per 1-11-79 de

dienst verlaten.

Uneken, B. te Bedum per 1-10-79 bevorderd tot

adj.

Veen, A. v.d. wmr. te Marum per 1-10-79 ver-

plaatst naar Winsum.

Vellinger, G. van ols. per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Scheemda.

Vries, E. de adj. te Bellingwedde per 1-9-79 met

tlo.

Wal, G. v.d. adj. te Groningen per 1-11-79 met tlo.

Pittah volledig bendevoer. wordt al jarenlang gebruikt-t t h in de grootste en beroemdste kennels van Nederland

PI a Ook voor uw hond een smakelijke kant-en-klaar maattijd.
Pittah: oergezonde, droge brokjes, voordelig In gebruik
Verkrijgbaar 10 2 kg verpakking. 5 kg draagtas en
25 kg verpakking

kampioenen !
Monsters en inlichtingen over pittah worden u

gaarne verstrekt door onze vertegenwoordigers:

C.Bakk.t Heiloo 072 ·330706

W.Bfaam DeWilp(Gr) 05944- 1856

H.M. Hupkes WaalWijk 04160- 34009

I. Jensma Goor 05470- 3429

H. Kuiper Bunnik 03405- 1437

J.F. de Zeeuw 's-Gravendeel 01853- 1532

#,: p.n~~~ah
KOOPMANS DIERVOEDING LEEUWARDEN

'Z' 05100-42142-

•.·HAL l-.JJd"I//J /
J?/NJ,<.rJ ••. gfJl.dnt;i, en V()O ~ .
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Wilde, A. de wmr. te Bedum per 1-10-79 verplaatst

naar Leek.

Zuiderveld, M. van 015.per 1-10-79 bevorderd tot

wmr. te Bedum.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Brouwers, F. res. wmr. te Grave per 1-10-79 in

dienst getreden.

Bruurmijn, Th.P. res. wmr. I te Vlijmen per 1-10-

79 de dienst verlaten.

Dielissen, J.J. res. wmr. I te Vlijmen per 1-10-79

de dienst verlaten.

Sanders, J.J.A. res. wmr. te Veghel per 1-10-79

de dienst verlaten.

Schuurmans, J.A. res. wmr. te Vlijmen per 1-10-

79 de dienst vertaten.

Distrikt leeuwarden

Bakker, K. te Leeuwarden per 1-9-79 bevorderd

tot ownv.

Benschop, G.F. van wmr. te Oostellingwerf per

1-10-79 verplaatst naar Amsterdam (distr. Amster-

dam).

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/111Apeldoorn

KLAS A

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. R. Mulderij, P. H. C.

Hofman, A. J. M. Menting, H. J. Versteegen, E.

M. Swinkels, B. Jager, L. A. In der Maur, A. E. van

de Beid.

Middelste rij: Owmr. G. J. Bruil, wmrs. J. M. Baij-

ens, M. Y. B. Stiekema, A. J. Schut, T. L. M. van

Hurck, M. M. M. van der Heijden, M. Zuiderveld,

J. G. M. Nijenhuis, sportdocent M. C. Witteveen,

owmr. T. J. Wekking.

Achterste rij: Wmrs. A. J. H. Spies, F. Assendelft,

M. J. Wilbrink, G. te Biesebeek, R. C. de Vos, H.

A. Harsema, W. de Jong, R. G. J. van Broekho-

ven.

KLASC

Voorste rij v.i.n.r.: R. Wessels, L. M. J. Snijders,

M. L. Verhoef, T. Kruiswijk, R. M. Dros, G. AI-

berts.

Middelste rij: Owmr. C. v, Woerkom, wmrs. R. F.

P. J. Rotteveel, W. Elzinga, H. J. H. Peters, G. H.

Hofman, A. B. M. Koppenol, M. Bouius, J. Ver-

loop, adj. H. de Haan, sportdocent M. C. Witte-

veen.

Achterste rij: Wmrs. R. Mol, R. v, Breukelen, R. J.

Bokdem, A. C. P. M. Cornelissen, B. W. J. Parol,

B. A. M. Hulman, F. B. M. Olijslager.

KLAS B

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. H. van der Burg, R. A.

Dirksen, G. van Dijk, H. J. Jans, C. H. Bak, H.

Waaijer, A. J. Sluiter, Ch. Kalle.

Middelste rij: Adj. G. J. M. Kusters, wmrs. A. J.

Heusinkveld, H. Weinreich, H. Visscher, M. A. G.

Uitdewilligen, M. P. C. Sanders, M. B. Booyink, G.

ter Keurs, R. H. J. Koudijs, adj. M. V.d. Maas,

sportdocent M. Witteveen .

Achterste rij: Wmrs. B. G. M. J. de Heuvel, Th. T.

H. Borsen, J. Th. G. Tijdink, A. Boersma, K. Mooi-

broek, P. A. Modderkolk, P. J. Th. Müskens, H. S.

M. van Reenen.

KLASD

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. J. Voerman, F. Nijhoff,

H. Kuipers, M. Derks, P. Schutter, S. Achtereekte.

Middelste rij: Adj. B. Kreft, wmrs. T. Sikkema,

i. Wedema, P. Reutelingssperger, L. Hofman, T.

Zuurbier. J. van Beuningen, E. Mouw.

Achterste rij: Wmrs. B. Hulzink, G. Sommers, L.

van Brakel, H. Geertsma, H. Janssen, G. Smit, A.

de Bruijn.

Berg, F. v.d. adj. te Leeuwarden per 1-9-79 met

flo.

Berg, G. v.d. adj. te Dokkum per 1-11-79 met flo.

Beijes, J. wmr. te Joure per 1-10-79 verplaatst

naar Alblasserdam (distr. Dordrecht).

Boersma, S. wmr. te Heeg per 1-11-79 de dienst

verlaten.

Bolink, P.E.C. res. wmr. te Franeker per 1-10-79

de dienst verlaten.

Boonstra, J. wmr. te Appelscha per 1-10-79 ver-

plaatst naar Leeuwarden.

Brands, A.R. te Leeuwarden per 1-10-79 bevor-

derd tot adm. ambt. C 1.

Brink, H. wmr. I te Franeker per 1-9-79 verplaatst

naar Leeuwarden.

Hibma, P. te Leeuwarden per 1-7-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Hofstra, C. wmr. I te Oudega per 1-11-79 met flo.

Huijser, L.M.H. adj. te Leeuwarden per 1-9-79 met

flo.

Kamp, G. v.d. telef. te Leeuwarden per 1-8-79

aangesteld in vaste dienst.

Kooijman, C. res. wmr. te Terschelling per 1-10-79

de dienst verlaten.

Kuur, S. V.d. te Leeuwarden per 1-10-79 bevor-

derd tot adj.

Luneberg, A. wmr. te Appelscha per 1-10-79 ver-

plaatst naar lewedorp (distr. Middelburg).

Miedema, J. per 1-10-79 aangesteld als res. wmr.

te Franeker.

Ravesloot, H.C.M. wmr. te Dantumadeel per

1-10-79 verplaatst naar Grouw.

Reitsma, W. wmr. I te Holwerd per 1-10-79 met

flo.

Schouten, R.H.A. wmr. te Joure per 1-10-79 ver-

plaatst naar Oostburg (distr. Middelburg).

Tigchelaar, S. adj. te leeuwarden per 1-11-79 met

flo.

Verbeek, F. wmr. te Joure per 1-10-79 verplaatst

naar Arkel (distr. Dordrecht).

Vrauwdeunt, F.M.C. wmr. te Haskerland per

1-10-79 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Walles, H.D.J. wmr. te Appelscha per 1-10-79 ver-

plaatst naar Hansweert.

Wind, F.J. wmr. te Appelscha per 1-10-79 ver-

plaatst naar Grauw.

KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: Wmrs. M. J. C. Bouwmans, H.

Zwanepol, E. J. Jansen, A. P. J. de Bruin, N. J.

Nielen.

Achterste rij: Wmrs. H. M. M. ten Bosch, P. A. J.

Oosthoek. E. Th. Slotboom, A. Dijs, adj. A. Was-

sens, wmr. J. Schut, owmr. P. C. van loon.

33

Rp.org_RPM79_11_nov_nr.03_compri 324



Distrikt Maastricht

Cilissen, J.G.W. res. wmr. I verkeersgroep per

1·10-79 de dienst verlaten.

Croonenberg, C.A.G. res. wmr. te Eysden per 15-

9-79 de dienst verlaten.

Grotenhuis, Th.M.J. res. wmr. te Schaesberg per

1-10-79 in dienst getreden.

Janssen, Th.G. res. wmr. I te Susteren per 10-9-

79 met flo.

Krijnen, A.J.M. res. wmr. te Schaesberg per 1-10-

79 in dienst getreden.

Vertommen, A.H.H. res. wmr. te Susteren per

1-10-79 in dienst getreden.

Wegberg, J.M. van res. wmr. te Susteren per

1-10-79 in dienst getreden.

Distrikt Middelburg

Moere, P.J. van der res. wmr. I te Kortgene per

1-10-79 de dienst verlaten.

Spinnewijn, Th.L.M. res. wmr. te Aardenburg per

1-10-79 in dienst getreden.

Distrikt Nijmegen

Belt, H. van de wmr. te Doesburg per 1-10-79 ver-

plaatst naar Wamel.

Berendsen, Th.B.M. res. wmr. te Bergh per 15-9-

79 de dienst verlaten.

Berkelder, H.J. wmr. te Groesbeek per 1-10-79

verplaatst naar Beek.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1978/IV Harlingen

KLAST

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. H. Bijker, M. T. Biemans,

A. R. Broek, H. H. van Donselaar, owmr. G. J. v.d.

Walle.

Tweede rij: wmrs. R. O. Beswerda, G. v.d. Meer,

R. Bavelaar, R. J. de Brabander.

Derde rij: E. F. Adema, K. Bakker, H. J. W. M. de

Dood, adj. J. W. Gehasse.

Vierde rij: wmrs. G. J. V.d. Brink, J. C. V.d. Aar, J.

Dokter, F. Botterna.

Vijfde rij: wmrs. R. A. Goedhart, J. M.

Breeuwsrna, R. Braxhoofden, E. J. Bruin, R. O.

v.d, Ende, F. J. J. van Diepen.

KLAS V

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. Hoekstra. K. J. de

Hoop, J. L. Keppel, D. Koopman.

Tweede rij: wmrs. A. J. van Gijn, T. Groen, W. K.

Janssen, A. F. Greuten.

Derde rij: wmrs. H. L. Kroes, M. B. M. Goossen,

W. C. M. Karsten, owmr. H. R. R. Kuiper.

Vierde rij: wmrs. H.M.G.M. Jans, L. Koerts, owmr.

H. H. J. Nijland, wmr. G. P. C. J. de Groot.

34

KLAS X

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. C. de Ruiter, E. Mulder,

A. Puister, D. bij de Leij, J. Pfann.

Tweede rij: wmrs. R. de Milde, A. v.d. Leer, R.

Reinds, J. Ruitenberg, D. Roorda.

Derde rij: wmrs. W. Schouten, J. Mout, owmr. F.

Visser, owmr. E. F. A. de Jong.

Vierde rij: wmrs. F. Mesker, G. Schriemer, K. Kuyt,

M. Persijn, C. de Rooij, J. Leffers.

KLAS J

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Renterna, Waller, Visser,

Werners, Zwama.

Tweede rij: wmrs. Vis, Smit, van Spronsen, de

Vries.

Derde rij: wmrs. Zand, Spruyt, Nellingen, Ypma.

Vierde rij: wmrs. Schuurman, de Wit, Sennema.

Vijfde rij: wmr. Spenstra, adj. de Haar, wmr. Wee-

sies, owmr. Hooghiemstra.

Burg, J. ter te Nijmegen per 1-10-79 bevorderd tot

adj.

Elferink, R.A.B. wmr. te Groesbeek per 1-10-79

verplaatst naar 's-Heerenberg.

Dol, K. te Garneren per 1-10-79 bevorderd tot

wmr.1.

Eijsden, C.M. van te Nijmegen per 1-10-79 bevor-

derd tot owmr.

Haren, B.A.P.J. van wmr. te Doesburg per 1-10-

79 verplaatst naar Hedel.

Heiden, J.Th. van der wmr. I te Zoelen per 1-9-79

verplaatst naar Terborg .

Hendriksen, E.E.M. per 1-10-79 aangesteld als

res. wmr. te Nijmegen.

Jansen, H.M.J.J. wmr. te Bergh per 1-10-79 ver-

plaatst naar Wychen.

Kitslaar, A.W.M. te Nijmegen per 1-10-79 bevor-

derd tot owmr.

Kleijn, J.A.G.C. wmr. te Bergh per 1-10-79 ver-

plaatst naar Breedeweg.

Kuijpers, G.L.G. wmr. te Doesburg per 1-10-79

verplaatst naar Zaltbommel.

Leeuw, A.A.O. de wmr. te Terborg per 1-9-79 vet-
plaatst naar Langedijk (distr. Alkmaar).

Nieuwenhuis, A.G.B. wmr. I te Buren per 1-8-79

verplaatst naar Nijmegen.

Orth, H.J.M. wmr. te Bergh per 1-10-79 verplaatst

naar Echteld.

Peters, J.H.M. res. wmr. te Groesbeek per 1-10-

79 de dienst verlaten.

Renkens, J.M.E.J. wmr. te Beek per 1-8-79 ver-

plaatst naar Leuth.

Reijnen, B.J.L. wmr. te Bergh per 1-10-79 ver-

plaatst naar Buurmalsen.

Roohé, R. wmr. te Bergh per 1-10-79 verplaatst

naar Maurik.

Rutten, J.L. te Doesburg per 1-7-79 bevorderd tot

wmr.

Rutten, J.L. wmr. te Doesburg per 1-10-79 ver-

plaatst naar Doornenburg .

Schrijver, W. wmr. te Doesburg per 1-10-79 ver-

plaatst naar Huissen.

Schulingkamp, F.N.A. wmr. I te Duiven per t-s-

79 verplaatst naar Aalten (distr. Apeldoorn).

Smulders, F.J.M. wmr. te Doesburg per 1-10-79

verplaatst naar Ulft.

Spronk, E.J.H. wmr. te Groesbeek per 1-10-79

verplaatst naar Gendringen .

Distrikt Roermond

Eijkelenberg, L. res. wmr. I te Melick-H. per 1-10-

79 de dienst verlaten.

Kranen, M.H. res. wmr. te Helden-P. per 1-10-79

de dienst verlaten.

Overbeek, H.J.W.M. res. wmr. te Heijthuijzen

per 1-10-79 de dienst verlaten.

Ridder, P.W.M. res. wmr. te Gennep per 1-10-79

in dienst getreden.

Distrikt Utrecht

Andreas, P.E. per 1-10-79 aangesteld als res. wmr.

te Bunnik.

Asselen, L.A.M. van wmr. I te Maarn per 1-9-79

verplaatst naar De Bilt.

Baartman, C. wmr. te Doorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Maarn.

Botbijl. R. wmr. te Vleuten-de Meern per 1-10-79

verplaatst naar Hellevoetsluis (distr. Dordrecht).

Eissens, E.J. wmr. te Doorn per 1-10-79 verplaatst

naar Alblasserdam (distr. Dordrecht).
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Jonerius, P.A.M. wmr. te Doorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Mijdrecht.

Koekkoek, K. owmr. te Maartensdijk per 1-10-79

met flo.

Koning, J. de owmr. te Wilnis per 1-9-79 ver-

plaatst naar Borne (distr. Zwolle).

Kurvink, P.J. wmr. te Vleuten-de Meern per 1-10-

79 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Leeuwen, L. van wmr. I te Driebergen per 1-10-79

met flo.

Meijaard, J.T. wmr. te Doorn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Domburg (distr. Middelburg).

Meijer, F. wmr. te Vleuten-de Meern per 1-10-79

verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Molenaar, B. wmr. I te Breukelen per 1-10-79 met

flo.

Peeters, M.A.a.J. te Utrecht per 1-9-79 in dienst

getreden als adm. ambt. C 2.

Salakorij, F. schrijver A te Utrecht per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vleuten-de Meern.

Sesink, W. schrijver A te Vleuten-de Meern per

1-9-79 verplaatst naar Utrecht.

Severs, H. owmr. te De Bilt per 1-11-79 met flo.

Snel. P. owmr. te Bilthoven per 1-11-79 met flo.

Snelleman, R. wmr. te Vleuten-de Meern per

1-10-79 verplaatst naar Rijswijk (distr. Den Haag).

Steen, M. W. H. van der per 1-10-79aangesteld als

res. wmr. te Bunnik.

Steenbergen, W. van wmr. te Doorn per 1-10-79

verplaatst naar Oudewater .

Stoffels, F.J.V.H. wmr. te Vleuten-de Meern per

1-10-79 verplaatst naar Breda (distr. Breda).

Stooker, L.C. per 16-10-79 aangesteld als schrijver

te Breukelen.

Waal, C. van der-van Dijk wmr. te l.Jsselstein per

1-11-79 de dienst verlaten.

Distrikt Zwolle

Andree, W.A. adj. te Schalkhaar per 1-9-79 met

flo.

Blokvoort, G.T.M. wmr. te Rijssen per 1-10-79

verplaatst naar Holten.

Boer, H. owmr. te Borne per 1-10-79 met flo.

Bouwhuis, G.E. wmr. te Raalte per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vollenhove.

Braaksma, S. adj. te IJsselmuiden per 1-9-79 met

flo.

Dul-Godeschlk, A.M. schrijver A te Wijhe per

8-10-79 de dienst verlaten.

Dijkstra, O.B. res. wmr. te Haaksbergen per 15-9-

79 de dienst verlaten.

Ehrencron, H.C.F. res. wmr. I te Avereest per

1-10-79 de dienst verlaten.

Heskamp, J.B. wmr. I te Rossum per 1-11-79 met

flo.

Hofstra, P. wmr. te Raalte per 1-10-79 verplaatst

naar Goor.

Leussink, J.H.G. wmr. te Vriezenveen per 1-10-79

verplaatst naar Losser.

Loonstra, Th.J. wmr. te Raalte per 1-10-79 ver-

plaatst naar Heeten.

Mos, A.J. wmr. te Goor per 1-10-79 verplaatst

naar Denekamp.

Nijhuis, H.J. adj. te Wijhe per 1-10-79 met flo.

Oosterhof, A.J. wmr. te Rijssen per 1-10-79 ver-

plaatst naar IJsselmuiden.

Peters, B.J.J. wmr. te Vriezenveen per 1-10-79

verplaatst naar Losser.

Pillen, W.F.M. wmr. te Den Ham per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vriezenveen .

Reehuis, H.B. owmr. te Borne per 1-11-79 metflo.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!
DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

M. J. de LEEUW, W. H. A. G. V.d. LOOIJ

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: V1ijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch

tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 225). tel. 073 - 2151 15 (thuis: 073 - 56 28 331.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN

B. ROOMER, J. SCHEPER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden

tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 02990 - 2 10521. tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13 951.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT

W. VAN MIDDELKOOP, P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht

tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 22), tel. 043 - 54222 (thuis: 04497 - 13 11),

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG

F. SCHOL TENS, G. J. HELMENDACH,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74), tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 58 871.

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: Arksteestraat 2,6511 MZ Nijmegen

tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 1489), tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08894 - 77 73),

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID, W. A. G. MEULENBERG,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31, 6075 EB Herkenbosch

tel. 078 - 137444 (thuis: 078 - 1373541. tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 18241.

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE,

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06), tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28 65).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST,

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9,8011 CW Zwolle

dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 1524971. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 31568),

DISTRICT GRONINGEN RIJKSPOLITIE TE WATER

H. J. KUIPER, U. DE LANGE,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam

tel. 050 - 1335 42 (thuis: 05945 - 27 981. tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 00).

Reterink, F.J. res. wmr. te Rijssen per 15-9-79 de

dienst verlaten.

Reudink, G. owmr. te Zwolle per 1-10-79 met flo.

ROdel, W.H. wmr. te Vriezenveen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Asperen (distr. Dordrechtl.

Schurink, M.L.D.J.A. te Borne per 1-9-79 aan-

gesteld als schrijver A in vaste dienst.

Smit, G. owmr. te Schalkhaar per 1-9-79 met flo.

Sterke, J.T. res. wmr. te Avereest per 1-10-79 de

dienst verlaten.

Stegehuis, J. wmr. te Goor per 1-10-79 verplaatst

naar Geesteren.

Veen, P. v.d. wmr. te Rijssen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Westerhaar.

Wijsbeek, F.M. wmr. te Rijssen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Goor.

Zandbergen, J. wmr. te Raalte per 1-10-79 ver-

plaatst naar Dedemsvaart.

AVD

Hulst, H.A.M. V.d. per 1-11-79 aangesteld als te-

lex./tel. te Driebergen.

Kolkman, D. owmr. te Driebergen per 1-10-79 met

flo.

Veenendaal-Petersen, E. per 1-10-79 aangesteld

als typiste A in vaste dienst te Driebergen .

Vogel, B. wmr. I te Grathem per 29-9-79 verplaatst

naar Roermond.

Rijkspolitie te Water

Prins, Th. te Amsterdam per 1-10-79 bevorderd tot

owmr.

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,

School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen

tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 811.

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexeml
tel. 04748 - 16 66 (thuis: 04748 - 14 71),

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

M. DAN EL,

School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346,7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H.J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577

tel. 020 - 1745 55 (thuis: 01725 - 1230),

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 861.

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 67 09 37).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven

tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 20 301.

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
tel. 02159 - 42579
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Spreuk in doorloper

Als u deze doorloper op de juiste wijze

hebt ingevuld, verschijnt op de diagona-

le stippenrijen een spreuk, die iets met

uw maandsalaris te maken heeft.

Horizontaal: 1. stamppot, zegeboog,

omhulsel voor pasta; 2. werelddeel,

prul, reeksen; 3. uitgestorte hoeveelheid

vocht, leren zittingen, huwelijk; 4. ri-

viervisje, ten laaste, zekere, platvis, gas-

vormig element; 5. plaats in Gelderland,

huisdier, half, kledingstuk; 6. Frans lid-

woordje, appelpap, grillig, vliegenlarve;

7. voegwoord, schaaldier, boksterm,

aanstonds; 8. lid van het gezin, leemte,

gewicht; 9. klimop, maand, embryo,

atoomgroep, manuscripten; 10. koor-

dans, dierenpension, autokenteken, on-

zin; 11. naam van een planeet, vergiffe-

nis, heerlijk; 12. vissen, vogel, afvoer-

buis, persoonlijk voornaamwoord; 13.

paarlengewicht. ridder. echtgenoot,

brokkelingen van een muur, 14. deel

van de Bijbel, tijdperk, rivier in Italië,

rivier in Frankrijk; 15. Hindoetempel,

bouwval, dierenverblijf; 16. troefkaart,

lidwoord, drie uitgetrokken nummers

naast elkaar, beroemd componist; 17.

Engels bier, god der liefde, vocht, loof-

bomen.

Verticaal: 1. herinnering, Arabisch

vorst, beroep, voorzetsel, achter; 2. hel-

len, voegwoord, verharde huid, oude

Chinese munt; 3. boordsel, kasuaris,

meisjesnaam, Amerikaanse gouden

munt; 4. heilige, bescherming, be-

kwaamheid, lofzang; 5. maanstand, wa-

1 2 3 4 5 6 r7 s 9 10 11 12 ~3 14 15

2 • .
3 . .
4 . .-
5 . .
6 . .
7 . .
8 . .
9 .
10 . .
11 . .
12 . .
13 . .
14 . .
1S . .
16. .
17

ter in Zeeland, zoon van Noach, loof-

boom, vroeger; 6. tieren, vlecht, ten

voorbeeld, tegenover; 7. Noords hert,

aanvang, zekere, Gr. myth. oorlogsgod;

8. boodschapper, vrouw van Abraham,

gelijk, asvaas; 9. vreemde munt, loof-

boom, zuilen, meisjesnaam; 10. stad in

oorwegen, prettig om te zien, blauwe

kleurstof, proper; 11. met stiknaden,

ongaarne, vruchtbare woestijnplek.

voorzetsel; 12. rivier in Engeland, per-

soonl. voornaamwoord, soort antilope,

omsloten, zoogdier; 13. bol, een der

Molukken, voorteken, vadsig, loof-

boom; 14. uitgezonderd, Chinese maat,

geringste; 15. Europeaan, nihil, vergis-

sing voorbehouden, andere, metaal.

in Eerbeek) maken een kans op onze

maandelijkse boeken- of platenbon van

/25,-.

Winnaar september-puzzel:

De oplossingen van de puzzels in het

september-nummer luidden: (A) Wage-

ningen en (B) Ix x A. Winnaar is

A. Pruijs, Revelsant 8, Emmeloord.

Oplossingen van deze puzzel (alleen de

spreuk), die uiterlijk 15 december 1979

op een briefkaart zijn ingezonden bij

onze puzzelredakteur (Brahmsstraat 9

37
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• GELEZEN: "Om op enigszins verantwoorde
manier te kunnen oordelen hoe het met de kwali-
teit van het politiewerk is gesteld, kunnen we niet
meer volstaan met het tellen van het aantal aan-
houdingen en processen-verbaal."

(J. R. Tjepkema,
adj. dir. Politie Studie Centrum Warnsveld)

• Kolo- el gaat nog. Wat denkt u (in 1990) van
Gener-Aaltje?

• Sinterklaas op de A.I.: Frackers staakt uw wild
geraas.

• 1979: Good Year voor de AVD.

• Overtreffende trap:

Op je strepen staan
Naar de stip verwijzen
Naar de sterren grijpen
Over de balk smijten

• GEHOORD in Apeldoorn: 'Die Petter past
ons allemaal.'

ZOGENAAMD 17

Bierkollega 's

Biermans
Biervliet
Brouwer
Casteleijn
van Dorsten
van de at
Pul
Pullen
Tap
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REDAKTIE-SEKRETARIAAT:

Kollega's in de knoei
Overal kun je ze tegenkomen, in elke
beroepsgroep. Mensen met problemen die uit
hun beroep voortvloeien of met privé-
problemen die weerslag vinden op hun werk.
Daarin staan de tientallen RP'kollega's die
- meestal in stilte - met grote problemen
worstelen, niet alleen. Er is echter wel een
belangrijk verschil. Terwijl de hulpverlening
voor anderen steeds meer aandacht krijgt,
weet de rijkspolitieambtenaar vaak geen weg
met zijn persoonlijke probleem. Zodat
betrekkelijk overzienbare problemen kunnen
uitgroeien tot zeer ernstige, soms zelfs tot
onherstelbare moeilijkheden. Over dit thema
- dat aller aandacht verdient - zijn wij
gaan praten met een groot aantal mensen die
met deze problematiek te maken krijgen.

Pag. 14

Bij de voorplaat: Ach, zeg je dan als buiten-
staander, zo jong en dan al in 'uniform'? Ook de
politie kent dat probleem ...
(Foto Aart Klein/RVD)

Blik in de toekomst
A. Huizing,

Postbus 120,

6720 AC Bennekom, tel. 08389 -88 30

REDAKTIE:

A. K. Aartsma (eindredakteur),

A. Huizing

PRODUKTIE EN LA Y OUT:

Busser Publicity

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Fr.),

tel. 05612 - 5 41

UITGAVE

In dit nummer - het tweede dat u deze
maand ontvangt, doordat het november
nummer zeer laat van de pers rolde als
gevolg van technische problemen in de
drukkerij (onze exkuses!) - hebben wij ook
geprobeerd wat minder zwaar aan de politie
problematiek te tillen. Na alles wat er aan
rapporten en visies over de toekomst van de
politie is verschenen, hebben wij ons gewend
tot een van de weinigen die niet verwacht,
maar wéét: de vermaarde helderziende
'Majafra. Pag. 40

Schaafsma & Brouwer

uitgevers - drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum
tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11 info]J!JIJ,!!!!:!!!trikten
23

© Overname uit het RP-Magazine is

alleen toegestaan, indien de bron wordt I 45 Postbus 120 (brieven van lezers)
vermeld.

*
47 Personalia

Abonnementsprijs f 28, - (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling. Opzeggen

abonnement voor 1 september.

Losse nummers f 3,90.

52 Puzzels

54 Granaatjes
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Een hondebaan?

Beste vrienden,

De redaktie heeft mij gevraagd mijn
tanden eens te willen zetten in een
passend oudejaarspraatje, Een mooie
opdracht, want meestal komen mijn
kollega's en ik nauwelijks aan de bak.
Ik wil deze gelegenheid in de eerste
plaats gebruiken om aandacht te
vragen voor gediskrimineerde
minderheidsgroepen. Zou u - om
maar eens een voorbeeld te noemen -
het leuk vinden, als u door de
Algemene Inspectie op één hoop
gegooid werd met het dode blik van
o.a. die trage k.s.a.-tekkels? Ja, wij
vallen organiek onder de Inspectie
Materieel, waar men ons een
onderafdelinkje (met een Punt-hoofd)
heeft bezorgd. Nog een voorbeeld: dit
jaar is het 60-jarig bestaan van onze
opleidingsschool in Scheveningen
gevierd. Zestig jaar! Maar wie zag je
bij het feest? Geen hond!
De verleiding is groot om nu een grote
bek op te zetten, waar de kollega's
geen brood van lusten. Toch doe je
dat bij de politie niet zo gauw. Je bent
nu eenmaal afgericht om te waken en
te speuren, en alleen op kommando te
blaffen. Wie schrijft, blijft. Maar -
voeg ik daaraan toe - wie blaft,
wordt gestraft. Ze weten ons bij het
Korps mooi aan het lijntje te houden.
Breek me de bek niet open!

Laat ik niet teveel grommen. We
hebben immers weer een goed jaar
achter onze rug. Volgens onze arts
mag de gezondheidstoestand zonder
meer goed genoemd worden. En tussen
de bedrijven door wordt er stevig
gepit. Genoeg daarover: laat ik geen
slapende kollega's wakker maken. Ook
ben ik het helemaal met onze hoogste
baas eens, dat we met z'n allen meer
in beweging moeten. Ingeblikt vlees is
gauw te vet.
Alleen een vraag: wordt onze club niet
teveel pub? (Freudiaanse tikfout? Ik
bedoelde natuurlijk: pup.) Jonkies zijn
gemakkelijker te dresseren, maar ik
heb toch de indruk dat een iets meer
bejaarde/behaarde/bedaarde kollega

met zijn levenservaring vaak meer
bereikt dan een fanatieke pup met z'n
tanden.

Waar we trots op mogen zijn: bij óns
wordt niet gediskrimineerd op sekse of'
ras. Het gaat om de kwaliteit. Reuen
zijn misschien wat krachtiger, onze
teven hebben een fijnere neus en zijn
vaak wat slimmer. Mijn baas mag dan
zeer rasbewust zijn, - persoonlijk
houd ik evenveel van een pittig
pekineesje als van een hollandse kees.

Mensen en gewone kollega's, ik wens
u allen een vreedzaam 1980 met op z'n
tijd een bak hapklare brokken (niet te
vet, denk aan pens!), goede
gezondheid, voldoende beweging en -
voor wie (zoals menige konservatief)
niet van hokken houdt - een beetje
huiselijke gezelligheid en warmte.

Baasjes, bazen en bovenbazen: we
hebben met z'n allen een hele kluif
aan ons werk. Een beetje meer
openlijke waardering is daarbij nooit
weg. Aaien is misschien wat te honds,
waarom niet eens wat vaker een
schouderklopje?
En wat mijn kollega's betreft: laat je
niet voor elk karretje spannen, bijt op
tijd van je af (je weet wel: avro-
akademische assertiviteit), maar steek
toch ook eens wat vaker een poot naar
je naaste uit. Hij heeft je soms meer
nodig dan je denkt.
Als dat allemaal zou kunnen, zou ik al
reu-achtig blij zijn. Want voor mij
blijft het een hondebaan. .
Met de beste wensen,

b
Maastricht, 20 december 1979.
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Een Korps van kollega's of een

pakhuis vol poppen?

Een beetje belangstelling voor de

ander is nooit weg ...

(Foto R.V.D./Cas Oorthuijs)

Waar kan de RP'er
met zijn eigen
problemen terecht?

Hoeveel het er zijn, weet niemand.
De beide persoaeels maatschappe-
lijke werkers bij het korps Rijks-
politie hebben tientallen 'urgentie-
gevallen' op hun lijstje staan, maar
ze moeten de boot afhouden.
Pleisters plakken, zegt een insider.
Dweilen met de kraan open, zegt
een ander. Er is te weinig personeel
om elke zaak aan te horen, laat
staan op te vangen of te begeleiden.
Om van preventie maar te zwijgen.
Alleen de aller-urgentste gevallen
worden aangepakt.
Er zijn mensen die blijmoedig ver-
klaren, dat het allemaal wel mee-
valt. En àls er dan toch wel eens
problemen zijn, ach die lossen
meestal zichzelf wel op. Zo is het.
De een neemt ontslag, de ander
loopt bij de dokter en wordt - als
de psychosomatische klachten niet
verdwijnen - uiteindelijk afge-
keurd. Het vermoeden bestaat, dat
velen een derde weg kiezen: de pro-
blemen wegdrukken of ontkennen,
gewoon doorgaan en maar kijken
waar het schip strandt.
De vraag is: Kan het niet anders?
Zou er niet veel persoonlijk leed
voorkomen kunnen worden?
Pragmatische vraag: Is de politie
wel gediend met personeelsleden die
te lang met hun persoonlijke pro-
blemen moeten rondtobben omdat
ze er nergens mee heen kunnen? Al-
gemener gesteld: is het publiek daar
wel mee gediend?
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Een dokumentaire van Koen Aartsma en Bert Huizing

Kollega's in de knoei
Zijn er dan zoveel problemen? Officieel
niet. En zolang er geen 'sociale dienst'
of 'maatschappelijk bureau' of ander
adres is, waar men is ingericht op ade-
quate hulpverlening, zal ook niet aange-
toond kunnen worden, hoe. groot het
aantal moeilijkheden werkelijk is. De
enige officiële waarnemingsposten zijn
die van de drie korpsartsen en die van de
twee maatschappelijk werkers. Ze doen
wat ze kunnen, maar ook hun agenda is
meer dan gevuld. Het aantal officiële
'probleemgevallen' zal dus niet uitko-
men boven het aantal mensen dat beide
hulpverleners te woord kunnen staan.
Wie z'n oor in het Korps te luisteren
legt, ontdekt dat er - als gevolg van de
beperkte mogelijkheden - officieuze
kanalen zijn ontstaan. Op allerlei adres-
sen in en om het Korps komen 'nood-
kreten' binnen: bij docenten van scho-
len en cursussen, bij bondsbestuurders,
bij anonieme mensen van een radio-
pastoraat of een SOS-telefoondienst.
Ook wel zomaar bij mensen in het
Korps, waar men z'n hart komt uitstor-
ten.
In elk beroep en op elk niveau kunnen
sociale problemen ontstaan. Soms ligt
de oorzaak in de privésfeer (huwelijk,
gezin, relaties, gezondheid) en vinden de
voortdurende spanningen hun weerslag
op het werk. Soms ook ligt de oorzaak
in de werksfeer: problemen met
kollega's of chef, een verplaatsing, kar-
rièreproblemen, reorganisatie, groeien
van de funktie, ect.

Praatpaal

Helaas komt zo'n probleem vaak in een
vergevorderd stadium naar buiten. Er is
dan al veel gebeurd; men is vaak al vast-
gelopen. Soms is het echt te laat en moet
iemand ontslag nemen of worden afge-
keurd. "Er zouden heel wat gevallen
van vervroegde afkeuring voorkomen
kunnen worden, als mensen in een eer-
der stadium opgevangen en geholpen

waren", aldus enkele hulpverleners.
Onnodig leed dus. En dan praten we
nog maar niet over de brokken die er ge-
maakt kunnen worden, waneer zo'n
politieman-in-problemen 'normaal' in
de exekutieve dienst werkzaam blijft. Er
is weinig fantasie voor nodig om je voor
te stellen, hoeveel beter een politieamb-
tenaar zou kunnen funktioneren als hij
op tijd zijn frustraties en ernstige pro-
blemen kon bespreken voordat ze hem
boven het hoofd groeien.
Eigenlijk heeft ieder op z'n tijd een
'praatpaal' nodig. Zeker ook degene die
zelf als praatpaal/hulpverlener gelden,
zoals de politiefunctionaris.
Artsen, zielzorgers, maatschappelijk
werkers, psychologen, - zij weten uit
hun opleiding en praktijkervaring, dat
elk mens - ook zij zelf. - wel eens
geestelijk in de knoei kan komen. Dat
het geen schande is. Dat er wegen te vin-
den zijn die naar een oplossing kunnen
leiden. Dat je het goede spoor terug
moet vinden.
Menig politieambtenaar heeft het daar
wat moeilijker mee. Hij is niet opgeleid
voor hulpverlener, maar wordt in de
praktijk wel als zodanig aangesproken.
Zeker als verlener van éérste hulp: het
opvangen en verwijzen van mensen-in-
moeilijkheden. Tegen de achtergrond
van zijn dagelijks werk is het begrijpe-
lijk, dat de politieambtenaar dit ervaart
als: mensen in 'zwakheid' die een be-
roep doen op een 'sterke'. De politie is
sterk, de politieman is sterk. Het (ook
tijdelijk) zwak-zijn past niet in het beeld
dat hijzelf heeft van de sterke, aktieve,
optredende, helpende politiefunktiona-
ris. Màg hij wel zwak zijn?

Wantrouwen

De aard van zijn werk brengt met zich,
dat de politieambtenaar veel achter de
schermen kijkt. Hij ziet meer fout dan
goed. Het is hem ook geleerd, meer op
fout dan goed te letten. Hij ontdekt

slechte kanten aan mensen in wie hij
vertrouwen had, tegen wie hij opkeek.
Hooggeplaatsten tuimelden van hun
voetstuk. De praktijk leert hem achter-
dochtig te zijn, niet bij voorbaat ieder-
een te vertrouwen. Iedereen is immers
een potentiële krimineel? In de loop der
jaren krijgt de politieambtenaar een ver-
tekend beeld van de mens en van de
samenleving.
Deze ervaring, gevoegd bij het in zekere
mate toch nog altijd bestaande isole-
ment van de beroepsgroep, maakt de
politieman tot iemand die zoveel moge-
lijk z'n eigen zaakjes wil opknappen.
Velen schermen hun privé-leven af,
houden intieme zaken voor zichzelf.
Wat heeft iemand anders ermee te ma-
ken, hoe je denkt? Wat je religieuze, je
politieke, je maatschappelijke denkbeel-
den zijn? Wat je vindt van huwelijks- en
andere relaties? Voor zover ze overeen
komen met wat 'iedereen' vindt, alla.
Maar zodra je anders denkt: niet reage-
ren. Onder het motto 'niet opvallen
door afwijkend gedrag' wordt er heel
veel persoonlijks weggepoetst, zowel
door de groep als door de betrokkene
zelf.
Daarom wordt er op het bureau wel veel
gepraat (over sport, vrouwen, auto's,
ranglijst, dienst), maar het blijft veelal
een kruising tussen bitter- tafel- en
kazernepraat. Voor wezenlijke zaken is
weinig ruimte. Je kijkt wel uit, voor je
je diepe problemen op tafel legt. Werke-
lijke problemen worden vaak niet
aangesneden, frustraties niet uitgespro-
ken, emoties opgekropt. Een mooie ba-
sis voor het onstaan van grotere proble-
men.

Deskundige hulp

Het geldt ook voor de kollega's van de
gemeentelijke korpsen. Maar wel in
mindere mate. Zij immers hebben wat
meer kans op privacy (in de grote steden
zeker), terwijl daarnaast de hiërarchieke
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lijnen wat korter zijn. Bovendien kan de
gempo-man, als hij in problemen ver-
strikt raakt, een beroep doen op de ge-
meentelijke sociale dienst in zijn stad.
Er is althans een kanaal en er zijn des-
kundige hulpverleners. Sommige grote
korpsen hebben eigen maatschappelijk
werkers.
Waar kan de RP'er terecht?
Er zijn groepskommandanten die vin-
den dat zij de aangewezen vaderfiguur
zijn die als eerste in vertrouwen geno-
men dient te worden, ook als het om
privé-problemen gaat. Soms kan dat in-
derdaad. Maar het is niet vanzelfspre-
kend. Zelfs in een goede vader-zoon re-
latie kunnen er problemen ontstaan die
de zoon in eerste instantie liever niet met
z'n vader bespreekt. Misschien omdat er
remmen zijn of omdat men vreest niet
begrepen te worden. Misschien ook om-
dat de chef zelf (mede) oorzaak kan zijn
van de problematiek.
Vaak zijn de problemen van zodanige
aard, dat alleen deskundige hulp zinvol
kan zijn. Waar vind je die?

Taboesfeer

In RP-magazine van december '78
schreven we (in een artikel over 'Stress')
over politiemensen die een hevige emo-
tie moesten verwerken. Bij een ramp,
een gijzeling, een dodelijk dienstonge-
val. Incidenten weliswaar, maar er moet
wel opvang en begeleiding zijn. Daar is
alom begrip voor ontstaan. Er is (enige)
begeleiding en na Tenerife en gijzelings-
zaken kon men afkicken.
Velen kennen reeds naam en adres van
dr. Havinga, de Haagse psychiater die
onze BBE-ers begeleidt en zich ook voor
andere RP-ers beschikbaar stelt. Ook in
andere extreme situaties kan men om
hulp vragen, o.a. via de korpsarts. En
sinds enkele weken is er een 'vertrou-
wensman'.
Omvangrijker echter lijkt het aantal
'stille' problemen, die zich aandienen.
Het betreft vooral persoonlijke proble-
men die nog in de taboesfeer liggen.
Wat ieder andere Nederlander wordt
vergeven, mag meneer pastoor en de
politieambtenaar niet gebeuren. Menige
priester is al lang van die gedachte af-
gestapt, maar veel politiemensen den-
ken nog steeds dat zij braver moeten le-
ven dan hun buurman. Alsof een poli-
tieambtenaar per definitie immuun zou
zijn voor moeilijkheden in huwelijk, ge-

Jong trouwen, een huis, hond, kind en kleuren-TV, - wat wil je nog meer? ...

(Foto R.V.D.)

zin, seksualiteit, relaties, alkoholisme,
druggebruik, chantage, kriminaliteit.

Vuile was?

Zijn er kommandanten die ontkennen
dat er problemen van deze aard onder
hun personeel zouden bestaan? En als
ze wèl bestaan, dienen ze verzwegen of
weggewerkt te worden. Motto: vuile
was houd je binnen. Akkoord - zeggen
hulpverleners - maar dan wel een
wasmachine aanschaffen. Was wordt
niet schoon door er niet naar om te kij-
ken.
Door die geheimzinnigdoenerij krijgt
men ook geen goed beeld van de om-
vang van de stille problemen, die -
normaal - in elke beroepsgroep voor-
komen en waartegen de politieman niet
is ingeënt, evenmin als de dominee, de
dokter, de onderwijzer of de belastings-
ambtenaar, - om maar eens een paar
andere eerbare beroepen te noemen.
Hoeveel probleemgevallen er zijn en
hoeveel nieuwe er jaarlijks bijkomen, is
niet bekend. De signalen die opgevan-
gen worden geven alleen een indicatie.
De (weinige) officiële en officieuze
hulpverleners in het Korps weten van
vele tientallen, die met hun persoonlijke
problemen geen weg weten. Zij zijn er-
van overtuigd, dat het werkelijke aantal
veel groter moet zijn. Uiteindelijk ko-
men velen - vaak na jaren van tobben
- bij de korpsarts terecht. Hoeveel

maagzweren, overspannen zenuwen en
hartkwalen hadden voorkomen kunnen.
worden, als ze tijdig waren opgevangen
en deskundig begeleid?

Nieuw probleem:
de jongeren

De problemen openbaren zich vaak pas
op latere leeftijd. Een nieuw verschijn-
sel dient zich de laatste twee jaren aan,
- nog niet bij de korpsarts, maar wel
bij officieuze hulpverleners: de specifie-
ke problemen van de jonge naoorlogse
generatie, die onder geheel andere om-
standigheden is opgeroeid.
Terwijl hun oud-klasgenoten van de
Mavo nog verder studeren, een eerste
baan proberen en hun wilde haren
trachten kwijt te raken, is menig jonge
wachtmeester al belast met zware ver-
antwoordelijkheden. Ook privé is hij al
arrivé, vaak al voordat hij z'n 23e ver-
jaardag heeft gevierd: jong getrouwd,
eerste kind, volledig ingerichte woning
met stereo-installatie en kleuren-tv,
tuintje, hond en voor de deur het eigen
wagentje. Wat blijft er nog te wensen
over? Tegen zoveel welvaart zijn heel
wat jonge huwelijken niet opgewassen.
Andere paartjes raken in de knoei, zo-
dra zich de eerste frikties voordoen: hu-
welijksproblemen ('we zijn waarschijn-
lijk te vlug getrouwd'), verplaat-
singsproblemen ('mijn vrouw kan niet
bij haar moeder vandaan'), welvaarts-
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problemen ('we zitten tot over de oren
in de schuld'), werk-thuisproblemen
('mijn vrouw begrijpt me niet, als ik met
problemen thuis kom en wil praten').

Te weinig personeel

Problemen van maatschappelijke aard
hebben een sociale opvang nodig. Als
eerste hulppost kunnen - zoals het nu
gebeurt - korpsartsen, schooldocen-
ten, vakbondsbestuurders of andere
vertrouwensmensen - zeker fungeren,
ook al zijn zij daarvoor niet opgeleid.
Zij moeten dan wel kunnen terugvallen
op (en doorverwijzen naar) sociale bege-
leiders, die deskundig zijn op dit terrein.
Het Korps is daar niet op ingesteld. Er is
onvoldoende personeel voor dit werk.
Er is ook geen ruimte (lees: geld) voor.
Bij Personeelszaken op de Algemene In-
spectie zit men gewoon voor het blok.
Eigenlijk is het personeelswerk op de
A. I. in de eerste plaats beheerswerk. En
de personeelskonsulenten zijn voorna-
melijk beoordelingsadviseurs. Daar zit-
ten geen mogelijkheden. Men doet wat
men kan. Eens per drie weken houdt de
inspektie Personeelszaken een bespre-
king met de drie korpsartsen. Over de
lopende zaken. Vaak gaat het over de
eindfase: afkeuring. Als het zover is,
gaan het hoofd van de inspectie en zijn
plaatsvervanger de betrokkene thuis op-
zoeken om het hem en z'n vrouw alle-
maal uit te leggen en de afwikkeling
door te spreken. Een sympathiek gebaar
van twee funktionarissen, die graag
méér hadden willen doen, maar over on-
voldoende mogelijkheden beschikken.

Al jaren

Tot voor enkele jaren leek het alsof er
weinig problemen in de partikuliere sek-
tor waren. Als de ralatie met de groeps-
kommandant er een van vertrouwen
was, kon deze 'vader' nog wel eens als
praatpaal dienen. Soms was het ook een
oudere kollega. Hier en daar fungeer-
den ook officieuze 'vertrouwens-
mannen': sociaalvoelende kollega's in
het distrikt of andere natuurtalenten.
Af en toe werden 'gevallen' door de
groepskommandant via de lijn door-
gespeeld naar het distrikt en naar de Al-
gemene Inspectie.
Soms kon een oplossing worden gevon-
den door een overplaatsing, vaak ook
niet. Menig probleem kwam tenslotte
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toch bij de korpsans erecht, nadat er al
te lang was getobd de problemen zich
hadden vertaald in edische klachten:
hoge bloeddruk, ~ ess, rugklachten,
maagzweer, hartaan -al.
Reeds onder gene De Gast werd er
gepleit voor meer maatschappelijke
zorg. Er werden voorstellen gedaan om
daarvoor een eigen afdeling in het leven
te roepen. De vakbo den betuigden hun
instemming, maar ij Justitie bleek men
niet zo happig op eigen maatschap-
pelijke dienst bij her orps.

Gespreksnota

Onder generaal Re orst produceerde de
kaderschool (0.1. . direkteur H. van
Laar) op verzoek een gespreksnota over
maatschappelijke pverlening. Aan-
leiding hiertoe was ei groeiend aantal
leden van de exex '-eve dienst dat tij-
dens de kaderkursus met persoonlijke
problemen ter fafe kwam 'die hun
weerslag vinden op ei dagelijks funkti-
oneren van de poli ieman': min of meer
ernstige huwelijksproblemen, echtschei-

dingsperikelen, zorgen om de kinderen,
psycho-somatische klachten, vragen
rondom het werkklimaat, verhouding
tot de chef, collegae, karrière, insuffi-
ciëntiegevoelens, etc.
Kaderschooldocent P. K. de Geus voeg-
de eraan toe: "Bij een aantal van deze
mensen zou een verdere intensieve bege-
leiding noodzakelijk zijn."
Als mogelijke oplossing werd in de nota
voorgesteld: "de sociale hulpverlening
middels het Ministerie van Justitie uit te
breiden met enkele maatschappelijke
werkers, die in nauwe samenwerking
met de korps artsen en de Rijks Psycho-
logische Dienst een hulpverleningsteam
gaan vormen."
En - als het voorstel niet mocht aan-
slaan of het budget te klein zou zijn -
als alternatief: een keten van vertrou-
wensmannen recruteren uit oudere kol-
lega's, getraind en begeleid door vak-'
mensen.

Een begin

Twee jaar later - in 1975- als er bene-
den de rivieren acute problemen moeten
worden opgelost, wordt een maatschap-
pelijk werker (van Aalten) voor de
Zuidelijke provincies aangesteld.
In 1976 stelt Justitie een van zijn vaste
maatschappelijk werkers beschikbaar
voor de Rijkspolitie: de heer J. Veld-
huijzen, van het stafbureau Algemeen
Personeelsbeleid. Als werkterrein krijgt
hij de distrikten Utrecht en Zuid-
Holland plus de COME.
Als de heer Van Aalten in september '76
vertrekt, staat de heer Veldhuijzen er al-
leen voor. Twee jaar lang trekt hij door
het land om kennis te maken en z'n ge-
zicht te laten zien. Het komt hum dus
duur te staan. Steeds meer mensen
klampen hem aan met hun problemen.
En steeds meer mensen bellen hem op
voor een afspraak. Na verloop van tijd
trekt hij zich terug op zijn kantoor in
Utrecht, bij bureau Personeelsvoorzie-
ning. Liever een klein gebiedje zo goed
mogelijk bewerken dan verdrinken in de
problemen van iedereen.
Bij Justitie is men kennelijk niet op de
hoogte van de omvang van de proble-
men. Het rapport-De Gast aan de toen-
malige minister (Van Agt) is waarschijn-
lijk niet op het juiste moment en op de
juiste plaats terecht gekomen. De huidi-
ge bewindsman blijkt althans in novem-
ber '78 - als hij een jaar op Justitie zit

Rp.org_RPM79_12_dec_nr.04_compri 335



- daarvan nog niet op de hoogte te zijn

gesteld: "Voor zover mij bekend liggen
er geen wensen of aanvragen in die rich-
ting. En zolang er door het Korps niet
om wordt gevraagd, mag ik aannemen
dat men geen behoefte aan uitbreiding
heeft." (RPm dec. 1978).

'Het spijt me'

In juni '79 mag er een parttime maat-
schappelijk werster bij: mevrouw C. M.
van der Meij-Klumpert, voor 32 uur per
week. Haar werkterrein: distrikt Den
Haag (waar ze ook kantoor houdt), plus
een aantal diensten (A.I., laboratoria,
CRI, PTD voor heel Nederland, RPtW
Den Haag, speurhondenschool). De
heer Veldhuijzen houdt zich nu bezig
met de distrikten Dordrecht en Utrecht,
plus AVD, verkeersschool, COME, vei-
ligheidsdienst Kon. Huis en de PVD
voor het hele land. Maar het Korps telt
nog 14 distrikten ...
"Het spijt me", zegt de heer Veldhuij-
zen desgevraagd, "daar kom ik echt niet
aan toe." Hij beperkt zich tot het hem
toegewezen gebied, omdat hij daar al
z'n handen meer dan vol heeft. "Als ik
alles aanpak, wek ik alleen maar ver-
wachtingen, die ik toch niet kan waar-
maken ... " En dus verkoopt hij als
hulpverlener 'nee' aan veel mensen die
hem opbellen.

'Vertrouwensman'

Brengt de komst van de heer Roosjen -
in september jl. in een dienstbrief aan-
gekondigd als 'vertrouwensman' voor
'delicate aangelegenheden', op wie in
extreme gevallen een beroep kan wor-
den gedaan - enige soelaas?
Uiteraard is men blij met elke verster-
king in deze sektor. Vanuit zijn achter-
grond (de heer Roosjen was tot zijn
emeritaat geestelijk verzorger bij de
krijgsmacht) kan hij in bepaalde situa-
ties zeer nuttig en belangrijk werk doen.
Daarbij moet worden aangetekend dat
de heer Roosjen uitdrukkelijk niet als
geestelijk verzorger, maar als algemeen
vertrouwensman voor het Korps be-
schikbaar is.
In kringen van hulpverleners hoopt men
dat deze aanwinst niet ten koste zal gaan
van het aantal gewenste beroepskrach-
ten. Want in feite zullen door het werk
van de 'vertrouwensman' nog meer ge-
vallen worden doorverwezen naar de

~

hulpverleners, die toch al overbelast
zijn.

Het woord 'vertrouwensman' was al
eerder gevallen. Als (eenvoudige en
goedkopere) mogelijkheid stelde kader-
schooldocent De Geus in zijn gespreks-
nota van 1973 aan de A.1. voor: "ver-
trouwensmannen, ombudslieden, socia-
le raadslieden of hoe men ze ook noe-
men wil" aan te trekken. Deze mensen
zouden gevonden kunnen worden onder
de oudere kollega's, al of niet met f.1.0.

De Geus: "Waarom zouden we niet
profiteren van de wijsheid en ervaring
van hen die de exekutieve dienst reeds
verlaten hebben? Deze mensen zouden
natuurlijk met grote zorg gekozen en
daarna voor deze taak getraind moeten
worden. Ze zouden kunnen samenwer-

eraan toe - als er verder gepraat moet
worden, vraag ik ook de direkte chef.

(" Wij zitten op een riskante weg als we
alleen naar de patiënt luisteren".)
De drie artsen zijn sterk overbelast. Er
zijn plannen om het aantal korpsartsen
met twee of drie uit te breiden. Gedacht
wordt aan medische posten in het land,
teneinde beter bereikbaar te zijn. In As-
sen is al ruimte bij de RGD beschikbaar,
wellicht ook in Roermond en West-
Brabant.
Het duurt echter wat lang voor die uit-
breiding komt. "Op 27 juli '78 is er
door de A.1. een brief over deze proble-

matiek naar de minister gezonden",
zegt de heer Klemann, "tot op heden is
helaas nog geen enkel effekt op dat
schrijven te bemerken, zodat ons bu-

"Er zouden heel wat gevallen van vervroegde afkeuring
voorkomen kunnen worden . . ."

ken met distriktscommandanten, RPD,
personeelsconsulenten, maatschappelijk
werkers van het departement. Zij dienen
de hulpverleningsmogelijkheden te ken-
nen, de anonimiteit moet gewaarborgd
worden, hun beroepsgeheim dient
geëerbiedigd te worden, etc. Kortom,
het luisteren naar, het diagnostiseren,
het verwijzen naar, zouden de belang-
rijkste taken kunnen zijn."
In kringen van maatschappelijk werk is
men nog wat huiverig voor dit vrijwilli-
gerswerk. Wel als eerste opvang, maar
dan moet er toch ook een team van be-
roepskrachten achter staan waarop men
kan terugvallen.

Medische posten

Dokter C. Th. Klernann (die korpsarts
wordt genoemd, maar in feite door de
Rijks Geneeskundige Dienst aan het
Korps is uitgeleend - overigens al se-
dert 12 jaar - ) is natuurlijk in de eerste
plaats arts wiens taak voornamelijk de
keuringen betreft. Als zodanig komen
hij en zijn beide kollega's-artsen in aan-
raking met veel problemen, ook op
(nog) niet-medisch gebied. Ook hij is
voor velen een vertrouwensman, vooral
omdat hij buiten de hierarchie van het
Korps valt. Hij kan rechtstreeks worden
gebeld, maar - voegt dokter Klemann

reau nog steeds met een sterke onderbe-
zetting moet werken. Dat is bijzonder
jammer, want daardoor moeten veel
bestaande problemen onbehandeld blij-
ven door gebrek aan personeel."
Een suggestie van dr. P. Havinga mag in
dit verband ook niet ontbreken: een
groep van deskundigen rondom de
korpsarts. Er zou tenminste een aantal
vertrouwensartsen beschikbaar moeten
zijn om de signalen uit het Korps op te
vangen.

'Beetje lapwerk'

Maar alweer: ook dan zal een team van
hulpverleners niet mogen ontbreken.
Op de A.1. is men zich dat ook wel be-

wust. "Ons staat voor ogen: drie maat-
schappelijk werkers erbij, die dan ook
zorg dragen voor het burgerpersoneel" ,
aldus de heer J. M. van de Ven, plv.
hoofd van de inspektie Personeelszaken
en gedoodverfd als opvolger van de heer
Overdijking die eind 1980 met pensioen
gaat. Men geeft toe, dat het nu bij 'een
beetje lapwerk' blijft, maar men is af-
hankelijk van wat Justitie doet. Aan-
vankelijk waren er geen geschikte maat-
schappelijk werkers op de markt. En nu
ze er wèl zijn, is er geen geld.
Uitbreiding is noodzakelijk, geeft ook
de heer A. D. Kleisen, hoofd van de sek-
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tie personeels maatschappelijk werk bij
het Ministerie van Justitie, toe, "maar
de formatie laat het niet toe." Inder-
daad een kwestie van geld, want als er
geadverteerd wordt, melden zich zo 20 à
30 sollicitanten. Er is een organisatie-
onderzoek aangevraagd bij 0 & E. On-
getwijfeld zal de uitslag bevestigen, wat
insiders allang weten: er moet uitbrei-
ding komen.

Bij PTT en NS

In de praktijk worden sleutels gehan-
teerd voor het bepalen van de nood-
zakelijke mankracht in de sociale hulp-
verlening. Eén maatschappelijk werker
op 1500 personeelsleden, geldt als gang-
baar voor een bedrijf of organisatie. Bij
een landelijk gespreide organisatie als
Spoorwegen, PTT of Rijkspolitie meent
men tenminste 1 op 1200 te mogen stel-
len.
Bij de NS (met 35.000 mensen, inklusief
het streekvervoer) heeft men 120 man
medisch personeel: 20 bedrijfsartsen,
plm. 20 bedrijfsverpleegkundigen en 20
doktersassistenten verspreid over het
land, en nog eens 60 man in Utrecht
voor beleid, administratie, keuring, on-
derzoek, e.d. Daarnaast 40 maatschap-
pelijk werk(st)ers in het gehele land en
10 bedrijfspsychologen in Utrecht. Ver-
der wordt er proef gedraaid met enkele
sociale eenheden, waarin medici, maat-
schappelijk werkers, sociologen en psy-
chologen samenwerken.

Bij de PTT (met 100.000 man personeel,
waarvan 23.000 in parttime dienst: sor-
teerders en bezorgers) heeft men 86
maatschappelijk werkers in vaste dienst
en 43 bedrijfsartsen, verspreid over het
land. Daarnaast is er een stafafdeling
van 50 man, waarin psychologen en an-
dere wetenschappers onderzoek verrich-
ten, maar van wie er 15 à 20 beschikbaar
zijn voor individuele hulpverlening.

Het korps Rijkspolitie met 3 korps-
artsen, 2 maatschappelijk werkers en
verder niets is dus niet verwend. Ook
niet als we vergelijken met de grote ge-
meentelijke korpsen, die toch stuk voor
stuk minder personeel hebben dan de
Rijkspolitie.

In de sektor personeelszaken komen op
vrij korte termijn grote bedragen vrij,
nu de werving (en straks ook de oplei-
ding) geleidelijk sterk kan worden

In financieel opzicht is er de laatste jaren bij de politie veel verbeterd.

Toch raken sommigen in ernstige geldzorgen. (Foto R.V.D.)

teruggedraaid. Dat geld kan niet zo-
maar worden overgeheveld, zeggen bud-
getbewakers. Hoe het ook zij, vóór die
gelden anders worden aangewend zal er
wellicht even aan de personele sector
kunnen worden gedacht. "Want" -
zoals BCB penningmeester Kruisinga
het formuleerde - "tenslotte is je per-
soneel je kapitaal."

Volgende maand:

Maatschappelijke
hulpverlening bij de

gemeentepolitie
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Met bijdragen van: P. H. M. Claessen, C. Doornhein, C. A. v.d. Horst, G. M. Koning, H. Druif en H. Brink, W. H. A. G. v.d. Looij,
A. Struijs, P. de Groot, Th. A. Leenders, S. G. M. Worm, J. Scheper, G. A. Wonink, J. J. Houtriet e.a. Eindredaktie: A. Huizing.
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Nederlandse Kinderraad bezoc t Rijkspolitie

A.I. tot Nederlandse jeugd:

'Loop eens bij

APELDOORN. - 'De
jeugdkriminaliteit neemt toe;
hoe komt het dan, dat er
toch zo weinig rechercheurs
voor de bestrijding daarvan
worden ingezet? Waarom
noemt men een politieman
agent of wachtmeester? En
waar komen die namen van-
daan? Waarom moet een po-
litieman altijd een uniform
dragen? Hebben alle mensen
die op een buro werken, een
politieopleiding gehad? Kun-
nen er ook gehandicapten,
bijvoorbeeld op de meldka-
mer, geplaatst worden? Als
de politie bij een verkeers-
kontrole ontdekt dat een au-
to met gladde banden rijdt,

24

Maureen Peters uit Itteren-

Maastricht als obstakel in de

dojo.

hoe komen de inzittenden
dan thuis? Waarom heeft u
geen folder-over-de-politie
voor kinderen?'
'Van politiemensen wordt
verwacht dat ze over maat-
schappelijke aanleg beschik-
ken. Ik ben bij de politie
heel veel hardstikke aardige
mannen en vrouwen tegenge-
komen, dat wel, maar ik heb
ook wel eens gedacht: Ze
hebben er totaal geen ver-
stand van. Wat doet men tij-
dens de opleiding aan maat-
schappelijke vorming?'

ns binnen'

'Waarom zijn er files?
aarom zijn er bij de politie

zoveel mannen met snorren?
Wat doet de politie aan het
alkoholprobleem? Waarom
doet de politie altijd zoveel
'Heb je durf?' in de adver-
tenties? Het moet toch wel
een afknapper voor de solli-
citant betekenen die er op re-
kent in een Porsche te mo-
gen rijden, als hij op een
klein dorp terecht komt?'

Relatie

Op 16 en 17 oktober was de
zestien leden tellende Neder-
landse Kinderraad te gast bij
het korps Rijkspolitie. Zij
waren het die al deze vragen
stelden aan een forum met
mevrouw S.A. van Kamp
(hoofd van het buro jeugd-
zaken van de Algemene In-
spectie), generaal P.J. Plattel
en direkteur A. van den Bos
van de opleidingsschool in
Apeldoorn en vertegenwoor-
digers van verschillende land-
groepen en jeugdzaken, ge-
leid door Avro's Ria ('Stuif-
es-in') Bremer.

De uitnodiging voor dit tref-
fen was uitgegaan van de Al-
gemeen Inspecteur, die het
van groot belang achtte om
in het kader van de bijzon-
dere aandacht voor de jeugd
in het Internationale Jaar
van het Kind rekening te
houden met de bijzondere
relatie jeugd-politie.
Op de eerste dag konden de
kinderen in hun omgeving
kennismaken met de prakti-
sche politiedienst op een van
de landgroepen, bij de ver-
keersgroep, de recherche en
op de meldkamer. Op 17 ok-
tober werden de jonge gasten
ontvangen op de opleidings-
school in Apeldoorn.
'Loop eens bij ons binnen',
liet gastheer P. J. Plattel de
jeugd weten. 'Kom gerust
langs op een groepsburo als
je wat te vragen of op te
merken hebt over ons werk.
Draag deze uitnodiging ook
over aan andere kinderen.
Ga ervan uit, dat de politie
er is voor de mensen en niet
andersom.'

Zelfbediening
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In de 'praktijkstraat' waren
de jongelui er getuigen van
hoe de politie een inbraak
wist op te lossen.
In een van de dojo's werden
ze onthaald op een de-
monstratie door een adspi-
rantenklas en voorts namen
ze in de grote eetzaal deel
aan de middagmaaltijd.

(AH.)

Foto's A. L. van Ooyen en
Techn. Recherche.

Nederlandse
Kinderraad

De Nederlandse Kin-
derraad werd in het
begin dit jaar door
prinses Beatrix, ter ge-
legenheid van het In-
ternationale Jaar van
het Kind, geïnstal-
leerd. De raad was sa-
mengesteld aan de
hand van duizend in-
gezonden brieven. Ze
bevatte vertegenwoor-
dig(st)ers van 9 tot 15
jaar en afkomstig uit
het gehele land. Op 19
december liet het
thema-jaar ten einde.
De raad is inmiddels
weer ontbonden.

Na afloop van de demonstra tie zelfverdediging

Rang
'Wie zou de hoogste

in rang zijn in dit ge-

zelschap?' vroeg mevr.

S.A. van Kamp de le-

den van de Nederland-

se Kinderraad aan het

begin van de 'parle-

mentszitting' die Ria

Bremer leidde. Arjen

Brandt (9) uit Heeren-

veen keek de kring

van geüniformeerden

eens rond en wees ver-

volgens op de Alge-

meen Inspecteur. 'Dat

zie je aan z'n schou-

ders', was zijn kon-

klusie.

'Helemaal te gek' lega De Groot in een opge-
poetste GSA op surveillance.
Marian bleek zo haar twijfels
te hebben over de mogelijk-
heden die de politie heeft.
Dat een politieman het zo-
maar voor elkaar krijgt om
met een simpele handbewe-
ging een auto te laten stop-
pen wilde er bij haar voor-
alsnog niet in. Dat het toch
lukte, vond ze prachtig. Nog
mooier werd het voor haar,
toen zelfs bleek dat de aan-
gehouden automobilist best

ALKMAAR. - In het dis-
trikt Alkmaar was Marian
Pluymers (12) uit Alkmaar
op 16 oktober de gast van
Piet de Groot van de groep
Heiloo en Adrie Struijs van
Jeugdzaken. Na de koffie -
voor Marian was er thee;
kennelijk is ze niet in de
wieg gelegd voor ambtena-
resse, want ze lust geen kof-
fie - ging de gaste met kol-

met haar op de foto wilde.
Toen kwamen bij Marian de
vragen pas los. Vragen over
opleiding, risico's ('Ben je
wel eens bang?') enzovoort.
Een bezoek aan de bereden
groep in Bergen was voor
haar 'helemaal te gek'.
Na een 'indrukwekkende
dag' werd Marian tegen de
avond - met een daktylo-
scopisch signalement, fol-
ders, ballpoints en andere
kado's - per surveillance-
auto thuis afgeleverd.
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60 jaar Politiedierenbescherming

Dierenkwelling verander
maar niet verdwenen
UTRECHT. - ,,'t Is jam-
mer te moeten constateren
dat na 60 jaar politiedieren-
bescherming nog maar wei-
nig zaken definitief zijn afge-
daan. Zoals de trekhond. Of
valt hier de aanpassing aan
de tijd door de sledehond te
konstateren?
Nemen we het trekpaard van
de reizende woonwagen-
bewoner. Of dient onze zorg
nu gericht te worden op het
trekpaard voor de huifkar
met zwaaiende oogkleppen in
de rekreatiegebieden en het
rijpaard voor de verhuur in
malafide maneges?
De kettinghond is terugge-
drongen tot een aantal van
duizend. Maar hoeveel dui-
zend balconhonden kwamen
ervoor in de plaats?
Noemen we het vervoer van
nuchtere kalveren met saam-
gebonden poten op een open
kar. Hoe staat het thans met
het vervoer, de massale sterf-
te, mishandeling en kwelling
van exotische dieren, of van
varkens of de duiven in spe-
ciaal voor de sport ontwor-
pen auto's?
Het couperen heeft zich aan-
gepast. Dat gebeurt nu in het
buitenland. (De mens is vin-
dingrijk als het om z'n por-
temonnee, z'n sport of een
modegril gaat!)
De bio-industrie past zich
aan aan de economie. Niet
aan het dier en uiteindelijk
niet aan de mens. Wij moe-
ten bij voortduring onze ver-
antwoordelijkheid voor
plant, dier en milieu waar-
maken. Daarom is het wel
eens goed om eens om te kij-
ken. Dat geldt ook voor on-
ze Politiedierenbescherming.
Dit stilstaan en omkijken na
60 jaar heeft de noodzaak

26

aangetoond voor het uitzet-
ten van de koers voor de
toekomst. "
Aldus voorzitter J. Hoppel
bij de viering van het jubi-
leum van de Bond van Poli-
tieambtenaren in Nederland
tot Bescherming van Dieren
(Politiedierenbescherming).
De herdenking vond op 24
oktober in Utrecht plaats
met een bijeenkomst met re-
ceptie van het hoofdbestuur
en het uitgeven van een jubi-
leumnummer van het bonds-
orgaan.

Onvoldoende
politieoptreden

In 1918 liet het Tweede Ka-
merlid mr. Th. Ridder van
Rappard, die vice-voorzitter
was van de Nederlandse
Maatschappij tot Bescher-
ming van Dieren, bij de
Justitie-begrotingsdebatten
weten, dat de politie onvol-
doende krachtdadig optrad
tegen dierenmishandeling. De
Hilversumse politiecommissa-
ris J. J. A. de Koning trok
zich dit verwijt kennelijk
nogal aan. Hij reageerde er-
op me-teen voorstel aan de
Nederlandse politie: "Wan-

neer dierenvrienden onder

ons de handen eens ineen

sloegen, hoe spoedig zouden

er dan resultaten komen en

hoe dankbaar zouden dieren-

vrienden buiten de politie die

krachtige bondgenoot in hun

kring opnemen?"

Op 12 juli 1919 werd de ver-
eniging opgericht. Er hadden
zich 218 adspirant-leden, af-
komstig van gemeente- of
rijksveldwacht, van gemeen-
tepolitie, uit de jachtopziene-
rij, of van de koninklijke

I
Marechaussee gemeld.
Inmiddels is het aantal ge-
groeid tot ongeveer 14.000
leden uit de gehele sector van
opsporings-ambtenaren op
het gebied van dieren-,
milieu- en natuurbescher-
ming.
"Wij, politiedierenbescher-
mers, kunnen ons niet meer
beperken tot het dier
alleen", stelde de heer
J. Hoppe!. "Er hangt teveel
mee samen. We zullen ons
moeten bezighouden met he-
le stukken van het milieube-
heer. Daarom zou ik na 60
jaar onze doelstelling: 'Prak-
tische dierenbescherming'
willen uitbreiden tot 'Prak-
tische dieren- en mileube-
scherming' . Wij willen daar-
bij duidelijk onze invloed
aanwenden de politieman en
-vrouw met de wet in de
hand daadwerkelijk aan de
hele milieubescherming mee
te laten werken om de alge-
hele verloedering van ons mi-
lieu tegen te gaan."
De voorzitter liet weten in
dat verband zorg te hebben
over de inkrimping van de
theoretische lessen bijzondere
wetten op de Politieoplei-

Waakzaamheid

De Vereniging Politie-

dierenbescherming /

Politiemilieubescherming

heeft sinds haar oprich-

ting de kraanvogel als te-

ken van waakzaamheid.

In het boek Don Quijote

van Cervantes is het ver-

haal beschreven van azen-

de kraanvogels die een

wachtpost uitzetten. In de

oudheid heeft Plinius de

sage van de kraanvogel

beschreven. Volgens hem

nam de schildwacht een

steen in z'n opgeheven

poot om wakker te blij-

ven. Mocht hij in slaap

val/en en de grip verslap-

pen, zou de vogel zich

verraden.

dingsscholen.
Hij zag het als een taak van
zijn bond, bij de politiemen-
sen interesse te kweken voor
zaken waar men onvoldoen-
de of geen kennis van heeft.

Waarom Politiedieren-
bescherming/Politie-
milieubescherming?

De vereniging stelt zich
ten doel de beginselen
waarop dieren- en natuur-
bescherming behoren te
rusten meer ingang te
doen vinden onder de Ne-
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derlandse politieambtena-
ren en de leden te aktive-
ren dieren te beschermen,
hetzij op preventieve het-
zij op representatieve wij-
ze, tegen mishandeling en
kwelling op grond van
daadwerkelijke, onmid-
dellijke hulpverlening.
Iedereen met opsporings-
bevoegdheid op het ge-
bied van dieren-, natuur-
of milieubescherming en
de leden van de rechterlij-
ke macht en het O.M.
kunnen lid worden.
Anderen kunnen zich als
donateur melden.
De minimum-contributie!
donatie bedraagt f 10,-

per jaar.

Het sekretariaat van de
Bond is gevestigd
Theresiastraat 51,
5262 BL Vught.
Tel. 073-562989

Eerste paal voor
nieuw Fries
distriktsburo

LEEUWARDEN. - Op 26
september is op een bouwter-
rein aan de Holstmeerweg te
Leeuwarden - naast het bu-
ro van de gemeentepolitie -
de eerste paal geheid voor
het nieuwe buro van het RP-
distrikt Leeuwarden.
De heimachine werd bij deze
gelegenheid bediend door de
jongste vrouwelijke en de
jongste mannelijke wacht-
meester van het distrikt:
Yvonne Metz (19) uit Bols-
ward en Jan Woudwijk (19)
uit Berlikum.
Men hoopt het gebouw, dat
plaats moet bieden aan zo'n
150 man, in de tweede helft
van 1981 in gebruik te kun-
nen nemen. De bouwkosten
bedragen 4~ miljoen gul-
den. Ingericht zal het dis- (Foto Techn. Rech.)Op de heibok Yvonne Metz

Geld lenen zonderomwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
Nationale Volks Bank. Daar krijgt u als ambtenaar vlot

en vakkundig een Persoonlijke Lening. Die precies
voor u op maat is gemaakt. De Nationale Volks Bank

verstrekt leningen zonder onderpand of hypotheek tot
f 25.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang,

dus goed. Kom ook eens langs als u aan een Woning-
verbeteringskrediet of aan een Doorlopend Krediet

denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131 b,
tel. 020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, te. 085-421142. Den Haag,

Laan van Meerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38,
tel. 040-120755. Enschede, Langestraat 11,tel. 053-324398. Hilversum,

Groest 24, tel. 035-232641. Nijmegen, Van Welderenstraat 127, tel.
080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-871612.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655 ~

~

••

triktsburo meer dan negen Ien aan het touw (links) Jan
miljoen gulden kosten. (JS) Woudwijk.

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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(Politie-) hulp kwam
voor herten te laat

De Blaubokse'
vierde 2e lustrum
in Mayen

troon uit het verdovings-
geweer van de dierenarts
bracht de enig overlevende
tenslotte met moeite naar de
grond. Vier paar handen wa-
ren nodig om het dier daar
te houden, waarna men het
prikkeldraad kon verwijde-
ren. Inwendige bloedingen -
het nog levende dier bleek te
zijn gevorkt door de ander
- waren er de oorzaak van
dat ook de andere gigant de
geest gaf. (HD en HB)

ERMELO. - Jachtopzich-
ter, dierenarts, bosarbeiders
en de RP kollega's Henk
Druif en Henk Brink van de
groep Ermelo hebben niet
anders dan machteloos kun-
nen toezien, hoe twee
edelherten op het landgoed
Staverden indirect aan hun
natuurlijke driften ten onder
gingen.
In de vroege ochtend van de
17e oktober kreeg de politie-
patrouille via de mobilofoon
te horen, dat de twee
bronstige dieren in een ge-
vecht met de geweien in el-
kaar verstrikt war~Il geraakt,
Een van de twee bleek echter
al dood; de ander probeerde
zich los te worstelen. Dat ge-
lukte echter niet omdat een
deel van de prikkeldraad-
omheining in de geweien van
de ijstaktienender en de ach-
tender was gedraaid. Een pa-

's-HERTOGENBOSCH. -
Onlangs bestond de oudste
politiekarnavalsvereniging
'De Blaubokse' in 's-Her-
togenbosch tien jaar.
Bestuur, Raad van Elf en
Hofkapel besloten deze gele-
genheid te gebruiken om een
feestje te bouwen. lP A-
kontakten hadden tot ge-
volg, dat 59 feestgangers op
13 en 14 oktober naar het
Duitse Mayen, in de buurt
van Koblenz, vertrokken om
aan het traditionele
'St. Lukasmarktfest' deel te
nemen.

Duitse kollega's - IPA-
leden - hadden er voor ge-
zorgd dat het hun Neder-
landse gasten aan niets ont-
brak. Er werden herinne-
ringsgeschenken uitgewisseld,
er was een bezoek aan 'Burg
Eltz' dat uit de twaalfde
eeuw dateert en er werd op
een 'Fremdenabend der
Stadt Mayen' aangetreden
voor de polonaise.
Op zondagmorgen deed de
'Blau Bokse' iets terug met
een optreden van de hof-
kapel in het centrum van
Mayen. Het repertoire (van
'Berliner Luft' tot het on-
sterfelijke 'Heideblümchen
Erika') sloeg aan bij het pu-
bliek dat op de Lukasmarkt
was afgekomen. (WvdL)

• wegenbouw

• industriebouw

• betonbouw

• betonmortel

• sportaccommodaties

bruil-arnhem
Driepoortenweg 22

Tel. (085) 6291 00·

1) ook' voor al uw maat-torce-s
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Twee maal twee
is vijf ...

- Zeg, heeft u even tijd?

- Voor een majoor altijd.

- Ik wilde u als een van de

samenstellers van ons

maandblad eens iets vragen

over de uitspraak van de

jonge oppers op de kader-

kursus, waarin zij er bezwa-

ren tegen maken dat de

korpsleiding met een voorstel

komt waarin gezegd wordt

dat twee maal twee vijf is.

- Maar twee maal twee is

toch vier? ...

- Ho, ho. Niet zo vlug. Het

is natuurlijk zo, dat we vroe-

ger wel eens gedacht hebben

dat twee maal twee vier is.

Maar ja, de tijden verande-

ren. Vroeger waren we met

telraampjes bezig en nu lo-

pen onze kinderen al met

elektronische rekenmachien-

tjes op zak. De ontwikkeling

hou je toch niet tegen. Ons

principe is dat rekenen reke-

nen blijft. Maar de uit-

komsten die kunnen wel eens

veranderen.

- Bent u het dan met de

korpsleiding eens?

- Nou, dat wil zeggen, we

weten de bijzonderheden nog

niet. De korpsleiding vindt

wel dat twee maal twee vijf

is, maar we weten nog niet

hoe die vijf geschreven gaat

worden: met de pen, met

potlood of met ballpoint.

We moeten ons oordeel nog

even opschorten.

- U heeft vroeger toch óók

gezegd, dat twee maal twee

vier is?

- Wacht even, wacht even.

Ik heb dat wel eens gezegd,

maar je moet je er wel bij

afvragen: wat voor weer was

het toen? Misschien scheen

de zon, terwijl het nu koud

is. Dat maakt verschil.

- De korpsleiding vond

toch vroeger ook, dat twee

en twee vier is? Er is zelfs

een brief naar alle groepen

verzonden om mensen die er

\

niet aan wilden dat duidelijk

te maken!

- Ja, hoor eens hier. Ik

spreek uiteraard niet namens

de korpsleiding. Maar is dat

wel zo? Misschien telde ze

wel eerst de eerste twee bij

de laatste twee op, terwijl ze

nu de tweede twee bij de

eerste optellen. Dat soort

verschillen moet je toch wel

in ogenschouw nemen.

- Het korpsbeleid heeft al-

tijd voorgeschreven, dat twee

plus twee vier is. Zal het per-

soneel de nieuwe benadering

wel kunnen plaatsen?

- Ja, dat weet ik zeker. Het

is toch een eerlijke zaak!

Nou dan. Nee, het personeel

zal ons daarin zeker kunnen

volgen, dat is voor mij zo

zeker als twee maal twee vier

is.

- Wat zegt u?

- 0, sorry, dat laat u er wel

uit, hè?

(Vrij naar een publikatie in

korpsblad G.P. Oosterhout)

Andere GSA?

Bij al het gekrakeel om al of
niet goed te gebruiken sur-
veillancemiddelen, schiet het
bedrijfsleven de Rijkspolitie
te hulp, zo lijkt het. Een van
de grotere automerken kwam
onlangs op de markt met een
van haar produkten in een
GSA uitvoering. Te leveren
in drie typen.

Gaat deze auto ons ver-

trouwde vervoermiddel ver-

vangen?

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
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Prins Bernhard op
bezoek bij AVD
in Driebergen

DRIEBERGEN. - Een snel-
le rit in een Porsche van de
AVD bracht Prins Bernhard

Gereed voor een snelle rit in

een Porsche.

op 4 oktober op de parkeer-
plaats Driebergen. Het bete-
kende het begin van een
middag durend werkbezoek
aan de Algemene Verkeers-
dienst.
Op de parkeerplaats woonde
de Prins een kontrole zwaar
vervoer bij en liet hij zich in-
lichten over verschillende an-

30

Gooi naar meer
samenwerking

BLARICUM. - De GSA
van de groep Blaricum is
sinds kort opgesierd met het
embleem van de Gemeente-
politie. De samenwerking
tussen de groep en het korps
Gemeentepolitie van het aan-
liggende Laren (NH) heeft
tot gevolg gekregen, dat
sinds een aantal maanden de
avond- en nachtdiensten ge-
zamenlijk worden verricht.
"Nu nog een sticker van de
Rijkspolitie op 'onze'
Volvo's. Of zou dat tegen
het principe van bepaalde
kollega's zijn?", vraagt het
nieuwsbulletin van de Politie
Sport Vereniging 't Gooi
zich af.

(Foto J. J. Houtriet)

I dere vormen van politiekon-
trole, w.o. de snelheidsrne-

I ting met de nieuwe radar-
apparatuur.

erder liet ZKH zich uitvoe-
rig informeren over de orga-
nisatie van het bedrijf, be-
zocht hij de meldkamer en
deed hij de Verkeerspost van
de Koninklijke Marechaussee

aan. In het stafgebouw was
aan het einde van het bezoek
een ontvangst van 'een
doorsnee' van het personeel
van de AVD.

(AH.)

Foto's Fotodienst AVD).

Voordat de Prins in het staf- dingsdetachement om hen te

gebouw van de A VD werd bedanken voor de wijze

ontvangen, richtte hij zich tot waarop zij het Koninklijk

alle leden van het begelei- Huis plegen te begeleiden.

Kollega G. A. Boot (grijze
kuif en vlinderdas) die in het
distrikt Den Bosch als infor-
mant voor het RPm fungeer-

de, is met f.1.0. gegaan. De
opengevallen plaats in de in-
formantenkring is inmiddels
ingenomen door W. H. A. G.
v.d. Looy. Hij werkt bij de
staf van het distrikt en is
bovendien thuis te bereiken
onder telefoonnummer
073-562833.

Envelop met inhoud

Onlangs kreeg kollega
G. M. Koning van de RP-
school in Harlingen weer
eens post van het Rijkscom-
putercentrum. De venster-
enveloppe bevatte een sala-
risslip waarop weer alle toe-
kenningen en inhoudingen,
zowel permanent als inciden-
teel, keurig stonden vermeld.
In codes weliswaar, maar
uiteindelijk wist de heer Ko-
ning welke inhoudingen

_eo.noo- ••••
~1I06noo",,_

maandelijks de oorzaak wa-
ren dat een toch redelijk te
noemen bruto-inkomen zo
drastisch werd terug-
geschroefd. Eén aftrekpost
was hem echter niet duide-
lijk. Informatie daarover zou
hij van het Rijkscomputer-
centrum niet kunnen ver-
wachten, dat was hem wel
duidelijk.
Een diepgaande bestudering
van zowel de salarisslip als
de enveloppe leverde tenslot-
te een hoogst onbevredigend
antwoord op:

E'VENT\.IfLE INUCHTINGEN

UT8lUll"EHD WJ uw WERKNEMER
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Grapje in Gulpen

MAASTRICHT. - Een
huwelijksceremonie moet
goed lopen en goed getimed
plaatsvinden, vond' Jeufke'
Moonen van de groep Gul-
pen. Met zijn kersverse bruid
trok hij op 6 oktober naar
de Rooms-Katholieke kerk in
Margraten, waar hij om twee
uur 's middags een afspraak
had gemaakt om het ja-
woord uit te spreken. Laat er
nu, uitgesproken op de
Eijkerweg waarlangs de
bruidsstoet diende te passe-
ren, een ongeval zijn ge-
beurd. Een op volle sterkte

aanwezige patrouille van de
Rijkspolitie kweet zich uiter-
mate zorgvuldig van alle ta-
ken die in zo'n situatie van
hen verwacht wordt, zoals
afkrijten, vegen, foto's ma-
ken etc. Ondertussen stond
het bruidspaar in een - naar
Limburgse begrippen - ont-
stane me als ware het Via-
nen. 'Toe help ons. Wij wil-
len trouwen' , was vanaf hun
gezichten te lezen. Dankzij
de anti-aktiviteiten van een
aantal enthousiaste kollega's
kwam het bruidspaar
Moonen twintig minuten te
laat in de kerk. 'With a little
help from your friends .. .'

(PC)

MAASTRICHT. - Adju-
dant P.W. Raven (59), com-
mandant van de Maastrichtse IFoto Techn. Recherche.

Commandant
P.W. Raven Re-
cherchegroep
Maastricht plotse-
ling overleden

Recherchegroep is op 12 no-
vember j.l. plotseling overle-
den.
Vele politieautoriteiten uit
Nederland, België en Duits-
land namen in Sittard af-
scheid van hem waar hij met
korpseer werd begraven.(PC.)

~tI~~SL19~raU"L
WLi1Ba51a
1.'~&1Ro(
~!jJltRIl
!lfIEJODST LAM
1f~,RDSSI
tä~Egl~CAI"it'i~"s:r[À~~Dri".'aal'.MIS.o~"

B.V.CARROSSERIEFABRIEK
JOOST LAMBOO

Fokkerstraat 9
Zoetermeer
Telefoon 079-316400*
Telex 33241

Wmr. I.Th. Reck-
man bij ongeval
omgekomen

Foto Techn. Recherche.

op 6 november j.l. in Vaals
bij een verkeersongeval met
een surveillance-auto van de
groep om het leven geko-
men. De her Reckman is met
korpseer begraven. (PC.)MAASTRICHT. - Kollega

Th. Reckman (59), die be-
hoorde tot de groep Vaals
van het korps Rijkspolitie, is
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Eén die wèl wil
fietsen

surveillance wil. De kleine
inwoners van Asten zijn erg
content met 'hun' wacht-
meester, die inmiddels bij z'n
volwassen kollega's geen
kwaad meer kan doen.

(GAW)

Dan maar dienstdoen
op een varken

wel 'boeren politie' wordt ge-
noemd, besloot men op een
inderhaast belegde groepsbij-
eenkomst het dan maar eens
op een varken te proberen.
In een wilde jacht gelukte
het de RP'ers Mol en Boer
tenslotte het dier te strikken
met de hondenvangstok. Het
is niet bekend of de politie-
mensen van Goirle nu gewa-
pend met pijl en boog op
een varken dienstdoen.

EINDHOVEN. - De
groepscommandant in Asten
is een tevreden man. Binnen
zijn groep is er tenminste één
man - nou, zeg maar man-
netje - die wel op fiets-

Yvonne Jaberg als mentor

voor de mini-wachtmeester.

BREDA. - In Goirle heeft
men een tekort aan dienst-
voertuigen vindt men. Men
besloot uit eigen middelen
een nieuw voertuig aan te
schaffen. Het toeval kwam
hen echter te hulp. Uit een
klein dierenpark in Goirle
ontsnapte een 'wild' varken.
Omdat de Rijkspolitiemensen
in die omgeving door sommi-
gen die het misschien wel erg
hoog in hun bol hebben, ook

(JW)

(Foto Goirle Middendoor)

"Kom hier, varken!"

~.UEN UW AUTO VERZEKERD.

•

Uitstuitend W.A. "AII Risk" Mini·casco: (alleen in combinatie met W.A.) •
Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie 113,- per 11.000,- verzekerde dagwaar-
tlm no·claim no·ctalm no-claim no·claim de, met een minimum van 140,- per jaar.

•

f 7.000,- f198,- f330,- f423,- 705,- No-claim korting 10-20-30-40% na 1-2-3-4 ol •
f 8.000,- f201,- f335,- f447,- 745,- meer Jaar schadevrij rijden.
f 9.000,- f 207,- f 345,- f 468,- 780,-

•

f10.000,- f213,- f355,- f492,- 820,- Reeds elders verworven no-claim wordt over- •
f 11.000,- f 222,- f 370,- f 528,- 880,-
f12.000,- f234,- f390,- f558,' 930,- genomen.
f13.000,- f240,- f400,- f591,' f 985,- TI' I
f14.000,- f246,- f410,- f621,' f1.035,- ane uitsluitend voor politie-beambten van a

•

f15.000,- f249,- f415,- f645,' f1.075,- 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •
f16.000,- f258,- f430,- f681,- f1.135,- ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -
f17.000,- f264,- f440,- f714,- f1.190,- WA h .. d'
f18.000,- f273,- f455,- f747,' f1.245,- .. aan anger - verhaalsbqstan binnen

•

f19.000,- f279,- f465,- f777,' f1.295,- Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •
f20.000,- f285,· f475,' f813,- f1.355,- tenden na ongeval binnen Nederland - gunsti-
f21.000,- f294,- f490,' f849,- f1.415,- .

f22.000,- f300,- f500,' f882,- f1.470,- ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen

•

hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

Bd d b k I Boezemweg 175 - Telefoon 010-134660 •
ee Ig eursma e aars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Mobiele eenheid
rolde loper uit

ASSEN. - Op 19 oktober
rukte het M.E.-peloton van
het distrikt Assen van de
Rijkspolitie uit naar het ge-
meentehuis van Rolde. Deze
keer niet om op te treden bij
rellen. De aanwezigheid in de

Drentse plaats was van een
wat feestelijker karakter.
Pelotonscommandant J.
Bulthuis had namelijk laten
weten vanaf die datum zijn
leven te willen delen met dat
van mej. B. Simon. 'Zijn'
M.E.'ers waren graag getuige
van dat voornemen. (FS)

(Foto D. van der Veen)

Sergeant Lincks
zoekt pen-friend

VOORBURG. - Is er
iemand in het korps die
in het Engels wil korrespon-
deren met Sergeant G. L.
Lincks? vraagt de heer
W. N. Lourier van de Alge-
mene Inspectie in Voorburg.
Sgt. Lincks van het Depart-
ment of Police, in Ohio
(USA) schrijft reeds met ver-
schillende buitenlandse
politiefunktionarissen, maar
heeft nog niet het genoegen
met een Nederlander kontakt
te hebben. Hij schrijft maan-
delijks een artikel in het
Dayton-politieblad over bui-
tenlandse politiemensen.
Het adres van de Amerikaan
is: 236 EPeach Orchard
Avenue, Dayton, Ohio 45419
USA.

Waar rechercheurs al
niet goed voor zijn!!

Gelezen in het dagrapport
RP 55, 22-10-1979:

17.40 uur: op verzoek van de
gemeentepol. gevaren naar
Da Costakade t.o. _, waar
de woonark G. _, t.b.v.
de T.O.H.D. van gemeente-

pol. A'dam, versleept moest
worden van Da Costakade
naar het H.B. voor technisch
onderzoek. Een en ander
had verband met de vermoe-
delijke moordzaak 'Lijk tus-
sen de matrassen'. Bij brug
166 bleek de ark wat te hoog
voor onderdoorvaart. Dit
was bij de Hugo de Groot-
kade. Rech. Massink riep
± 10 man gem.pol. ballast
op, die plaats namen aan
boord van de ark. Toen kon
onder die brug worden door-
gevaren. Bij brug 167 t.h.v.
Rozengracht/Stadhouders-
kade, kwamen we wederom
in de moeilijkheden. De brug
bleek nog lager te zijn als de
vorige. Wederom enige bal-
last rechercheurs aan boord
genomen. Dit bleek niet vol-
doende te zijn. De ark kwam
muurvast te liggen onder de
brug. Na veel kunst en vlieg-
werk kwam de ark weer vrij.
In overleg met de rech. Mas-
sink is de ark gemeerd achter
de brandweerkazerne Rozen-
gracht. Lichte schade boven-
zijde ark.
20.25 uur: rechercheurs afge-
zet bij het hoofdbureau gem.
pol.

Opleiding Nistelrode
1954 bekeek vergeelde
foto's

AMSTERDAM. - Op 26
september bevolkte een veer-
tigtal al wat grijzende, kalen-
de of van een toepet je (en
soms van een buikje) voor-
ziene kollega's - meest in
gezelschap van hun betere
helft - de kantine van het
distriktsburo in Amsterdam.
De opleiding Nistelrode 1954
en haar instrukteurs waren
na 25 jaar bijeen.

De ochtend was vrijgehou-
den voor het ophalen van
oude herinneringen, al of
niet aan de hand van vergeel-
de foto's. De borrel smaakte
goed en het diner in de Sar-
phatistraat zo mogelijk nog
beter. 'Kok' Pietersma, die
zich ook onder de reünisten
bevond, werd onverwacht en
ongewild hoofdrolspeler in
een van de sterke verhalen
waarin hij alsnog gekompli-
menteerd werd met het feit
dat hij in het verleden kans
had gezien dagelijks een di-
ner van een dergelijke kwali-
teit op te dienen. (GMK)

Het vermogen van
de wachtmeester

LEEUWARDEN. - Bij een
test tijdens de open dag in
het Friese Dantumadeel werd
duidelijk dat het vermogen
van de wachtmeester duide-
lijk groter is dan dat van de
groepscommandant en zelfs
dat van zijn d.c. Het trap-
vermogen althans.
Bij die gelegenheid namen
kolonel D. J. Monsma, adju-
dant H. J. Buitenhuis en

wachtmeester J. Verkaik het
met een oerdegelijke dienst-
fiets op de rollentestbank te-
gen elkaar op. De d.c. kwam
bij uiterste inspanning tot
0,20 Kw. De groepscomman-
dant behaalde 0.23 Kw en de
wachtmeester tenslotte zette
0.30 Kw op de klok. Om te
vergelijken:
1 PK = 0.736 KW. (JS)

Adj. H. J. Buitenhuis aan de

rol. Opperste concentratie bij

de Friese d.c. in civiel.

(Foto Techn. Rech.)
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langs de ~ weg gezien

De AVD'er M. W. van Diest
ontdekte in het Belgische
plaatsje van dezelfde naam,
Diest, dit verkeersbord. De
tekst op de rand leek hem
tamelijk overbodig.

Belgisch
verkeersbord

In Dronrijp zijn de
auto's niet zo breed

Kollega F. Meedendorp van
de verkeersgroep Leeuwar-
den keek eens rond in het
Friese Dronrijp. Ambtshalve
ging zijn belangstelling uit
naar de verschillende ver-
keersborden die het dorp rijk
is. Hij ontdekte een inrij-
verbod voor onder andere
auto's bij een voetstraatje
van 1.15 m breed.

Kollega's uit Dalfsen ontdek-
ten een nieuw bewijzerings-
bord. Daar het zwembad en
het sportpark gesloten ble-
ken, reden ze toch maar
even in de andere richting.
Onderweg hoorden de heren
dat verderop een ezelskeu-
ring plaatsvond. Na enig
overleg besloten ze er niet
heen te gaan. Je weet maar
nooit . . . (vdH)

(Foto J. Berends)

BREDA. - De kollega's
Van Rijswijk en Molenaar
van de verkeersgroep Breda
bekeken tijdens de surveil-
lance routinematig het uiter-
lijk en innerlijk van een
voorligger.
Zo te zien genoten bestuur-
der en mede-inzittende van
het autoritje. Een rustige rij-
toer. Wat praten. Luisteren
naar de autoradio die zacht-
jes speelt (foto 1). Tot de
chauffeur lang genoeg aan
liet woord was geweest en de
bijzitter ook wel eens iets wil
opmerken (foto 2).

DISTRICT ALKMAAR

M. J. de LEEUW,

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar
tel. 072 • 11 86 00 (thuis: 02299 • 2 251-

DISTRICT AMSTERDAM

B. ROOMER,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam

tel. 020·22 63 22 (thuis: 02990 - 21052).

DISTRICT APELDOORN

W. VAN MIDDELKOOP,

Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn

tel. 055 - 26 09 11 (thuis: 05206 - 87 221-

DISTRICT ASSEN

F. SCHOL TENS,

Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74).

DISTRICT BREDA

S. G. M. WORM,

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda

tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 1489).

DISTRICT DORDRECHT

S. E. N. M. FLEMMINKS SMID,

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht

tel. 078 - 137444 (thuis: 078 - 1373 54).

DISTRICT EINDHOVEN

G. A. WONINK,

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven

tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06).

DISTRICT 's-GRAVENHAGE

Th. SPELT,

Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider-

dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 1524971-

DISTRICT GRONINGEN

H. J. KUIPER,

Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen

tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 27 98).

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH

W. H. A. G. v.d. LOOIJ

Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch

tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331-

DISTRICT LEEUWARDEN

J. SCHEPER,

Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden

tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 8 13 951-

DISTRICT MAASTRICHT

P. H. M. CLAESSEN,

Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht

tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04497 - 13 11).

DISTRICT MIDDELBURG

G. J. HELMENDACH,

Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg

tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 58 87).

DISTRICT NIJMEGEN

A. VAN DER SCHEUR,

Bureau: Arksteestraat 2, 6511 MZ Nijmegen

tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 28),

DISTRICT ROERMOND

W. A. G. MEULENBERG,

Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch

tel. 04752 - 25 30 (thuis: 04758 - 1824).

DISTRICT UTRECHT

A. C. J. SCHADDELEE,

Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt

tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28 65).

DISTRICT ZWOLLE

C. A. VAN DER HORST,

Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle

tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15 68),

RIJKSPOLITIE TE WATER

U. DE LANGE,

Bureau: Westerdoksdijk 2, 1013 AE Amsterdam
tel. 020 - 26 33 11 (thuis: 02290 - 1 41 (0),

OPLEIDINGSSCHOOL HARLINGEN

G. M. KONING,
School: Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen

tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

OPLEIDINGSSCHOOL HORN

J. N. VAN KOOTEN,

School: Baexemerweg 1,

6085 NR Horn (post Baexem)
tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

OPLEIDINGSSCHOOL APELDOORN

M. DAN EL,
School: Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 03 (thuis: 055 - 23 73 23).

KADEROPLEIDINGSSCHOOL

B. M. VAN HARSKAMP,

School: Arnhemseweg 346, 7334 AC Apeldoorn

tel. 055 - 23 09 59

DIENST LUCHTVAART

P. H. J. E. BEEREBOOM,

Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577

tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 1230).

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,

Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

tel. 03438 - 42 42 (thuis: 03438 - 76 86).

ALGEMENE INSPECTIE

J. VAN LUINEN,

Bureau: Versteegstraat 2, 2273 VB Voorburg

tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 070 - 670937).

VERKEERSSCHOOL RIJKSPOLITIE

P. F. PUTTER,

Bureau: Soestdijkseweg 161 Zuid,

3721 AB Bilthoven
tel. 030 - 78 48 48 (thuis: 02155 - 1 20 30),

RESERVE RIJKSPOLITIE

D. G. VAN DE WITTE,

St. Annastraat 26,1411 PH Naarden

tel. 02159 - 4 25 79
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Midwinter

ZWOLLE. - Wie in de da-
gen voor de Kerst in het
Twentse heuvelland toeft, zal
de melancholieke tonen van
de midwinterhoorn kunnen
beluisteren. Het geluid dat
wordt gedragen door 6 à 7

tonen is vooral bij een helde-
re sterrenhemel met sneeuw
en vorst op verre afstand te
horen.
De midwinterhoorn is een
primitief muziekinstrument,
gemaakt van de gebogen
stam van een wilg. De twee

helften ter lengte van onge-
veer een meter worden uitge-
hold en daarna tegen elkaar
geplakt en met wilgentenen
bijeengehouden. Het
mondstuk is van vlierhout,
waaruit het weke gedeelte
verwijderd is. Bij voorkeur
blaast men boven een put
om het geluid te versterken.
Het midwinterhoornblazen is
een traditie uit het verre ver-
leden. Een oeroud gebruik
dat te maken had met geloof
aan demonen en de angst
van de primitieve mens voor
de duisternis en boze
geesten. (CAvdH)

Karin (Pepper)
Hordijk

MAASTRICHT. - Wacht-
meester le klasse Margot
Hordijk uit het Limburgse
Vaals heeft het leven ge-
schonken aan een nieuwe
wereldburger. De trotse va-
der van Karin is Willem 11

Hordijk, wachtmeester le
klasse bij de groep Wittem.
Welk beroep zal Karin kie-
zen?
Margot's kollega's van de
groep Vaals zetten het veron-
derstelde antwoord op de te-
lex:

• 'Oom agent', de 'wijk-
agent', de primaire hulpver-
lener, zijn even zovele mode-
figuren die het politiebeleid
soms voor de voeten lopen.
Taken als misdaadbestrijding
en handhaving van de orde
worden er door verdoezeld.
Zegt de Vlissingse commis-

~~~;;;,I saris van politie J. van Mari-
on. (Volkskrant)

AAN. HOOFD MELDKAMER
EESTEMD VOQR. STAF F..F.11AASTRICHT EN ALLE Mt:tE\'EFKEF.S.

VAN. l'i.F.VAALS

tE OOIEVAAR MET VEEL GEKLEPFE~.
EPACHT ONS VANDAAG (28-1~-1979) EEN NIEU~E PEFFEP
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kort
&klein

gelezen

• De Arnhemse politie be-
chikt over een agentes-

majoretten-peloton. Zij tra-
den op 21 september voor
bet eerst op in de jaarlijkse
politie-muziek show die in
Arnhem werd gehouden.
(Arnhemse Crt.)

• Drs. Ed Nijpels (VVD)
vindt het te gek dat de Alge-
mene Verkeersdienst nog niet
op alle 1600 kilometers snel-
weg van Nederland mag ope-
reren. Aan deze beperking
moet snel een einde komen,
merkte hij op tijderis het de-
bat in de Tweede Kamer
over Justitie. (NAC)

• GP-Reservisten maakten
een eind aan de belegering
van het politieburo in Venlo.

(AD)

• Pieter ('Modern Leven')
Verhoeff wil de moordpartij
van IJje Wijkstra op vier
veldwachters verfilmen. In
het Groningse Doezum is het
huisje van IJje herbouwd en
zijn de filmopnamen begon-
nen. (AD)

• Als het personeelstekort
in '82 is opgelost en er op
het politie budget niet wordt
bezuinigd, moeten alle RP-
ambtenaren terug naar de
schoolbanken voor het vol-

gen van bijscholingskursus-
sen. Voorts wordt dan de
AVD drastisch uitgebreid,
vindt er een verdere uitbouw
plaats van de dienst Lucht-
vaart met vliegtuigen en heli-
kopters, zal er meer politie-
toezicht te water komen, zul-
len het aantal specialisten en
bijzondere groepen worden
uitgebreid, zal er meer bur-
gerpersoneel worden aange-
trokken en zal er gewerkt
worden aan opvoering, ver-
betering en modernisering
van de criminaliteitsbestrij-
ding, zegt generaal Platte!.

(Telegraaf)

• In navolging tot hun kol-
lega's in het distrikt Zeeland
hebben RP-ambtenaren-
voorkoming-misdrijven in
het Gelderse Huissen in een
steekproef gekonstateerd dat
20070 van de op straat gepar-
keerde auto's niet waren af-
gesloten. (Arnh. Crt)

• 'Charlotte (Onedin Line)
Rhodes' is naar aanleiding
van ligplaats problemen in
Muiden door de RPtW van
Lelystad in beslag genomen
en overgebracht naar
Amsterdam. Het schip is
daar door onbekende oor-
zaak na een explosie in
brand geraakt. (Parool)

• De korpsleiding verhin-
dert het goed funktioneren
van de Amsterdamse politie.
Het beleid is niet indrukwek-
kend. De top van het korps
is te zwaar. Er is sprake van
onderling wantrouwen, zeker
ten opzichte van het hogere
kader. Zeggen vier externe
deskundigen over de voort-
gang van de groep Kreapol,
die tot doel heeft de diskus-
sie over het beleid en de
samenwerking binnen het
korps op gang te brengen.
(Volkskrant)

RPm signaleert in dit rubriek-
je wat er in de pers over de po-
litie wordt geschreven. Voor
de juistheid van de inhoud
blijven de genoemde media
verantwoordelijk.
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Luctor- Den Haag
tweevoudig kampioen

DEN HAAG. - Het voet-
balelftal van Luctor-Den
Haag heeft onlangs niet

alleen kans gezien bij de
bekerwedstrijden als eerste te
eindigen, ook het lands-
kampioenschap kon worden
bijgeschreven in de lijst van
suksessen.

007 winnaar van
Zuiderzee-
voetbaltoernooi

LELYSTAD. - Het gele-
genheidsteam 007, bestaande
uit spelers van de recherche-
groep Zwolle, de groepen
Dalfsen en Diepenveen, heeft
kans gezien voor de derde
maal winnaar te worden van
het door de Rijkspolitie van
Dronten en de Gemeente-

Het kamploenselftal. Knielend V.l.n.r.: B. Kooy, M. Holl,

P. v.d. Weijden, K. van Oeffelen, G. Oude Veldhuis,

H. Romeijn, R. Broer.

Staand: Overste F. van Kralingen, J. Lingbeek, Th. Meijer,

P. Schouten, N. Zagwijn, G. Koomen, P. van Rijn,

H. Scheer.

politie van Lelystad georga-
niseerde Zuiderzeevoetbal-
toernooi.
In de poulewedstrijden won
007 achtereenvolgens van de
RP Voorst, de Gempo
N.O.P. en de RP Enkhui-
zen. In de halve finale werd
de Gempo Kampen terugge-
wezen en in de finale werd
de RP Achterhoek op 3-0
achterstand gezet, zodat de
wisselbeker nu definitief in
Zwolle kan blijven. (Al)

Schouwen- Duiveland
wint A. M. Haers-
trofee

MIDDELBURG. - Het
team van de groep Schou-
wenDuiveland heeft in de
herfstvakantie het distrikts-
volleybaltoernooi gewonnen
dat door Luctor-Middelburg
was georganiseerd.
Zeven teams, uit evenzoveel

DE OPLOSSING

voor een financieel probleem is de privé-lening met een goed·

koop wettelijk tarief.

Een elders lopende lening kan ook hiermee worden ingelost.

Geen behandelingskosten. Eigen termijnkeuze.

f 3.500,- 36 mnd. f 126,-

f 8.500,- 48 mnd. f 236,-

f 12.000,- 60 mnd. f 281,-

f 18.000,- 60 mnd. f 415,-

f 30.000,- 96 mnd. f 495,-

2e hypt. Boot, Caravan etc.

f 15.000,- 96mnd. f 245.-

f 30.000,- 120mnd. f 425,-

f 60.000,- 180mnd. f 684,-

f 100.000,- 180mnd. f 1.140,-

regio's in het Zeeuwse dis-
trikt, hebben elkaar hard
maar sportief bekampt. De
wisselbeker, die door waar-
nemend d.c. A. M. Haers ter
beschikking was gesteld,
werd na afloop in ontvangst
genomen. Op de tweede
plaats eindigde het team van
Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen
en op de derde plaats nestel-
de zich de kombinatie
Walcheren/Noord-Beveland.

(GH)

UW AUTOVERZEKERING f 10,- tot f 500,- GOED-

KOPER, 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. f 191,-

All-risk f 422,-

f 10.000,- W.A. f 207,-

All-risk f 474,-

f 12.000,- W.A. f 226,-

All-risk f 541,-

f 17.000,- W.A. f 267,-

All-risk f 698,-

Een mini premie voor een maxi polis, kijk en vergelijk bel ver-

trouwd en discreet als vele voor u

JANSEN's

KREDIET BEMIDDELINGSKANTOOR
Van Goorsweg 3, Hierden, tel. 03410-14423-16710

Ermelo, tel. 03417-6150
Kapitein Haers overhandigt voor de eerste maal de

volleybal-wisselbeker. (Foto r. de Wit)
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Noord kampioen bij korpswedstrijden atletiek

ARNHEM. - Met een halve 100 meter Hinkstapsprong

(!) punt voorsprong op rivaal 1. A. J. Rorije Noord 11.5 1. A. H. de Haan Noord 12.71 m
Zuid heeft Noord het team- 2. H. Hardenberg West II 11.6 2. N. de Graaf West I 12.4~m
kampioenschap bij de korps- 3. C. G. C. Knuvers Zuid 11.6 3. P. van Essen Zuid 11.98 m
wedstrijden atletiek behaald,

200 meter Kogelstotendie op 4 september voor de
30ste maal werden gehouden 1. A. J. Rorije Noord 23.4 1. H. van Bergen Zuid 13.49m
op 't Cranevelt in Arnhem. 2. A. IJzerman Noord 23.5 2. P. G. Meijdam West I 13.17m
De goedlopende organisatie 3. C. G. C. Knuvers Zuid 24.0 3. H. J. L. Keulen Noord 12.80m
was in handen van de Sport-

400 meter Speerwerpenvereniging Rijkspolitie v.m.
Gewest Arnhem. 1. G. A. Verhuist West I 53.1 1. H. J. L. Keulen Noord 55.42 m
SRGA-voorzitter M. A. Beu- 2. Boer Noord 53.6 2. J.Zwart Noord 47.92m
ving liet in zijn voorwoord 3. G. van Goor Noord 54.8 3. P. G. Meijdam West I 47.98 m
weten niet te verwachten dat 800 meter Discuswerpen
er 'aansprekende' toppresta-

l. A. Fermeman Oost 1.59.4 1. P. G. Meijdam West I 45.40mties geleverd zouden worden
bij het sportieve korps- 2. G. J. van Kalkeren Oost 2.02.1 2. B. van Bergen Zuid 36.13 m

gebeuren. Hij hoopte echter 3. G. A. Verhuist West I 2.08.2 3. G. Verdoes West I 34.94m

dat door de toetreding van 1500 meter 4 x 100 meter estafette
vele jonge mensen de politie- l. A. Fenneman Oost 4.09.1 1. Noord 45.6 sec.sportverenigingen weer spoe- 2. G. J. van Kalkeren Oost 4.15.2 2. Zuid 46.3 sec.dig het peil van de begin- 3. A. M. Renne West I 4.21.6 3. West I 46.6 sec.jaren, met veel enthousiaste

4. Oost 47.8 sec.deelnemers en veel be- 3000 meter
5. West 11 48.1 sec.langstelling, zou bereiken. 1. A. M. Renne West I 9.22.9

Bij de driekamp voor dames 2. G. J. van Kalkeren Oost 9.33.6 Teamkampioenschap (totaal)

(3 deelneemsters) won 3. D. de Vries Noord 9.34.8 1. Noord 177Y2 p.
T. Koopman (Zuid) voor

Hoogspringen 2. Zuid 177 p.
G. Tusveld (Oost) en E. van 3. West I 161 p.
Haaften (Zuid). 1. D. v.d. Heg Noord 1.97m 4. Oost 142 p.
B. Zijlstra (Noord) werd 2. J. M. Levels Zuid 1.92m

5. West II 55Y2p.
kampioen in de driekamp 3. H. Nieuwenhuis Zuid l.77m
voor veteranen, gevolgd door West 11kwam er dus duide-
T. Schedeier (Noord) en W.

Verspringen lijk niet aan te pas.
van Atten (West I). 1. H. Nieuwenhuis Zuid 6.40m Kolonel Th. van Dolderen

2. P. van Essen Zuid 6.40m reikte aan het eind van een
De overige uitslagen bij de 3. N. de Graaf West I 6.30m geslaagde sportdag de
verschillende onderdelen wedstrijdprijzen uit. (AH)
luidden:

Geëmancipeerd
volleyballen
in Eindhoven blijk van hun aanwezigheid

bij de te spelen wedstrijden.
Vier damesteams, gefor-
meerd uit echtgenotes, ver-
loofden en vriendinnen speel-
den hun eigen toernooi.
Evenals vorig jaar sleepte het
herenteam van Bergeijk de
'kolonel Vermeulen trofee'
in de wacht. Bij de dames
won het team van de groep
Waalre. (GAW)

EINDHOVEN. - Op 17 ok-
tober vonden in de sporthal
'De Weyer' in MierIo de
jaarlijkse volleybalwedstrij-
den in het distrikt Eindhoven
plaats.
Aan het toernooi namen 18
herenteams (een ploeg van
elke groep) deel. Voor het
eerst gaven ook de dames
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Helderziende Majafra in RPm-interview:

'Vrouwen zullen steeds meer
invloed krijgen bij de politie'
Er wordt wat afgepraat over de toekomst van de politieorganisatie in Nederland. In
kongressen, studies, onderzoeken en lijvige rapporten wordt geprobeerd iets voor
de toekomst uit te zetten. Maar hoe het zal worden, weet niemand. "Ik wel", zegt
Appie Frankenhuis (72), alom bekend als Majafra, de helderziende uit Amsterdam.
Hij moet een gelukkig mens zijn, wat dat toekomstbeeld van de ederlandse politie
valt toevallig (?) precies samen met zijn eigen uitgesproken wensen.

Of Majafra werkelijk paranormaal be-
gaafd is, kunnen we moeilijk beoor-
delen. Maar zijn psychologisch talent is
onmiskenbaar. Meteen bij onze binnen-
komst weet hij op wie hij zich met het
meeste sukses kan richten. Weldra
scoort hij daar ook zijn eerste treffer:
"U hebt een groot en helder verstand,
weet u dat? U moet meer gaan studeren.
Talen, daar hebt u aanleg voor. Ik zie u
nog wel promotie maken." Wie hoort
zoiets niet graag? Als het heldere ver-
stand even de kamer uit is en het
gesprek wat stroever loopt, komt de zie-
ner er nog even op terug: "Uw kollega
heeft een helder verstand. Ja, u trou-
wens ook hoor! 'n Goeie kerel is het.
Zeer betrouwbaar."

'Helemaal kierewiet'

Door de telefoon, in het tweede voorbe-
reidende gesprek: "Levert het ook wat
op? Nou ja, kijk maar. Mindervermo-
genden en AOW-ers help ik gratis, maar
voor een interview moet ik wel honora-
rium vragen. Hoe komt u overigens aan
mijn naam? (Ik: 'Wie kent Majafra
niet?') Ja, ik ben wel bekend, hè?"
"Eerst een kopje koffie?", vraagt de
zeer vriendelijke jonge barkeeper, als
we het Amsterdamse café Klokhuis aan
de Haarlemmerstraat binnenstappen en
naar Majafra vragen.
Het loopt tegen half twaalf. In het café
zitten twee middelbare dames, elk in
hun eigen hoekje, te wachten tot de hel-
derziende om 12 uur zijn dagelijkse
spreekuur opent. Later blijkt, dat de
oudste van de twee - een dame van in
de zestig met een bontje - hem elke dag
komt bezoeken. ("Ze stenografeert alles
wat ik zeg. Dat werkt ze thuis dan uit.

40

Helemaal kierewiet natuurlijk. Volko-
men zinloos.") Achter de deur van het
café hangt een keurig uniformjasje van
een bewakingsdienst. Van die zeer
vriendelijke barkeeper? Als we de
laatste slagroom uit het kopje hebben
gelepeld, komt de meester ons persoon-
lijk halen. "Ik was eerst", roept het
bontje en springt van haar stoel. "Niks
mee te maken", zegt Majafra beslist,
"deze heren hebben een afspraak."
"En ik dacht, dat je bij u geen afspraak
kunt maken."
"Jajaja, wacht u nou maar rustig af. Ik
loop echt niet weg... "
Door het donkere gangetje komen we in
de al even schemerige achterkamer:
meubilair uit grootvaders tijd, veel
paperassen, een oud kabinet, een zwij-
gende pendule en - aan de muur -
ingelijste foto's en dankbetuigingen.
Zijn onverbloemde ijdelheid is ontwa-
penend. Maar geen dikdoenerij of pre-
tentie. Gewoon een joviale kerel, die in
z'n verhalen en tongval z'n Twentse af-
komst niet verloochent. Hij praat het
eerste kwartier met een dikke sigaar tus-
sen de tanden, midden in de mond.
"Ik rook zo'n 30 sigaren per dag" , zegt
hij, "kun je oud bij worden."

Telefoontjes

Het anderhalf uur durende konsult -
waar overigens niets geheimzinnigs bij
is, want Majafra praat recht voor z'n
raap, in klare taal - wordt zesmaal on-
derbroken door de telefoon. Inkomen-
de gesprekken van overwegend vrou-
wen, die om raad vragen of even de
stem van de ziener ("Ik ben met een
dubbel helmvlies geboren") willen ho-
ren.

- Huwelijksproblemen: Scheiden? Ben
je gek, meid. Wacht nou maar eerst eens
rustig af. Niet overhaast te werk gaan.
Beloof me dat. Bel morgen nog maar
eens. "
- Stress: "Zenuwen, mevrouwtje.
Maak je toch niet zo druk. Kalm blij-
ven. Kom maar weer eens uitpraten. Ja,
goed, vrijdag dan maar."
- Liefdesverdriet: "Ja meisje, je zult
hem toch moeten opgeven. Dat wordt
echt niks. Niet mee doorgaan."
- Ongeval: "Is je vriend geweest? Ben
je in het ziekenhuis opgenomen? Waar-
voor? Wat heb je dan? Hersenschud-
ding? Ik zal wel aan je denken. Ga maar
rustig slapen. Je kunt me altijd bellen.
Dat weet je."
Bijna allemaal vaste klanten. Sommigen
bellen elke dag. Omdag ze geen stap
durven te doen, uit angst voor wat dan
ook. Of omdat ze niemand hebben om
tegen aan te praten. "Ja, eigenlijk is dat
wel zielig", zegt Majafra, "want ieder-
een heeft een praatpaal nodig."

. .. buitenland ...
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Majafra met één van z'n

dagelijkse 30 sigaren en
een ('gezonde') selderijknol.

(Foto Klaas Schroevers)

Foto's

We hebben een stapeltje foto's meege-
nomen uit ons redaktie-archief. Majaf-
ra schenkt er weinig aandacht aan. Over
de afgebeelde personen praat hij niet:
"Daar begin ik niet aan. Da's mijn be-
roepsgeheim, dat ik mijzelf opgelegd
heb. Stel je voor. Er zijn bijvoorbeeld
vrouwen die komen met de foto van hun
man en dan willen ze weten of-ie haar
bedriegt met een ander. Nou, als je zo je
huwelijk in stand moet houden."
Voor twee mensen maakt de meester een
uitzondering, zonder dat hij ze kent.
"Deze man heeft het moeilijk", zegt
hij, als hij met z'n linkerhand over de
foto van de korpschef heeft gestreken,
"hij is trouwens ook voor zichzelf niet
gemakkelijk." Daar blijft het bij.
De andere foto (van de AVD-komman-
dant in burger) brengt een kleine verras-
sing: "Deze meneer brengt leven in de
brouwerij. Hij speelt nog wel het een en
ander klaar. Flinke man. Maar ik zie

... moeilijk ...
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hem vertrekken . Ik denk naar het bui-
tenland." Daar zullen de mensen van
Driebergen het voorlopig mee moeten
doen.

Ik zie, ik zie.

Hij blijkt, dat Majafra niet erg inge-
voerd is in de politie-organisatie. Hij
heeft zich ook niet op dit gesprek voor-
bereid. De rijkspolitie kent hij maar van
enkele gevallen. Met de Amsterdamse
recherche zegt hij meer ervaring te heb-
ben.
Onze gastheer wil best vertellen wat hij
zoal ziet gebeuren. Een paar gespreks-
flarden verdienen genoteerd te worden:
- "Er zullen nog veel meer vrouwen
bij de politie komen. Dat is erg goed.
Inbrekers en andere kriminelen hebben
iets meer ontzag voor vrouwelijke agen-
ten. Dat is hun uitstraling. Vrouwen
zullen steeds meer invloed krijgen bij de
politie. Dat verbetert de sfeer. Ik zie ze
op allerlei posten, ook in hogere rangen.
Nee, voorlopig niet als korpschef. Dat
moet ook niet. Mannen moeten wel de
baas blijven."
- , ,Er moet veel meer politie komen,
zeker in Amsterdam. Dat is mijn vurige

wens en zo zal het ook gebeuren. Je
moet overal politie op straat zien. Niet
in auto' s, maar gewoon op straat."
- "De werving hoeft helemaal geen
probleem te zijn. Ze moeten gewoon de
dienstplichtige jongens voor de keus
stellen: militaire dienst of bij de politie.
Dan zul je zien, dat er heel wat bij de
politie willen. Nou en daar blijft vol-
doende van hangen om beroeps te wor-
den."
- "De politie opleiding zal langer wor-
den. Ik vind dat ze meer aan sport moe-
ten gaan doen en aan hun talen. En zo
zal het ook gebeuren."
- "Ja, de doodstraf moet weer inge-
voerd worden, vind ik. Zal op de duur
ook wel gebeuren. Strenge straffen,
daar ben ik voor. En de politie moet
goed bewapend zijn."
- "Beveiligingsdiensten moeten er wel
zijn. Maar de politie moet ze wel in de
gaten houden. Ik geloof niet, dat ze wa-
pens moeten krijgen. Deze diensten
worden nog wel een probleem. Ik denk,
dat ze het best onder kontrole van poli-
tie konden worden gesteld. Of helemaal
politie worden."
- "Voor 1980 zie ik geen echte veran-
deringen bij de politie. Er komt volgend

jaar wel iets uit de bus, maar niet ingrij-
pend. Met de eenwording van de Neder-
landse politie moeten we nog een paar
jaar geduld hebben. Maar het komt. We
krijgen één politie."

'Niet op reageren, Lena'

Dat was het dan. Met de goede raad
toch vooral gezond te leven (" veel uien
eten en rauwe groenten, af en toe een
borreltje en veel roken, net als ik doe en
je vooral niet teveel opwinden, kalm
aan") brengt hij ons naar het café terug,
nadat de barkeeper in het laatste half-
uur tweemaal heeft geïnformeerd hoe-
lang 'de heren' nog blijven. De dames
- de cliëntèle is aangegroeid tot vijf,
van 18 tot 65 jaar - zijn ongeduldig ge-
worden.
Als we naar de buitendeur stappen,
vliegt het bontje ons bijna naar de keel:
"Ik zit al bijna twee uur!"
Majafra's mond grijnst van oor tot oor,
maar de sigaar weet van geen wijken.
"Niet op reageer'n, Lena," zegt hij en
steekt zijn hand op. "Het ga jullie
goed." Wat ons betreft mag die voor-
spelling best uitkomen.

(AKA)

.TELET~CJN POLITIE INFORmATIE

RECHTSTREEKS VAN DE PRODUCENT:

TELETRON mobilofoon M740 en

TELETRON mobilofoon T724 N/NL

• geschikt voor alle politie-kanalen in de

80 Mhz band

• groot aantal accessoires

• ondanks zéér geringe afmetingen toch

bijzonder solide uitgevoerd

• voorbereid voor het aansluiten van spraak-

versluieringsapparatuur

• GUNSTIGE PRIJZEN

GOEDGEKEURD DOOR DE POLITIE VERBINDINGSDIENST

VOOR GEBRUIK IN POLITIE MOBILOFOON-NETWERKEN.

Meer informatie wordt u gaarne verstrekt door:

HEINRICH PFITZNER GmbH VERBINDINGSSYSTEMEN EN ELEKTRONIKA

Filiaal voor de Benelux: Groeneweg 21C 3981 CK Bunnik NL. Tel.: 03405·1228
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POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine.

Postbus 120.

6nO AC Bennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de

kans op plaatsing.

Waarom anoniem?

Met belangstelling heb ik het verslag ge-
lezen van wachtmeester H. over de door
hem gevolgde introduktiekursus. Het is
goed dat ook buitenstaanders iets horen
over wat er tijdens zo'n kursus gedaan
wordt. Het lijkt me vanzelfsprekend,
dat er in een dergelijke kursus onder-
werpen aan de orde komen waarvan
men later zegt: 'Dat kan beter'. Ik vind
het goed, dat men dit durft te signale-
ren. Daardoor kan een dergelijke kursus
- waar nodig - worden bijgestuurd.

De redaktie schrijft erbij dat het een po-
sitief verslag was van een zeer gemoti-
veerde politieman. Het verbaasde mij
evenwel dat uw redaktie gemeend had
deze jonge kollega (hoewel hij zelf
toestemming gaf zijn verslag met
naams vermelding te publiceren) in be-
scherming te moeten nemen door zijn
naam niet te vermelden.
Waarom was dit noodzakelijk? Is de re-
daktie van het RP-magazine bang, dat
iemand die voor zijn mening uitkomt in

zijn karrière geschaad kan worden? Zijn
er soms chefs, die positieve kritiek ver-
talen in een negatieve beoordeling? Als
dat het geval is, dan vraag ik me af:
Waar zijn we mee bezig ... ?

G. M. Koning,
Harlingen

leder z'n motor. Iedere motor z'n Koni schokdempers.
Want dan rildle pas wegvast, gelijkmatig en haal ie méér
uitje machine. De dempingskracht is makkelijk af te
stellen èn de vering voor solo- of duogebruik.
Voor cross- rijders zijn er bovendien de nieuwe gas-
hydraulische dempers. Uw leverancier of Stokvis heeft ze.

STOKVIS AUTOMATERIAAL
POSTBllS 421> 1000 AK ROTTERDAM TElEFOO:-; 0 ro.u u u TELEX 22211
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personalia

Distrikt Alkmaar

Per 1-2-79 aangewezen als

commandant van de groep

Bergen (N.H.) adj. J.J.

Baart, geb. 28-2-1920. Hij

was voordien plv. groeps-

commandant Bergen.

Blokker, C.T.M. Wmr. te Enkhuizen per 1-10-79

verplaatst naar Hulst (Middelburg!.

Dieken, R.E. van Wmr. te Bergen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Egmond.
Dijkema, W. Wmr. I te Blokker per 1-7-79 ver-

plaatst naar verkeersgroep Alkmaar.

Hooiveld, J.B. Wmr. te Enkhuizen per 1-10-79

verplaatst naar Blokker.
Hoorenman, H.H.M. Wmr. te Schagen per 1-4-79

verplaatst naar Wieringerwaard .
Houten, H. van Wmr. te Enkhuizen per 1-10-79

verplaatst naar Kleine Sluis.

Krans, F. Wmr. te Enkhuizen per 1-9-79 verplaatst

naar Oudewater (distr. Utrecht).

Leeuw, A.A.O. Wmr. te Terborg per 1-9-79 ver-

plaatst naar Langedijk.
Nieuwenburg, P.J. Wmr. te Den Burg per 14-4-79

verplaatst naar Alphen aid Rijn (RPtW!.

Pannekeet, P.H. Wmr. te Enkhuizen per 1-1G-79

verplaatst naar Wervershoof.

Sinnige, J.M. Wmr. te Bergen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Opmeer.

Stolk, M. per 1-7-79 benoemd tot Wmr. te Enkhui-

zen.
Stolk, M. Wmr. te Enkhuizen per 1-10-79 ver-

plaatst van opvangeenh. naar gr. Enkhuizen.

Tesselaar, G.M. Res. Wmr. te Warmenhuizen per

21-10-79 met flo.
Zande, J.G. v.d. Wmr. I te Enkhuizen per 1-10-79

aangewezen als mentor.

Distrikt Amsterdam

Dam, A.J. van te Amsterdam per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr. te Diemen.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

Aalsmeer adj. F. Engelage,

geb. 15-4-1942. Hij was

voordien plv. groepscom-

mandant Aalsmeer.

Houtkamp, J. per 1-9-79 benoemd tot off. der

Rijkspol. 2e kt, Ingedeeld bij de staf van het distrikt

Amsterdam.

Janssen, P.P. Wmr. I te Amsterdam per 29-9-79

verplaatst naar Driebergen (AVD!.

Sluis, D. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr. te

Monnickendam.

Tol, R.J.C. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Volendam.

Weij, P.G. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.
te Aalsmeer.

Winters, J. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Uithoorn.

Distrikt Apeldoorn

Bokkers, W. te Apeldoorn per 1-1G-79bevorderd

tot Owmr.

Brink, C. v.d. Res. Wmr. I te Epse per 22-1G-79

met flo.

Brummen, W. v. te Elspeet per 1-10-79 bevorderd

tot adm. ambt. C 1 in vaste dienst.

Dijkhuizen, G.J. schrijver A te Nijkerk per 1-8-79

aangesteld in vaste dienst.

Keizer, W. Res. Wmr. te Lochem per 15-10-79 met

ontslag.
Lieuwerink, D. Res. Wmr. I te Doornspijk per

1-11-79 met ontslag.

Linde, G.M. v.d. te Lochem per 1-1G-79bevorderd
totWmr.1.

Middelkoop, W. van te Apeldoorn per 1-4-79 be-

vorderd tot adj.

in memoriam

Rutgers, W.A.G.,

Wmr. I te Apel-

doorn,

geb. 12-1-1923,
overl. 28-11-1979.

Slot, A.B.M., Wmr. te Warnsveld per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vorden.

Verhoef. A. Wmr. I te Oldebroek per 5-6-79 ver-

plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Voerman, J. Wmr. te Apeldoorn, per 1-10-79 ver-

plaatst naar Joure (distr. Leeuwarden!.

Distrikt Assen

Beekum, P. van adj. te Assen per 1-12-79 met flo.

Broeze, B.J. Wmr. I te Gieten per 1-11-79 ver-

plaatst naar Wierden (distr. Zwolle!.

Conradi, E.N. Wmr. van opl. school Harlingen per

5-11-79 naar Coevorden.

Doorn, A.H. V.d. per 1-10-79 verplaatst van Leeu-

warden naar Assen (distr. Assen! en bev. tot adj.

Jansen, H. te Assen per 1-11-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1 te Borger.

in memoriam

Meer, E. v.d.,

adj. te Roden,

geb. 18-2-1932

overl. 17-11-1979

Sliekers, M. Owmr. te Schoonebeek per 1-10-79

aangewezen als plv. gr. cdt. te Schoonebeek.

Trip, J. Wmr. te Annen per 1-11-79 verplaatst naar

Zuidlaren.

Veen, R.W. V.d. Wmr. te Eelde per 1-10-79 ver-

plaatst naar techno rech. te Groningen (distr. Gro-

ningen!.

Per 1-9-79 aangew\1zen als

commandant van áe groep

Bellingwedde (distr. Gro-

ningen! adj. E. V.d. Wal,

geb. 1-8-1933. Hij was voor-

dien plv. groepscomman-

dant te Schoonebeek.

Walle, I.J. V.d. adj. comm. A te Assen per 1-1-80

beëindiging arbeidscontract.

Distrikt Breda

Baijens, J.M. van ols. Apeldoorn per 1-10-79 be-

noemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Bentum, H. van Owmr. te Rucphen per 27-9-79

aangewezen als 2e plv. groepscdt. te Rucphen.

Boer, G.W.A. den Wmr. I te Woensdrecht per

1-1G-79verplaatst naar Breda.

Braspenning, C.J.L. van ols. Horn per 1-10-79 be-

noemd tot Wmr. te Steenbergen.

Broekhoven, P.G.J. van van ols. Apeldoorn per

1-1G-79benoemd tot Wmr. te Kaatsheuvel.

Broeckx, J.M.P.G. per 24-9-79 aangesteld als

schrijver te Udenhout.

Per 1-9-79 aangewezen als

commandant van de groep

Rucphen adj. F. de Bruijn,

geb. 1-8-1929. Hij was voor:

dien plv. groepscomman-

dant te Rucphen.

Dukker, J.H. per 1-11-79 van Zevenbergen ver-

plaatst naar Hilvarenbeek en bevorderd tot Owmr.
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Enders, J. Wmr. I te Rijen per 1-10-79 verplaatst

naar Breda.

Geel, A.J.M.M. van Owmr. te Oudenbosch per

1-10-79 verplaatst naar Breda

Gils, J.M. van Wmr. te Steenbergen per 1-10-79

verplaatst naar Ulvenhout.

Gompel. J.p.e. van Res. Wmr. te Baarle Nassau

per 1-11-79 met ontslag.

Goossens, W.A. Wmr. te Dinteloord per 1-10-79

verplaatst naar Halsteren.

Graaf, W.P. de per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Hoeven.

Hofmann, lol. van 015. Apeldoorn per 12-11-79

benoemd tot Wmr. te Made.

Houtepen, G.P.Th.M. Wmr. te Rucphen per 1-1-

00 verplaatst naar Berkel Enschot (distr. Den

Haag).

Janssens, R.J.R. Wmr. te Steenbergen per 1-10-

79 verplaatst naar Willemstad.

Kopperol, A.B.M. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

benoemd tot Wmr. te Oudenboseh.

Kuipers, N.J. Owmr. te Terheijden per 27-10-79

verplaatst naar Rijsbergen .

Meerbeek, R.A. van Wmr. per 1-10-79 verplaatst

naar Ossendrecht.

Millenaar-v. Herwl

Zand per 1-10-79 v

Miltenburg, H.P.

tlo.

Muilanburg, P. ~

plaatst naar groep 0

Mureau, A.M.A.J. F

melen per 15-10-79

Oers, P.J. van Res

79 met tlo.

Oever, l.e.M. v.d.

noemd tot Wmr. te S

~ B eda per 1-1-79 ver-

Zuid.

r. te Made en Drim-

ag.

e Terheijden per 6-10-

s. Horn per 1-10-79 be-

gen.

Per 1-11-79 aangewez

commandant van de _

Goirle adj. M.J. P-

geb. 3-3-1940. Hij was

dien plv. groepsc

dant Goirle.

Plann, J. per 1-10-79 :>enoemd tot Wmr. te Ou-

denbosch.

Tot op 6' moment is er al
een flink aaatah.Shell helpt"-
boekjes vers enen.

Maar e gaan door. Ook in
de toekorns; zult u ongeveer
eens in de ee maanden zo'n
nieuw handig ., hell helpt"-
boekje in de us krijgen.

Shell hel • echter niet alleen
met prakris - adviezen, maar

ook me e produkten.
Zoal .met onze benzine,
die AS . bevat, waardoor
uw au' zo zuinig mogelijk

rijdt. Be -endien is er dan
nog onze afdeling klanten-

service. -aar u altijd terecht
kunt met Ta en over onze

produkten. eer auto's of over
autorijden - et algemeen.

Naar dieze de afdeling kunt
u trouwens . bellen of schrij-
ven, wanneer u onverhoopt één
of meerdere. reeds verschenen,
,.Shell he .- -deeltjes mist.

Het adres .s: hell Nederland
Verkoopmaat chappij B.v.
Afdelin - antenservice
(MK k Antwoordnr.Izö,
3000 \'B ROTTERDAM.
Een postzegel is niet nodig.
Tel.: 010 - 696111 of 696112.

@
She helpt
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Posthuma, J.H. Wmr. I te Loon op Zand per 22-9-

79 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Prop, R.S. Wmr. te Steenbergen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Zundert.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

Dongen adj. J.p.e. v.d.

Riet, geb. 12-3-1923. Hij

was voordien plv. groeps-

commandant Dongen.

Roks, J.e.A. per 1-9-'79 van gempo Deurne be-

noemd tot Wmr. I te Steenbergen.

Schelter, F. per 1-10-79 benoemd tot Wmr. te

Kaatsheuvel.

Schormans, V.M.l. Wmr. te Loon op Zand per

1-10-79 verplaatst naar Zevenbergen.

Schub, A.J. per 1-10-79 benoemd tot Wmr. te Ou-

denbosch.

Schuring, H.W. te Raamsdonkveer per 1-11-79 be-

vorderd tot adj. te Rucphen.

Sevens, R.W.M. per 1-11-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Diessen.

Smissen, C.A. V.d. per 1-10-79 bevorderd tot

Wmr. te Steenbergen.

Smolders, e.J.J.M. Wmr. te Standaardbuiten

per 1-7-79 verplaatst naar Bostel.

Swinkels, E.M. per 1-10-79 benoemd tot Wmr. te

Oudenbosch.

Trimbaeh, mevr. M.e.J.Th. te Breda per 1-10-79

bevorderd tot Dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Uit-de-Willigen, M.A.G. per 1-10-79 benoemd tot

Wmr. te Oudenbosch.

Ven, M.J.M. v.d. Wmr. I te Breda per 1-1-79 ver-

plaatst naar groep observatie Zuid.

Verpalen, l.J.A.M. Wmr. I te Made en Drimme-

len per 5-11-79 verplaatst naar A. V. D.

Voorhorst, J.A.M. per 1-8-79 bevorderd tot

Owmr. te Breda en per 1-10-79 aangewezen als hfd.

surv. afd. verk. gr.

Westdorp, J.J. Wmr. te Steenbergen per 1-10-79

verplaatst naar Oostburg (distr. Middelburg).

Westerhof, G.J.B. Wmr. te Steenbergen per

1-10-79 verplaatst naar Hoogerheide.

Wolbert, A.J.H.W. Wmr. per 1-10-79 ingedeeld

bij verk. groep Breda.

Wijngaard, B.P. V.d. per 1-10-79 benoemd tot

Wmr. te Steenbergen.

Distrikt Dordrecht

Bijl, A.H. te Ouddorp per 1-10-79 bevorderd tot

Owmr.lrayon cdt. te Stellendam.

Dekker, P. te Dordrecht per 1-10-79 bevorderd tot

adm. ambt. C 1.

Bruin, J. te Dordrecht corveeër/portier per 1-3-80

met ontslag.

Erk, l. van te Schelluinen per 1-10-79 bevorderd
tot Owmr.lpost cdt.

Fekkes, K. Wmr. te Nieuwpoort per 1-10-79 ver-

plaatst naar Groningen (distr. Groningen).

Grinwis, T.e. Owmr. te Oudenhoorn per 1-9-79

verplaatst naar Heenvliet.

Gijsbers, E.F.e. adm. ambt. C 2 te Rotterdam per

1-9-79 aangesteld in vaste dienst.

Hostmann, G.A. adm. ambt. C 2 te Rotterdam per

1-9-79 aangesteld in vaste dienst.

Janse, P.J.M. adm. ambt. C 2 te Rotterdam per

1-5-'79 aangesteld in vaste dienst.

Jong, A. de te Lexmond per 1-10-79 aangewezen
als Owmr.lpostcdt.

Kaptein, F. Schrijver A te Dordrecht per 1-12-79

met onslag.

Kastelein-de Engelsman, T.e. te Goedereede per

1-12-79 aangesteld als C 2 in vaste dienst.

Maanen, J. van Res. Wmr. te Poortugaal per 15-

10-79 met ontslag.

Nagtzaam, P.l. Owmr. te Brielle per 1-10-79 aan-

gewezen als cdt. groepsstandplaats rayon.

Roest, W. Res. Wmr. te Piershil per 8-10-79 flo.
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Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

Nieuwerkerk aId l.Jssel (dis-

tr. Den Haag) adj. S. v.d.

Velde, geb. 21-5-1932. Hij

was voordien groepscom-

mandant Goedereede.

Vries, P.J. de te 's Gravendeel per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr./ postcdt. te Strijen.

Wal, R.R. v.d. te Groot Ammers per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr./postcdt.

Distrikt Eindhoven

Akkerveken, J. van per 1-7-79 verplaatst van Ge-

mert naar Bladel.

Ariëns, P.A.G.M. te Heeze per 1-11-79 bevorderd

totOwmr.

Beerlage, F.B.M. te Nuenen per 7-7-79 verplaatst

naar Eindhoven.

Birk, Ch.R. de adj. te Budel per 1-7-79 verplaatst

naar Veghel.

Bogers, A.J. te Waal re per 1-11-79 bevorderd tot

Owmr.

Corler, A.J.M. Owmr. te Eindhoven per 1-10-79

aangesteld als ambt. Alg. Zaken bij de Alg. Dienst.

Cupido, D.A.P. Wmr. te Gemert per 1-7-79 ver-

plaatst naar Budel.

Daal, A.Chr.J.M. van Wmr. te St. Oedenrode per

1-10-79 verplaatst naar Nuenen.

Daamen, L.J.A.M. te Eindhoven per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr.

Driessen, F.J. Wmr. te St. Oedenrode per 1-10-79

verplaatst naar Nuenen.

d'Haen, A. Wmr. per 1-1-79 geplaatst te Son.

Haenen, L.J.M. Wmr. te St. Oedenrode per 1-10-

79 verplaatst naar Aarle-Rixtel.

Halder, H.H. van Owmr. te Eindhoven per 1·10·79

aangesteld als ambt. Surveillance Planning.

Hegge, L.G.M.E. Wmr. te St. Oedenrode per 1-7-

79 verplaatst naar Someren .

Heuvel, H.M.F.M. v.d. Wmr. te Gemert per 1·7-

79 verplaatst naar Bergeyk.

Hulsdouw, C.J. Res. Wmr. te Eindhoven per

1-11-79 met onslag.

Kokx, A.H. per 15-10-79aangesteld als Res. Wmr.

te Reusel.

Kraan, Y. Wmr. te St. Oedenrode per 1-7-79 ver-

plaatst naar Mierio.

Kreij, G.Chr.Th.M. van Wmr. te St. Oedenrode

per 1-7-79 verplaatst naar Gemert.

Meeuwen, J.L.L. Wmr. van opv. eenh. St. Oe-

denrode per 1-10-79 verplaatst naar groep St. Oe-

denrode.

Muijen, P.J.D.J. Wmr. te Gemert per 1-10·79 ver-

plaatst naar Beek en Donk.

Nijnens, D.F.H.P. Wmr. per 1-7-79 geplaatst op

groep Budel.

Oorschot. J.G.J. van Wmr. I te Eindhoven per

5-4-79 verplaatst naar 's Hertogenbosch (distr.

's Hertogenboseh).

Poppel. J.H.C. van Wmr. te St. Oedenrode per

1-10-79 verplaatst naar Hapert.

Poulissen, J.E.J.M. per 15-10-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Waalre.

Reuleaux, A.H.B.M. Wmr. te Gemert per 1-10-79

verplaatst naar Son.

Reijnen, F.A.M. Wmr. te Gemert per 1-7-79 ver-

plaatst naar Liempde.

Riet, P.M.G.F. v.d. Wmr. te Gemert per 1-7-79

verplaatst naar Bakel.

Schoonhoven, A.Ch.Chr. lIJmr. te Budel per 7-7-

79 verplaatst naar Heeze.

Spieringhs, M.W.P.L. Wmr. te Gemert per 1-10-

79 verplaatst naar Bladel.

Stam, C.M.P. Wmr. I te Oirschot per 1-4-79 ver-

plaatst naar Eindhoven.

Stam, C.M.P. te Eindhoven per 1·7-79 bevorderd

totOwmr.

Velings, P.J.G. Wmr. te Gemert per 1-10-79 ver-

plaatst naar Bakel.

Verdouw, I. Wmr. I te Someren per 27-10-79 ver-

plaatst naar Eindhoven.

Wetten, J.Th. van per 15-10-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Gemert.

Winters, M.G. Res. Wmr. I te Bergeijk per 15-10-

79 met ontslag.

Wouters, A.M. te Eindhoven per 1-9-79 bevorderd

tot Owmr./ambt. toegev. surv. planning.

Distrikt 's Gravenhage

Bergen, M. van te Leiderdorp per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr.

Bert, F.P. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Schoonhoven.

Boer, G.J. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Schoonhoven.

Brabander, R.J. de Wmr. van ols. Harlingen per

1-10-79 verplaatst naar Pijnacker.

Broere, A. te Rijswijk per 1-1-79 verplaatst naar

Leiderdorp en bevorderd tot Owmr.

Dam, J. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr. te

Schoonhoven.

Dubois, N.L. Wmr. te Leiderdorp per 1-10-79 defi-

nitief ingedeeld.

Endhoven, R. van te Leiderdorp per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr.

Fiere, A.M. Owmr. te Leiderdorp per 1-10-79 aan-

gesteld als districtsrech. inform.-inwinning.

Graaf, W. de Owmr. te 's Gravenhage per 1-11-79

verplaatst naar Dordrecht (distr. Dordrecht).

GraaH, H. V.d. Res. Wmr. te Krimpen aId Lek per
2&-10-79 met flo.

Heuvel, G.C. V.d. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Bergambacht.

Jong, W. de Wmr. van ols. Apeldoorn verplaatst

naar Pijnacker.

Kling, J.J. per 15-10-79 aangesteld als Res. Wmr.

te Waddinxveen.

Kraan, W. V.d. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Zevenhuizen.

Lugt, C. V.d. Wmr. I te Berkel en Rodenrijs per 1-9-

79 verplaatst naar Leidersdorp.

Meer, W. V.d. Owmr. te Rijswijk per 1-1-79 ver-

plaatst naar Leiderdorp .

Noordergraaf, L.J. te Leiderdorp per 1-1-79 aan-

gewezen als plv. teamcomm. arrestatieteam Wl en

bev. tot adj.

Onink, E.P. Owmr. te Kaag per 1-11-79 verplaatst

naar Urk (distr. Zwolle).

Oppelaar, J.H. Wmr. te Waddinxveen per 27-10-

79 verplaatst naar Woubrugge.

Prins, C. Res. Wmr. te 's Gravenzande per 1-11-79

met ontslag.

Rijsdijk, J. Wmr. per 1-9-79 geplaatst te Schiplui-

den.

Rijsdijk, J. te Schipluiden, per 1-10-79 bevorderd
totWmr.1.

Schaarman, J.A. Res. Wmr. te Bergambacht per

1-11-79 met ontslag.

Schepers, W.E. per 1·9-79 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. Ingedeeld bij de staf van het distrikt

's Gravenhage.

Per 1-9-79 aangewezen als

commandant van de groep

De Lier adj. W.J. Schewe,

geb. 13-2-1943. Hij was

voordien plv. groepscom-

mandant te De Lier.

Schoffelen-v.d. Meer, L.J.M. te Leiderdorp per

5-10-79 bevorderd tot R.A. 11

Schouten, W.J. Wmr. van ols. Harlingen per 1-10-

79 verplaatst naar Pijnacker.

Visser, J.Ch.Chr. per 16-10-79 aangesteld als

schrijver te Noordwijkerhout.

Vliet, M. V.d. te Boskoop per 1-12-79 aangesteld

als schrijver A in vaste dienst.
Wessels, R. Wmr. van ols. Apeldoorn per 1-10-79

verplaatst naar Pijnacker.

Wit, J. de Owmr. te Berkel en Rodenrijs per 1-10-

79 verplaatst naar Leiderdorp.

Zanten, M. van Res. Wmr. te 's-Gravenzande per

1-11-79 met ontslag.

Distrikt Groningen

Andela, W.H. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Groningen.

Boer, Tj. de Wmr. te Leek per 1-10-79 verplaatst

naar Oldehove.

Bralds, A. Wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Meeden .

Deijl, W.A.C. te Elburg per 1-4-79 verplaatst naar

Blijham en bev. tot Owmr.

Dijkhuizen, Tj.P. te Uithuizen per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr., aangewezen als comm.

groepsstandpl. rayon Uithuizen.

Geertsma, K. te Groningen per 1-11-79 bevorderd

tot Owmr., aangewezen als plv. hfd. surv. afd.

Haan, J.J. de Owmr. te Groningen per 1-11-79

aangewezen als hoofd surveillance afd.

Hylkema, R. Wmr. per 1-11-79 aangesteld te Ezin-

ge.

Jager, W. Res. Wmr. te Bierum op 16-10-79 over·

leden.

Kamies, G. Wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Leek.

Keizer, J.H. Wmr. te Leek per 1-10-79 verplaatst

naar Lelystad (RPtW).

Kruizinga, A. Wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Bellingwedde.

lange, A.F. de Wmr. I te Zoutkamp per 1-10-79

verplaatst naar Middelstum en bev. tot Owmr.

Lindaart, F.D. Wmr. te Ten Boer per 1-10-79 ver-

plaatst naar Usquert.

Mellema, J.J. Wmr. te Leek verplaatst per 1-10·79

naar Wehe-Den Hoorn.

Nieland, J.F.H. per 1-11-79 van gempo Delfzijl

aangesteld als Wmr. te Leek.

100.000 KM
GÈÈN UITZONDERING!
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Niezing, D.K. Wmr. te Leek per 1-10-79 verplaatst

naar Assen (distr. Assen).
Poortman, J.C. Wmr. te Scheemda per 1-10-79

naar Midwolda.
Scheper, J.F. Wmr. te Ten Boer per 1-10-79 ver-

plaatst naar Bedum.
Slot, Chr. Wmr. te Ten Boer per 1-10-79 verplaatst

naar Leek.
Smedes, S. per 1-9-79 bevorderd tot Owmr. te Be-

dum.
Smedes, S. per 11-10-79 verplaatst van Bedum

naar Zuidhorn.
Smit, J. Owmr. te Groningen per 1-11-79 aange-

wezen als plv. comm. groep techno rech.

Sportal. K. Wmr. te Bellingwolde per 1-10-79 ver-

plaatst naar Wedde.
Uneken, B. te Bedum per 1-10-79 bevorderd tot

adj., aangewezen als plv. groepscdt.

Veen, A. v.d. Wmr. te Leek per 1-10-79 verplaatst

naar Winsum.
Vogelzang, E. Res. Wmr. te Leek per 15-10-79 met

ontslag.
Westers, H.G. per 15-10-79 aangesteld als Res.

Wmr. te Siddeburen.

Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van de groep

Techn. Rech. Groningen

adj. J. Westra, geb .. 2-5-

1920. Hij was voordien plv.

groepscdt. Techn. Rech.

Groningen.

Wilde, A. de Wmr. te Ten Boer per 1-10-79 ver-

plaatst naar Leek.

Wilthof, H.B. Wmr. te Scheemda per 1-10-79 ver-

plaatst naar Nieuwe Pekela.

Wubs, G. Wmr. te Ten Boer per 1-10-79 verplaatst

naar Grootegast.

Distrikt '5 Hertogenbosch

Barten, N.M.A. Wmr. I te 's Hertogenbosch per

9-7-79 verplaatst naar Schijndel.

Beekmans, A.J.F.M. te Den Bosch, per 1-6-79

bevorderd tot adm. ambt. C 3.

Broeke, F.J.K. Wmr. te Heesch per 1-10-79 ver-

plaatst naar Mill.

Cales, J.J.M. Wmr. te Rosmalen per 1-10-79 ver-

plaatst naar St. Michielsgestel.

Couwenberg, H.J.A. per 1-11-79 aangesteld als

Res. Wmr. te Drunen.

Daanen, A.S.A.M. Wmr. te Heesch per 1-10-79

verplaatst naar Heeswijk-Dinther.

Diebels, Th.H. Wmr. I te Veghel per 1-9-79 ver-

plaatst naar 's Hertogenbosch.

Everts, l.A.M. van ols. Horn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vlijmen.

Groen, Th. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vlijmen.

Gijn, H.A.W.H. van Wmr. te Rosmalen per 1-10-

79 verplaatst naar St. Michielsgestel.

Hoof. P.A.A.M. van Wmr. te Rosmalen per 1-10-

79 verplaatst naar Lith.

Per 1-10-79 aangewezen als

commandant van de groep

Parketpolitie Den Bosch

adj. B.B. van Kampen,

geb. 18-3-1934. Hij was

voordien postcommandant

Berlicum.

Keppel. J.l. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vlijmen.
Kleijnen, W. H. M. de Wmr. te Rosmalen per .1-10-

79 verplaatst naar 's Hertogenbosch.

leussink, W.F.M. Wmr. te Helvoirt per 1-7-79 ver-

plaatst naar Haaren.

loenhout, A.M.B. van ols. Horn per 1-10-79 ver-

plaatst naar Vlijmen.

Mans, G.l.W. van ols. Horn per 1-10-79verplaatst

naar Vlijmen.

Oijen, J.J.Th. van Wmr. te Heesch per 1-10-79

verplaatst naar Schaijk.

Pols, H.A. Wmr. I te Berghem per 4-8-79 ver-

plaatst naar Venlo (RPtW).

Raaymakers, W.H.M. Wmr. te Rosmalen per 1-4-

79 verplaatst naar Schijndel.

Regelink, Mr. G.J. oft. der Rijkspol. 2e kl. te

's Hertogenbosch, per 1-10-79 eervol ontslagen.

Benoemd tot Inspecteur van Politie te Renkum.

Rozendal. J. Wmr. te Rosmalen per 1-4-79 ver-

plaatst naar Eethen.

Schoenmakers, H.F.M. Wmr. te St. Anthonis

per 13-3-79 verplaatst naar Vierlingsbeek.

Schrok, R.J. Wmr. I te Berghem per 1-9-79 ver-

plaatst naar 's Hertogenbosch.

Spijk, P.W.A. Wmr. te Heesch per 1-10-79 ver-

plaatst naar Rosmalen.

Strijb05, J.J. Res. Wmr. te Drunen per 1-11-79

met ontslag.

Suijskens, W.G.J. Wmr. I te Vlijmen per 9-s.79

verplaatst naar 's Hertogenbosch.

Tunnissen, A.J.J.M. per 15-10-79 aangesteld als

Res. WrnI. te Boxmeer.

Velden, H.G.P.M. v.d. Wmr. per 14-5-79 ge-

plaatst te Schijndel.

Versteegen, B.Th.M. Wmr. te Rosmalen per 1-4-

79 verp aatst naar Heesch.

Verwoert, M.Th.E. Wmr. te Rosmalen per 1-4-79

verplaatst naar Ravenstein.

Per 1-11-79 aangewezen als

commandant van de groep

Grave adj. H. Wieringa,

geb. 12-10-1944. Hij was

voordien postcommandant

Mill.

Wonnink, W.J.B. Wmr. te Veghel per 1-7-79 ver-

plaatst naar Helvoirt.

Wijnen, M.W.F. Wmr. te Heesch per 1-10-79 ver-

plaatst naar Boxmeer.

Distrikt leeuwarden

Aar, J.C. v.d. Wmr. te Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Damwoude.

Agema, R. per 15-10-79aangesteld als Res. Wmr.

te Joure.

Boonstra, J. Wmr. te Ooststellingwerf verplaatst

naar Leeuwarden.

Breeuwsma, J.M. Wmr. te Harlingen per 1-10-79
verplaatst naar Joure.

Doom, A.H. v.d. te Leeuwarden per 1-10-79 be-

vorderd tot adj., verplaatst naar Assen (distr. As-
sen).

Dijkstra, G. Wmr. I te Oosterwolde per 1-11-79

verplaatst naar Groningen (distr. Groningen).

Per 1-9-79 aangewezen als

commandant van de groep

Ruinerwold (distr. Assen)

adj. H.A. Esselink, geb.

26-8-1931. Hij was voordien

plv. groepscommandant te

Ferwerderadeel.

Froma, J.K. adj. te Het Bilt per 1-8-79 verplaatst

naar Ferwerderadeel.

Goedhart, R.A. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Oosterwolde.

Graaf, H.P. de staf distr. per 1-10-79 aangesteld

als adm. ambt. C 1 in vaste dienst.

Greuter, A.F. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Joure.

Haan, W. de Owmr. te Holwerd per 1-10-79 ver-

plaatst naar Nes.

Jong, T.R. de staf distr. schrijver A per 1-12-79

met ontslag.

Karsten W.E.M. van ols. Harlingen per 1-10-79

verplaatst naar Oosterwolde.

Kroes, H.l. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Joure.

Kuljt, K. van ols. Harlingen per 1-10-79 verplaatst

naar Oosterwolde.

lukkes, M. Wmr. I te Ijlst per 1-10-79 verplaatst

naar Hindelopen en bevorderd tot Owmr.

Persijn, M.C. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Damwoude.

Rentema, A.E. Wmr. te Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Damwoude.

Visscher, J.H. te Leeuwarden per 1-10-79 bevor-

derd tot Owmr.

Vroom, G. Wmr. te Ternaard per 1-10-79 ver-

plaatst naar Holwerd .

Wagenaar, J. Wmr. I te Dantumadeel per 1-8-79

verplaatst naar Leeuwarden.

Zwama, J. van ols. Harlingen per 1-10-79 ver-

plaatst naar Oosterwolde.

Distrikt Maastricht

Kort, P. Wmr. te Schinnen per 15-9-79 verplaatst

naar Leek (distr. Groningen).

Orsouw, Th.l.M. van te Valkenburg per 1-10-79

bevorderd tot Owmr.

in memoriam

Raven, P.W., adj.

te Maastricht,

geb. 6-3- 1920

overl. 12-11-1979

in memoriam

Reckman, T.J"

Wmr. I te Vaals,

geb. 19-3-1920
overl. 6-11-1979.

Simons, P.l.E.R.M. te Maastricht per 1-10-79 be-

vorderd tot Owmr.

Spijker, B. te Maastricht per 1-10-79 bevorderd tot
Owmr.

. .. en de rest van de personalia?

We hadden helaas geen ruimte

om alle andere personeels-

mutaties te plaatsen. Even

wachten tot januari dus ..
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Voor een beetje warmte - en vanwege

de aktualiteit - neemt onze puzzelteke-

naar u deze keer mee naar het Nabije

Oosten. Als u alle woorden (volgens de

omschrijvingen in de puzzel of - met

cijfers aangeduid - in de tekening) hebt

ingevuld, behoeft u alleen maar te tellen

hoevaak de letter L in uw hokjes voor-
komt.

A

Puzzel om u warm te houden
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B

Puzzel met gezegde
In dit diagram ziet u de cijfers 1 tot en

met 16. Rondom elk van die cijfers

staan steeds 8 letters, waarvan woorden

gevormd moeten worden.

We geven er geen omschrijving van:

U moet de gevraagde woorden zelf

trachten te vinden door uitproberen.

Als u de juiste woorden hebt gevonden,

vormen de beginletters een bekend ge-

zegde.

Hoe luidt dit gezegde?

Oplossing oktober-puzzel

Wie 24 A's als oplossing van de okto-

ber-puzzel had vermeld op de brief-

kaart, zat goed. Na loting werd winna-

res van de boeken- of platenbon:

Bertha van Laar-Bronkhorst, Vijzelpad

12, 8051 KN Hattem.

Proficiat.

C

Welke RP-post?

U ziet in de afgebeelde figuur 13 woor-

den staan. Het is nu de bedoeling, dat u

van elk woord de letters verwisselt, zo-

dat een ander woord ontstaat. Die

woorden vult u achter de getallen in, in

de lege hokjes.

Hebt u de juiste woorden gevonden,

dan vormen de beginletters een plaats-

naam in Nederland, waar een Rijkspoli-

tiepost is gevestigd met telefoonnummer
4051.

De in te vullen woorden houden ver-

band met:

1. De regering van een land; 2. Schrijf-

of typewerk; 3. Geneeskunde; 4. Het

uiterlijk; 5. Opeenhoping; 6. Veren;

7. Muziek; 8. Schoenen; 9. Het gelaat;

10. Mooi-praterij; 11. Vogels; 12. De

aarde; 13. Storm of ander onheil.

Welke RP-post is dat?

Drie prijzen

Als u het getal van puzzel A + het ge-

zegde van B + de plaatsnaam van C op

een briefkaart schrijft en vóór 20 janua-

ri 1980 opstuurt aan onze puzzelredak-

teur (Brahmsstraat 9, 6961 AN Eer-

beek), maakt u kans op één van de drie

boeken- of platenbonnen.

Veel plezier en veel sukses!

A N R E U P R L E A I A

L 1 A 0 2 L B 3 E G 4 R

D p IJ T R I A D A B N N

I R N E I R K U E P E 0

A 5 E E 6 R H 7 I 0 8 L

A E G 5 N G 5 L 0 R CS T

I A E Z T E V E 0 D 0 L

R 9 M 5 na R R 11 E E ~2 N

L N A E R IJ Nt N B 0 K I

A B 0 0 0 0 T N E L L L

N H3 A N h4 K U 15 0 R 16 P

0 L P 0 R E N M M A E A

T E N G E R 1

L A A I E N 2

5 T A R E N 3

L 0 M M E R 4

P A S T E L 5

Z 0 N D I G 6

K 0 5 T E R 7

S T E L E N 8

V E N K E L 9

L I E V E R ~O

S T R E E K 11

D I E R E N 12

G E V A A R 13
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• GELEZEN: "Het streven naar status wordt
sterk gevoed door het maatschappelijke prestige
van de hogere rang." (J. R. Tjepkema, C.v.P.)

• Een stafmedewerker van de A.I. over de in-
houd van zijn funktie: 'Er zijn bij de Rijkspolitie
een heleboel bazen, maar er is maar één boven-
baas en dat is de Algemeen Inspecteur. Deze Al
heeft een staf. Net als Sinterklaas. Sinterklaas
heeft een heleboel knechten die het werk voor hem
doen. Eigenlijk ben ik dus een zwarte Piet.'

• ZUURPRUIM: Wachtmeester H.? Wacht-
meester Hahaha!

• 't Was wel op een Vierhoutje bijten

• Wil iemand z'n fiat geven voor een andere
KSA?

• Dordrecht en Breda: beproefde districten.

• Op- en Neerijnen

• GELEZEN: Overhemden, blouses dames e.d.,
mogen niet worden geruild als de verpakking ver-
broken is.

ZOGE AMD 18

Kollega's voor rond de Kerst

Bethlehem Kersten
Engelen Lucassen
Gabriël De Vreede
d' Hooghe De Vreugd
Van der Hulst Vrolijk
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bebankt boor be samenwerking

en bebeste wensen boor 1980
Rp.org_RPM79_12_dec_nr.04_compri 364


	RPM jg 20-08 apr 1979a.pdf
	RPM jg 20-08 apr 1979b
	RPM jg 20-09 mei 1979A
	RPM jg 20-09 mei 1979B
	RPM jg 21-04 dec 1979A
	RPM jg 21-04 dec 1979A10001
	RPM jg 21-04 dec 1979C
	RPM jg 21-4 dec 1979D

