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IN DITNUMMBB

Meer marechaussee
op straat?
Tot dusver kwam de Koninklijke
Marechaussee niet voor in onze
Politiewet. Omdat zij principieel geen
politie is. De KMAR verricht wel een
aantal politietaken, maar zij behoort
tot de krijgsmacht en ressorteert dan
ook onder Defensie.
Ook in het ontwerp voor de nieuwe
Politiewet (met provinciale korpsen en
landelijke diensten) kwam de KMAR
niet voor. Maar in het jongste
ontwerp is dat gewijzigd. Daarin is de
KMAR zelfs zeer nadrukkelijk
opgenomen. De Marechaussee kan in
de nieuwe formulering ook worden
belast met 'nader te bepalen andere
politietaken' .
Betekent dit dat er straks meer
marechaussee op straat verschijnt voor
het verrichten van civiele politietaken?
Aan dit thema is ons omslagartikel
gewijd, n.a.v. een gesprek met
mr. M. J. D. P. baron van Harinxma
thoe Slooten van Defensie (foto links)

'I en KMAR-generaal F. J. van Lier

~ (rechts). pag.4

10 Witte raven

13 infoJ!fPJ,,~trikten
21 RP-sport

22 Postbus 120 (Brieven van lezers)

23 Personalia

33 Puzzel
--

34 Granaatjes
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RPm-interview met mr. M. J. P. D. van Harinxma en generaal F. J. van Lier

Gaat Marechaussee plo
van Rijkspolitie innemen?

De Koninklijke Marechaussee behoort tot de Nederlandse

krijgsmacht. Zij oefent bepaalde politietaken uit, maar is

formeel geen politie.

Niettemin heeft de KMAR - voor het eerst - een
nadrukkelijke plaats gekregen in het ontwerp Politiewet.

Feitelijk zelfs een sterkere positie dan bijv. de landelijke

diensten. De Marechaussee zal - volgens art. 5 - ook 'nader

te bepalen andere taken' kunnen krijgen.

Wat staat er te gebeuren?

Waarom wordt de KMAR zo nadrukkelijk in de nieuwe

Politiewet opgenomen, terwijl de beide politieministers geen

enkele zeggenschap hebben over het beheer, de bewapening, de

opleiding en vorming? Zou een aparte Marechausseewet niet

zuiverder zijn?

Wat komt er zo terecht van de beoogde één soortige politie?
Zal straks de plaats van de (dan verdwenen) Rijkspolitie ten

dele worden ingenomen door de Marechaussee?

Bestaat er behoefte aan een 'alternatieve RP', in de vorm van

de Marechaussee, belast met civiele taken?

Wordt daarmee een derde politieminister (Defensie)

binnengehaald? Krijgen we straks meer en meer marechaussee

op straat, als reguliere politie?

Hoe denkt de leiding van de Koninklij ke Marechaussee hier

zelf over?
RP-magazine heeft deze vragen voorgelegd aan het hoofd van

de Direktie Juridische Zaken van Defensie, mr. M. J. P. D.

baron van Harinxma Thoe Slooten en aan de nieuwe

kommandant van de Koninklijke Marechaussee, thans nog

chef van de staf, brigade-generaal F. J. van Lier.

4

De ontruiming van De Groote Wetering

in Amsterdam trilt nos n op de voor-

pagina's, al bet ond rboud plaats

vindt. Hartje Den H ",' in bet fraaie

pand Plein 4, waar de e ie-top ze-

telt, praten we met de D' teur Juridi-

sche Zaken van bet ene van De-

fensie, mr. M. J. P. D. n van Ha-

rinxma th oe looten d ef- taf van

de Koninklijke ~1 • brigade-

generaal F. J. van r.· per 1 no-

vember 1981 is benoe d t t .ornrnan-

dant van het Wapen.

(De beide beren 'ord D • el interview

verder aangeduid met resp. H en vL).

- Die Sinterklaas op hel d " was die

van u, generaal?

vl.r ,; ee, die was van de gemeentepoli-

tie. Iets typi eh Am terdam , bedoeld

als een ludieke inbreng. Ik zou daar ook

persoonlijk geen ben aar tegen gehad

hebben."

- Het schijnt ook als een bliksem-

afleider-funktie te zijn bedoeld. Overi-

gens is het niet door iedereen als 'ludiek'

opgevat.

vH: "Ik heb in de krant gelezen, dat er

ook door de politici in Amsterdam ver-

schillend over wordt geoordeeld."

vL: "Maar het was geen idee van ons.

Alles wat bij het pand zelf betrokken

was, was gemeentepolitie.'

Rp.org_RPM81_01_jan_nr.05_compri 4



- De marechaussee is deze keer alleen

bij de afzetting ingezet?

vL: "Ook bij charges. De avond zelve

zijn we nog op andere plaatsen in

Amsterdam opgetreden."

- De marechaussee zit nog permanent

in Amsterdam?

vL: "Jazeker, Amsterdam heeft mo-

'rnenteel 153 man marechaussee als

bijstand. Semi-permanente bijstand

noemen we dat."

Uitbreiding van taken

- In uw korpsblad 'Ons Wapen' hebt u

uitvoerig gereageerd op het nieuwe ont-

werp Politiewet. U schrijft, dat u er niet

ongelukkig mee bent, maar toch ook

nog niet helemaal gelukkig. Een feit is

toch, dat de Koninklijke Marechaussee

in het eerste ontwerp helemaal niet

voorkwam, terwijl u er nu helemaal in

zit ...

vL: "Wij waren diep ongelukkig, toen

het eerste ontwerp destijds op tafel

kwam. En wij zijn natuurlijk gelukkig

met de wijze waarop dat toen zowel

door Justitie als door Binnenlandse Za-

ken is opgepakt."

vH: "Misschien is het goed om u te zeg-

gen, dat heel uitdrukkelijk is gebleken

dat het van de beide politieministers niet

de bedoeling is geweest - ook niet in

het eerste ontwerp - om verandering te

brengen in het takenpakket van de ma-

rechaussee, zoals dat vastligt in het Ta-

kenbesluit Koninklijke Marechaussee

van 1954, zoals dat sindsdien enige ma-

len is gewijzigd. Bij de lezing van het

nieuwe ontwerp was een van de vragen,

of door de marechaussee te belasten met

nader te bepalen andere politietaken

(art. 5, lid 3), de opening wordt gegeven

om hier opeens totaal andere taken in te

steken. Dat is geenszins de bedoeling.

Van niemand."

- Nee, maar het staat er nu natuurlijk

wèl. En dat kan op een gegeven moment

een geheel eigen leven gaan leiden.

vH: "Zeker, het staat er wel ... Kijk,

stel dat op een gegeven moment de

rijkspolitie zou zeggen: wij kunnen geen

me-pelotons meer leveren. Dan zou men

kunnen zeggen: nou, dan moet die taak

door een ander korps worden overgeno-

men, straks wellicht een provinciaal

korps. Volstrekt theoretisch. Maar stel,

dat men die taak zou willen opdragen

aan de marechaussee, dan zou de rege-

ring hiermee een vrijheid behouden die

door twee aspekten wordt afgedekt. In

de eerste plaats kan die Algemene Maat-

regel van Bestuur (AMvB) over deze

taakuitbreiding alleen worden voorge-

dragen door de beide politieministers

plus de minister van Defensie. De twee-

de waarborg is, dat het een AMvB is,

waar dus de hele ministerraad over

beslist en waar de Raad van State over

gehoord moet worden. En die boven-

dien achteraf aan parlementaire kontro-

le is onderworpen."

- Dat betekent dus, dat er nogal wat

hobbels en bobbels genomen moeten

worden voordat er daadwerkelijk uit-

breiding van taken kan plaatshebben.

Dat neemt niet weg, dat hier voor die

mogelijkheid heel uitdrukkelijk een in-

gang in de wet is gemaakt.

vH: "Ja, ... omdat het niet de bedoe-

ling was om àlle taken die nu in het Ta-

kenbesluit staan in de wet op te nemen,

maar om de voornaamste taken daar uit

te lichten en de rest bij AMvB te laten

regelen. Maar niet met de bedoeling om

het takenpakket uit te breiden. Dat is

van onze kant niet gevraagd en evenmin.

door Justitie of Binnenlandse Zaken als

gedachte op tafel gelegd."

- Maar de oorspronkelijke bedoeling

van een artikel en wat de latere evolutie

ermee doet, - dat zijn twee naast el-

kaar sporende zaken die op een gegeven

moment uiteen kunnen lopen.

5
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vL: "Ik wil de aandacht vestigen op wat

in de Memorie van Toelichting staat.

Daar staat uitdrukkelijk, dat de AMvB

het bestaande Takenbesluit Koninklijke

Marechaussee zal gaan vervangen. Het

bestàànde Takenbesluit, dus niet anders

dan wat er nu is en ook niet anders te

wijzigen dan het Takenbesluit 1954. Je

kunt een wet nooit lezen zonder z'n Me-

morie van Toelichting (MvT). Ook als

de rechter later iets over die wet zou

moeten beslissen, zal hij toch ook naar

die MvT kijken."

'Marechaussee is geen politie'

- Het ontwerp Politiewet is geboren uit

de wens om nu eindelijk eens orde te

stellen in politieland en te komen tot een·

eensoortige politie, zij het dan dat er

landelijke en provinciale diensten zijn,

maar wel in exakt gelijke rechtspositie.

Door nu de marechaussee een nadruk-

kelijke plaats te geven in deze wet - ge-

lardeerd door een groot aantal hoofd-

stukken heen - kom je nu eigenlijk in

konflikt met die wens tot eensoortig-

heid.

vH: "Dat geloof ik niet. Omdat artikel

5 - aanhakend op de politietaak die in

art. 2 is gegeven - zegt: met de uitvoe-

ring van de politietaak ten behoeve van

de Nederlandse en andere strijdkrachten

is de Koninklijke Marechaussee belast.

Er is dus een duidelijke afbakening ge-

geven, vasthakend aan de politietaak."

vL: "U moet ook niet vergeten, dat in

art. 3 duidelijk is aangegeven, wie tot de

politie behoort. Daar is de marechaus-

see niet bij. Die behoort niet tot de poli-

tie, maar is gelijk gesteld met de

politie. "

vH: "Een bevestiging vindt u in art. 51

(over de bevoegdheden van de ambte-

naar van politie). Die bevoegdheden

zijn in bepaalde ituaties ook aan de

marechaussee gegeven, aldus een apart

lid. Het sprak du niet vanzelf, dat de

marechaussee die bevoegdheden zou

hebben. Waarom niet? Omdat haar le-

den geen ambtenaar van politie zijn,

maar daarmee gelijk gesteld worden."

vL: "Deze wet wil de politie in Neder-

land regelen. Dat doet ze, maar ze zegt

ook: er bestaat naa t de politiekorpsen

en landelijke diensten ook nog wat an-

ders dat ook landelij e politietaken uit-

voert en dat is de Koninklijke Mare-

chaussee. Daar moet een en ander voor

geregeld worden. Je unt dat à I'impro-

viste doen, zoals dat tot nu toe is ge-

beurd; - je kunt het ook in de vorm

van een wet doen. Je zou een aparte wet

op de Koninklijke. larechaussee kun-

nen maken, kun je daarin meteen ook

de marechaussee meepakken. Dat

laatste is nu het geval."

- De Koninklijke Marechaussee is dan

formeel wel geen politie, maar feitelijk

heeft ze in de nieuwe wet een sterkere

positie dan bijvoorbeeld de landelijke

diensten. Die kunnen (per AMvB) zo-

maar opgeheven of uitgebreid worden.

vH: "Dat is waar. Hetzel e zou je

overigens ook kunnen hebben met een

marechausseewet ."

- Zou dat niet zuiverder zijn geweest?

vH: "Dat hangt er vanaf. zegt: de wet

wil één politie instellen en om chrijven

wat de politie is. Mijn redenering is: de-

ze wet wil het politiebestel regelen, zegt

daarom al meteen in z'n begin wat de

politietaak is, zegt dan wie de politie is

en dat een aantal stukjes van die politie-

taak wordt uitgeoefend door de mare-

chaussee. Het is een kwestie van bena-

dering."

- U zegt: we zijn er wel en in de volle

omvang, maar ...

vL: " ... komplementair."

- ... wel in de wet ingebouwd, maar

nog niet opgenomen in de politie (art.

3).

vL: " ... en dat claimen we ook niet.

Wat er nu over onze taken in de wet

staat, gebeurt in feite al. Het vindt al-

leen nu een wettelij e basi ."

- Even war toegespitst: haal je door het

opnemen van de marechaussee in de wet

eigenlijk nier een derde polirieminister

binnen, in de persoon van de minister

van Defensie?

vH: "Vindt u datT'

vL:" ou ... als u w ilt, een derde mi-

nister onder wie een bepaald korps res-

sorteert dat geen politie i maar dat

door de wet gelijk ge teld wordt met de

Huidige aktiviteiten Kon. Marechaussee

Tot de dag van vandaag hield de

Koninklijke Marechaussee zich

vooral bezig met:

• politiezorg over momenteel

zo'n 132.000 leden van de Neder-

landse en andere (in Nederland

verblijvende) strijdkrachten en

hoofdkwartieren;

• grensbewaking op de belang-

rijkste doorlaatposten (door plm.

750 marechaussees);

• toezicht op vreemdelingen in

de provincies Limburg, Noord-

Brabant en Zeeland (sinds 1976);

• buitenbeveiliging van de palei-

zen en ceremoniële diensten ten

behoeve van het Koninklijk Huis

(enkele honderden mare-

chaussees);

• semi-permanente bijstand aan

de politie van Amsterdam en Den

Haag (ruim 200 marechaussees);

• incidentele bijstand aan vele

gemeentelij ke politiekorpsen;

• inzet van de BBE-Krijgsmacht

en de BSB (bij akties te Amster-

dam, Wijster, De Punt, Vaassen);

• beveiliging van waarde-

transporten en van de eder-

landsche Bank;

• beveiliging van een aantal

regeringsgebouwen (o.a. Cats-

huis, ministerie van Buitenlandse

Zaken, enkele Nederlandse am-

bassades) en van internationale

konferenties.

(Bron: 'Ons Wapen' - okt. 1980)

6
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politie, akkoord . . . Maar geen derde

politie-minister, dacht ik. De minister

van Defensie ondertekent dit ontwerp

ook niet."

- Hij zal wel regelmatig betrokken zijn

bij akties.

vL: "Uiteraard, het is zijn personeel.

Maar die betrokkenheid heeft een heel

andere vorm dan tot nu toe. Tot dusver

was er in de wet gesteld, dat de mare-

chaussee alleen met toestemming van de

minister van Defensie bijstand kon ver-

lenen. Dat wordt nu anders geregeld. Er

staat nu 'na overleg met'. Maar de beide

politieministers beslissen."

- Dat is zo, maar - gelet op de ont-

wikkelingen - zullen zij waarschijnlijk

meer dan voorheen bij de marechaussee

terecht komen. Tot nu toe waarborgde

de aanwezigheid van de rijkspolitie, met

de minister van Justitie als korpschef,

dat er altijd bijstand geleverd werd tot

het maximale waartoe het korps in staat

is. Dat werd dan verder aangevuld. In

het nieuwe politiebestel verdwijnt het

korps Rijkspolitie en komen er provin-

ciale korpsen. In de praktijk zal de

bijstandverlening wat lastiger, wat kom-

plexer worden. Dat zou wel eens tot ge-

volg kunnen hebben, dat er dan - als

het om bijstand gaat - voor 'rijkspoli-

tie' vaak 'marechaussee' gelezen zal

worden.

vH: "Merkwaardig dat u dat zegt. Mijn

eigen verwachting is net andersom. Ik
denk juist dat er straks veel minder

bijstand van de marechaussee gevraagd

zal worden. Met name dat de bijzondere

gevallen (die in de oude wet staan en die

ook in de nieuwe wet gehandhaafd zijn)

zullen uitkristalliseren als werkelijk bij-

zondere gevallen. Want het ligt voor de

hand, dat je in een dusdanig schaalver-

groot korps als de provinciale politie is,

een groot aantal incidenten met eigen

personeel kunt afwikkelen. Bovendien

kan een provinciaal korps dan nog bij

z'n nabuurprovincie lenen. Nee, ik ver-

wacht juist dat er minder bijstand ge-

vraagd zal worden aan de marechaus-

see."

vL: "Dat is ook bij ons de algemene

verwachting.' ,

vH: "Waarbij ik dan aanteken, dat ik

dat op zichzelf geen slechte gang van za-

ken vind. De politietaak is in de eerste

plaats een taak van DE politie en pas

daarna komt - komplementair - de

bijstand. Maar misschien zie ik hel te

rooskleurig.' ,

- Als de rijkspolitie wegvalt, krijgt de

rijksoverheid minder greep op het poli-

tiegebeuren. Dat zou de behoefte aan

een 'alternatieve RP', in de vorm van de

Koninklijke Marechaussee, belast met

(eventueel uit te breiden) civiele taken,

kunnen verklaren. De positie van de mi-

nister van Defensie wordt dan - naar

Nederlandse staatsrechtelijke verhou-

dingen - toch een wat wonderlijke.

vH: "Deze theorie is voor mij, hier op

Defensie, volstrekt nieuw. Dat dit een

achterliggende gedachte zou zijn, daar

is mij niets van gebleken. Dit is voor mij

volstrekt nieuw."

Vinger in de pap

- De ministers van Justitie en van Bin-

nenlandse Zaken hebben op het be-

heersterrein heel wat zeggenschap over

de nieuwe politie, zoals financieel be-

heer, bewapening, uitrusting, opleiding.

Maar ze hebben geen greep op deze be-

heersaspekten als het de marechaussee

betreft.

vL: "Dat is absoluut juist."

- Dat is juist, maar is het ook goed?

Vooral in de ogen van degenen die ver-

wachten dat er in de toekomst méér

bijstand door de marechaussee verleend

zal worden, moet dat een bedenkelijke

ontwikkeling zijn. Want dan zul je de

marechaussee meer en meer tegenko-

men als reguliere politie, terwijl de ver-

antwoordelijke ministers geen vinger in

de pap hebben bij het beheer, de bewa-

pening, de opleiding en vorming van de

marechaussee.

vH: "Dat is op zichzelf waar (generaal

Van Lier knikt bevestigend) en dat past

in de filosofie van degenen die verwach-

ten dat je in de toekomst de marechaus-

see veel meer op straat zult zien als regu-

liere politie. In mijn filosofie past dat

niet, want ik verwacht juist minder ma-

rechaussee als reguliere politie op

straat. "

vL: "In de vorm van bijstand zal dat ze-

ker teruglopen, denken wij. En dat vin-

den wij ook een goede zaak. In beginsel

moet de politie haar eigen boontjes dop-

pen. Alleen in bijzondere omstandighe-

den, wanneer ze het echt niet alleen aan

kan, dan is daar de marechaussee om te

hulp te komen. Net zo goed als in nog

meer bijzondere omstandigheden de

krijgsmacht er is om hulp te bieden."

- Maar stel dat de ontwikkeling zo zou

worden, dat de marechaussee wèl meer

dan nu bij bijstandsverlening betrokken

wordt, vindt u dan ook dat de beide po-

Iitieministers een vinger in de pap moe-

ten krijgen bij het beheer, opleiding,

etc. -van de marechaussee?

7
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Marechaussee-generaal F. J. van Lier:

"De politie moet haar eigen boontjes kun-
nen doppen. Maar als er grof geweld te
verwachten is, moet je een militaire eenheid
inzetten ".

vH: "Niet een formele vinger, denk ik.

Natuurlijk, als zou blijken dat de oplei-

ding van de marechaussee nu juist voor

de bijstand onvoldoende is, moeten we

daar geweldig aandacht aan besteden.

Want voor dat doel staan wij - zij het

niet formeel, maar wel feitelijk - in

dienst van de beide departementen. In

de praktijk hebben de beide politiede-

partementen over allerlei dingen -kon-

takten met defensie en de marechaussee.

Die vinger in de pap hebben ze dus feite-
lijk al."

vL: "Die wordt ook steeds groter. En

daar hebben wij ook geen enkel bezwaar

tegen. Ook in de vorm van toezicht bij

de examens. In de nabije toekomst zal

er een gecommitteerde van Binnenland-

se Zaken bij komen."

- U hebt vergelijkbarepolitiediploma's

voor uw mensen?

vL: "Wij hebben het marechausseedi-

ploma B, dat na de eenjarige opleiding

en een examen wordt uitgereikt. Dit be-

vat bijna de gehele leerstof van het poli-

tiediploma A. Een aantal bijzondere

wetten ontbreekt bij ons; in plaats daar-

van hebben wij enkele militaire vakken,

want wij zijn nu eenmaal een militair

korps. Maar op het gebied van prak-

tisch politieoptreden, strafrecht, straf-

vordering e.d. is de opleiding vrijwel ge-

lijk. Wij zijn bezig dat nog meer gelijk

te maken, om de mogelijkheden voor

marechaussees die na afloop van hun

verbandsperiode naar rijks- of gemeen-

tepolitie willen overgaan, te vergroten.

Een van de voorwaarden die daarvoor

door Binnenlandse Zaken en Justitie

gesteld zijn - en die we zonder enig be-

zwaar accepteren - is dat er toezicht

moet komen bij de examens."

vH: "Waarom willen wij die examens

zoveel mogelijk gelijk maken? Om de

8

marechaussee te laten doorstromen.

Slechts een beperkt aantal marechaus-

sees kan onderofficier worden. De rest

moet uitstromen, bij voorkeur - en dat

willen de meesten zelf ook - naar de

gewone politie. Momenteel hebben ze

bij binnenkomst nog een achterstand.

Wij willen dat aanpassen, zodat ze bij

de reguliere politie welkom zijn."

- Zijn ze dat niet altijd?

vH: "Dat verschilt van korps tot korps.

Sommige willen ze dolgraag hebben; an-

dere willen ze juist wat minder graag

hebben."

vL: "Een feit is, dat er na sollicitatie

meer dan honderd marechaussees per

jaar door de politie worden overgeno-

men. Ze moeten ook het politiediploma

A behalen. Nu is er een pakket vrijstel-

lingen voor de marechaussee, dat -

naar verwachting - zal worden uitge-

breid, waardoor de overgang gemakke-

lijker wordt. Wij hebben op de ministe-

ries te horen gekregen, dat men prijs

stelt op deze wat oudere mensen, die bo-

vendien ervaring in politiewerk

hebben."

Ook dienstplichtigen?

- Als we het in dit gesprek over mare-

chaussees hebben, dan bedoelen we uit-

sluitend beroepspersoneel? Het is niet

mogelijk, dat er dienstplichtig personeel

bij akties betrokken is?

vL: "Nee, dat is zelfs verboden door de

minister. "

vH: "De juridische mogelijkheid is er

wel. Maar in de praktijk heeft een vroe-

gere minister van Defensie (Vredeling)

gezegd: 'Ik wens geen dienstplichtigen

voor bijstand ingezet te zien'. Dat geldt

zowel voor de marechaussee als voor de

gehele krijgsmacht."

vL: "Het inzetten van diensplichtigen

zou voor ons bovendien een moeilijk-

heid opleveren, omdat dienstplichtige

marechaussees niet onder bet komman-

do van de kommandant Koninklijke

Marechaussee vallen, maar onder het

kommando van de kommandant le Le-

gerkorps. De kommandant marechaus-

see heeft daar niets over te vertellen. Hij

kan niet zomaar een kompagnie of eska-

dron dienstplichtige marechaussees la-

ten opdraven. Daar moet hij afblijven."

- Kunnen er ook geen dienstplichtigen

voor neven taken bij bijstand worden in-

gezet?

vH: "In beginsel niet die van de mare-

chaussee, maar wel van andere militaire

onderdelen. In Amsterdam waren bij-

voorbeeld gewondenverzorgers ingezet.

De organisatie van - met name de

landmacht - maakt het eenvoudig niet

mogelijk om daar alleen maar be-

roepsmensen voor in te zetten. Ook een

afzettingseenheid - bij bijv. een gijze-

ling - bestaat voor het overgrote deel

uit dienstplichtigen, want dat is een or-

ganieke eenheid, samengesteld uit

dienstplichtigen en beroepspersoneel.

Zo werden bij de treingijzelingen in

Drenthe destijds hiervoor organieke ba-

taljons ingezet."

VVD-uitspraak

- De recente diskussienota van een

VVD-werkgroep, waarin zij stelt dat de

Koninklijke Marechaussee niet in de

nieuwe politiewet thuishoort, hebt u on-

getwijfeld gelezen. Wat vindt u van die

paragraaf?

vL: "De in het RP-magazine (nov. '80)

opgenomen reaktie van de heer Dubbel-

boer geeft naar mijn idee de situatie

juist weer, voor zover het betreft de

konklusie dat er wèl politietaken zijn

voor de marechaussee. U zult begrijpen,

dat ik het niet eens ben met zijn opmer-

king dat de marechaussee niet zou thuis-

horen in de Politiewet."

- In deze ingezonden brief wordt

gesteld, dat het eigenlijk wat vriendelij-

ker bedoeld was dan in het rapport ge-

formuleerd is. Dat neemt niet weg, dat

wat er in de nota staat natuurlijk de for-

mele visie van de werkgroep is.

vL: "Wat wij natuurlijk erg betreuren,

is dat hier een uitspraak is gedaan zon-

der dat de betrokkenen zijn gehoord.
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Wij zijn hierin op geen enkele wijze be-

trokken."

- Laat u het daarbij?

vL: "Vooropgesteld dat dit nog maar

een diskussiestuk is. Dus niet de mening

van de VVD als partij. Ik denk dat er

uiteindelijk wel een iets meer genuan-

ceerd oordeel uit zal komen dan er nu

staat. "

- Zoals u ook tussen het eerste ontwerp

van de Politiewet en het huidige, via

ambtelijk overleg, een sterkere positie in

het laatste ontwerp hebt weten te ver-

krijgen?

vL: "Zoiets ja."

Bedreiging?

Generaal Van Lier heeft ook in andere

kontakten met politiemensen menen te

bespeuren, dat de Koninklijke Mare-

chaussee - gezien de laatste ontwikke-

lingen - als bedreigend wordt ervaren.

Hij begrijpt dat niet:

"Wij hebben nooit anders gewild dan

onze eigen taken uitvoeren, maar dan

gebaseerd op bevoegdheden die vastlig-

gen in de wet. Dat is het enige wat wij

willen. Zonder verder enige konkurren-

tiepositie. Dat is nooit in onze gedach-

ten opgekomen. Nooit. En wij snappen

dan ook niet, dat we nu ineens door an-

deren worden ervaren als iets bedrei-

gends. Dat heeft nooit voorgezeten. Wij

willen graag ons eigen werk doen, maar

wel met de nodige bevoegdheden."

~

- Maar die bevoegdheden had u toch

al? Ex art. 47 van de oude Politiewet

was u toch bevoegd om in de bijstands-

verlening uw taken te verrichten? En

daarnaast was er toch ook nog het Ta-

ken besluit dat u de bevoegdheden gaf de

dingen te doen die u dáár weer werden

opgedragen? In uw kommentaar op het

nieuwe wetsontwerp zegt u: 'Eindelijk

zijn wij bevoegd'. Maar elke keer als u

optrad, was u toch bevoegd?

vL: "Nee, niet helemaal. Er zijn ook za-

ken die niet waren geregeld. Bijvoor-

beeld de bevoegdheid tot fouilleren had-

den wij beslist niet."

- Die bevoegdheid had de reguliere po-

litie ook niet.

vL: "Maar dat is nu geregeld in de nieu-

we wet. Dat is een bevoegdheid die wij

net zo goed moeten hebben. Denk maar

aan de situaties in Wijster en De Punt,

waar ons pantserwagenpeloton moest

optreden. Als dat alleen maar voor de

politie geregeld zou worden, dan vallen

wij buiten de boot."

- Het is nóg niet geregeld, maar voor-

dat dit van kracht wordt zijn de be-

voegdheden van de marechaussee en

van de politie op dit moment, elke keer

als u legaal aanwezig bent, toch volledig

identiek?

vL: "Dan wel. Alleen met dit verschil,

dat het nu in een wet zal worden gere-

geld. Terwijl tot nu toe alles afgeleid

moest worden uit beschikkingen die

morgen met één pennestreek gewijzigd

kunnen worden. En dat is een zwakkere

positie. "

Wanneer Marechaussee?

- Nog een laatste vraag. Wanneer dient

naar uw mening de marechaussee te

worden ingezet?

vL: "De wet zegt: in bijzondere geval-

len. De Koninklijke Marechaussee staat

op het standpunt, dat in beginsel de po-

litie haar eigen boontjes moet kunnen

doppen. Dat is het uitgangspunt. Alleen

wanneer, anders dan per incident, meer

dan normaal geweldsgebruik van de an-

dere kant te verwachten is - en daar be-

.doel ik mee: het gebruik van vuurwa-

pens, molotov-cocktails en misschien

nog wel andere middelen, als het nog

meer zou escaleren - dan moet je een

militaire eenheid nemen."

- U wilt dus niet - in tegenstelling tot

wat veelal bij de politie wordt gevonden

- dat de politie zou moeten opschuiven

in de geweldslijn en zich prepareren op

meer en grover geweld, als het gebruike-

lijk wordt dat de politie bij haar optre-

den ook grover geweld ontmoet?

vL: "Nee, het lijkt mij geen gezonde

ontwikkeling wanneer de reguliere poli-

tie zich zover zou laten opschuiven in de

geweldslijn. "

- Dat betekent dus ook, dat u het ei-

genlijk niet juist vindt, dat er een

B.B.E.-eenheid bij de rijkspolitie is ont-

staan?

vL: "Tja ... ik vind dat de politie een

hoofdtaak vindt in de sfeer van de hulp-

verlening. Het lijkt mij niet goed, dat

dezelfde politieman zich tegenover de

burgerij presenteert met grof geweld,

want waar trek je dan je grens. Ik acht

dat moeilijk te kombineren."

Het laatste woord is aan de heer Van

Harinxma: "Ik wil nog graag even te-

rugkomen op wat ik elders maar ook nu

weer als ondertoon heb geproefd: een

eventuele konkurrentiegedachte. Ik wil

nog eens duidelijk onderstrepen, dat

daar wat ons betreft geen sprake van

kan zijn. Die gedachte is ons volkomen

vreemd."

9
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'Mevrouw, er woont meer ga-es
buiten dan op el kamp'
Witte raven

In het artikel 'Hoe vreemd mag een

vreemdeling zijn?' (RPm-dec. '80) wer-

den de resultaten belicht van de AVRO-

enquête naar de tolerantie ten aanzien

van onze 'nieuwe landgenoten'. Resul-

taten die te denken gaven.

Een onderzoek onder politiemensen zou

een ander (positiever) beeld hebben op-

geleverd, veronderstelden we. Zij im-

mers gaan vrijwel dagelijks met verte-

genwoordigers van minderheden om.

Zij weten daardoor meer van hun kul-

tuur, hun denkwijzen en hun gewoon-

ten.

We zijn op zoek gegaan naar RP'ers die

op hun eigen wijze kontakten met z.g.

nieuwe landgenoten of andere minder-

heden onderhouden. Naar politieman-

nen en -vrouwen die menen dat hun op-

dracht ook inhoudt, dat ze op normale

wijze moeten omgaan met Surinamers

en Molukkers. Met Turken, Marokka-

nen en andere gastarbeiders. Met zigeu-

ners en andere woonwagenbewoners.

We hadden een aantal van die kollega's

aan het woord willen laten.

De oogst van het onderzoek naar zulke

kollega's was echter bijzonder schraal.

Het kan natuurlijk zijn, dat het 'pro-

bleem minderheden' zich in de Rijkspo-

litiegebieden in minder grote omvang

aandient dan in de grote gemeenten.

Misschien praten RP'ers hier liever niet

over. Uit bescheidenheid of omdat men

bevreesd is dat door deze publikatie de

kontakten, die op vaak subtiele wijze

zijn opgebouwd, geschaad zouden kun-

nen worden. Soms zijn de wonden van

een eerdere konfrontatie tussen de par-

tijen nog niet helemaal geheeld.

Opperwachtmeester Jos van Dijk uit

Best wilde wèl praten. Hij onderhoudt

al sinds een jaar of zes stevige (politie-)

kontakten met de bewoners van het

plaatselijke woonwagenkamp. Mis-

schien kunnen anderen wat met zijn er-

varingen doen.

10

,,'n Poosje geleden moesten we naar een

inbraak. We deden een onderzoekje,

schreven wat op en praatten met de be-

woonster. Die mevrouw dacht dat ze

wel wist in welke richting we de inbreker

moesten zoeken: 'Het zal wel iemand

van het woonwagenkamp geweest zijn'.

Ik heb haar toen gezegd: 'Mevrouw, ik

denk dat er meer gajes buiten het kamp

woont dan er op'."

Kollega Jos van Dijk (32) is aan het

woord. Hij is 2e opperwachtmeester op

het rayon Best van de gelijknamige

groep in het distrikt Eindhoven. Tien

jaar geleden kwam hij hier als wacht-

meester bij het Korp "De gemeente Best

heeft binnen haar grenzen ook een

woonwagenkampje met 36 standplaat-

sen. "Je kwam er niet veel. Je reed er

met de surveillanceauto eens langs en als

het niet anders kon, ging je het terrein

eens op. Bijvoorbeeld met een verhoor-

verbaal uit een andere gemeente. Of om

iemand aan te houden. Als je geluk had,

trof je degene die je moest hebben.

Maar het gebeurde maar al te vaak dat

die er niet was. Of dat ze lieten zeggen,

dat hij er niet was. Dan nam je de enve-

loppe maar weer mee naar het buro om

op de stapel te leggen. Een stapel die

groeide. Als de nood aan de man kwam

en er op het kamp opgetreden moest

worden, werden er in het distrikt politie-

mensen bij elkaar geharkt. Dan werd

met veel vertoon de verdachte opge-

haald. Daarbij konden de emoties hoog

oplopen. Nee, van een innig kontakt

tussen bewoners van het kamp en poli-

tiemensen was in die tijd geen sprake."

Er was nog wel een reden voor Van Dijk

om eens met zijn groepskommandant te

gaan praten over mogelijke verbetering

van het kontakt met het woonwagen-

kamp.

Van Dijk: "Een GSA op het kamp was

een vreemd gezicht geworden. Tijdens

een gewone patrouille kwam je er niet.

Vreemd eigenlijk. Je slaat op surveillan-

ce door de gemeente toch ook geen

woonwijk over?"

door Bert Huizing
Foto's: P. van Hout

Formulieren invullen

De groepskommandant bood tijd en ge-

legenheid om meer aandacht aan het

kamp te besteden. Om een normale ver-

houding met dat deel van de bevolking

op te bouwen. Het kamp werd opgeno-

men in de surveillanceritten.

Van Dijk: "Eerst gingen we met z'n

tweeën, maar we waren lang niet zeker

van ons zelf. We waren wat bang.

Waarvoor? vraag je je nu af. We zijn de

eerste keren bepaald niet met open ar-

men ontvangen. Maar hoe kan dat an-

ders, als je die mensen in het verleden

altijd links hebt laten liggen. We kwa-

men er immers alleen bij incidenten."

In het begin was er soms sprake van re-

gelrechte agressie. Er werd wat aan de

GSA geplukt. Tegen de banden ge-

schopt. ('We hebben alles wat er gezegd

werd maar over ons heen laten gaan.')

Na een paar weken bleek men het ook al

weer gewoon te gaan vinden, als de sur-

veillancewagen langs kwam. Een werke-

lijke verbetering ontstond toen Van

Dijk voor een oudere bewoonster wat

formulieren invulde en een briefje aan

de sociale dienst geschreven had. Ze was

geholpen. Dat werd al snel bekend op

het kamp. Agressiviteiten waren er nau-

welijks meer. Van Dijk was voortaan

welkom in de wagen. En dan was er kof-

fie of een glas bier.

Formeel

Van Dijk kan begrip opbrengen voor de

houding van woonwagenbewoners:

"Als je de geschiedenis nagaat, komt

het er zo'n beetje op neer, dat wij de

mensen van ons hebben vervreemd. Een

goeie honderd jaar geleden hadden we

hen nodig. Het waren de seizoenarbei-

ders die van het ene karwei naar het an-

dere trokken. De scharesliep, de vod-

denman en de oud-ijzerhandelaar.

Trekkenden die na verloop van tijd el-

kaars gezelschap zochten. Er ontston-

den kampjes, zonder voorzieningen.
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los van Dijk

Pas in 1918 kwam er een wet van een

zuiver politiek karakter. Er werden aan-

bevelingen gedaan voor de opzet van

woonwagenkampen, maar er kon niets

worden afgedwongen. Er kwam niets

van terecht. Dus deden de mensen het

maar zelf. Kwamen terecht in een isole-

ment waar niemand enige greep op had.

De mensen gingen zich ook naar die si-

tuatie gedragen. Met voorschriften had-

den zij niets van doen, vonden ze. Trou-

wens wie bemoeide zich met hen. Er was

geen water, gas of elektriciteit. Het ge-

volg was dat ook de funktie van 'het

wonen' verdween. Hun werk zorgde in

ieder geval dat de kontakten met de

maatschappij nog enigszins bleven be-

staan. Maar toen de scharenslijper ver-

dween, de handel in lompen en oud ijzer

ook ophield, was er van enig kontakt

met de buitenwereld nauwelijks sprake

meer. Het grootste euvel in de verhou-

ding tussen de woonwagenbewoners en

- wat ze dan zelf noemen - 'de bur-

gers' werd het ontbreken van een goed

kontakt tussen overheid en de mensen

van de kampen."

,,0, zeker, er zijn 'deskundigen' aange-

trokken. Mensen die in hun funktie het

probleem te lijf moesten gaan. Maar je

vraagt je wel eens af of dat niet teveel

achter het buro gebeurt in plaats van

tussen de mensen om wie het gaat. Een

aardig voorbeeld is hier in Best voor-

handen. In 1974 werd ons kamp opge-

knapt. De bewoners kregen bij hun

standplaats etc. een tuintje en een

schuurtje met douche, etc. Een hele

vooruitgang. Maar, vonden de plannen-

makers, er moest ook een gemeen-

schapshuisje komen. Een verblijf je

waar de mensen bij elkaar konden ko-

men en waar de kinderen konden spe-

len. Nou, die plannenmakers moeten

zich wel teleurgesteld hebben gevoeld,

'#

toen bleek dat de woonwagenbewoners

totaal geen belangstelling voor het ge-

bouw hadden ... Ze bleken er geen be-

hoefte aan te hebben."

Op papier klopt het over het algemeen

wel, vindt Van Dijk. Er is een nieuwe

Woonwagenwet, die zegt dat iedere ge-

meente een woonwagenkampje moet in-

richten. Bovendien staan er de eisen in

vermeld, waaraan zo'n kamp moet vol-

doen. Er is ook een leerplichtwet die

stelt dat ook kinderen van woonwagen-

bewoners naar school moeten.

Van Dijk: "Er zijn van die heel grote,

regionale woonwagenkampen met 150

tot 200 standplaatsen aangelegd. Met

het gevolg dat de bewoners ervan in een

totaal isolement kwamen te leven. Maar

ook dat deze kampen voor wat betreft

de kriminaliteit met geen mogelijkheid

gekontroleerd konden worden. Het pro-

bleem is, dat je van die grote kampen

11
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niet afkomt, zolang niet alle omliggende

gemeenten een mogelijkheid hebben

voor het opvangen van trekkenden. Er

zijn gemeenten die er voorlopig ook niet

aan denken om zo'n kampje in te rich-

ten. Maar die daardoor anderen met de

problemen opzadelen. Van a-sociaal ge-

drag gesproken."

"Op ons kamp is slechts één familie die

de kinderen naar school stuurt. De rest

gaat gewoon niet. En dan kun je het wel

hebben over leerplicht, maar daar ben je

er niet mee. Misschien moet je de men-

sen er wel opnieuw van overtuigen hoe

belangrijk het is dat kinderen naar

school gaan. Hier is voorlichting op z'n

plaats. En dan moet je niet al na een uur

verwachten dat er in rijen van drie

wordt opgemarcheerd naar de school.

Dat proces kost tijd. Je moet de mensen

overtuigen van het nut van de school.

Door je uitsluitend formeel op te stel-

len, kom je er beslist niet. Dat heb ik in

mijn werk wel ondervonden. Ik heb da-

gen op het kamp doorgebracht. En

maar praten. Over het zoveelste ver-

hoor-verbaal over de kenteken-regis-

tratie van een auto. In de meeste geval-

len kwam het ze dan nog staan op nog

een proces-verbaal, doordat ik ook nog

tegen een overtreding aanliep. Ze wisten

gewoon niet hoe die kenteken-regeling

in elkaar zat. In hun denken gaan ze niet

12

verder dan een autootje kopen voor een

paar cent, om hem dan na verloop van

enige tijd met wat winst weer van de

hand te doen. Maar al dat werk, al dat

praten heeft wel tot gevolg dat ze de re-

geling inmiddels ook kennen. We krij-

gen veel minder processen-verbaal toe-

gezonden dan in het verleden. En dat is

toch de bedoeling?"

M.E.

De RP-kollega's zijn er inmiddels aan

gewend, dat Van Dijk ('die kleine-met-

de-snor', zeggen ze op het kamp) voor

een groot deel de 'karnpzaken' doet. De

verbeterde verhoudingen hadden voor

hen ook tot gevolg, dat ze zich ook wat

gemakkelijker in de nabijheid en op het

kamp konden ophouden. De GSA was

er weer een normale verschijning gewor-

den, zoals in de andere woonwijken van

Best.

Krijgen de woonwagenbewoners ook

dezelfde behandeling als de andere in-

woners?

Van Dijk: "Ik houd rekening met de si-

tuatie. Dat is mijn goed recht, vind ik.

Hun rechtsgevoel is heel anders dan het

mijne. Neem nou diefstal. Er is iemand

die iets pikt uit een knoert van een bun-

galow. Wat is de reaktie die ik wel eens

uit de mond van de verdachte heb ge-

hoord: 'Die kerel heeft veel te veel.

Daar kan hij nooit eerlijk aan gekomen

zijn.' Zo'n reaktie heeft naar mijn ge-

voel alles te maken met de opvoeding

die hij heeft gehad, met de omgeving

waarin de wetsovertreder is opgegroeid

en het gebrek aan onderwijs. Met zo'n

verhaal is hij natuurlijk bij ons niet

klaar. Het gaat er helemaal niet om, zo-

iets of een overtreding goed te praten.

Het is niet zo, dat ik een woonwagenbe-

woner soms niet opschrij f omdat ik het

niet zou kunnen."

Van Dijk is plaatsvervangend komman-

dant van het ME-peloton uit het distrikt

Eindhoven. Hij maakte deel uit van de

voor het Kempenteam geformeerde

arrestatie-eenheid. In die funktie was hij

nogal eens te vinden op woonwagen-

kampen waar een. aktie moest plaats

hebben. In Best treedt hij in ME-

verband op het woonwagenkamp niet

op: "Ik heb gevraagd of ik daar van

vrijgesteld kon worden. Ik denk niet dat

het mogelijk is om het ene moment als

vertrouwensman op te treden en het vol-

gende ogenblik met helm en wapen-

schild het kamp op te komen. Daar weet

men wel dat ik bij die klub behoor en

soms op andere kampen aan akties deel-

neem, maar dat blijkt geen punt te zijn.

Ik maak er wel een gewoonte van om,

als er zo'n aktie in Best moet gebeuren,

daarna naar het kamp te gaan. Ik kan er

dan op rekenen, dat ik de wind van vo-

ren krijg. Het zijn korte, hevige reak-

ties, die ik dan maar langs me af laat

glijden. Daarna mag ik weer."

Dankzij de kontakten van de groep Best

met het kamp, is zo'n ME-optreden

lang niet altijd nodig. Een telefoontje

naar hetkamp is soms voldoende om

een arrestant op het buro te krijgen.

Van Dijk: "Op het kamp weet men het

inmiddels wel. De verdachte gaat wél

mee. Liever goedschiks, maar als het

moet op een andere manier."

Kwestie van kontakten

Sinds kort is Van Dijk niet meer zo vaak

op het kamp te vinden. Twee andere

kollega's hebben zijn taak overgeno-

men. De woonwagenbewoners hebben

inmiddels de weg naar het groepsburo

ontdekt, waar ze ook met hun proble-

men terecht kunnen. Men heeft er kans

gezien de verloren gegane kontakten te

herstellen. Opper Jos van Dijk: "Heel

simpel een kwestie van kontakten.

Maar, oh die politiéke benadering."

Rp.org_RPM81_01_jan_nr.05_compri 12



SLIPPERTJES
VAN DE PERS

MeI bijdragen van: T. Bosters, A. van der Scheur, G. A. Wonink, Th. A. Leenders, J. C. de Groot, H. C. van Schilt, M. de Leeuw, F. Offermans.
M. H. M. Gabriël, Wennekes, E. A. Boesaard, G. H. Helmendach, D. G. van de Wille e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Kunst in de
Alblasserwaard:

schot
voor

pag. 16 schot
~

pag. 17

'Snel-weg-wezen'

AVD: eigea kuast
tegea de muur

pag. 15

Aangeschoten

RP'er

wordt

buschauffeur

~

Dank:

LEVEJSLAJG
OP DE

10FFIE

pag. 15

pag. 18-19

ME'ers
in België ten
val gebracht

pag. 14

Sinterklaas:... en dat voor
zes gulden per

week
Zo
druk
als een
baasje

13

pag. 16

't Zal Wilke een zorg

I ~I -, zijn

px pag. 17

Rp.org_RPM81_01_jan_nr.05_compri 13



Hoofd Personeelszaken
D. H. Overdijking
nam afscheid van A.I.
VOORBURG. - "De funk-

tie van Hoofd Inspectie Per-

soneelszaken is er een waarin

je slechts een enkele keer

dankbaarheid oogst van ie-

mand die wordt benoemd of

bevorderd. Meestal hoort de

HIP verhalen van teleurstel-

lingen en kritiek van velen

die zich teleurgesteld voelen

door mislukte sollicitaties of

vermeend onrecht. u, me-

neer Overdijking, bent in de

afgelopen jaren gekonfron-

teerd geweest met vele boze

en gefrustreerde medewer-

kers, met ambtenaren zaken

en beroepsprocedures. Ik

Wings voor
Roermonds ME-kader

ROERMOND. - Comman-

dant Cor de Visser en acht

kaderleden van het Roer-

monds ME-peloton ontvin-

gen op 29 november op het

vliegveld Zutendaal in België

hun brevet valschermspringer

in de klasse A en de bijbeho-

rende wing. In september

1980 was de groep ME'ers

op de Belgische basis onder

leiding van luitenant Michel

Bizot en korporaal Ferd

Thijssens van de Belgische

Landmacht hun opleiding

begonnen. Acht maal spron-

gen de kollega's 850 meter of

hoger. Af en toe bleef er een

in een boom hangen en een-

maal scheurde een parachu-

te. Opper Van Birgelen ver-

zwikte zijn voet en zal nog

vier sprongen moeten maken

om in het bezit te komen

van z'n brevet. Het is de be-

doeling, dat nog twintig

ME'ers komend voorjaar de

14

para-kursus zullen volgen.

Een kursus die overigens uit

eigen zak wordt betaald.

Wat is' de bedoeling van dit

'buitenmodel' gebeuren?

De Visser: "Om de ME-taak

goed te kunnen uitvoeren is

een hechte vriendschapsband

tussen de leden van het pelo-

ton noodzakelijk. Je moet

elkaar stimuleren en motive-

ren en op elkaar aankunnen.

Vandaar". Overigens beloof-

de luitenant De Visser twee

jaar geleden al, dat het Roer-

mondse peloton nog van zich

zou laten horen. Na de 'vrije

val' staat als volgende ge-

beurtenis het wild-water-

varen op het programma.

heb bewondering voor hen

die deze moeilijke en verant-

woordelijke funktie op hun

schouders voelen. U hebt die

last vele jaren geduldig en in

bescheidenheid gedragen" .

Met een ferme klap op het

achterste wordt een nieuwe

para de wereld ingestuurd.

Aldus generaal P. J. Plattel

op 28 november bij het af-

scheid van de heer D.H.

Overdij king van de Algeme-

ne Inspectie in Voorburg.

Op verzoek van de vertrek-

kende ambtenaar was dit af-

scheid sober gehouden ('Ik

heb al eens afscheid geno-

men uit militaire dienst'). In

zijn afscheidsteespraak be-

aamde de heer Overdijking

dat personeelswerk in alge-

mene zin een zware taak is.

"Maar ik kan terugkijken op

een fijne periode van negen

jaar bij het korps Rijkspoli-

tie. "

Tot zijn opvolger als Hoofd

van de Inspectie Personeels-

zaken is inmiddels benoemd

de heer J. M. van de Ven,

tot zijn benoeming plaatsver-

vanger van de heer Overdij-

king. (AH)

(Foto's Paul Kuit).

De gebrevetteerde Roer-

mondse ME'ers:

L. den Mulder (Herten), T.

de Winter (Roermond), C.

de Visser (Linne), N. Conra-

di (Heythuysen), R. Teyken

(Herkenbosch), C. Mols

(Melick), S. Wil/ems

(Thorn), M. Hurkmans

(Swalmen), H. Janssen

(Roermond) met hun in-

strukteurs.
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Onverklaarbaar
bewoond

NIJMEGEN. - Met vlie-

gend vaandel en slaande

trom werd in het voorjaar

van 1980 een nieuwe wacht-

meester op de post Duiven

binnengehaald. Er was zelfs

al voor een woning gezorgd.

Met zijn vrouw zou hij het

optrekje naast het post buro

gaan bezetten. Maar voordat

hij 'ja' zei tegen dit grootse

aanbod, nam hij eerst zelf

maar eens poolshoogte.

"Het kon beter", oordeelde

het echtpaar toen ze het per-

ceel hadden geschouwd.

"Geen bezwaar", zei de

Dienst van de Rijksgebou-

wen.

Die woning wordt vergroot,

die gaan we verbouwen.

Er komt een hele nieuwe

keuken bij aan,

en de kamer wordt met de

oude keuken groter voort-

aan" .

Aldus een strofe uit het rijm

dat het personeel van de post

Duiven ons stuurde. Het

echtpaar zei daarom de huur

van hun woning in Apel-

doorn op. Het eerste foutje.

De verbouwing ging niet

door. Zelfs niet op korte ter-

mijn.

"Typisch het Rijk. Dat zijn

we zo gewend."

"De ene keer geen materiaal,

de andere keer geen cent."

Voor de wachtmeester zat er

na afloop van de huurter-

mijn in Apeldoorn niets an-

ders op dan toch maar te

verhuizen. En zo kwam het

gezinnetje terecht in een

slaapkamertje op de boven-

verdieping van hun nieuwe

stulp, tot de verbouwing ach-

ter de rug zou zijn. Er was

een lichtpuntje: ze hadden

goede buren. De RP'ers, die

dagelijks het postburo be-

manden, leden met hen mee.

Ze vreesden:

"Straks gaan ze je beneden-

verdieping kraken,

We moeten het voor de kra-

kers onaantrekkelijk

~

Wmr. J. A. Bertens
gezond met f.l.o.

EINDHOVEN. - Op 1 ok-

tober is de landelijk bekend

geworden kollega A. Bertens

van de groep Sint-Oedenrode

van de Rijkspolitie met f.l.o.

gegaan. Gezond en wel. En

dat mag wel een wonder he-

ten na de geruchtmakende

schietpartij die vorig jaar

januari bij de diamantslijpe-

rij in de Brabantse gemeente

plaats vond. Voor dit af-

scheid was veel belangstel-

ling. De Algemeen Inspec-

teur van het korps was erbij,

de kommandant van het dis-

trikt Eindhoven, de Officier

van Justitie en de burge-

meester, om maar een paar

gasten te noemen. 's Mid-

dags kwamen er zo'n 250 be-

woners van 'Rooi' om af-

scheid te nemen van hun

'politie Bertens'. Hij is ech-

ter nog niet van plan de ge-

meenschap waarvoor hij ja-

renlang werkte, de rug toe te

keren. Als chauffeur is hij

op de buurtbus terug te vin-

den. (GAW)

mi

maken."

De gemeente bood de hel-

pende hand en bevestigde

borden 'onbewoonbaar' aan

het pand.

Na maanden kwam dan toch

de aannemer. Een ding was

jammer: er stond geen gas en

elektra in het bestek. Daar-

om opnieuw een beroep ge-

daan op de buren.

"Vij f weken lang werden

soep, vlees, stamppot en zo

bereid in het postburo" .

Inmiddels is de woonellende

in Duiven waarschijnlijk ach-

ter de rug.

Als Rijksgebouwendiensten

doen wat ze beloven, woont

de wachtmeester sinds de

Kerst niet alleen meer

boven" . Er wordt hier niet gekraakt.

Kollega
Roelof Oudman
schiep muurreliëf
voor AVD

DRIEBERGEN. - Tijdens

de nieuwjaarsreceptie van de

Algemene Verkeersdienst in

Driebergen heeft komman-

dant A. C. Vogel een wand-

reliëf onthuld, dat (in op-

dracht van de personeels-

vereniging RP-ALEX) werd

ontworpen en vervaardigd

door de AVO-er Roelof

Oudman van de Groep Mo-

tor Surveillance. Het orna-

ment, dat de 'greep van de

AVO op de autosnelwegen'

symboliseert, is aangebracht

als wanddekoratie in de hal

van het nieuwe gebouw

Hoofdstraat 82. Om het gro-

te reliëf - dat is uitgevoerd

in roodbakken chamotteklei

- te kunnen bakken, werd

de hulp ingeroepen van de

dakpannen-en steenfabrieken

in Woerden, waar Oudman

(die in Linschoten woont) lid

is van de plaatselijke kunste-

naars vereniging. Kollega

Oudman: "Het ontwerp,

waarop ook mijn vrouw

Marga nog invloed heeft ge-

had, bedoelt aan te geven

dat de zorg voor het auto-

snelwegennet bij de A.V.D.

in goede handen is." (ThL)

V.l.n.r.: AVD-kommandant A. C. Vogel, Roelof en Marga

Oudman, RP-ALEX-voorziUer J. Plasmans. (Foto AVO)
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Schot voor schot Post Maurik
op eigen benen

IJMEGEN. - Met het

stukscheuren van een foto

van de kamer in het gemeen-

tehuis waarin de Rijkspolitie

36 jaar lang onderdak had

gehad, opende kommissaris

van de Koningin in de pro-

vincie Gelderland op 28 no-

vember het nieuwe postburo

in Maurik.

De huurovereenkomst tussen

het Rijk en de gemeente da-

teerde van 16 april 1948. Op

die datum besloot de ge-

meenteraad een sedert 1

maart 1943 durende huur

van eerst de Marechaussee en

vervolgens de Rijkspolitie te

legaliseren. De huurprijs

werd vastgesteld op zes gul-

den per week. (HCvS)

(Foto Bouwhuis)

Mr. W.J. Geertsema, distriktscommandant G. J. Feij/brief

en burgemeester D. C. Hoek.

J. H. Sikkink:
levenslang
koffiedrinken

(J. van Dij k)

Groepscommandant
W.C. Brouwer

en het echtpaar Sikkink.

16

Koningin Beatrix
ontving reservisten

DEN HAAG. - Op 9 de-

éember ontving koningin

Beatrix in haar paleis aan de

Lange Voorhout in Den

Haag een deputatie van de

Landelijke Organisaties

reserve-Rijks- en -Gerneente-

politie. De Koningin toonde

zich belangstellend naar het

ontstaan van de reserve-

politie, de motivatie van vrij-

willigers en de plannen voor

de toekomst van het insti-

tuut. De deputatie had voor

de Koningin een bos rode ro-

zen meegebracht, alsmede

een herinneringsbord van het

korps Rijkspolitie, een

korpsschild van Rijks- en

Gemeentepolitie en (voor

Prins Claus) een aansteker

met inskriptie. (FO)
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De kursus bestond uit twee

dagen theorie met als

sluitstuk een theoretisch exa-

men en een dag praktijk ge-

volgd door de schietproef.

Voor het theoretische gedeel-

te moesten vijftien RP'ers

een herexamen afleggen. In-

drukken, opgetekend uit de

mond van verschillende per-

soneelsleden waren o.a.:

"Een machtig wapen" en

"Mijn schietresultaten zijn

stukken beter geworden".

(GW)

Distrikt Eindhoven
verwaltherd

EINDHOVEN. - Eind ok-

tober 1980 waren alle perso-

neelsleden van het distrikt

Eindhoven omgeschoold van

het oude politiepistool FN

op de nieuwe WaJther P5.

Drie maanden lang hadden

wekelijks 24 personeelsleden

de kursus in de Steverdink-

kazerne in Oirschot gevolgd.

(Foto Pierre van de Meulenhof)

T. Bouw-in-opleiding. Schietinstrukteur ziet toe hoe zijn

laatste pupil het er afbrengt.

Wmr. Wilke bleek
goed in verzorgen

APELDOORN. - Er is een

oud spreekwoord dat zegt:

een vrouwehand en een

paardetand staan nooit stil.

Tot nu toe is ons niet hele-

maal duidelijk of met de uit-

drukking een wenselijkheid

dan wel een vaststelling

wordt uitgesproken. Feit is

wel dat in Vorden wacht-

meester M. E. F. Wilke's

vrouwehand niet vaak

stilstaat. Naast haar normale

politiewerk heeft zij ook de

verzorging van de planten op

het groepsburo op zich geno-

men. Zij stekte, entte nieuwe

loten. Kortom, zij zorgde dat

al wat groeide en bloeide

binnen het bedrijfsgebouw

tot volle wasdom kwam. De

kollega's vonden dat best een

Brevet van vermogen.

bedankje waard en daarom

zorgde rayoncommandant

M. H. M. Gabriël dat

groepscommandant J. Kuy-

per een 'verzorgingsbrevet

bedrijfsgroen' kon uitreiken.

(MG)

Nieuwe info's

Sinds het vertrek van de heer

J. van Luinen uit het korps

in verband met f.1.0. had het

RPm geen informant meer

op de Algemene Inspectie.

Aan die situatie is onlangs

een eind gekomen doordat

adjudant H. van der Werff

zich bereid heeft verklaard

de kontakten tussen de Al

en het RPm te gaan verzor-

gen. De heer Van der Werff

is te bereiken via tel. 070-

694021 of thuis onder

nr. 02520-17168.

maakten het voor de

Maastrichtse info P. H. M.

Claessen nodig een vervanger

te zoeken. Die is gevonden

in de persoon van de voor-

lichtingsambtenaar

A. W. M. Sleens. Hij is te

bereiken onder de telefoon-

nummers 043-54222 (buro)

of 04495-3115 (thuis).

Bij het distrikt Middelburg

heeft adjudant G. J. Hel-

mendach zijn infotaak over-

gedragen aan voorlichtings-

ambtenaar J. L. F. Moens.

Deze nieuwe info zal reage-

ren als u belt 01180-280085

(buro) of 01180-26666

(privé).Drukke werkzaamheden

Journalisten in
de slip

BILTHOVEN. - Op initia-

tief van de afdeling Voor-

lichting van de Algemene In-

spectie was er op 11 decem-

ber een ontvangst van jour-

nalisten op de Verkeers-

school van de Rijkspolitie in

Bilthoven. De pers was on-

der meer vertegenwoordigd

door Gerard van Zuuren

(Sijthoff Pers), Bas Groenen-

dijk (AD), Bert Voorthijssen

(de Telegraaf), Gerard Croné

(Persunie) en Spek van Het

Vrije Volk en Ferry van der

Laan (AVRO). Voorts waren

er twee leerlingen van de

School voor de Journalistiek.

Directeur H. van Laar sprak

een welkomstwoord en de

adjudanten Th. Jaarsma en

H. van Reeden gaven uitleg

bij verschillende demonstra-

ties (o.a. op Far East en in

de instruktiewerkplaats).

Voorts werden de deelnemers

in de gelegenheid gesteld op

de slipbaan in Deil-Enspijk

hun kunnen te bewijzen en

was er een demonstratie met

de Range Rover en de Tech-

nische patrouillewagen. (AH)

(Foto's Verkeersschool RP)
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Stafperikelen zemstelen veranderden in Voor Sint in HoofdPiet (Römer) later:
korte tijd zodanig, dat menig de weer "Ik dacht dat er op ons ge-
kerkelijk prelaat dit teken schoten werd."

ROERMOND. - De mel- van waardigheid graag in Vooraf gegaan door twee be-
ding van Sinterklaas, dat hij zijn bezit zou hebben. On- MIDDELBURG. - De in- redenen, ging de stoet naar
'behoorlijk omhoog zat' om- dertussen werd via de meld- tocht van de enig echte Sint het gemeentehuis, waar gast-
dat hij zijn staf was kwijtge- kamer om de opsporing van en zeventig Pieten op 15 no- vrouw Wieteke van Dort ad-
raakt en dus niet op het het origineel werktuig ver- vember gaf de Rijkspolitie in judant Brasser van de groep
feestje voor de kinderen op zocht. De kollega's Hintzen Zeeland werk aan de winkel, Veere wat grijze haren be-
het distriksburo in Roer- en Van Soest brachten onder want de NOS had dit jaar zorgde door spontaan 500
mond kon verschijnen, was groot gejuich de staf binnen. een beroep gedaan op de ge- kinderen binnen de afzetting
voor die kleintjes een grote Ze hadden hem uit een tele- meente Veere. Het bar slech- te halen. De inzet van 38
teleurstelling. visie antenne in Herkenbosch te weer bleek geen beletsel RP'ers onder wie een aantal
Een telefoongesprekje tussen geplukt. De bewoners van om de Goedheiligman op uit- reservisten, wist een komple-
Cees Verhaeren en de oude het pand hadden over storing bundige wijze binnen te ha- te chaos waarbij kinderen ge-
baas had tot resulataat, dat geklaagd. (,,'t Zullen wel len. Zijn boot geëscorteerd vaar liepen om door ouderen
de Sint op zijn weigering te- weer piraten zijn. En er is door de RP 10 uit Vlissin- onder de voet te worden ge-
rugkwam. Maar ... dan voetbal op de t. v.") De gen, werd met bulderende lopen, te voorkomen.
moesten de kinderen zorgen speurder werd persoonlijk kanonschoten uit de Camp- (GH)
voor een andere staf. Be- beloond. rc.v.: veerse Toren verwelkomd.

Sinterhulp bergen bleek de oplossing te

kunnen bieden. Paul Meijers

APELDOORN. - Een sto-
persoonlijk zorgde ervoor

ring in de lichamelijke ver-
dat de Sint en zijn helpers

op tijd konden worden afge-
mogens van het paard van de

leverd op de opleidingsschool
Sint, bracht de oude baas

in Apeldoorn waar het
rond 5 december, danig in

kroost van de leden van de
moeilijkheden. Liften vond

personeelsvereniging van de
hij te tijdrovend en een taxi

school voor een Sinterklaas-
te duur. De alarmcentrale

feest bijeen was. (JW)
van de Rijkspolitie in Drie-

Test-rijmelarijen Wat valt daar nu over te vra-,.
gen?

Wanneer is de lading te lang,
APELDOORN. - wanneer te breed
" Vrijdagmorgen 't eerste Misschien is er iemand die
uur, de slaap nog half uit. het antwoord weet. "
Daar heb je de docenten al,

.Een bus had twee banden,een grijns op ieders snuit.

Wie geeft er nu een test op zo glad als maar kan

de verjaardag van de Sint. De agent snapte er niets Hulp voor de Sint met een kreupel paard.
't Lijkt wel een kinderwagen meer van

zonder kind. " Wat moest het ventje doen: Dienstmededeling het woord zouden voeren,
Laten rijden, of 'kassa' voor maar ook wat er gezegd zou

Een vreemd soort sadisme de poen?" Onlangs werd bij een onder- moeten worden. Dat laatste
moet zich van een aantal do-

deel van het korps een ont- gold uiteraard niet voor de
centen van de opleidings- Vol schuldgevoel eindigden

vangst voor de medewerkers chef van het bedrijf die ('Be-
school in Apeldoorn hebben de samenstellers:

georganiseerd. De mensen wonderenswaardig gesteund
meester gemaakt, toen ze "Zo, deze test vergde veel die de ontvangst organiseer- door de personeelsvereni-
met het idee kwamen om op van Sint's kracht. den, waren niet van plan iets ging') de openingshandeling
5 december een 'ludieke' Hopelijk heeft hij veel vol- aan het toeval over te laten. zou verrichten. Voor anderen
test-op-rijm te houden over doendes gebracht. De dienstmededeling die was die van zich wilden laten ho-
het onderwerp 'Verkeer'. Testen op een dag als van- uitgegaan, bevatte nauwkeu- ren, was daarvoor een moge-

daag rige opgaven hoe de middag lijkheid opengelaten: "Er is
Een paar vondsten: Ligt Sint toch wel erg zwaar zou moeten verlopen, hoe- gelegenheid tot het voeren

"De Sint vervoert vracht op op de maag. " veel konsumptie bonnen er van instruktieve en amusante

zijn aanhangwagen. (EB) zouden worden verstrekt, wie gesprekken. " (AH)

18
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Adjudant Boesaard
leverde 10070 in

APELDOORN. - Op 6 de-

cember was het 25 jaar gele-

den, dat de toenmalige

wachtmeester E.A. Boesaard

zijn intrede deed op de oplei-

dingsschool van het korps

Rijkspolitie in Arnhem. In

de periode van toen naar nu

leidde hij als docent-

toegevoegd en als adjudant- .

klasseleider 450 nieuwe

wachtmeesters op. Daarna

had hij als hoofddocent het

toezicht op de opleiding van

nog eens 500 nieuwe

kollega's. 'Boes' leverde op

die manier bijna tien procent

aan de personeelssterkte van

het korps. In 'Chez Bas' op

de opleidingsschool in Apel-

doorn was Sinterklaas zelf

aanwezig om de heer Boe-

saard te komplimenteren met

zijn aktiviteiten. Zijn in-

struktieve kwaliteiten werden

hoog geprezen, maar ten

aanzien van de wijze van

plannen had de bejaarde kin-

dervriend zo zijn bedenkin-

gen. (JW)

(Foto: Op\. school Apeldoorn)

• •

Sinterklaas: "Je hebt goed je best gedaan, Eddy"

De heer Boesaard: "Dank-u- wel-Sinterklaas".

Stil protest

MAASTRICHT. - Rijkspo-

litiemannen in Zuid-Limburg

willen de boete van f 1.000

betalen die een kollega door

het Gerechtshof in Den

Bosch is opgelegd.

De opper werd veroordeeld

omdat hij een dronken

chauffeur in het gezicht had

geslagen bij een verhoor op

het buro wegens zijn irrite-

rend gedrag en gescheld.

"De veroordeling is op zijn

plaats", zeggen de initiatief-

nemers van de inzarnelings-

aktie. "We vinden echter dat

de kollega veel te streng is

bestraft. Als iemand een po-

litieman een klap geeft wordt

hij nog maar nauwelijks ver-

oordeeld. Bovendien was de

opper zo eerlijk om zijn

misstap in zijn proces-

verbaal op te nemen."

"Als kollega's vinden dat ie-

mand onrechtvaardig is be-

handeld en dat onrecht voor

een deel willen wegnemen,

dan is dat mense\ij k en lo-

gisch", vindt distriktseem-

mandant W. Schaafsma.

"Een politieman moet een

bredere rug hebben dan een

burger. Maar een politieman

is ook maar een mens en kan

fouten maken."

Ook de vakbonden hebben

geen problemen met de 'kol-

lekte' van de Rijkspolitie-

mannen. "Het is een solida-

riteitsaktie die op zijn waar-

de is geschat. Het is geen

vrijbrief voor politiemannen

om maar te pas en te onpas

klappen uit te delen."

(De Limburger)

Verlanglijstje c.q.
Smeekbede

EINDHOVEN. - "Mis-
schien heeft u in uw maga-

zijn in Spanje nog iets voor

ons in voorraad. Kunt u het

ons deze keer leveren of an-

ders volgend jaar? We vra-

gen niet teveel, denken we,

want we hebben de voor-

gaande dertig jaren niets ge-

kregen. Heeft u bijvoorbeeld

voor ons een nieuw pand om

het te verwachten personeel

(ca. 45 à 50 mannen en vrou-

wen) te herbergen? En dan

voor hen ook wat meer goe-

de schrijfmachines zodat we

niet meer hoeven te vechten

om zo'n apparaat. Een kan-

tine op maat met een leuke

bediening. Een wagenpark

van Nederlandse automobie-

len (liefst voorzien van die-

selmotoren, want dat is

goedkoper). "

Deze verlanglijst (zeg maar

smeekbede) was afkomstig

van het personeel van de

groep Best-Oirschot en

bestemd voor Sint Nicolaas.

Met een beroep op zijn

goedheid, zorgzaamheid en

begrijpend inzicht. Om ande-

ren niet de frustratie van het

ontnemen van de verant-

woordelijk te bezorgen, werd

een afschrift gestuurd naar

de groepskommandant, de

burgemeester van Best, de

distriktscommandant en de

Algemeen Inspekteur. (GW)

Ongeval mèt

ROERMOND. ~ A. Wol-

ters (beenbreuk en gekneusde

ribben) en J. Koornstra

(zware hersenschudding, di-

verse kneuzingen en verlies

van een stukje van een oor)

beiden van de Parketpolitie

Roermond hadden over be-

langstelling na hun verkeers-

ongeval met het busje (waar-

mee ze een verdachte ver-

voerden) niet te klagen. In

... en van

kolonel

W. Hulsmans

bij

Koornstra.

het ziekenhuis kregen zij o.a,

bezoek van de officier van

justitie mr. J. Boosten en

hun distriktskommandant

W. Hulsmans.

De verdachte die bij het on-

geval ook gewond raakte,

heeft niet lang van zijn vrij-

heid, die een passerende EH-

BO'er hem toestond, kunnen

genieten. In het ziekenhuis

reeds werd hij weer aange-

houden. (TB)

Ziekenbezoek

... van OvJ

mr. J. Boosten

bij Wolters
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• Minister Wiegel heeft de

gemeentelijke politiekorpsen

van Amsterdam, Rotterdam,

Den Haag, Utrecht en Arn-

hem ieder een bedrag van

400.000 gulden toegezegd om

arrestatieteams te vormen.

(Trouw)

• De mannenorganisatie

van de evangelische kerk in

de Westduitse provincies

Kurhessen en Waldeck heeft

een kaart uitgegeven die past

in het handschoenenkastje

van de auto. Op de kaart

staan aanwijzingen voor

eerste hulp, de telefoon-

nummers van politie en am-

bulance en een paar gebeden

en bijbelteksten, die getuigen

van verkeersongevallen aan

ernstig gewonde slachtoffers

kunnen voorlezen. (Trouw)kort
&klein

gelezen

• De Nederlandse Politie-

bond gaat een werkgroep

formeren die zich zal bezig

houden met de vraag of

politiemensen met gewetens-

bezwaren tegen kernenergie

en -bewapening kunnen wei-

geren als lid van de ME te

worden ingezet bij demon-

straties. Van de werkgroep

maakt luitenant J. P. M.

Hopmans uit Zwolle deel uit.

(Volkskrant)

• Minister Tuijnman van

Verkeer en Waterstaat gaat

opnieuw de mogelijkheid van

het inzetten van helikopters

bij verkeersongevallen bekij-

ken. Overwogen wordt een

heli te stationeren bij het mi-

litaire hospitaal in Utrecht,

die binnen twee minuten na

een melding kan opstijgen.

(Parool)

• De politie van Lelystad

gaat over de gevaarlijke

Oostvaarderdijk tussen Lely-

stad en Almere meerijden

met lijndienstbussen om van

daaruit toezicht te houden
op het verkeer. (Tel.)

• 'Jansen-van-de-Riiks-

politie' is veroordeeld.

Een 34-jarige Duitser die in

Maastricht woont had zich in

verschillende plaatsen bij

Chinese restaurateurs als zo-

danig bekendgemaakt en

korpsdiners voor 150 tot 180

personen besteld. En passant

bood hij de exploitanten dan

ook nog de mogelijkheid om

met korting te adverteren in

'het handboek van de weg-

gebruiker'. Vooruitbetaling

leverde hem dan 584 gulden

per klant op. (L.D.)

• De Deense verkeerspolitie

schrijft niet alleen bekeurin-

gen uit, maar heeft de strijd

tegen de verkeersonveiligheid

ook aangebonden met het

chequeboek. Een fietser die

b.v. zijn vervoermiddel in

onberispelijke staat heeft,

kan rekenen op een beloning

van 50 kronen (ca. 18 gul-

den). (Parool)

• De gemeente Roosendaal

heeft drie verkeerskruisingen

voorzien van een laag groene

verf en rondom gemarkeerd

met witte blokken.

Weggebruikers hadden bij de

verkeerspolitie geklaagd, dat

de zijwegen te weinig op-

vielen. (Volkskrant)

• De Arnhemse politie

heeft een kijkdag voor eige-

naars van gestolen goederen

georganiseerd. Veel mensen

blijken diefstallen niet aan te

geven, waardoor de politie

bij het oprollen van een

dievenbende met de spullen

blijft zitten. (Parool)

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

verantwoorde lij k.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info!

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGEN ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, Th. A. LEENDERS,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 681. tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 1 27981. tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 7686).

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH DIENST LUCHTVAART

M. J. de LEEUW, W. H. A. G. v.d. LOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol. postbus 75n
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25). tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 331. tel. 020 - 1745 55 (thuis: 01725 - 12301.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER

P. GORISSEN, J. SCHEPER, U. DE LANGE,

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100,8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 137073). tel. 05100 - 22345 (thuis: 05100 - 8 13 951. tel. 05100 - 2 30 44 (thuis: 05170 - 6929).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT SCHOLEN:

W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, . Opleidingsschool Apeldoorn: M. DANEL,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 8722). tel. 043 - 54222 (thUIS: 04495 - 31 15). tel. 055 _33 09 03 (thuis: 055 _ 33 73 231.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,

F. SCHOLTENS, J. L. F. MOENS, . Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg tel. 05178 _6541 (thuis: 05178 - 59 81).

tel. 05920 - 21888 (thuis: 05920 - 511741. tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 2 66 661. Opleidingsschool Hom: J. N. VAN KOOTEN,

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 14711.

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: 2° Walst raat 8-14,6511 LV Nijmegen Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 1489). tel. 080 - 22 82 73 (thUIS: 08879 - 28 281. P. S. G. VAN DE RIJKEN,

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND 2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen

J. C. DE GROOT, STAFBURO VOORLICHTING, tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 991.

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031, 6075 EB Herkenbosch Verkeersschool: P. F. PUTTER,
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 261. tel. 04752 - 2530. Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT tel. 030 - 784848 (thuis: 02155 - 1 2030).

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADOELEE, Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Bureau: Ekkerstraat 2,5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13,3732 HM De Bilt Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 76 37 11 (thuis: 03438 - 28 651. tel. 055 - 33 09 59

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE RESERVE RIJKSPOLITIE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST, D. G. VAN DE WITTE,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JO Leider- Bureau: Stationsweg 9,8011 CW Zwolle St. Annastraat 26,1411 PH Naarden
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 4130 23). tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 1568). tel. 02159 - 42579
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Bertus Franse werd
schietkampioen
Zeeland
MIDDELBURG. - Met een

tweede plaats bij zowel het

pistool- als het karabijn-

schieten wist kollega Bertus

Franse (Verkeersgroep )

beslag te leggen op het

schietkampioenschap van het

distrikt Middelburg van de

Rijkspolitie. Negentien deel-

nemers waren geselekteerd

om op 25 november aan te

treden op de moderne over-

dekte schietbaan van de ge-

meentepolitie Middelburg,

Daar toonde kollega Burg-

graaf van de groep Tholen

zich de allerbeste pistool-

schutter en rukte Priem van

de groep Schouwen-

Duiveland op karabijn op

naar de eerste plaats. (GH)

Houdt SRGA op te
bestaan?
ARNHEM. - Tweederde

van het aantal leden van de

Sportvereniging Rijkspolitie

Gewest Arnhem wil (zoals

uit een enquête blijkt) voor-

taan distriktsgewijze verenigd

sport bedrijven. Het hoofd-

bestuur van de SRGA zal

zich binnenkort beraden of

deze uitspraak gevolgen moet

hebben voor het voort-

bestaan van de Rijkspoli-

tiesportvereniging in de hui-

dige vorm. Gedacht wordt

het strakke verband, waarin

de drie oostelijke Rijkspoli-

tiedistrikten waren verenigd

op te heffen en in navolging

van o.a. de SRODU de mo-

gelijkheid voor de distrikten .

open te laten een eigen

sportvereniging op te richten,

De SRGA zou kunnen blij-

ven bestaan als koördinerend

orgaan voor regionale sport-

evenementen. In maan a.s.

spreekt de ledenvergadering

van de SRGA zich uit. (AH)

G. J. van Kalkeren
eerste in de
4e SRGA-Kerstcross

OOSTERBEEK, - Op 19

december is op het sport-

centrum 'De Bilderberg' te

Oosterbeek de vierde SRGA-

Kerstcross gelopen, Winnaar

van de veldloop over 7YI ki-

lometer werd G, J. van Kal-

keren (distr. Nijmegen) in

28.52 min. De tweede plaats

was voor K. Nienhuis (distr.

Nijmegen) die er 31.20 minu-

ten over deed en de derde

plaats werd veroverd door J.

Wind (distr. Apeldoorn) in

Zwolle, Apeldoorn en Nij-

megen liepen de langste af-

stand bij wijze van oefening.

De Zwolse en Apeldoornse

ME'ers traden aan in 'ge-

vechtstenue'. Nijmegen gaf

er de voorkeur aan om het

zware parcours in sport-

kleding af te leggen. (AH)

een tijd van 31.45 min.

Voor de wedstrijd hadden

zich 33 deelnemers opgege-

ven. Aan de prestatieloop

namen 184 leden van de

SRGA deel. Voor hen was

de gelegenheid opengesteld

2Y2, 5 of 7V2 kilometer te lo-

pen, De ME-pelotons van

••

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gki.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie,

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12,00 en 14,00-16,00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.l. Telefoon 03447-1256,
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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.

Bloed in alcohol

In het RPm van december ' 80 las ik in

het artikeltje 'Meneer de ontvanger' van

een alkoholpromillage van 3.01. Toch is

dat geen landelijk rekord. Dit werd na-

melijk al in de jaren '60 op het eiland

Tholen gevestigd. Destijds ontving het

personeel van de Rijkspolitiegroep Tho-

len uit Den Haag de uitslag van een ge-

middelde van 3.48 promille bij de bloed-

proef van een automobilist. Een rekord

dat waarschijnlijk niet makkelijk zal

worden 'verbeterd'. In het betreffende

rapport werd zelfs gewag gemaakt van

een mogelijk maximum van 3.51. (3.50

promille kan al dodelijk zijn).

Een paar jaar geleden had dezelfde man

zoveel gedronken, dat hij bewusteloos is

geraakt en niet meer is bijgekomen. Een

22

L

triest verhaal, dat menig misbruiker van

alcohol wel wat te denken moet geven.

N. van Rijswijk,

Tholen.

Met FLO op de foto?

Gaarne zou ik naar aanleiding van de

ingezonden brief in bet RPm van no-

vember ('Met FLO op de foto?') nog

even willen reageren met mijn ervaring.

Op 1 juni '80 ging ik als eerste klasser

met f.1.0. En inderdaad: er was geen

technische rechercbe om dat laatste

kiekje te nemen. En wat heb ik in die 35

jaar veel met deze mensen samenge-

werkt ...

Ik vind het onbillijk en diskriminerend,

dat er geen foto's meer mogen worden

gemaakt bij het afscheid van perso-

neelsleden beneden de rang van adju-

dant. Voor iedereen die in verband met

f.1.0. de dienst verlaat, is het een af-

scheid. Momenteel gaat het in het alge-

meen om personeel dat hard heeft ge-

werkt aan de opbouw van het Korps en

bereid was desnoods dag en nacht te

werken. Ik wil met mijn opmerkingen

niet veroorzaken dat nu ook alle adju-

danten of hoger bij hun afscheid niet

meer gefotografeerd worden, maar stel

wel dat als er bezuinigd moet worden er

één lijn getrokken moet worden. Gelijke

monniken, gelijke kappen. Of is hier

sprake van: Uit het oog, uit het hart?

Trouwens meneer Klok, van wie waren

de richtlijnen afkomstig?

J. H. Peeters,

Arcen.

~-----------------.--------------------nieuwo
o
o
'0
o
o

..

Fotografische Verkeerskontrole
De nieuwste TRAFFIPAX type V
kamera is geheel volgens de
modernste inzichten van de fotografie
en de elektronika opgebouwd en
heeft een geheel DIGITAAL irtspie-
gelingssysteem.
Bij nacht zijn zelfs TWEE flitsfoto's
per sekonde mogelijk!
Leverbaar in meerdere uitvoeringen.
- voor mobiele surveillance.
- voor koppeling met de Mesta radar.
- met of zonder diafragma-automaat.
Goedgekeur door PTB en Ijkwezen.
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Algemene Inspectie

Albers, W.M.H. te Amsterdam per 1-12-80 bevor-

derd tot AAC 2.

Bindraban, J.S. te Voorburg per 1-11-80 bevor-

derd tot AAC 1.

Dikmans, H.A. AAC 2 te Wijhe per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Geerts, loJ.H. te Zwolle per 1-11-80 bevorderd tot

rijksambt. 111.

Hoeven-Schreeuwer v.d., R.E. te Utrecht per 1-

8-80 bevorderd tot AAC 2.

Kemp v.d .• E.M. te Utrecht per 1-11-80 bevorderd

tot AAC 1.

Knopper, D. te Utrecht per 1-11-80 bevorderd tot

AAC 2.

Koning, J.J.T. schr. A te Voorburg per 1-1-81 de

dienst verlaten.

lipman, J.H.M. te Zwolle per 1-11-80 bevorderd

tot AAC 2.

Made v.d., M. te Voorburg per 1-11-80 bevorderd

tot AAC 2.

Namen van, H.M. te 's-Hertogenbosch per 1-12-

80 aangesteld als hoofdambt.

Reimerink, A.A. te Voorburg per 1-11-80 bevor-

derd tot schr. A.

Schrijver, A.H.M. te Voorburg per 1-12-80 bevor-

derd tot schr. A.

Setz, M.G. te Arnhem per 1-11-80 aangesteld als

AAC 1.

Sinnema, A. te Utrecht per 1-11-80 aangesteld als

schr. A.

Visser, W.M.G. te Voorburg per 1-11-80 aan-

gesteld als AAA 1.

Winkes, J.loC.M. AAA 1 te Utrecht per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Blauwbroek, A. te Oosterblokker per 1-1-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Borgers, H.J.B.M. te Heiloo per 1-12-80 ver-

plaatst naar Alkmaar.

Dijke, loM. te Alkmaar per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Ginkei van, J. te Groet per 1-1-81 benoemd tot

post.cdt. Schoorl.

Groen, H. te Wieringermeer per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Groot de, P.P. wmr. I te Heiloo per 1-12-80 ver-

plaatst naar Alkmaar.

Heusden van, H. adj. te Heiloo per 1-12-80 met

f.l.o.

Hogeneist, R. wmr. te Bergen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Born (distr. Maastricht!.

personalia

Hopman, H.J. te Bergen-Binnen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

in memoriam

Methorst, B. adj.

te Zuid-Scharwoude

geb. 27-12-24

overl. 29-10-80

Molenaar, J.N.M. te Schagen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Mulder, J.P. res. wmr. te Heiloo per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Sikkink, J.H. wmr. I te Enkhuizen per 1-12-80 met

1.1.0.

Smits, R.S.P. wmr. te Heiloo per 1-1-80verplaatst

naar Roelofarendsveen (distr. 's-Gravenhage!.

Stal v.d .• J.N. wmr. te Bergen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Wittem (distr. Maastricht!.

Stokreef, J.A.H. te Alkmaar per 1-10-80 aange-

wezen als cdt. distr. Alkmaar.

Stroosnijder, M. te Harenkarspel per 1-1-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Veen van, P.M. wmr. te Bergen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Heiloo.

Veldboer, A.F.M. wmr. te Bergen per 1-1-81 ver-

plaatst naar langedijk.

Veldhoen, H. te Hensbroek per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Vermeulen, A.W. wmr. te Den Burg per 1-12-80

verplaatst naar Alkmaar.

Visser, J. wmr. te Bergen verplaatst naar De Wijk

(distr. Assenl.

Vorstman, E. wmr. te Bergen per 1-1-81verplaatst

naar Zuiderwoude.

Wolde ten, J.H.M. olf. der Rijkspol. 2e kl. te Alk-

mar per 1-9-80 aangewezen als Hfd. Afd. Recher-

chezaken Staf distr. Alkmaar.

Distrikt Amsterdam

Alkema, S. te Halfweg per 1-1-81 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot post.cdt. St. Pancras.

Bakker, A. wmr. te Diemen per 1-1-81 verplaatst

naar Castricum.

Berg v.d .• R. wmr. te Midden-Beemster per 1-1-81

verplaatst naar Lisse (distr. 's-Gravenhaqe).

Blaas, J.M. wmr. te Kortenhoef per 1-12-80 ver-

plaatst naar Monnickendam.

Bouma, B.F. te Amsterdam per 1-10-80 aangewe-

zen als cdt. distr. Amsterdam.

Drok, A. wmr. te Worm er per 1-12-80 verplaatst

naar verkeersgroep Utrecht (distr. Utrecht).

Gelder van, P.J.H. wmr. I te Nederhorst-Den

Berg per 1-1-81 verplaatst naar rech. groep te

Amsterdam.

Gijsbertsen, wmr. te Aalsmeer per 1-1-81 ver-

plaatst naar Volendam.

'Jong de, W. te Amsterdam per 1-12-80 bevorderd

tot adj.

Keij. H.C.W. owmr. per 1-1-81 de dienst verlaten.

Klaasse, J.P. adj. te Amsterdam per 1-12-80 met

f.l.o.

Knaap, J.e.A. wmr. te Aalsmeer per 1-1-81 ver-

plaatst naar Weesp.

Kraan, P. wmr. te Aalsmeer per 1-1-81 verplaatst

naar Weesp.

Kruijf de, E.M.M. wmr. te Diemen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Bennebroek.

langelaan, P.J. te Amsterdam per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Moree, T. te Diemen per 1-12-80 bevorderd tot

AAC 2.

Noort van, H.J. wmr. te Nederhorst Den Berg per

1-12-80 verplaatst naar Kortenhoef .

Overbeek, H. wmr. te Kortenhoef per 1-12-80 ver-

plaatst naar Nederhorst Den Berg.

Rol, B.W. adj. te Amsterdam per 1-1-81 de dienst

verlaten.

Speed, P.P.A. wmr. I te Amsterdam per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Tabeling, G.J. wmr. te Diemen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Uithoorn.

Tukker, R.A. wmr. te Aalsmeer per 1-1-81 ver-

plaatst naar Haarlemmerliede.

Viersen, e.G. wmr. te Oostzaan per 1-1-81 ver-

plaatst naar Diemen.

Vonk, M. wmr. te Aalsmeer per 1-1-81 verplaatst

naar Monnickendam.

Voorst van, E. wmr. te Diemen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Weesp.

Distrikt Apeldoorn

Barendregt, J.A. wmr. te Ermelo per 1-1-81 ver-

plaatst naar Oldebroek.

Barneveld van, J. te Nijkerk per 1-11-80bevorderd

tot owmr. en benoemd tot post.cdt. Neede.

Belt v.d .• J. wmr. te Heer per 1-1-81 verplaatst

naar Beltrum.

Bennink, T. te Lichtenvoorde per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Berghuis, H.W. wmr. te Heerde per 1-1-81 ver-

plaatst naar Dwingelo (distr. Assen).

Danse, F.J. wmr. te Ermelo per 1-1-81 verplaatst

naar Warnsveld.

Dijk van, N.H. wmr. te Lochem per 1-1-81 ver-

plaatst naar Scherpenzeel.
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Eekhuis, T. res. wmr. I te Voorst per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Flokstra, A. wmr. te Heerde per 1-1-81 verplaatst

naar Eelde.

Franssen, P. te Scherpenzeel per 1-1-81 bevorderd

tot owmr. en benoemd tot 2e owmr. post Abcoude

(distr. Utrecht).

Groen, E. wmr. te Heerde per 1-1-81 verplaatst

naar Beilen (distr. Assen).

Hazelhoft, K.A. oft. Rijkspol. le kl. te Apeldoorn

per 1-10-80 aangewezen als hld. alg. dienst tevens

aangewezen als plv. cdt. distr. Assen.

Heins, J.J.M. wmr. te Ermelo per 1-1-81 ver-

plaatst naar Rijndijk (distr. 's-Gravenhaqel.

Hendriks, D. res. wmr. Apeldoorn per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Huethorst, R.J.G.M. wmr. te Lochem per 1-1-81

verplaatst naar Borculo.

Jongh de, J.P.G. wmr. te Ermelo per 1-1-81 ver-

plaatst naar Pesse (distr. Assen).

Kempes, R. te Aalten per 1-10-80 bevorderd tot

owmr.

Koedijk, G.J. wmr. te Ermelo per 1-1-81 verplaatst

naar Appingedam (distr. Groningen).

Krijkamp, C.A. te Elburg per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.l.

Lensink, J. te Gorssel per 1-12-80 aangesteld als

res. wmr.

Moddelkolk, D.J. te Apeldoorn per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Mulder, J. wmr. te Heerde per 1-1-81 verplaatst

naar 's-Gravenzande (distr. 's-Gravenhage).

Ooijen van, J.C. te Apeldoorn per 1-11-80 bevor-

derd tot adj.

Schaftenaar, R.J. wmr. te Lochem per 1-1-81 ver-

plaatst naar Oude Pekela (distr. Groningen!.

Smit, S.J. res. wmr. te Voorst per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Sterk, A.B. te Heerde per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Vaarkamp, G.J.W. wmr. te Lochem per 1-1-81

verplaatst naar Putten.

Wassink, H.J. te Lochem per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Wetering v.d .. G.M.M. wmr. te Lochem per 1-1-

81 verplaatst naar Haps (distr. 's-Hertogenbosch) ..

Willems, J.H.W. te Zutphen per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 1.

Distrikt Assen

Ahlers, W.B.M. te Ruinerwold per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Boer, J. te Zeegse per 1-1-81 bevorderd tot wmr. I.

Boverhof, J. te Ruinerwold per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Haandrikman, R. wmr. I te Coevorden per 1-12-80

de dienst verlaten.

Hazelaar, J. te Assen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Hoogland, F.J. te Odoorn per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Jansen, C. oft. der Rijkspol. le kl. te Assen per 1-

10-80 aangewezen als Hfd. Just. Dienst Stal distr.

Assen.

Jonge de, J. te Assen per 1-12-80 aangesteld als

res. wrnr.

Koopman, R. te Westerbork per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Kremers, G.J. te Assen per 1-12-80.aangesteld als

res. wmr.

Kuipers, H. te Sleen per 1-12-80 aangesteld als res.

wmr.

Otten, J. res. wmr. te Diever per 1-12-80 de dienst

verlaten.

Radelaar, W.B.J. te Assen per 1-10-80 aangesteld

als schr. A.

Scholing, O.A. wmr. I te Coevorden per 1-9-80

verplaatst naar Assen.

Stoel. K. res. wmr. te Assen per 1-12-80 de dienst

verlaten.

Vos, L. res. wmr. I te Borger per 1-12-80 met 1.1.0.

Weijermans, P. te Schoonebeek per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Winters, A. res. wmr. te Havelte per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Wormer, J.F.M. te Assen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

in memoriam

Zijlstra , G.

owmr. te Assen

geb. 6-7-24

overl. 30-12-80

GELDLENINGEN
VOOR AMBTENAREN

GESPECIALISEERD IN GROTE KREDIETEN MET EEN LANGE LOOPTIJD

GOED LOPENDE LENINGEN NEMEN WIJ GRAAG OVER

NIEUWII Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING (nergens goedkoper) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
2.500, - 126 92

oplossing. Geen notaris- of taxatIekosten (slechts 1'/, afsluit-
3.500,- 178 128 104

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen
5.000,- 252 184 148 126 112 75

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract
f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120

bij dalende rente kosteloos om te zetten.
f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 lSO

120 180 240
f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210

netto in handen mnd. mnd. mnd.
f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225

f 15.000,- f 232,- 192,- f 171,-

f 20.000,- f 307,- 2SO,- f 221,-
f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255

f 25.000,- f 381,- 311,- f 275,-
f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300

f 30.000,- f 455,- 369,- f 326,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 40.000,- f 603,- 489,- f 433,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 4SO

f SO.OOO,- f 788,- 679,- f 633',-
f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525

f 60.000,- f 946,- 815,- f 761,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook mogelijk.

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bil overlijden

IJUKO
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel 05200- 19893-18244

Nieuw adres per I febr '79 hir Pelkwljkpark 8. 8011 SE ZWOLL E

Kentooruren 90021.00 uur
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Distrikt Breda

Arts, P.J.J. te Rijsbergen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.i.

Baaten, C.J.A.J. owmr. te Oud-Gastel per HO-

80 verplaatst naar Ursem (distr. Alkmaar).

Bergen van, A.J.M. te Breda per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Bezouw van, E.M.C.J.M. te Gilze per 1-12-80

aangesteld als res. wmr.

Braber den, J. te Dinteloord per 1-1-81 bevorderd

totwmr. i.

Bras, P. te Terheijden per 1-12-80 aangesteld als

fes. wmr.

Broek v.d., A.C.G. te Terheijden per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Damme van, H.M. wmr. I te Raamsdonkveer per

1-10-80 verplaatst naar Breda.

Dekkers, P.G.M.A. te Gilze per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Deugd de, J. te Wouw per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.i.

Ertrijk van, J.W.A. te Goirle per 1-1-81 bevorderd

totwmr.i.

Farenhorst, J.B. te St. Willibrord per 1-10-80aan-

gesteld als schr.

Feijter de, P.A. te Made en Drimmelen per 1-1-81

bevorderd tot wmr. i.

Heugten van, J.M. te Baarle-Nassau per 1-1-81

bevorderd tot wmr. i.

Heij, H.P. te Hoogerheide per 1-1-81bevorderd tot

wmr.i.

Hoonhoud, C. wmr. te Oudenbosch per 1-10-80

verplaatst naar De lier (distr. 's-Gravenhagel.

Hoop de, A. te Terheijden per 1-12-80 aangesteld

als fes. wmr.

Klein Gebbink, adj. te Oisterwijk per 1-11-80 ver-

plaatst naar Udenhout.

Meijer, F. wmr. te Oudenbosch per 1-10-80 ver-

plaatst naar Fijnaart.

Nagelkerk, E.J.J. wmr. te Steenbergen per 1-10-

80 verplaatst naar Halsteren.

Nieuwendijk v.d., H.S. wmr. te Dongen per 1-12-

80 de dienst verlaten.

Oosterhout van, R.A.P.C. wmr. te Prinsenbeek

per 1-9-80 verplaatst naar Breda.

Sint Maartensdijk van, R.P. wmr. te Ouden-

bosch per 1-10-80verplaatst naar Voorschoten (dis-

tr. 's-Gravenhagel.

Spiljard, J.P.M.M. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-

80 verplaatst naar Baarle-Nassau.

Spranger, H. te Hilvarenbeek per 1-1-81 bevorderd

totwmr.i.

Stap v.d., J.P.M. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-

80 verplaatst naar Bavei.

Tromp, C.G.M. wmr. te Zundert per 1-10-80 ver-

plaatst naar Berkel-Enschot.

Vaessen, H.M.J. te Diessen per 1-1-81 bevorderd

totwmr. i.

Verduijn, R.C.G. wmr. te Oudenbosch per 1-10-80

verplaatst naar Hooge en Lage Zwaluwe.

Vermeire, P.C.N. wmr. te Steenbergen per 1-10-

80 verplaatst naar Goirle.

Vroonland, M.L. wmr. te Steenbergen per 1-10-80

verplaatst naar Zundert.

Vugt van, A.J.M. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-

80 verplaatst naar Gilze.

Zande, P.H.C. te Steenbergen per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Zijden v.d., J. wmr. te Steenbergen per 1-10-80

verplaatst naar Hoogerheide.
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Distrikt Dordrecht

Bervoets, G.J. res. wmr. I te Klaaswaal per 1-12-

80 met f.l.o.

Bron, A. te Hellevoetsluis per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.i.

Ciggaar, P. wmr. te Brielle per 1-1-81 verplaatst

naar Rijnsburg.

Damme van, W.C. wmr. I te Rozenburg per 1-10-

80 verplaatst naar Dordrecht.

Dekker, C.J. te Dordrecht per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Graaf de, G. wmr. te Middelharnis per 1-1-81 ver-

plaatst naar Wateringen distr. 's-Gravenhagel.

Haan de, E.J. te Oud-Beiiertand per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Hofstein, J.H.C. te H.i. Ambacht per H-81 be-

vorderd tot wmr. i.

Hooijmeijer, S. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-81

verplaatst naar Dalfsen (distr. Zwolle I.

Horsten, P.J.H. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-

81 verplaatst naar Mijnsheerenland.

Jansze, A. wmr. te Brielle per 1-1-81 verplaatst

naar Oegstgeest (distr. 's-Gravenhagel.

Kolk v.d., J.M. wmr. te Giessenburg per 1-1-81de

dienst verlaten.

Koot, P.L.C. wmr. te Brielle per 1-1-81 verplaatst

naar Sassenheim (distr. 's-Gravenhagel.

Kouwenhoven, P.A. wmr. te Oud-Beijerland per

1-1-81 verplaatst naar Eerssel (distr. Eindhovenl.

Laan v.d., A. te Alblasserdam per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Lalleman, W.R. AAA 2 te Dordrecht per 1-1-81

benoemd tot Hfd. Adm. distr. Breda.

Melissant, L.A. res. wmr. te Melissant per 1-12-80

de dienst verlaten.

Meijdam, P.G. te Hellevoetsluis per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Remmig, R.J. wmr. te Brielle per 1-1-81verplaatst

naar 's-Gravenzande (distr. 's-Gravenhagel.

Revenich, R. wmr. I te Alblasserdam per 1-1-81de

dienst verlaten.

Ruijter de, C. te Numansdorp per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Saarloos, A. wmr. te Middelharnis per 1-1-81 ver-

plaatst naar Nijmegen (RPtWI.

Schaap, L.M. wmr. te Middelharnis per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Schel, R. te Dordrecht per 1-9-80benoemd tot oft.

der Rijkspoi. 2e kl. en ingedeeld bij Staf distr. Dor-

drecht.

Schipper, P. te Alblasserdam per 1-1-81 bevorderd

totwmr.i.

Snoep, N. te Poortugaal per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.i.

Sulman, R. te Hardinxveld Giessendam per 1-1-81

bevorderd tot wmr. i.

Swarts, A.A. res. wmr. te Rozenburg per 1-12-80

de dienst verlaten.

Trommel, C. adsp. per 17-11-80 van ols. Apel-

doorn naar Brielle.

Tuk, R. te Numansdorp per 1-12-80 aangesteld als

res. wmr.

Verheul, J. wmr. I te Nieuw Beijerland per 1-1-81

verplaatst naar Dordrecht.

Verhoeven, G. wmr. te Middelharnis per 1-1-81

verplaatst naar Werkendam (distr. 's-Hertoqen-

boschl.

Vijfhuizen, M. te Goedereede per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. i.

Wageveld, R.A. res. wmr. te West Voorne per 1-

12-80 de dienst verlaten.

lfl!D
POLITIETECHNIEK B.V.
INDUSTRIEWEG 26 - 6871 KA RENKUM

Telefoon 08373-9009

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Narcoticatest

- Dranghekken - uw RP type 9- en

19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met

supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en explosievrije

handlampen

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- handschijnwerpers, zowel op

batterijen als 12 volt
- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en

geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van

politie-auto's, enz. enz.

- stoptransparanten, zowel normaal

als spiegelschrift,

zgn. Matrix systeem

BEZUINIGEN?

Gebruik onze zelfklevende

weerbestendige

plakletters/ cijfers

van 2~ t/rn 45 cm

in vele kleuren

spiegelschrift
retroflecterende

en
magnetische
letters/cijfers

Vraag folder:

STIMULA
postbus 62025,

3002 GA Rotterdam,

Tel. 010-259148.
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Welle v.d., A.L. wmr. te Oud-Beijerland per 1-1-81

verplaatst naar Sassenheim (distr. 's-Gravenhage!.

Wor, T.A. wmr. I te Meeuwenplaat per 1-11-80

verplaatst naar Dordrecht.

Zijlmans, J.L. wmr. te Middelharnis per 1-1-81

verplaatst naar Oegstgeest (distr. 's-Gravenhage!.

Distrikt Eindhoven

Ammerlaan, A.P. te Eindhoven per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Boer v.d .• H.C. res. wmr. te Heeze per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Bokhoven van, M.W.T.J. res. wmr. te Gemert

per 1-12-80 de dienst verlaten.

Boon, M. wmr. te Gemert per 1-1-81 verplaatst

naar Maarheeze.

Bosschart, wmr. te St. Oedenrode per 1-1-81 ver-

plaatst naar Son en Breugel.

Faasen, F.E.W. te Best per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Ginneke, C.J.G.M. wmr. te Boekei per 1-12-80

verplaatst naar Eindhoven.

Haard de, H.W. oft. der Rijkspol. le kl. te Eindho-

ven per 1-10-80 aangewezen als Hfd. Just. Dienst

Staf distr. Eindhoven.

Gofers, P.H. wmr. te St. Oedenrode per 1·1-81

verplaatst naar Budel.

Glint de, E.H.J. per 1-9-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. en ingedeeld bij Staf distr. Eindho-

ven.

Jorens, P.J. te St. Oedenrode per 1-1-81 bever-

derd tot wmr. I.

Melis, G.J.H. te Bergeijk per 1-12-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Maarheeze.

Mugen, D.J.D.J. wmr. te Beek en Donk per 1-12-

80 verplaatst naar lieshout.

Nuyten, M.M. te Asten per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Os van, J. wmr. te St. Oedenrode per 1-1-81 ver-

plaatst naar Beek en Donk.

Smits-van Oven, E.a.M. te Beek en Donk per 1·

12·80 aangesteld als res. wmr.

Smolders, T.P.M. te Westerhoven per 1-12.aJ

aangesteld als res. wmr.

Staadegaard, S.A.P.M. te Budel per 1-1-81 beo

vorderd tot wmr. I.

Tol, J.C.M. wmr. te Gemert per 1-1-81 verplaatst

naar Luyksgestel.

Vellinga, P. dir. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Eindho-

ven per 1-11-80 aangewezen als Hfd. Alg. Dienst

Staf tevens plv. cdt. distr. Dordrecht.

Verhees, A.M.J. te Maarheeze per 1-1-81 bever-

derd tot wmr. I.

Vleuten v.d .• A.H.J. wmr. te Gemert per 1-1-81

verplaatst naar Waalre.

Vrijsen, M.H.A. te Waalre per 1-12-80 verplaatst

naar distr. rech. jeugdzaken te Eindhoven.

Wou v.d., P.F.W. wmr. te Gemert per 1·1·81 ver-

plaatst naar Reuzel.

Distrikt 's-Gravenhage

Aken van, J.IJ.C. wmr. te Noordwijkerhout per 1-

1-81 verplaatst naar Oegstgeest.

Bazuin, D. te Lekkerkerk per 1-1-81 bevorderd tot
wmr.1.

Beeloo, J.L. wmr. te Leiderdorp per 1-1-81 ver-

plaatst naar Rijndijk.

Blijleven, H.A. te Nieuwkoop per 1·1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Brons, C. wmr. I te Pijnacker per 1·1-81 de dienst

verlaten.

Cupido, R.M. wmr. te Leiderdorp per 1·1-81 ver-

Daneel. H.J. wmr. te Schoonhoven per 1-1-81

verplaatst naar Bodegraven .

Elferen van, C.M. wmr. te Noordwijkerhout per 1-

1-81 verplaatst naar Voorschoten.

Gerritsen, W.L. te Sassenheim per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Haaien, A.J. wmr. te Leiderdorp per 1-1·81 ver-

plaatst naar Pijnacker.

Jansen, H.A.M. te Lekkerkerk per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kamp v.d., P. te Boskoop per 1·1-81 bevorderd tot
wmr.1.

Koert, J.C. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-81

verplaatst naar Pijnacker.

Kroode ten, R.J. wmr. te Schoon hoven per 1·1-

81 verplaatst naar 's-Gravenzande.

Kwakernaak, F.L.C. wmr. te Schoonhoven per 1-

1·81 verplaatst naar Wateringen.

lamers, A.J. te Leiderdorp per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Maarl v.d., H. wmr. I te Rijen per 1-12-80 ver-

plaatst naar Ter Aar.

Mie de, H.L. wmr. te Schoon hoven per 1-1-81 ver-

plaatst naar Rijnsburg.

Noordergraaf, L.J. te 's-Gravenhaqe per 1-1-80

aangewezen als Hfd. Afd. Bijz. Recherchezaken

Staf distr. 's-Gravenhage.

Oldenhof, J.B. te Waddinxveen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Oosterlee, J. te Warmond per 1-10-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Mijdrecht (distr.

Utrecht).

Oosterveen, J.A. te Oegstgeest per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Ringlever, W. wmr. te Schoonhoven per 1-1·81

verplaatst naar Wateringen.

Samson, F.A. te De lier per 1·1-81 bevorderd tot
wmr.1.rVOÖR-OEUGE-lENINGEN VOOR ÄMBTENAREN-l

I Overname goedlopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ~

Tweede Hypotheek Zeer aantrekkelijk ambtenarentarief Lage
rente

2e hypotheken
Persoonlijke leningen tot 96 maanden 1,2 '10

voor aankoop of reeds in
bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven

netto 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240 mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

f 15.000,- 232,- 191,- 170,-
f 2.500,' 124,- 89,- -- -- -- .- -- --
f 3.500,- 172,- 123,- 100,- -- -- -- - --f 20.000,- 306,- 250,- 221,-
f 5.000,- 245,- 176,- 142,- 121,- 112,- -- -- 75,-

f 25.000,- 381,- 311,- 275,-
f 8.000,- 390,- 278,- 222,- 188,- 175,- 159,- 145.- 120,-

f 30.000,- 454,- 369,- 326,-
f 10.000,- 485,- 345,- 275,- 234,- 214,- 194,- 179,- 150,-

f 40.000,- 602,- 489,- 433,-
f 13.000,- 630,- 449,- 359,- 304,- 275,- 250,- 231,- 195,-

f 50.000,- 788,- 677,- 633,-
f 15.000,- 727,- 513,- 414,- 350,- 315,- 285,- 263,- 225,-

f 60.000,- 946,- 813,- 761,-
f 18.000,- - 622,- 496,- 421,- 378,- 342,- 315,- 270,-

f 70.000,- 1103,- 949,- 889,-
f 20.000,- - 690,- 550,- 467,- 419,- 317,- 347,- 300,-

f 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-
f 25.000,- -- - 690,- 585,- 520,- 469,- 432,- 375,-

Wijzigingen voorbehouden.
f 30.000,- -- - 830,- 705,- 621,- 562,- 516,- 450,-

f 35.000,- - - 969,- 820,- 724,- 654,- 601,- 525,-
Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.

U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS- OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenl iggende bedragen en hoger.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden

Vervroegd aflossen' zonder boete.
• wettelijke tarieven • geen kosten voorafGeen afsluit provisie.

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

~ ... ~

(iE)6l) aovo BV PARTICULIERE VOO RSC HOTBAN K

~ :J EMMASTRAAT 7, 8011 AE ZWOLLE, TEL. 05200-13807 (4 lijnen)

Kantooruren 9.00-20.00 uur. 's avonds b.g.g. tel. 40024.-
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Schep, M.C. te Berkel en Rodenrijs per 1-12-80

aangesteld als res. wmr.

Sluiter, R. te Hillegom per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Valkenburg, G.W. AAC 1 te Bodegraven per 1-1-

81 de dienst verlaten.

V DS de, A. te Leiderdorp per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Velden van, A. te Wijswijk per 1-12-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Wateringen.

Vries de, F.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-1-81

verplaatst naar Hoge Rijndijk.

Weghorst, R.J.H. wmr. te Leiderdorp per 1-1-81

verplaatst naar Sassenheim.

Zeef, J. te Pijnacker per 1-1-81 bevorderd tot wmr.
I.

Zemel, A. res. wmr. te Nieuwveen per 1-12-80 met

f.l.o.

Zwart, W.J. te Woubrugge per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Groningen

Beukema, O.R. te Oude-Pekela per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Bolt, J.B.C. te Loppersum per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Bolt, J.K. te Appingedam per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Doedens, F. te Scheemda per 17-11-80 aangesteld

als schr.

Dijk van, J.M. wmr. te Marum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Berkel en Rodenrijs (distr. 's-Graven-

hagel.

Henning von, J.C.W. wmr. I te Scheemda per 1-

10-80 verplaatst naar Woldendorp.

Kort, P. te Leek per 1-1-81 bevorderd tot wmr. I.

Opheikens, H.S. wmr. I te Oude-Pekela per 1-10-

80 verplaatst naar Scheemda.

Scheepvaart, A. wmr. te Marum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Niedorp.

Teune, D.R.P. wmr. te Scheemda per 1-10-80 ver-

plaatst naar Putten (distr. Apeldoorn).

Weistra, H. owmr. te Appingedam per 1-11-80 ver-

plaatst naar Uithuizen .

Wensing, R.F. te Grootegast per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Scharmer.

Wolfgram, E.R. te Groningen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Woortman, D.E. te Appingedam per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Schildwolde.

Zijlstra, S.M. wmr. te Marum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Waddinxveen (distr. 's-Gravenhaqe).'

Distrikt 's-Hertogenbosch

Böhme, P.J.M. te Veghel per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Bontes, L. wmr. te Vlijmen per 1-1-81 verplaatst

naar Sprang-Capelle.

Braudenburg, B. te 's-Hertogenbosch per 1-1-81

bevorderd tot wmr. I.

Breddels, J.B. wmr. te Vlijmen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Woudrichem.

Bijzeit, A.H. te Grave per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Creusen, J.P.H.F. te 's-Hertogenbosch per 1-1-81

bevorderd tot AAC 1.

Dapperen, J.A.V. wmr. te Vlijmen per 1-1-81 ver-

plaatst naar M ill.

Deelen van, T.H.M. te Grave per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

28

Driehuis, G.A. wmr. te Helvoirt per 1-1-81 ver-

plaatst naar Leusden-zuid (distr. Utrecht).

Dijk van, J.A. te 's-Hertogenbosch per 1-1-81 be-

vorderd tot AAC 1.

Engeland van, W.A. te Eethen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Galiart, H.H.Th. wmr. te 's-Hertogenbosch per 1-

12-80 de dienst verlaten.

Giesen, P.R.M. wmr. te Cuyk per 1-1-81 ver-

plaatst naar Heesch.

Hermse, P.G.H. te Boxmeer per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Kersten, F.P.G. te Cuyk per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Klein-Nuland, J.H. wmr. te Vlijmen per 1-1-81

verplaatst naar Drunen.

Leussink, W.F.M. te Haaren per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Maas, A.A.H. te Rosmalen per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Mathijssen, M.A.C. oft. der Rijkspol. 1e kl. te 's-

Hertogenbosch per 1-10-80 aangewezen als Hfd.

Just. Dienst Staf distr. 's-Hertogenbosch.

Meijers, W.J.H. wmr. te St. Anthonis per 1-1-81

de dienst verlaten.

Ridders de, B. te Grave per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Ruumpol, H.J. te Grave per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Rijdt v.d .• J.A. wmr. te Woudrichem per 1-12-80

verplaatst naar Veghel.

Snater, R. te Grave per 1-1-81 bevorderd tot wmr.
I.

Swaag van, M.J.J.A. wmr. te Vlijmen per 1-1-81

verplaatst naar Veghel.

Verheijen, F.J.C. wmr. I te Mill per 1-12-80 ver-

plaatst naar Gennep (distr. Roermond).

Vermetten, G.C. te Drunen per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Vervoort, P.H.W.H. wmr. te 's-Hertogenbosch

per 1-1-81 de dienst verlaten.

Volk, Th.A.J.M. wmr. te Veghel per 1-12-80 ver-

plaatst naar Driebergen (Alg. Verk. Dienst).

Vries de, H.J.A. te 's-Hertogenbosch per 1-1-81

bevorderd tot AAC 1.

Distrikt leeuwarden

Bergsma, J. te Bolsward per 1-11-80 bevorderd

tot AAC 1.

Dubbelboer, H. off. der Rijkspol. 1e kl. te Leeu-

warden per 1-10-80 aangewezen als Hfd. Just.

Dienst Staf distr. Leeuwarden.

Dijk van, J. te Leeuwarden per 1-7-80 bevorderd

tot adj.

Eefting, J. te Joure per 1-11-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Woudsend .

Groen, J. te Damwoude per 1-11-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Dokkum.

Haanstra, L.P. te Dokkum per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Hallema, J. te Tzum per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Minnema, A. te Leeuwarden per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Nettinga, C. te Witmarsum per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Oosten, A. te Balk per 1-1-81 bevorderd tot wmr.
I.

Roeleveld, Th.B. te Leeuwarden per 1-10-80 be-

vorderd tot owmr.

Rijskamp, A. te Joure per 1-12-80 aangesteld als

res. wmr.

Schaper, J.A. res. wmr. te Franeker per 1-12-80

de dienst verlaten.

Schuit, H. te Joure per 1-1-81 bevorderd tot wmr.
I.

Veenstra, W. te Franeker per 1-1-81 bevorderd tot
wmr.1.

Verkaik, J.D. te Rinsumageest per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Vliet van, J. wmr. I. te Scharnegoutum per 27-9-

80 verplaatst naar Grouw.

Wouda, W. te Kollumerland per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Distrikt Maastricht

Aendekerk, G.J.M. wmr. te Nieuwenhagen per

1-1-81 verplaatst naar Susteren.

Appelhof, M.R.P. te Susteren per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Ariesen, H.J.A. te Valkenburg per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Bennekum van, J. wmr. te Stein per 1-1-81 ver-

plaatst naar Urmond.

Carps, J.A.G.M. te Maastricht per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Coen, M. wmr. te Nieuwenhagen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Eijgelshoven.

Coessens, J.E.H. wmr. te Nieuwenhagen per 1-1-

81 verplaatst naar Spaubeek.

Egmond van, A.E.M.A. wmr. te Meerssen per 1-

1-81 verplaatst naar Schinnen.

Erckens, J.H.A.M. off. der Rijkspol. 1e kl. te

Maastricht per 1-10-80 aangewezen als Hld. Just.

Dienst Stal distr. Maastricht.

Funke, J.H. wmr. te Meerssen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Oersbeek .

Grootenaerst, E.W. wmr. te Meerssen per 1-1-81

verplaatst naar Ulestraten.

Gulikers, L.J.G.S. wmr. te Eijsden per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Donlou, J. res. wmr. I te Simpelveld per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Hangenhuizen, W.J.H.M. wmr. te Nieuwenha-

gen per 20-12-80 verplaatst naar Eijgelshoven.

Helmholt, H.W. te Gronsveld per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Hoog de, J.M. te Schaesberg per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Hülsmans, W.S. wmr. I te Gulpen per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Jaspar, P.J.H. wmr. te Schaesberg per 1-1-81 ver-

plaatst naar Maastricht.

Kohl, J.J.W. te Spaubeek per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Kuiters, H.H.B. wmr. te Oirsbeek per 1-12-80 ver-

plaatst naar Elburg Idistr. Apeldoorn).

Kurvers, H.H.M. te Wittem per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Langenhuizen, W.J.H.M. wmr. te Nieuwenha-

gen per 20-12-80 verplaatst naar Eygelshoven.

Leers, P.H. wmr. I te Oirsbeek per 1-1-81 met 1.1.0.

Loof, Y.J.M. wmr. te Meerssen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Eijsden.

Merx, C.H.J. res. wmr. te Gulpen per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Mouchart, F.M.J. wmr. te Nieuwenhagen per 1-

1-81 verplaatst naar Bocholtz.

Nooy van, B. res. wmr. te Maastricht per 1-12-80

de dienst verlaten.

Nijs, F.P.C. wmr. te Wouw per 1-1-81 verplaatst

naar Cadier en Keer.

Op de Beke, S.A.N.P. adj. te Maastricht per 1-1-

81 met 1.1.0.
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Orbons, J.L.L. te Limbricht per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

in memoriam

Ouborg, C

owmr. te Maastricht

geb. 28-2-32

overl. 2-1-81

Rajh, H.J.L. te Hulsberg per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Rutgers, H. wmr. I te Vaals per 1-1-81 verplaatst

naar Bruinisse (distr. Middelburg).

Sanders, J.H.M. te Amstenrade per 1-6-80 bevor-

derd tot AAC 1.

Schmets, H.W. te Gulpen per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Schoonbrood, A.C. res. wmr. te Vaals per 1-12-80

de dienst verlaten.

Vandebeek, L.M.G. wmr. te Stein per 1-1-81 ver-

plaatst naar Stein.

Vankan, H.W.M. wmr. I te Geulle per 20-12-80

verplaatst naar Maastricht.

Vlugt, E.H.M. wmr. te Stein per 1-1-81 verplaatst

naar Gulpen.

Wenders, J.H.H. res. wmr. te Gulpen per 1-12-80

de dienst verlaten.

Wersch van, S.P. te Schaesberg per 1-1-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Nieuwenhagen.

Weinreich, H. wmr. te Meerssen per 20-12-80 ver-

plaatst naar Nieuwenhagen.

Wouters, R.M.J. wmr. te Nieuwenhagen per 1-1-

81 verplaatst naar Oirsbeek.

Distrikt Middelburg

Bogaert, W.D.M. te Oostburg per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Boone, A. te Kloosterzande per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Brink, G.J. wmr. te Kapelle per 1-1-81 verplaatst

naar Wemeldinge.

Broeke v.d., R.M.G. te Terneuzen per 1-1-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Colijn, P.B. te Scharendijke per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Dalebout, J.S. te Tholen per 1-12-80 bevorderd

tot owmr.

Dikken den, H. wmr. te Zierikzee per 1-1-81 ver-

plaatst naar Heinkenszand.

Eckhardt, J.W. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Middel-

burg per 1-11-80 aangewezen als Hfd. Afd. Ver-

keerszaken Staf distr. Middelburg.

Elia, A.M. wmr. te Heinkenszand per 1-1-81 ver-

plaatst naar Ovezande.

Jonge de, R. te 's-Heerenhoek per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Labruyère, J.P. te Middelburg per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Lagendijk, J. te Arnemuiden per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Ups, M.C.J.M. wmr. te Zierikzee per 1-1-81 ver-

plaatst naar Wateringen (distr. 's-Gravenhage).

Mes, E.J. te Middelburg per 1-12-80 bevorderd tot

AAC 1 en verplaatst naar Vlissingen.

Meijers, L.Th. wmr. te Zierikzee per 1-1-81 ver-

plaatst naar Kapelle.

Reitsma, C.IJ. wmr. te Zierikzee per 1-1-81 ver-

plaatst naar Tholen.

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 30,000,-, We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed,

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westelnde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,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, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

Esbeukman, K.C. wmr. te Groesbeek per 1-1-81

verplaatst naar Vlijmen (distr. 's-Hertogenbosch).

Evers, G.H.C. te Arnhem per 1-1-81 bevorderd tot

AAC 1.

Giesbers, R.J.P. wmr. te Doesburg per 1-1-81 ver-

plaatst naar Beriicum (distr. 's-Hertogenbosch)'

Goossens, L.H.E.M. res. wmr. te Herwen en

Aerdt per 1-12-80 de dienst verlaten.

Greef de, A. te Valburg per 1-12-80 aangesteld als

fes. wmr.

Hanssen, T.J.A. te Nijmegen per 1-10-80 bevor-

derd tot owmr.

Hasselman, I.I.M. wmr. te Groesbeek per 1-1-81

verplaatst naar St. Michielsgestel (distr. 's-Herto-

genbosch).

Hees, J.T. te Nijmegen per 1-1-81 bevorderd tot

adj.

Hoksbergen, W.A.J.Th. wmr. te Bergh per 1-1-

81 verplaatst naar St. Anthonis (distr. 's-Hertogen-

bosch).

Kepel, J.A. wmr. te Doesburg per 1-1-81 ver-

plaatst naar St. Michielsgestel (distr. 's-Hertogen-

bosch).

Kleef van, A. te Uenden per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Kuster, M.H. wmr. te Doesburg per 1-1-81 ver-

plaatst naar Boxmeer (distr. 's-Hertogenbosch).

Leerdam van, A. adj. te Arnhem per 1-1-81 met
f.l.o.

Maass, R.F. wmr. I te Leeuwen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Mos de, L.M. te Didam per 1-12-80 aangesteld als

fes. wmr.

Mulder, P.B.R. te Lobith per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Overkleeft, F.P.B. wmr. te Doesburg per 1-1-81

verplaatst naar Zeeland (distr. 's-Hertogenbosch).

Sluijs van, M.W. wmr. te Axel per 1-1-81 de dienst

verlaten.

Stelten, W.H.M. wmr. te St. Maartensdijk per 1-

1-81 verplaatst naar Voerendaal (distr. Maastricht).

Vetter de, A.I. te Sas van Gent per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Waasdorp, E.C.M. te Tholen per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Walschots, P.H.M. wmr. te Zierikzee per 1-1-81

verplaatst naar Ulestraten (distr. Maastricht).

Witte de, G.J. te Middelburg per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Distrikt Nijmegen

Bakker, J. te Doesburg per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Benders, E.P. te Dreumel per 1-1-81 bevorderd tot

owmr.

Berendsen, E.W. te Doesburg per 1-11-80 bevor-

derd tot AAC 2.

Berens, H.A.W.M. wmr. te Bergh per 1-1-81 ver-

plaatst naar Bemmel.

Berns, J.H.N. per 1-9-80 benoemd tot oft. der

Rijkspol. 2e kl. en ingedeeld bij Staf distr. Nijme-

gen.

Breedveld , J. te Lienden per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Castelein, C.M.L.C. te Nijmegen per 1-11-80aan-

gesteld als telef.

Cousin, R.C.A. te Nijmegen per 1-10-80 bevorderd

tot AAC 1.

Derksen, H.B.M. wmr. te Groesbeek per 1-1-81

verplaatst naar Berghem (distr. 's-Hertogenboschl.

Driel van, R.A.A. wmr. te Bergh per 1-1-81 ver-

plaatst naar Smilde (distr. Assen).
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Passchier. W.J. te Doesburg per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Rodewijk. W.J.H. te Lobith per 1-1-81bevorderd

tot wmr. I.

Schaafsrna, I.J. res. wmr. te Zaltbommel per 1-

12-80de dienst verlaten.

Scholte. T.A.L.M. te Nijmegen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Sluijs v.d .• e.J. te Arnhem per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 1.

Stevens. J.A.M. wmr. te Bergh per 1-1-81 ver-

plaatst naar Boxmeer (distr. 's-Hertoqenbosch),

Verhoeven. H.M.W.M. te Huissen per 1-12-80

aangesteld als res. wmr.

Verkerk. H.M.A. te Druten per 1-1·81 bevorderd

totwmr.1.

Wiechen van. p.J.e. wmr. te Groesbeek per 1-1-

81 verplaatst naar St. Oedenrode (distr. 's-Herto-

genbosch!.

Distrikt Roermond

Beek van. J.M.S.P. te Nederweert per 1-1-81be-

vorderd tot wmr. I.

Bladel van. A.A.M.e. wmr. te Koningsbosch per

1-1-81 verplaatst naar St. Odiliënberg.

Broek v.d .• Th.J.M. wmr. te Echt per 1·1·81ver-

plaatst naar Rosmalen (distr. 's-Hertoqenboschl,

Elmpt van. P.J.G. AAC 1 te Herkenbosch per 20-

6-80 verplaatst naar St. Odiliënberg.

Erk van. J.L.H. te Roermond per 1-1-81bevorderd

totwmr.1.

Fassotte. R.W.M. wmr. te Echt per 1-1-81 ver-

plaatst naar Bergen.

Geelen. J.H.e. AAC 2 te Herkenbosch per 20-6-80

verplaatst naar St. Odiliënberg.

Gubbels. J.M. AAB 1 te Roermond per 20-6-80

verplaatst naar St. Odiliënberg.

Houniet. E.P. wmr. te Helden Panningen per 1·1-

81 verplaatst naar Nuenen (distr. Eindhoven).

Jacobs. L.J.M. wmr. te Echt per 1·1-81verplaatst

naar Susteren (distr. Maastricht!.

Janssen. G.J.M. wmr. te Echt per 1-1-81 ver-

plaatst naar Gennep.

Janzen. T.e.M. te Baarlo per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Kruisbergen van. G.M. te Roermond per 1-12-80

bevorderd tot owmr. en verplaatst naar verk.gr.

Maastricht.

Lathouwers. P.F.A. wmr. te Horst. per 1-1-81ver-

plaatst naar Eersel (distr. Eindhoven).

Leuken van. M.e.e. wmr. te Horst per 1-1-81ver-

plaatst naar Mierio (distr. 's-Hertoqenbosch).

Liegeois. J.A.H.L. wmr. te Echt per 1-1-81 ver-

plaatst naar Cadier en Keer (distr. Maastricht!.

Meeuwissen. J.L.M. te Herten per 1·1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Niemeijer. J.M. wmr. te Helden Panningen per 1-

1-81verplaatst naar Son en Breugel (distr. Eindho-

ven!.

Nijnens. A.J.J. wmr. te Horst per 1-1-81 ver-

plaatst naar Urmond (distr. Maastricht!.

Penning de Vries. W.F.J. dir. oft. der Rijkspol. 3e

kl. te Roermond per 1-10-80aangewezen als Hfd.

Just. Dienst Staf distr. Roermond.

Philips. G.A. te Bergen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Ramback. A.H.J.J. wmr. te Horst per 1-1-81ver-

plaatst naar Best (distr. Eindhoven!.

Schaepkens. J.J.H. res. wmr. I te Roermond per

1-12-80met f.l.o.

Schönhage. G.J. AAC 2 te Herkenbosch per 20-6·

80 verplaatst naar St. Odiliënberg.

Slangen. M.J.E.G.M. wmr. te Echt per 20-12-80

verplaatst naar Horst.

Smeets. F.J.M. AAC 2 te Herkenbosch per 20-6-

80 verplaatst naar St. Odiliënberg.

Smits, A.J.G.M. oft. der Rijkspol. le kl. te Roer-

mond per 1-10-80 aangewezen als Hfd. Afd. Alg.

Zaken Staf distr. Roermond.

Sijbers. H.J.M. wmr. te Helden Panningen per 1-

1-81 verplaatst naar Beek (distr. Maastricht!.

Tulken. J.M. wmr. I te Roermond per 1-1-81 de

dienst' verlaten.

Veen hof. N. te Maasbree per 1·1·81bevorderd tot

wmr.1.

Verhoeven. L.H.J. te Belfeld per 1-1-81bevorderd

totwmr. I.

Vond. S.D.J.L. wmr. te Helden Panningen per 1·

1·81 verplaatst naar Lith (distr. 's-Hertoqenbosch).

Distrikt Utrecht

Amerongen van. A.H.A. te IJsselstein per 1-12-

80 aangesteld als res. wmr.

Amerongen. J. wmr. te Vleuten per 1-10-80 ver-

plaatst naar Driebergen.

Beurden van. B. wmr. te Vleuten per 1-10-80ver-

plaatst naar De Meern.

Bosch v.d .• Th. wmr. I te Groenekan Westbroek

per 1-9-80verplaatst naar De Bilt.

Boverman. E.H.J.M. wmr. te Doorn per 1-10-80

verplaatst naar Bunnik.

Capitelns, e. wmr. I te Leersum per 15-9-80 ver-

plaatst naar Doorn.

Dooren van. R.J.H. wmr. te Rhenen per 1-10-80

verplaatst naar Mijdrecht.

Dijk van. e. te Loosdrecht per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Dijk van. D. wmr. te Vleuten per 1-10-80verplaatst

naar Groenekan.

Dijk van. W.A. te Bilthoven per 1-11-80bevorderd

tot adj.

Fraters. R.J.M. wmr. te Doorn per 1-10-80 ver-

plaatst naar Breukelen.

Haan de. A.J. te IJsselmuiden per 1-11-80 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Amsterdam (dis-

tr. Amsterdam!.

Haars. A.D. te IJsselstein per 1-12-80 aangesteld

als res. wmr.

Hagen. H.J. te Abcoude per 1-1-81bevorderd tot

wmr.1.

Herweijer. e.H. te Utrecht per 1-11-80bevorderd

tot cdt. groep parketpol. te Utrecht.

Kempen van. A. te Leersum per 1-11-80 bevor-

derd tot adj. en verplaatst naar Doorn.

Kraats v.d .• J. wmr. te Doorn per 1-10-80 ver-

plaatst naar Leersum.

Leeuwen van. L.J.e. wmr. te De Bilt per 1-9-80

verplaatst naar Vleuten-De Meern.

Liebrecht. L. te Bunnik per 1-12-80aangesteld als

res. wmr.

Nieuwenhuis. H. wmr. I te Doorn per 15-9-80ver-

plaatst naar Leersum.

~.U EN UW AUTO VERZEKERD.~

•

Uitsluitend W.A. "Al! Risk" Mini-casco: (alleen In combinatie met W.A.) •

Cat. waarde met 40% zonder met 40% zonder premie f 13,- per f 1.000,- verzekerde dagwaar-

tlm no·claIm no,claIm no·claIm no·claIm de, met een minimum van f40,- per Jaar.

•

/ 7.000,- /198,- /330,- /423,' 705,- No-claim korting 10-20·30-40% na 1-2-3-4 ol •

/ 8.000,- /201,- /335,- /447,- 745,- meer jaar schadevrij rijden.
/ 9.000,- /207,- /345,' /468,- 780,-

/10.000,- /213,- /355,' /492,- 820,- Reeds elders verworven no-claim wordt over- •

•

/11.000,- /222,- /370,- /528,- 880,' genomen.
/12.000,' /234,- /390,' /558,- 930,'

/13.000,- /240,- /400,' /591,- / 985,' T' I lt luit d ITe beambten van al
/14.000,- /246,- /410,' /621,- /1.035,' , ane UI s UI en voor po I I -

•

/15.000,- /249,- /415,' /645,- /1.075,- 23 jaar (jonger dan 23 jaar aanvragen). •

/16.000,- /258,' /430.' /681,- /1.135,- ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart -

/17.000,- /264,- /440,' //7
74

14
7

,,: /1.190,- W.A. aanhanger verhaalsbijstand binnen
/18.000,- /273,- /455,' /1.245,-

•

/19.000,- /279.' /465,- /777,- /1.295,- Nederland - takelwagen en vervoer van inzit- •

/20.000,- /285,' /475,- /813,- /1.355,- tenden na ongeval binnen Nederland - gunsti-

/21.000,- /294,' /490,- //884892',: /1.415,- ge nieuwwaarde regeling - bij schade geen
/22.000,- /300,' /500,- /1.470,-
hoger op aanvraag. volledig verval van no-claim reductie.

•
Boezemweg 175 - Teleloon 010-134660 •

Beëdigd beursmakelaars Telex 23455 - Rotterdam.

" •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
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Pol v.d., K. te Bunnik per l·lHlO bevorderd tot

AAC 1 en verplaatst naar Bunschoten.

Pothoven, R.W. wmr. I te Bunnik per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Roekei van, IJ. wmr. te Bunnik per 1-9-80 ver-

plaatst naar IJsselstein.

Schipper, P. wmr. te Rhenen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Wilnis.

Schönfeldt, J.B. te De Bilt per 16-10-80 aan-

gesteld als AAC 3.

Schouten, J. te Driebergen per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Staal, B. te Bilthoven per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Stooker, L.C. te Breukelen per 1-10-80 bevorderd

tot schr. A.

Uijtewaal. A.P.T. wmr. te Doorn per 1-10-80 ver-

plaatst naar Nigtevecht.

Werkmeester, A.J. wmr. te Maarn per 27-10-80

verplaatst naar Bilthoven.

Witte, P.C. wmr. te Montfoort per 1-11-80 ver-

plaatst naar Loosdrecht.

Zeisseink, B. te Maartensdijk per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Zwart, M. wmr. te Vleuten per 1-10-80 verplaatst

naar Driebergen .

Distrikt Zwolle

Bakker, H. wmr. te Goor per 1-10-80 verplaatst

naar Broek in Waterland (distr. Amsterdam).

Belt v.d., G.H. te Vriezenveen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Cnossen, J. adj. te Zwolle per 1-12-80 met f.l.o.

Ekkelboom, A. wmr. te Rijssen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Hasselt.

Eyk van, G. te Holten per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Gerretsen, M.R.H. wmr. te Raalte per 1-10-80

verplaatst naar Nootdorp (distr. 's-Gravenhage).

Haaijema, K. te Urk per 1-1-81 bevorderd tot wmr.
I.

Hartwig, J.J.E. te Dedemsvaart per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Haverkate, J. wmr. te Goor per 1-10-80verplaatst

naar IJsselham.

Heeling, H.J. oft. der Rijkspol. le kl. te Zwolle per

1-9-80 verplaatst naar Apeldoorn en ingedeeld bij

Staf Alg. Insp. Korps Rijkspol. en aangewezen als

oft. toegev. Staf distr. Apeldoorn.

Hoekstra, S.L.F. wmr. te Raalte per 1-10-80 ver-

plaatst naar Denekamp.

Koster, R. te Weerselo per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Leidekker, A.R. te Denekamp per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Luttikhuis, F.G. wmr. te Vriezenveen per 1-10-80

verplaatst naar Aalten (distr. Apeldoorn).

Meijer, C.P. te Borne per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Middelesch, G. wmr. te Rijssen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Markelo.

Mos, J. wmr. te Raalte per 1-;0-80 verplaatst naar

Heerde (distr. Apeldoorn).

Noteboom, H.J. te Gramsbergen per 1-1-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Nijboer, J.H. wmr. te Raalte per 1-10-80verplaatst

naar Voorhout (distr. 's-Gravenhage).

Nijhuis, M. te Haaksbergen per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Oldeman, A. te Dalfsen per 1-12-80 aangesteld als

res. wmr.

Olthof. W.A. te Ootmarsum per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Oosterlaan, R. te Ommen per 1-1-81bevorderd tot

wmr.1.

Oude Lashof , wmr. te Vriezenveen per 1-10-80

verplaatst naar Ommen.

Palland, A.E.J. te Staphorst per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Penninkhof, A. res. wmr. I te IJsselmuiden per 1-

12-80 de dienst verlaten.

Rotman, G.J. wmr. te Rijssen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Schalkhaar.

Schokkenbroek, S. wmr. I te Ommen per 25-10-

80 verplaatst naar Lemelerveld.

Sjoers, J.H. wmr. te Goor per 1-10-80 verplaatst

naar Holten.

Stam, H. wmr. te Goor per 1-10-80 verplaatst naar

Urk.

Vegt v.d., R. te Dalfsen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Verhoeven, G.P.J.C. te Borne per 1-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Vruggink, H.D.J. wmr. te Rijssen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Vollenhove.

Waayer, M.P.F. wmr. te Vriezenveen per 1-10-80

verplaatst naar Dedemsvaart.

Wender, E.J. wmr. te Goor per 1-10-80 verplaatst

naar Olst.'

Zijlstra , J. wmr. te Raalte per 1-10-80 verplaatst

naar Denekamp.

Algemene Verkeersdienst

Barneveld van, A.J. te Driebergen per 1-12-80 öe-

vorderd tot AAC 2 en verplaatst naar Staf RPtW te

Driebergen .

Barneveld van, J. te Driebergen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Boelsma, G. wmr. te Driebergen per 1-9-80 ver-

plaatst naar leeuwarden (distr. leeuwarden.

Dekker, A. oft. 2e kl, te Driebergen per 1-11-80

aangewezen als Hfd. Berichtencentr. en Infocentr.

Dekker, G. te Driebergen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Doppen, A.J.H. te Driebergen per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Heide v.d., J. oft. le kl. per 1-11-80 met f.l.o.

Hertog, P. te Driebergen per 1-11-80bevorderd tot

adj.

Hoonhout-Tollenaar, M.A. te Driebergen per 1-

12-80 bevorderd tot AAC 2.

Jimenez-v.d. Rijst, T.G. te Driebergen per 1-12-

80 bevorderd tot typ. A.

Lange de, J.G.C.M. te Driebergen per 1-1-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Ommeren van, H. AAC 2. te Driebergen per 1-12-

80 verplaatst naar Staf RPtW Driebergen.

Paul, G.J. te Driebergen per 1-1-81 bevorderd tot

wmr.1.

Pauwel, F. te Driebergen per 1-11-80 aangesteld

als rijksambt. 11.

Tanis, B.J.F. te Driebergen per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Veerbeek, W.G. wmr. I te Driebergen per 1-12-80

de dienst verlaten.

Dienst Luchtvaart

Groot de, J.A. te Schiphol per 1-12-80 bevorderd

tot adj.

Hilbers, H.J. wmr. I te Schiphol per 17-1-81 ver-

plaatst naar Schipluiden (distr. 's-Gravenhage!.

Klein Hofmeijer, H.J.A. wmr. I te Schiphol per 1-

10-80 verplaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Rijkspolitie te Water

Berg v.d .• J.F.W. te Sneek per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Brakke, B.J. te Venlo per 1-12-80 aangewezen als

plv. gr.cdt. en verplaatst naar Maasbracht.

Haasteren van, P.C. te Utrecht per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

HilIen, C. te Venlo per 1-1-81 bevorderd tot wmr. I

en verplaatst naar Drimmelen.

Kortlever , A. wmr. te Terneuzen per 17-1-81 ver-

plaatst naar Delfzijl.

Kroon, W.W. te Den Helder per 1-1-81 bevorderd

totwmr. I.

Lautenslager, M.S.L.M. te Nijmegen per 1-12-80

bevorderd tot AAB 1 en verplaatst naar Staf RPtW

Driebergen .

leppers, A.J. wmr. I te Amsterdam per 1-12-80

aangewezen als vuurwapeninstr. en verplaatst naar

Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Leij v.d .• A.G. te lelystad per 1-12-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Tiel.

Reessink, J.B.H. wmr. I te Delfzijl per 1-12-80 de

dienst verlaten.

Sluis v.d., J. te Dordrecht per 1-1-81bevorderd tot

wmr.1.

Verschut, R.E. te lemmer per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Vink, J.D. adj. te Dordrecht per 1-12-80 met 1.1.0.

Westerhout, T. te Gorinchem per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Scholen

Aelmans, G.L. te Hom per 1-11-80 bevorderd tot

rijksambt. 111.

Geer v.d., S. oft. 2e kl. per 1-6-80 verplaatst van

Beekbergen naar Neerijnen en aangewezen als oft.

toegevoegd boven de sterkte Staf C.O.M.E.

Kamphuis-van Ommen, E.J. hfd. commies te

Apeldoorn per 1-12-80 de dienst verlaten.

Kreijenbroek, K.W. te Apeldoorn per 1-1-81 be-

vorderd tot adj.

Peters, J.L.J. te Bilthoven per 1-12-80 bevorderd

tot adj.

Stienen, P.G.H. te Horn per 1-10-80bevorderd tot

rijksambt. 11.

Timmerman, J. te Apeldoorn per 1-11-80 bevor-

derd tot AAB 1 en verplaatst naar Middelburg (dis-

tr. Middelburg).

Woerkom van, C. te Apeldoorn per 1-1-81 bevor-

derd tot adj.
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Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/1 Harlingen

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: adj. G. de Vos, wmrs. S. Booy,

W.J. van Dijk, owmr. H.E. van Bijnen.

Tweede rij: wmrs. G.A. Buss, A.C. Anneeze, C.J.

v.d. Berg, R. Bonis.

Derde rij: wmrs. R.M. Derksen, G.J. Andringa,

W.A.T. Bank, F. Doornbos.

Vierde rij: wmrs. l.J.M. Dieker, T.W. Herkemij,

W.J. de Bruin.

KLAS B

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. A.J. van Rijn, E.M.

Cleef, P.H.A.M. van Balkom, P.J. Engel, A. van

Bruggen, I. F.F.M. Horsthuis.

Tweede rij: wmrs. J.P. Dik, R. van Hengel, M.B.

v.d. Gaag, R.A. v.d. Sluis, W.R. Hansen.

Derde rij: adj. K. Hoekstra. wmrs. G.B van Zwie-

nen, B.J. Eikens, B. Lenting, G.J. Smit, W. Fol-

mer.

Vierde rij: owmr. E.F.A. de Jong, wmrs. H. Haijma,

A.C. Henneveld, A.J. Dijkstra, R.A. v.d. Sluis, A.

de Graaf, J.J. Eikenaar.

KLAS C

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. S. Landman, F. Mulder,

A. Konijn, E. Kooman, E. de Leeuw van Weenen.

Tweede rij: wmrs. J. van Loon, l. Jansen, H. Kla-

renbeek, H. de Krosse, W. Snijders, owmr. R.

Hoekstra.

Derde rij: owmr. D. de Vries, wmrs. H. Klomp, J.

Kerstma, O. van Dijk, J. Kerklaan.

Vierde rij: wmrs. C. v.d. Laan, J. Koning, B. Kunst,

E. ten Wolde, G. Klaver, M. Langenburg, J. de

Jong.
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KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: wmrS. W. Osinga, R.J.J. de

Ruiter, H. van der Ploeg, P.A. Ritsema, A.F. Noor-

dermeer.

Tweede rij: wmrs. G.C.J. van Rijn, C. Meijler, R.

Ringma, owmr. A. Kinderman.

Derde rij: wmrs. F.J. Medendorp, H.H. Prak, J.

Muilwijk, A.A. Meinders.

Vierde rij: wmrs. D.J. Wiltjer, B.G. Niemeijer, P.

Sajtos, P.J. de Koning.

Vijfde rij: wmrs. B. Eefting, H. Munniksma, G.W.J.

Smit, M.C. Timmers, owmr. J. Beijert.

KLAS E

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. H.H. Stegeman, H.S.

Oosterhoff, J. in 't Veld, J.H.M. Schelfaut, H. v.d.

Veen, S. Seegers.

Tweede rij: wmrs. F.l. Schutter, l. Sijtsinga, G.A.

v.d. Wal, A.S. Louwsma, C.M. Spruyt.

Derde rij: wmrs. J.T. Smit, A. Werkman, H.J.D.

Gerdes, A.G. Timmer, J.B. van Rijn.

Vierde rij: wmrs. D. Stevens, B.J.M. Gielink, A.W.

Spoelstra. adj. H.l. Heres, wmrs. K.S. v.d. Weide,

R.A. Visser, owmr. H.W. de Jong.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/1Apeldoorn

KLAS E

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J.T.M. van 't Hof,

M.W.A. Benders, G.J. Ooms, J.T. van den Tweel,

B.l. Both, M.R. Roosnek, R.l. Elverding, E. Rook.

Tweede rij: adj. W.J. Bregman, wmrs. P.B. Ken-

ter, H.M. Bosboom, R.I.C.O. Harmsen, P. van der

Giessen, mej. A.M. de Graaf, A.J. Disberg, B.J.M.

Veerman, R. Höster, owmr. G.J.M. Olthof.

Derde rij: wmrs. M.W.A. Jansen, R.F. Woudsma,

E. Westhof, W.J.G. Baakman, H.J.P.l. Hopman,

G.J. Slappendel, F.J.A. Kraus, G.J. Graven.

KLAS F

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. G. Overeem, E. de Ceu-

ninck van Capelle, J.W. Borgers, C. Woudstra, H.

Jansen van 't Land, R.A. Waarsenburg, Th.W.W.

Gijsen, H.l. van den Krabben.

Tweede rij: adj. J. Schipperijn, wmrs. W.A. van

Kasteren, J.J. Gerritsen, J.H. Rozema, H.C. .Jaco-

bi, B.J. ter Woerds, E.J. Horstink. F.H. van Haa-

ren, A.J. Prins, A.A. Tuns.

Derde rij: wmrs. H. Zagels, A.C. Munneke, W.

Hendriks, l.H. Postma, A. Berfelo, G.W. Dokter,

R.P. Verheijen, M.A. Stroosnijder, C.l.B. Echter-

meijer.

KLAS G

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. E.W. Wilten, A. Steke-

lenburg, D.J. Kamperman, J.J. Flux, C.P.A.E. Pie-

laat, F. van Goreom, C. Pauw.

Tweede rij: adj. Th.A. Rietdijk, wmrs. R.F.G.M.

Engelaar, J.A.M. Kampschreur, W.H.M. Brom, A.

Verweij, l.O. Loijenga, W. Maat, wmr. le kl. A.J.

Kuipers.

Derde rij: wmrs. G.M. van Rooijen, R.C.J. Jansen,

Th.H.J.M. Habers, H.A. van Bodegom, M. Wies-

senberg, H.C. Bruysten, B. Koers, H.A.M. Blok-

huis.

Rp.org_RPM81_01_jan_nr.05_compri 31



Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.
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Doorloper
Horizontaal: 1. onafgebroken - ambts-

kieed; 2. gevangenis - banier - voertuig -

wennen; 3. godin - aantstoot - vogel; 4.

vogel - tegel- voorzetsel; 5. lust - traag -

wilde haver - lichaamsdeel; 6. boosaar-

dig - vogel- citroenkruid; 7. voegwoord -

dik - kiem - vogel - omroep; 8. bedbe-

dekking - in het jaar (Latijn) - een zeke-

re - jong dier; 9. gestold vleesnat -

zandheuvel - kampeergerei - jongen; JO.

Land in Azië - afvoer - bazige vrouw;

11. zwavelzure kalk - kleurstof - errore

excepto - bijwoord; 12. kerkelijk feest -

toiletgerei - schenken - noot; 13. berg op

de Filippijnen - roofdier - herkauwer -

insekt; 14. strak kijken - plaats in Zwit-

serland - watersport - 15. priem - neon -

vlaktemaat - vochtig - bloedvat.

Vertikaal: 1. pijnlijk nauwgezet - vlees-

gerecht; 2. vergrootglas - opstandje -

houding - dierengeluid - vaas; 3. wa-

genspoor - plotseling - heerlijk; 4. vlijt -

kibbelen - vervoersorganisatie - plaats in

Limburg; 5. de vader van het Darwin-

isme - geweldig - interval; 6. voor het ge-

recht roepen - land in Europa - eilandje

bij Nieuw-Guinea; 7. Frans telwoord -

waterbak - rivier in Noord-Brabant; 8.

vreemde - bouwval - stad in Peru - deel

van een Franse ontkenning; 9. serieus -

Engels telwoord - landbouwwerk; JO.

achter - Europees land - deel van een

trap - Bijbelse figuur; 11. kledingstuk -

begroten - vogel; 12. sarren - luizeëi -

vader; 13. lofdicht - heks - zijn beklag

doen - prul; 14. plaats in België - nako-

melingschap - vaartuig - zero - Frans lid-

woord; 15. omgekeerd - geestelijke.

Als de doorloper korrekt is opgelost,

leest u in de cirkeltjes (van links naar

rechts, bovenaan beginnen) een konklu-

sie van twee woorden. Wie die twee

woorden op een briefkaart vermeldt en

uiterlijk 10 februari a.s. instuurt naar

onze puzzelredakteur (De Pothof 19,

6971 HE Brummen), doet een goede

gooi naar de maandelijkse boekenbon

van! 25,-.

Winnaar van de november-Doorloper is

geworden: J. de Wit, Aak 32, 1771 GG

Wieringerwerf.
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• Overuren: het uur der vergelding wordt
aangebroken.

• GEHOORD van een adjudant in het Noorden:
'Wie in de afgelopen jaren z'n overwerkvergoeding
heeft opgespaard, krijgt nu eindelijk de tijd om dat
geld uit te geven.'

• Wachtmeesters op de groepen hebben nieuw
Sinterklaasliedje ingestudeerd: 'Volvo-wachting klopt
ons hart ... '

• Post voor Inspectie Personeelszaken heet voor-
taan: vanderVenmail.

• INTENDANCE: 'Nee, onze nieuwe petten lijken
niet op de vroegere. Ook niet op de Duitse. Nee, ook
niet op de Belgische. Ze lijken eigenlijk nergens op.'

• ACP: Leentjebuur spelen.

• GELEZE (in V.N .):

- 'Moet je dat tuig zien!'
- 'Het zijn agenten in burger.'
- 'Wat een kerels!'

• Jeugdige bromfietsers: met de helm geboren.

• Politie 1981: de eerste nieuwe kortharige ontmoet
de laatste oude kortharige.

• GEHOORD in Benthuizen: "Wist jij dat de Grote
Keijzer in Amsterdam is?"

ZOGENAAMD (slot)

Zwakke kolleg~

Bros
Krak
v.d, Kruk

v.d. Scheur
Smelt
Witjes

Moes
Out
Pap
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Leven met een
Rijkspolitieman

,,'t Zal me benieuwen, dacht ik,

toen-ie aangenomen werd. Nou, een

jaar later wàs-ie al rijkspolitieman.

Vaste overheidsbaan, mooi

beginsalaris en een huis van de dienst.

Hij was net twintig en ik bijna

negentien. Nou dan trouw je maar."

Zo begint het huwelijksleven van heel

wat jonge vrouwen. En dan?

Tien vaste partners van

rijkspolitiemannen keken - samen

met twee vrouwelijke RP'ers - terug

op hun eerste jaren als 'onbezoldigd

politie-assistente'. . .

Met elkaar diskussieerden zij enkele

uren over hun relatie met het

politiewerk. Hoe betrokken voelen zij

zich? En hoe (on)vrij?

De dames wonden er geen doekjes

om.

pag. 4

(Omslagfoto Paul Stolk)

13 Zwoegen en zwijgen (Heropvoeding in Hang Kong)

19 i~'!!!!!!trikten
27 RP-sport

29 Postbus 120 (Brieven van lezers)

31 Personalia

37 Puzzelpagina
-

38 Granaatjes
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Vrouwen van politiemannen in RPm-rondetafelgesprek:

'Je weet van ets, maar

wordt wel op gereken

Waarom hebt u gereageerd op onze

oproep om eens met elkaar van gedach-

ten te wisselen?

- Wat mij betreft: gewoon om eens de
ervaringen en ideeën van andere vrou-
wen die met politiemannen getrouwd
zijn, te horen. Op onze post zijn die mo-
gelijkheden wat klein.
- Bij mij is die behoefte ontstaan sinds
Dodewaard. Toen hoorde ik van een
politieman, die de vrouwen van m.e.'ers

had opgebeld om ze te vertellen dat hun
man op weg naar huis was, dat-ie ver-
baasd was dat al die vrouwen zo blij rea-
geerden. Die reaktie van die kollega
heeft me verwonderd. Dat mannen zo-

iets niet begrijpen. Ook bij het distrikt
heb ik dat gemer - .

- Inderdaad, mannen begrijpen daar
soms weinig van. I wil bijvoorbeeld
graag tevoren gebeld worden, als mijn
man 's nachts op een onverwacht

'Mannen begrijpen
dat vaak niet'

tijdstip thuiskomt. Dat vinden sommige
kollega's gek. Waarom laat-ie z'n
vrouw uit de slaap halen, zeggen ze dan.
Maar ik wil juist graag tevoren gebeld
worden, ook al is dat midden in de
nacht.

WAAROM PRAAT U NIET MEE?

'Waarom praat u niet mee?' , luidde on-
ze uitnodiging aan de lezers van het RP-
magazine (okt. '80). Onder de vele reak-
ties waren ook verscheidene vrouwen:
partners van politiemannen.
'Tot mijn grote vreugde mogen nu ook
politievrouwen eens een mondje open
doen', schreef een van hen. Reden voor
ons om in dit eerste artikel van de serie
een aantal vrouwen uitgebreid aan het
woord te laten. Een paar opmerkingen
uit het rondetafelgesprek:
• 'Betrokkenheid bij het werk van je
man? Je móét wel'.
• 'Als hij met de m.e. op pad gaat,
blijf ik met de kinderen achter. Met een
bord 'Rijkspolitie' bij de voordeur'.

4

• 'Hoe word je oorbereid op het
werk van je man? Een uur voorlichting
op de dag van de beëdiging is niet vol-
doende' .
Tien vrouwen van Rijkspolitiemannen
kwamen op 19 januari naar Utrecht om
deel te nemen aan het RPm-gesprek.
Een representatieve groep? We zouden
het niet durven beweren. Wel stuk voor
stuk mensen die een mening hadden en
bereid waren daarover met elkaar van
gedachten te wisselen. Een vraaggesprek
waaruit één punt duidelijk naar voren
kwam: de grote betrokkenheid van elk
lid van het thuisfront bij het werk van
haar politieman.

- Precies. Vooral omdar ~e -
gerust maakt, doordat je e
- Ja, bij die eerste treingij zeeng
mijn man opdraven. "et
klaas. Je volgt de TV-

hoort van de eerste dode ie = en is.
Daar zit je dan 's nacht ige op de
post met het bord Rij poli ie aast je
deur. Je weet van niks, maar je moet
wel de mensen te woord ,Je taat
alleen en je kunt nergens naar oe.
- Ik was de enige in on do 0 e po-
litiepost, met een bevolking ie ag sief
reageerde, want we hadden _ 101uk-
kers in de buurt. De moe, bleef ier da-
gen en nachten weg. Alles rar je te we-
ten kwam, vernam je via de televisie en

de radio. Dan doe je 's uachts geen oog
dicht.

- Van zulke angstige uren kun je heel
lang last hebben. Dat moet je verwer-
ken, helemaal zelf, want aan de begelei-
ding van de vrouwen wordt niets ge-
daan.
- Vorig jaar is men in Groningen be-
gonnen een staf-adjudant rond te sturen
om met vrouwen van kaderleden te pra-
ten. Een goed idee, denk ik. Maar vol-
gens mij is het beter de jonge mensen te
begeleiden. De ouderen hebben het alle-
~aal al eens meegemaakt.

Praten met je man

- Lang niet alle vrouwen van kollega's
denken er zo over. Sommigen willen er
thuis ook niet over praten. Er zijn kolle-
ga's die thuis niets vertellen omdat ze
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Noord en Zuid in diskussie: v.r.n.l. de echtgenotes Janssen (Melick), Muller (Uithuizermeden) en Poelman (Bellingwolde).

Geheel links: RP's bedrijfsmaatschappelijk werkster v.d. Meij.

dat zelf niet willen, maar er zijn er ook
die er over zwijgen, omdat hun vrouw
daar geen boodschap aan heeft. Er zijn
kollega's die over hun problemen uit het
werk alleen met anderen praten, bij-
voorbeeld met de vrouw van een kolle-
ga.

- Dat is bij de officieren vaak net zo.
Het valt me op, dat sommige vrouwen
niets weten van wat hun man doet,
meestal omdat ze daar geen belangstel-
ling voor hebben.
- Volgens mij zouden eerst de mannen
goed opgevangen en begeleid moeten
worden. Om te leren hoe je je proble-
men bespreekt en verwerkt. Dat zou al

veel verbeteren in de relatie van man en
vrouw, wat de werksfeer betreft. Pas
daarna zou men iets aan de begeleiding
van de vrouwen moeten doen.
- Ja, als de politiemensen in de dienst
beter opgevangen worden, zou het thuis
ook gemakkelijker worden. Dan zou
best eens kunnen blijken dat de vrou-
wen toch wel interesse hebben, maar dat
ze gewoon niet weten hoe ze ermee aan

moeten. Dal ze hun man nu niet kunnen
opvangen, omdat ze het zelf niet kun-
nen verwerken.
- Dal zou op de opleidingsschool al
moelen beginnen. Je bent dan 18 of 19
jaar en je weet van niets. Maar je krijgt
wel de mededeling mee dat je achter je
man moet staan. Dat je er rekening mee
moet houden dat je man soms met pro-
blemen thuiskomt. Dat je hem dan moet
opvangen.

Een kursus voor a.s. politievrouwen?

- Misschien wel. Dat ene uurtje dat er

nu aan wordt besteed om de verloofden
en vrouwen erbij te betrekken, vind ik
belachelij k.
- Veel heilzamer lijken mij: praktische
dagen, bijvoorbeeld eens per kwartaal
of per halfjaar. Waar je de vragen en
problemen kunt uiten waar je als part-
ner van de beginnende politieman in de
praktijk mee wordt gekonfronteerd.
- Ik heb het daar wel eens over met
vrouwen van kollega's. Maar niet ieder-
een denkt er zo over. Als ik wil praten

over problemen die je als vrouw van een
politieman beleeft, moet ik moeite
doen. Veel vrouwen sluiten zich daar-
voor af. Alsof je daar iets mee oplost.
- Je ziet elkaar alleen eens op een
feestje. En dat is niet de goede gelegen-
heid. Daar praten de mannen alleen
over de dienst en de vrouwen alleen over
oppervlakkige dingen.
- Ik ga wel eens naar een vrouwen-
praatgroep. Veel mannen vinden dat
maar onzin.
- Ik vind de gemiddelde politieman
zeer eenzijdig. Bekrompen. Het lijkt wel
of hij nergens anders over durft te pra-
ten als over de dienst en wat daarbij
hoort.
- Wie zich interesseert voor politiek,
wordt al gauw een 'rooie rakker' ge-
noemd en wie zich in de sport of het ver-
enigingsleven druk maakt, is 'een vrije
jongen'. Het is toch eng, dat zoveel po-
litiemensen zich alleen maar met hun
werk bezig houden en zich verder van de
samenleving afzonderen? Je moet toch
ook privé in de samenleving staan?

5
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In glazen huisje met klachten enzo. zennelijk met de be-
doeling dat ik ze oorgeef.
- In ons buitenwii oeheb je een sociale
funktie. Ze klampen oeaan voor proble-
men en met kritie Gelukkig werk ik in
een andere plaat . z at ze me weinig te
zien krijgen.
- Wat weet je, al e 1 bent. Je trouwt
misschien wel te ° _. Maar hoe gaat
dat. Zo'n aanstaan e politieman kan al
met zijn 17e naar - 001. Hij komt dus
al jong op de gr en moet in de kost

Vindt u dat u in een glazen huisje leeft?

- (unaniem) 0 ja.
- In ons dorp ben ik 'de politievrouw' .
Ik kom zelf uit de grote stad en dan voel
je je als jong vrouwtje op zo'n een-
manspost wel erg onvrij. Ik word echt
nagekeken en beoordeeld. Ik kan me
niets permitteren, of er wordt iets van
gezegd. En ik word ook aangesproken

Aan het RPm-rondetafelgesprek namen deel:

Marca Arends (23), administratrice, gehuwd met RP-ambtenaar te
Beerta (Gron.), geen kinderen;
Trudie Bakker (32), parttime PTT-ambtenaar, geh met RP-
ambtenaar recherchegroep Amsterdam RPtW, 2 eren;
Bernadette van Berlo (22), verpleegster te Arnhem. oont samen
met adspirant-wachtmeester;
René van Brakel (27), MAVO-lerares, gehuwd met RP-ambtenaar
te Stavenisse, geen kinderen;
Annemarie Jansen (26), studente, gehuwd met RP-oc>j ier
(m.e.-kommandant) te Bergeijk;
Irene Janssen (34), gehuwd met RP-postkommand - te Melick,
in verwachting van 2e kind;
Lieneke Muller (38), gehuwd met RP-rayonkommandant te
Uithuizermeeden, 2 kinderen;
Pia Poelman (34), gehuwd met verv. groepskommandant RP te
Bellingwolde, 2 kinderen;
Corine Riemslag (21), VVV-employee, gehuwd met RP-ambtenaar
te Wissenkerke, geen kinderen;
Kirsten Ruivenkamp (23), sekretaresse, gehuwd met een
RP-ambtenaar te Brielle, geen kinderen.

Het gesprek werd georganiseerd en geleid door twee Touwelijke
leden van RPm's redaktieraad:

Charlotte Hoefsloot (27), RP-officier bij de Afd. Per oneels-
voorziening in Utrecht, gehuwd met een hoofdinspecteur van de
Utrechtse gemeentepolitie en in verwachting van 2e kind; en
Ellen Klaassen (24), lid van de RP-groep Veere en van het m.e.-
peloton van het distrikt Middelburg; ze woont samen met haar
verloofde (niet-politie-man).

Aan het gesprek namen tevens deel de beide bedrijfs-
maatschappelijk werkers bij het Korps: Cary van der Meij en Jaap
van Veldhuijzen.
Het gesprek vond op 19 januari j.1. plaats in het gebouw van de
afdeling Personeelsvoorziening RP in Utrecht.

Produktie: Bert Huizing
Tekst: Koen Aartsma
Foto's: Han van Harrevelt (APV)
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of met een aantal ko
betrekken. Over he
zo'n situatie niet zo
bestaan als kostganger -
uitgekeken, dunkt me.
jong vriendinnetje en °

te bemachtigen. Ze gaan -
dan trek je weg. Som .
omgeving. Het is weer ee
kwenties van het Rijk:m<l'fui::"\",lÀ,
een poosje komen de pro
veel alleen en als je nu toev
nodig meteen kinderen wil .
jezelf kunnen vermaken.
man avonddienst heeft, zit .
al die tijd 's avonds in je gepoetste
je.

'Vooral die pet'

- Ze gaan ervan uit dat je da allemaal
aksepteert. Men gaat ervan uit: je
trouwt, je krijgt kinderen, je hoon thuis
en alles draait verder om de dien t. lies
ter ere van het korp Rijkspolitie. Post-
zegel opgeplakt, stempeltje erop.
- Dat wás zo, maar dat gaat toch ver-
anderen? Want heel wat vrouwen -
vooral de jongere - pikken dat niet
meer. Vooral als ze zelf een baan heb-
ben, die tijd en energie vraagt.
- Toch gaat men er van uit, dat de
vrouw zich bij onregelmatige dienst van
de man maar moet aanpassen.
- Ook bij vakanties. Toen onze kinde-
ren nog klein waren, konden we altijd in
voor- of naseizoen met vakantie gaan,
dus dat gaf geen problemen. Maar nu
we aan het hoogseizoen gebakken zit-
ten, wordt daar in ons geval door het
distrikt te weinig rekening mee gehou-
den, vind ik. We moeten steeds schik-
ken, terwijl we toch 14 jaar lang altijd
buiten het seizoen zijn gegaan.

Is dat niet een kwestie van de kollega's?

- Kollega's zie ik weinig, maar dat
komt natuurlijk ook door de funktie
van m'n man. We hebben meer kontak-
ten buiten de politiekring. Dat komt na-
tuurlijk ook doordat de meeste mensen
in onze woonplaats niet weten dat m'n
man bij de politie werkt, want hij is al-
tijd in burger en hij heeft z'n werk niet
in onze woonplaats.
- Dat geeft je veel meer vrijheid. Want
door dat uniform heb je toch het gevoel,
dat je een stempeltje opgedrukt krijgt.
Niet alleen de politieambtenaar zelf,
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Pia Poelman

maar ook de partner en de rest van het
gezin. Zeker in een klein dorp. Dat uni-
form benadrukt dat telkens weer. Voor-
al die pet.

r;

Isolement

- Dat is wel zo, maar dat kun je toch
ook wel doorbreken. Mijn man is zowel
boer als politieambtenaar. We hebben
paarden bij huis en hij geeft ook paard-
rijles. Dat vinden de mensen wel
vreemd, want ze willen je in een hokje
plaatsen. Maar als je gewoon je gang
gaat, wennen ze er wel aan.
- Maar je komt er als politiegezin in
een klein dorp vaak moeilijk tussen. En
dan ben ik nog wel in dezelfde provincie
geboren en getogen.
- Wij hebben 15jaar in het Westen ge-
woond en toen voelden we ons Noor-
derlingen in het Westen. Nu voelen we
ons Westerlingen in het Noorden. Het
verschil in mentaliteit merk je heel goed.
- In onze omgeving houdt men van
oudsher afstand van de politie. Je moet
daar begrip voor hebben. In Groningen
is de arbeider altijd onderdrukt geweest
door rijke boeren. Men is er nog zeer
klassebewust. En de politie wordt toch
nog veel gezien als een verlengstuk van
de bezittende klasse.

Marca Arends

- Die afstand voel je op een Gronings
dorp heel sterk. Een arbeider zal daar
niet gauw kontakt met je zoeken.

Een kleine dorpsgemeenschap, waar je

als politieambtenaar werkt en woont,

heeft zo z'n bezwaren voor het privé-

leven. Is dal een tegenvaller? Want bij

de selektie voeren de sollicitanten vaak

aan, dal ze graag op een dorp willen

werken, omdat je de mensen daar kent.

Hoe vrij voelt u zich?

- In de diskussie blijkt, dat de politie-
man in het Zuiden 's avonds rustig een
pilsje kan pakken in het dorpscafé. In
het Noorden soms wel, maar vaak niet.
- Is dat niet een beperking die je jezelf
oplegt? Zijn anderen vaak niet veel tole-
ranter in dat opzicht? Waarom zou een
politieambtenaar in z'n vrije tijd in een
dorpscafé of clublokaal niet gezellig een
pilsje kunnen drinken? Dat bepaal je
toch zelf, net zoals een wethouder of
een dominee dat doet?

Samenwonen

- Dat dachten wij ook, toen we gingen
samenwonen. Dat is in Nederland nu
toch een algemeen aanvaard iets. Maar
in veel RP-dorpen niet.

Bernadette van Berlo

- Ik heb overplaatsing aangevraagd
om te kunnen samenwonen. Maar uit-
eindelijk werden we toch min of meer

'Je wordt gedwongen om vroeg
te trouwen, maar als het mis
gaat mag je niet scheiden'

gedwongen om te trouwen, vanwege de
dienstwoning.
- Wij ook. Toevallig wilden wij dat
ook wel. Maar er zijn ook jongelui die
nog helemaal geen trouwplannen heb-
ben en die dan maar gaan trouwen van-
wege dat huis. Dat is toch onverant-
woord?
- Dat gaat meestal uit van de groeps-
kommandant.
- Ja, zo'n man kan soms een stuk van
je huwelijk bepalen. Hij dwingt je om te
trouwen en als het mis gaat, mag je niet
scheiden ...
- Bij ons op de groep kwam dat de kol-
lega die wilde scheiden op een over-
plaatsing te staan.
- Wij hebben gewoon een jaar samen-
gewoond in de dienstwoning. En toen
zijn we getrouwd. Daar zijn we nog wel
even voor gepakt, doordat men ons
maar de helft van de verhuiskosten wil-
de vergoeden. Later hebben we die an-
dere helft toch nog gekregen.

7
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Werkende vrouw

Heeft de partner van een RP-ambtenaar

voldoende vrijheid en gelegenheid om

zelfstandig een baan buitenshuis te heb-

ben? En hoe reageert de politieman
daarop?

- Ik werk buiten ons dorp en heb geen

kinderen. Dus het spreekt haast vanzelf,
dat ik in mijn beroep ben gebleven. Wat
wèl problemen geeft, is de taakverdeling
in huis. Mijn man vindt, dat hij zwaar-
der werk heeft dan ik en dus moet ik het
meeste werk in huis opknappen.
- Politiemannen hebben het vaak wel
zwaarder - hoewel er ook heel wat
meer koffie wordt gedronken dan in
mijn baan - maar ze hebben vaak ook
meer vakantie en meer vrije tijd. Mijn
man vindt dat ook. Als hij vrij is, stof-
zuigt hij. Hij kookt ook meestal. Alles

bij elkaar doet hij in huis meer dan ik.
- Vroeger moe t i zo nodig alles glim-
mend hebben. Ik er hardstikke gek
van. Ik was eert I an mijn huis. En
m'n man hielp nier eveel, want dat was
geen mannenwer ' . ond-ie. Ramen ze-
men bijvoorbeeld. piekerde hij niet
over, want dan zagen de buren hem.
Dat is nu wel an e Hij loopt nu ge-
rust met een schor. oor door het huis,
als-ie vrij is en ik ~ .antoor zit.
- Je kunt ook te ei en stellen aan je
huishouding.
- Maar mijn man
van me. Hij vin
moet doen, ook a;
tenshuis.
- Ik werkte me
huwelijk uit de n
moment werd ik m
geleidelijk zijn
doen, met een

làngt dat gewoon
dat ik thuis méér

ik een baan bui-

eerste tijd van ons
. Op een gegeven

dat bewust. En heel
dat anders gaan

ere taakverdeling.

Geen onnodig gepoers

noodzakelijke dingen '"
ieder op z'n beurt, a
situatie.
- Beter wat stof op de T
getobde huisvrouw. En e

niets aan van wat je buurvrouw

schoonmoeder ervan vind,
- Ik ben alleen huisvrou ,maar met
mijn huishouding èn onze . i ren èn
het postburo aan huis, heb i ijn han-
den vol. Dat is niet minder zwaar dan
wat mijn man doet. Een deel an zijn
baan komt ook op mijn s ho er neer.

- Wij hebben vier jaar een taan
huis gehad in een klein kom orp. Dat
vond ik toch een heel leu te tijd. Alles
kwam bij je binnen. Dran 'problemen
werden aan de achterdeur gemeld. Ik
haalde de mensen vaak naar binnen,
ook als mijn man er niet was, Ik heb
daar veel van geleerd.

wel de
en dan

e _. , van de

een af-
vooral
of je

Aandachtig luisteren de RP'ers (v.i.n.r.) Hoefsloot-Arends, 'an Veldhuijzen (bedrijfsmaatschappelijk werker) en Klaassen

naar de met een rijkspolitieman gehuwde lerares René van B~ tel.
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Corrie Riemslag

- Maar niet iedere vrouw vindt dar
leuk. Ook niet iedereen kàn dat, zeker
niet als je zelf nog maar heel jong bent.
- Ook niet elke màn vindt dat leuk.
- Neem je het zo'n vrouw kwalijk? Zij
heeft toch niet dat beroep gekozen?
Misschien liggen haar interesses en ga-

'Je moet gewoon je gang gaan,
- men went er wel aan'

ven wel op een heel ander terrein. Bo-
vendien: als je een druk gezin hebt of
een baan buitenshuis, kan het wel eens
wat teveel zijn.

Postburo aan huis

- Ik vind zo'n post aan huis wel erg
onvrij. Als er 's avonds mensen komen
om mijn man te spreken, ga ik naar de
keuken.
- Als je zo doorgaat, is straks je hele
huis buro. Ik ben tot veel bereid, maar
mijn privéleven houd ik gescheiden van
het politiewerk.
- Ik vond dat nooit zo'n punt op onze
post. Bij ons werd bezoek ook altijd in
de huiskamer ontvangen en dan bleef ik
er gewoon bij zitten. Iedereen vond dat
normaal.

Kirsten Ruivenkamp

- Ik voel dat ik er niet bij moet zitten.
Ik ben nog wat jong en ik denk dat men
mijn man misschien in vertrouwen wil
nemen.
- Het hangt er maar vanaf. Het is ook
een kwestie van zelfvertrouwen. Je kunt
als vrouw toch ook een goede inbreng
hebben? Als je man er niet is, moet je
toch ook vaak problemen opvangen.
- Daar doe ik beslist niet aan mee. Als
er bij mij iemand voor politiezaken aan
de deur komt, pak ik alleen voor drin-
gende zaken de telefoon. Voor het ove-
rige moeten ze maar terugkomen als
mijn man thuis is.
- Dat is toch je goed recht? Jij bent
toch niet ingehuurd voor het politie-
werk?

ee, maar daar wordt van de zijde
van het Korps wel op gespekuleerd. Op
het moment dat hij werd beëdigd werd
ik ook ingelijfd.
- Als je het graag doet en je hebt er de
tijd voor, dan mag dat best. Maar het
moet niet als vanzelfsprekend worden
aangenomen.
- Ik geloof dat het heel goed is, dat een
vrouw - als ze dat zelf wil - zich be-
moeit met het politiewerk van haar
man. Ze staat vaak dichter bij de gewo-
ne mensen dan de politieman. Haar in-
vloed kan heel goed zijn, want heel wat
politiemensen hebben een zeer eenzijdig

Trudie Bakker

beeld van de samenleving. Ze leven vaak
op een eilandje.

Zijn de dames blij met de beroepskeuze

van hun partner?

- 'k Weet het niet. Ik stond niet te jui-
chen, toen hij met het plan kwam om
naar de politie te solliciteren. Ik ben te-
rgen alle vormen van geweld om maar
iets te noemen. En als je vriend dan naar
de politie wil ... Inmiddels heb ik dat
gegeven voor mezelf wel verwerkt.
- Ik heb me overigens verbaasd over
de reaktie van mijn omgeving, toen men
hoorde dat mijn vriend naar de politie
ging. Hoe je meteen het stempel 'poli-
tiek rechts' opgedrukt krijgt.
- Het valt niet mee om uit te leggen dat
een politieman ook anders dan rechts
kan denken. Voor de mensen met wie ik
studeer, is het vanzelfsprekend dat de
politie uitsluitend uit rechtsdenkende
mensen bestaat. En daar valt niets tegen
in te brengen.

'Je kunt als vrouw toch ook
een goede inbreng hebben?'

- En dat maakt mij nieuwsgierig naar
de toekomst van mijn vriend en mij.
Want als er bij de politie alleen maar

9
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Annemarie lansen

plaats zou zijn voor rechtse mensen,
dan bestaat voor ons het gevaar dat wij
ons eenling zullen voelen binnen de
groep waarin we werken.
- Ik heb ook wel eens de indruk, dat
de mensen ook niet weten wat de politie-
taak inhoudt. Het is ook vreselijk moei-
lijk dat uit te leggen.
- Soms denk ik ook wel eens, dat de
mensen het niet willen begrijpen. Laatst
hadden we het over het verwijderen van
krakers uit woningen. Iemand probeer-
de toen uit te leggen, dat hij best begrip
op kon brengen voor krakers, maar dat
zo'n ingreep tot zijn (politie-)werk be-
hoorde, maar desondanks bereid bleef
met de krakers te praten. Als je dan te
horen krijgt: 'Oh, je bedoelt eerst een
Vietnamees kamp uitmoorden en dan
praten ... ' Nou, dat doet pijn.
- Het wonderlijke is overigens, dat de
mensen waarmee je over maatschappe-
lijke problemen praat, vaak ook niet
verwachten dat je er een eigen mening
op na houdt. Dat je kritiek kunt hebben
op de geplande oplossing van sommige
problemen en op jezelf. Dat je het soms
hartgrondig eens bent met krakers en
begrip kunt opbrengen voor zigeuners.
- Ik heb wel eens gedacht: Breng maar
zo'n zigeuner kind dat uitgezet moet
worden mee naar huis. Ik stop het wel
bij ons thuis in bed.

René van Brakel

- Er wordt kennelijk van je verwacht,
dat je het altijd met het politieoptreden
eens bent. En als je dan laat blijken dat
er er ook wel eens iets anders over
denkt, andere oplossingen van het pro-
bleem voorstaat, dan wordt de politie
'een zwak zootje die zich met stenen laat
gooien' .

Gast aan tafel

Het valt niet altijd mee goede kontakten

op te bouwen. Bij de een bestaat de

angst om 'aanstoot' te geven. Een ander

heeft geen zin om altijd verantwoording

af te leggen. Hoe gaat dat dan in de

praktijk?

- Gezinnen van kollega's blijken dan
een strohalm te zijn waaraan je je vast-
klampt. Mijn man en ik zijn beide Gro-
ningers. We kwamen na de opleiding
van mijn man in Brabant terecht. We
kenden er niemand.
- Kollega's bieden dan de eerste moge-
lijkheden.
- Wij bellen nog wel eens naar een ge-
zin van een kollega dat zich pas heeft ge-
vestigd. Om ze uit te nodigen. Ik denk
dat zo'n aanzet goed is.
- Er is een grote kategorie van
kollega's die wel eens vergeten worden.
Dat zijn de mensen die net van de op lei-

Ellen Claassen

dingsschool komen. Na hun opleiding
worden ze een poosje ondergebracht op
een opvangeenheid, waarvan ik vind dat
het een verlengstuk van de school is. En
dan gaan ze met een grote ballpoint en
een opschrijfboekje de praktijk in. Die
jongens en meisjes vallen dan in een
enorm gat. 's Avonds gaan ze met een
hoeveelheid lasten naar hun flat of hun
kosthuis. Maar waar kunnen ze die
lasten kwijt? Bij hun hospita of hun
buurman? Er is op die momenten bij
ons wel plaats voor een gast aan tafel.
- We hebben wel eens geprobeerd om
de kollega's met vrouw, verloofde of
vriendin na de dienst eens bij elkaar te
brengen. Dat is ons één keer gelukt. On-
danks het enthousiasme over die avond
is het nooit weer gebeurd. Die drang om
bij elkaar te komen schijnt toch niet zo
groot te zijn.
- Voor mij hoeft dat eerlijk gezegd
ook niet. De mannen in de voorkamer
die praten over dienst en de vrouwen in
de achterkamer bespreken dat de was zo
lekker gedroogd is.
- 't Zou toch wel leuk zijn om de ou-
dejaarsavond met de vrouwen van poli-
tiemannen die moeten werken, geza-
menlijk door te brengen. Ik heb dat on-
langs geprobeerd. 'k Heb ze allemaal
gebeld om te zeggen dat ze welkom wa-
ren. Er is niemand gekomen ...

11
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Heropvoeding in Hong Kong:

Zwoegen en zwijgen
en alles in de looppas
Tekst: Phillip Bruce

Foto's: Government Information Services Hong Kong

Wat aan de borreltafel nogal eens

als remedie voor ontspoorde jonge-

mannen wordt voorgesteld, is in

Hong Kong realiteit: een werkkamp

waar jonge delinkwenten met harde

hand worden 'heropgevoed'. Hoe

het daar toegaat, beschrijft over-

heidsvoorlichter Phillip Bruce te

Hong Kong in onderstaand artikel.

'Short sharp shock'

Jongemannen in Hong Kong die nogal
lastig zijn, lopen een goede kans om in
een inrichting te belanden waar alles 'in
the double' - in de looppas - wordt
gedaan. Deze nogal stevige schok-
therapie (in Hong Kong getypeerd als
'the short, sharp shock') wordt niet toe-
gepast op elke jonge delinkwent. Maar
- aldus de verantwoordelijke funktio-
narissen van Hong Kong's justitie -
'voor sommigen is een periode met veel
plichten (strenge discipline, hard wer-
ken en trainen) en weinig gunsten de
beste manier om te ervaren dat misdaad
toch niet loont.' (zie noot 1).
Dit systeem wordt toegepast door de af-
deling Gevangenissen van Hong Kong's
overheid. Voordat een rechtbank ertoe
overgaat een jongeman naar een deten-
tiekamp te sturen, laat zij een onder-
zoek instellen naar z'n achtergrond en
z'n geschiktheid voor deze vorm van
heropvoeding. Pas als een selektiekom-
missie van mening is, dat zo'n detentie
hem goed zal doen en hij lichamelijk ge-
zond is, besluit de rechter de opdracht
hiertoe te verstrekken.

De verantwoordelijke man van het Sha
Tsui detentiekamp is superintendent
Victor Nilsson. Hij heeft praktijkerva-
ring opgedaan in eigenlijk alle soorten
strafinrichtingen en is overtuigd van de
opvoedkundige waarde van de 'short
sharp shock' voor de aan hem toever-
trouwde jongelieden. "Ik beschouw hen
niet als gevangenen, maar als gedeti-
neerden", zegt Nilsson. "De meeste
jongens die we hier hebben, zijn nieuwe-
lingen in de misdaad die nog niet eerder
hebben 'gezeten'. We laten hen zien wat
het is om van minuut tot minuut onder
druk te staan, zodat ze zelf besluiten om
zich in de toekomst niet meer in moei-
lijkheden te begeven."

'Dat had-ie net nodig' ...

Een belangrijk aspekt van het program-
ma is de begeleiding. Deze begint in fei-
te al voordat een jongen het detentie-
kamp binnengaat. Bepaalde perso-
neelsleden nemen kontakt op met het
gezin, om aan de weet te komen in wel-
ke omgeving de jongen is opgegroeid,
wat zijn ouders van de situatie vinden en
of ze denken dat een verblijf in het
kamp hem goed zal doen.
De meeste gezinnen blijken zeer ingeno-
men te zijn met de aanpak van het de-
tentiecentrum . Volgens Nilsson zeggen
ouders dikwijls, dat het volgens hen
juist datgene is wat hun ongezeggelijke
zoon nodig heeft om weer in het gareel
te komen. (zie noot 2).
Voor jongens van 14 tot 21 jaar kan de
detentiestraf variëren van een tot zes

maanden; voor de kategorie 21 tot 25-
jarigen varieert dit van drie maanden tot
een jaar.
Als ze hun straftijd hebben uitgediend,
worden ze nauwlettend in de gaten ge-
houden. De kampleiding wijst er dan
ook met enige trots op, dat driekwart
van de 'pupillen' (770/0)in de eerste drie
jaren na hun vrijlating niet opnieuw met
de politie in aanraking zijn geweest. (zie
noot 3).

Geen greintje vet

Het Sha Tsui kamp, gelegen aan de
zuidzijde van het dunbevolkte eiland
Lantau, is de belangrijkste basis voor
dit systeem. Ook in het detentiekamp op
het eiland Hei Ling Chau is een aantal
jonge delinkwenten ondergebracht.
Zo'n dag in het kamp begint 's morgens
om kwart voor zes. Dan volgt een onaf-
gebroken stroom van aktiviteiten: bed
opmaken, de eigen cel of slaapzaal
schoonmaken, sport, lichamelijk werk,
exercitie, enz. En alles in de looppas.
Kijk, zeggen de heropvoeders van Hong
Kong, zo snijdt het mes pas van twee
kanten. Zo'n detentieperiode is niet al-
leen goed om de jongeman ontzag voor
de wet bij te brengen, hij krijgt tevens
een zeer goede lichamelijke konditie. De
jongens zien er dan ook gebruind en
zeer fit uit, dankzij voortdurende in-
spanning en een zorgvuldig uitgebalan-
ceerd dieet.
Victor Nilsson zegt, dat hij nog altijd
verbaasd is over de grote porties die de
jongens tijdens de maaltijden verorbe-
ren. Al die kalorieën zijn echter noodza-
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Stenen bikken in een witte bloes. Geen probleem, want wassen en boenen

behoort tot het vast werkprogramma van de jonge gedetineerden.

kelijk in dit rigoureuze systeem. In het
hele kamp is dan ook geen greintje vet te
vinden. Het eten wordt overigens - zij
het onder toezicht van stafleden - door
de jongens zelf klaargemaakt.
Er moet hard gewerkt worden, en -
zwijgend. Er mag alleen gedurende en-
kele korte perioden per dag worden ge-
praat. Verder is het 'mond dicht' en
mag er alleen geantwoord worden op
opdrachten van de leiders. (zie noot 4).
Het gedrag van de gedetineerde bepaalt

14

voor een belangrij deel wanneer hij
weer vrij komt. De minimale en maxi-
male tijdsduur is door Justitie vastge-
legd, maar hoelang de werkelijke straf-
tijd wordt binnen die grenzen, is een
zaak van de kampleiding, die daarbij af-
gaat op de geleverde prestaties en het ge-
drag van de knaap. (zie noot 5).
Daar staat tegenover dat elke uiting van
slecht gedrag kan worden 'beloond' met
extra weken aantreden op het exercitie-
terrein en het doen van strafoefeningen.

Poetsen en boenen

In het centrum hecht de staf grote waar-
de aan persoonlijke hygiëne en een per-
fekt voorkomen van de gedetineerden.
Daar wordt geducht in geoefend. Zodra
de ene aktiviteit overgaat in de andere
- 'in the double!' - moet er weer om-
gekleed worden.
Het spreekt hier vanzelf, dat alle kamers
en cellen glimmen van al het gepoets.
Ook alle spullen waar de jongens mee
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'Omhoog die knieën!' In het Sha Tsui-karnp gaal alles in de looppas. Goed voor

hart en bloedvaten, - en (dus) ook voor de venroebelde geest ...

omgaan, worden tot in de puntjes ver-
zorgd. Mr. Nilsson is van mening, dat
dit een les voor het leven is: "Misschien
doen ze het straks thuis niet precies zo,
maar instinktief zullen ze hun kleding
en spullen netjes opbergen en schoon-
houden." (zie noot 6).
Als het lange dagprogramma is afge-
werkt, treden er kamponderwijzers aan
die de jongens (her)opvoedingsles gaan
geven. Daarna is er even - maar niet te
lang - tijd voor een spelletje schaken
of dammen. Goede adviezen voor de te-
rugkeer in de maatschappij moeten de
jonge wetsovertreders op weg helpen.
Dat gebeurt klassikaal, maar elke gede-
tineerde krijgt ook individueel advies
van het staflid dat als zijn begeleider is
aangewezen.
Aan het centrum is een psycholoog ver-
bonden die adviezen geeft voor het pro-
gramma en de aanpak van de jongens.
En mocht er iets verkeerd gaan, dan kan
de gedetineerde een verzoek indienen
om voor een gesprek met iemand van de

~

l

rechtbank of zelfs met de hoogste baas,
de 'Commissioner of Prisons'.
In het kamp is een ziekenboeg die dag
en nacht ter beschikking staat. Verder
worden de jongens elke week door de
dokter onderzocht. Nazorg-ambtenaren
houden de jongelui na hun vrijlating
minstens een jaar goed in de gaten.
Soms zitten aan de vrijlating bepaalde
voorwaarden, zodat men zeker is dat de
ontspoorde jongeling in een goede om-
geving belandt. Hij krijgt in elk geval al-
le raad die hij nodig heeft en wordt ook
geholpen als hij werk zoekt of een ver-
dere opleiding moet hebben.

ederlandse bezoekers

"Ons systeem past uitstekend bij de op-
vattingen van de Chinese bevolking van
Hong Kong" , zegt de heer Nilsson. "De
ouders zijn over het algemeen zeer inge-
nomen met onze harde aanpak en ze
steunen ons daarin."

De aanpak van Sha Tsui heeft nogal wat
belangstelling getrokken in andere delen
van de wereld. Regelmatig verschijnen
er bezoekers uit verre landen om hier
een kijkje te nemen. Ook Nederlanders.
Uit de opmerkingen in het gastenboek
blijkt, dat heel wat bezoekers het zou-
den toejuichen als ook in hun eigen land
de jeugdige delinkwenten zouden wor-
den heropgevoed met zo'n 'short sharp
shock'.

Waarom niet

in Nederland?

• Kommentaar van
RP-pedagoog P. K. de Geus

pag. 16

• De Corridor als tegen-
hanger

pag. 17
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Weglopen is er niet bij.

Het kamp is omheind door twee hoge versperringen met prikkeldraad.

16

Kommentaar van
RP-pedagoog

Onze medewerker P. K. de Geus, pe-

dagoog en jarenlang adjunkt-

direkteur van de inrichting voor

moeilijk opvoedbare kinderen

'Neerbosch', thans als stafdocent

verbonden aan de kaderschool van

de Rijkspolitie, maakte bij het relaas

van Hong Kong de volgende kant-

tekeningen:

• Ad I. Discipline als uiterlijke

aanpassing stelt weinig voor; deze

vervalt zodra de sociale kontrole is

weggevallen. De innerlijke gesteld-

heid verandert men niet in enkele

weken tot een jaar. Hard werken

doet men alleen als men ook zinvol

(of tegen goede betaling) bezig kan

zijn. Bij dom, geestdodend werk ver-

valt de motivatie. Bij grote werk-

loosheid (zoals in Hong Kong) biedt

hard, dom gevangeniswerk geen ga-

rantie dan men later snel aan de slag

zal kunnen gaan. Een gevange-

nisstraf is helaas geen aanbeveling

om snel werk te vinden. In een over-

bevolkt land, waar veel 'konsump-

ties' worden vervaardigd, is misdaad

zeer wel lonend. In een wervelende

samenleving wordt men opgeslokt en

is een shock-therapie als deze snel

uitgewerkt.

• Ad 2. Moeilijke kinderen heb-
ben vaak moeilijke ouders. De dwar-

se jongen fungeert dan nogal eens als

zondebok of bliksemafleider. 't Is

zinloos kinderen te straffen wanneer

de ouders zelf buiten de behande-

lingssfeer worden gelaten.

• Ad 3. Juist in dergelijke insti-
tuten leert men van elkaar hoe je de

pak-kans kunt verkleinen, - en met
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P. de Geus

sukses, heb ik begrepen. Hef mooie

cijfer (77%) zegt niets omtrent hef

resultaat van dit instituut.

• Ad 4. Met 'mond-dicht'-

bevelen gehoorzaamheid aan de wet

afdwingen? Een illusie! Jongelui met

kommunikatiestoornissen en (dien-

tengevolge) verstoorde relatiepatro-

nen helpt men van de wal in de sloot

met dergelijke domme orders.

• Ad 5. Gedrag dat wordt afge-
dwongen leidt tot schijn-aanpassing

en in feite tot niets.

• Ad 6. De geweldige poets-
boenwoede van gebouwen en goede-

ren tracht de aandacht af te leiden

van de innerlijke verwaarlozing der

slachtoffers. Met behulp van de zgn.

'counseling/<methode lost men dit

niet op.

Tenslotte: de beschaving van een

volk kun je afmeten aan de wijze

waarop men voor z'n gevangenen

zorgt. De kultuur van Hong Kong

verschilt nogal wat van die van Ne-

derland. Ik zou dan ook niet graag

dit systeem in ons land toegepast

zien. Wellicht hebben wij hier meer

aan het systeem zoals dat bijvoor-

beeld in 'De Corridor' wordt toege-

past. (Zie hiernaast: 'De Corridor'

als tegenhanger!).

Aanpak in Nederland:

'De corridor' als tegenhanger

In de Nederlandse tegenhanger van het
kamp in Hong Kong, het penitentiair
kamp De Corridor te Zeeland (N .8.),
wordt een andere aanpak gehanteerd.

In De Corridor wordt getracht 'een zin-
volle inhoud te geven aan de tenuitvoer-
legging van korte vrijheidsstraffen aan
jongemannen van 18 tlm 23 jaar'.
Het gaat orn jongens die een vrij-
heidsstraf van enkele maanden (mini-
maal 6 weken, maximaal 4 maanden)
hebben gekregen, zeker niet alleen nieu-
welingen op het verkeerde pad ('first of-
fenders') rnaar ook nog niet behorend
tot de plegers van ernstige misdrijven.

oorheen werden die korte straffen
meestal uitgezeten in Huizen van Bewa-
ring. De Corridor wil daarvoor een
gunstig alternatief zijn. Juist de korte
traf stelt grenzen aan de mogelijkheden

tot (re)socialisatie. Scholing, vakoplei-
ding, psychotherapie, heropvoeding
e.d. behoren daarbij niet tot de moge-
lijkheden.
De bedoeling van De Corridor kan posi-
tief worden omschreven als:
- verrneerdering van zelfkennis van de
jongen;
- het ontstaan van enig probleem besef
omtrent zichzelf en zijn relaties met an-
deren;
- de jongen stimuleren in het vinden
van andere (legale) oplossingen voor
zijn problemen.

Daarnaast kan de doelstelling ook nega-
tief worden omschreven:
- het voorkómen van kriminele sub-
kultuur waaraan de jongen zijn normen
en waarden gaat ontlenen;
- voorkomen dat krimineel-genor-
meerde informele leiders optreden;
- voorkomen van stignatisering tenge-
volge van het verblijf in een gevangenis;
- tegengaan van infantilisering tenge-
volge van een totale afhankelijkheid.
De Corridor is geen therapeutische ge-
meenschap. De jongens die er komen,
worden niet als patiënten gezien, ook al
vertonen velen van hen afwijkende ge-
dragingen.

Processen

De tijd die ze in De Corridor doorbren-
gen, is te kort om intensief psycho-
therapeutisch met hen te werken. Wel is
sprake van processen van beïnvloeding
en van zelfherkenning.
In het beïnvloedingsproces zijn voorna-
melijk de groepsleider en de jongens be-
trokken. Door de voortdurende omgang
van een vij ftal vaste groepsleiders met
de groep, ontstaat de mogelijkheid voor
de groepsleider om in de groep op te tre-
den als 'normzender' .
Hij heeft in zeer verschillende situaties
(werk, sport, groepsgesprek, rekreatie,
korvee, etc.) met 'zijn' jongens te ma-
ken en de mogelijkheid om zijn visie op
de gebeurtenissen te geven.
Wat het proces van zelfherkenning be-
treft: via het programma van groeps-
aktiviteiten en groepsgesprekken ont-
staat bij de jongen een reëler beeld om-
trent zijn aanwezigheid in de groep.
Aan de ander rnoet de jongen zichzelf
leren kennen.

Recht van weerwoord

Teneinde deze processen mogelijk te
maken, moet de leefgerneenschap in De
Corridor aan zekere voorwaarden vol-
doen. Het strikt autoritair-hiërarchische
patroon, dat zo kenmerkend is voor vele
'gestichten', wordt in De Corridor zo-
veel mogelijk doorbroken. Men gaat er-
van uit, dat de groepsleiders hun gezag
slechts ontlenen aan datgene wat ze de
jongens te zeggen hebben. Daarbij heb-
ben de jongens het recht van weer-
woord. Het aantal vaste regels in De
Corridor wordt beperkt gehouden
(Motto: 'Hoe meer te bieden, des te
minder te verbieden'). De sankties ach-
ter de regels zijn onduidelijk en treden
weinig op de voorgrond.
De jongens worden niet op hun rol van
gedetineerde geprikt. De Corridor
tracht hen juist te laten ervaren dat ze
ook andere rollen kunnen spelen en
daar voldoening aan kunnen beleven.
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Met bijdragen van: M. Danel, P. J. H. '"Il1I Gelder. J. C. de Groot, U. de Lange, Th. A. Leenders, S. G. van de Rijken, J. Scheper,
Th. Spelt, D. G. van de Witte e.a. Eindredaktie: A. Huizing.
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Overste B. F. Bouma bij installatie als d.c.:

'Duidelijkheid over het hoe

en waarom van de politie'

AMSTERDAM. - "Het
driehoeks-overleg zoals dat
in het distrikt plaatsvond,
was een overleg in een vrien-
delijke sfeer. Daarin is de
laatste tijd fundamenteel ver-
andering gekomen. Oorzaak:
bezuinigingen. Voor de poli-
tie is het 'extra' er af. In de
besprekingen wordt nu veel
gepraat over wat de politie
niet kan doen. De toekomst
ziet er niet rooskleurig uit en
de gevolgen daarvan zullen
ook bij de overheid merk-
baar worden. Die gevolgen
zullen echter grotendeels op
straat terug te vinden zijn.
Daarom zal er nu duidelijk-
heid moeten komen over de
vraag van het hoe en het
waarom van de politie."
Aldus overste B. F. Bouma
op 30 januari bij zijn instal-
latie als commandant van het
distrikt Amsterdam te Mui-
den.

Koorddanser

Eerder had ook mr. W. J.
Hoobroekx, burgemeester
van Ouderamstel in een
toespraak zijn zorg geuit
over de gevolgen van de
nieuwe bezuinigingsmaatre-
gelen bij de Rijkspolitie:

"Het moet mogelijk blijven
dat het politiewerk aan de
basis op een goede wijze
wordt vervuld. Die basis
moet kunnen rekenen op een
goede taakvervulling van
'haar' politie. De bezuinigin-
gen zoals die nu worden
doorgevoerd, vervullen de
burgemeesters met zorg. Zij
vragen zich af of met deze
maatregelen de groeps-
commandant niet te zeer

20

wordt getroffen. Net als een
koorddanser die de even-
wiehtsstok uit handen wordt
geslagen. "
De heer W. Biervliet van de
Onderdeelsdienstcommissie
van het distrikt ging in op de

benoemingsprocedure van de
nieuwe d.c.: "Te lang heb-
ben we het zonder distrikts-
commandant moeten stellen.
Te lang heeft overste Bouma
moeten waarnemen. We zijn
blij met de mogelijkheid die

de Algemeen Inspecteur ons
heeft geboden om bij de be-
noeming te kunnen mee-
praten. Een inspraak die ei-
genlijk normaal moet wor-
den gevonden bij dergelijke
beslissingen, zodat de juiste
man op de juiste plaats kan
komen en er niet iemand be-
noemd wordt die toevallig
aan de beurt is."

De jongste

Overste Bouma is 37 jaar en
daarmee de jongste distrikts-
commandant van de
Rijkspolitie. Na zijn oplei-
ding aan de politieakademie
werkte hij bij de Gemeente-
politie van Den Haag en de
Rijkspolitie in het distrikt
Eindhoven. Hij was officier
recherchezaken bij het dis-
trikt Dordrecht en vanaf
1976 hoofd Algemene Dienst
van het distrikt Amsterdam.
Per 1 januari 1980 nam hij
het distriktscommando waar.

(AH)

RPtW heeft

de scheepjes

nu op het droge

DRIEBERGEN. - Op 1 de-
cember heeft de staf van de
Rijkspolitie te Water
Amsterdam verlaten om
domicilie te kiezen in Drie-
bergen.
Oe staf, die bij de verhuizing
nog slechts bestond uit com-
mandant R. den Breejen en
zijn stafofficier C. Doorn-
hein, is gehuisvest in het
nieuwe kantoorpand aan de
Hoofdstraat in Driebergen,
waar ook de AVO-staf haar
onderkomen heeft.
Oe AVO'ers hebben de
komst van hun 'natte' kolle-
ga's niet ongemerkt laten
plaatsvinden. Zo werd kolo-
nel Oen Breejen's komst met
de boots fluit aangekondigd.

Voor de dames, die voor een

laten verlopen, was er ge-
zorgd voor een fles 'IJ-
water' voor ieder van de
stafleden en een foto
van ... water.

(ThL)

Onthulling van het naambord.

behoorlijke transfersom van
AVO naar RPtW waren
overgegeaan, was er een
bloemetje. Om de overgang
van het zilte nat naar het
droge bos niet te abrupt te
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Studio Driebergen

in de lucht

1
DRIEBERGEN. - AVRO's
Nico van Vliet heeft op 14
januari (namens de centrale
van programma-leiders van
de Hilversumse zendgemach-
tigden) 'Studio Driebergen'
officieel in gebruik gesteld.
'Studio Driebergen' is het
onderkomen van de Sektie
Verkeersinformatie van de
Politieverkeerscentrale, van
waaruit op werkdagen tij-
dens de ochtendspits (tussen
7 en 9 uur) rechtstreekse
verkeersinformatie via Hil-
versum I wordt verstrekt.
De mogelijkheid van de
rechtstreekse berichtgeving
door de politie aan weg-
gebruikers is het gevolg van
overleg tussen de verschillen-
de omroepen die Hilversum I
gebruiken, de Centrale Poli-
tie Verkeerscommissie en de
Algemene Verkeersdienst.
Eerder was de AVD-stem al

op dinsdagochtenden te ho-
ren via de AVRO. Sinds 1
november is de Sektie

erkeersinformatie iedere
dag te beluisteren.
Medewerkers: Rob Wolters
(hoofd), Lucia Meering. Jan
Dellebeeke, Theo Gerritsen
en Rob van Rees.
De Sektie verzorgt ook de
verkeersberichtgeving voor de
nieuwslezers in Hilversum,
alsmede de inhoud van een
boekwerkje waarin de te ver-
wachten verkeersdruktes
door werkzaamheden aan de
wegen of aanstaande evene-
menten zijn vermeld. Dit
boekje verschijnt wekelijks.
De benodigde gegevens zijn
afkomstig van Politie en

,YB, het K1'\~1Ien de
Rijks- en Provinciale Water-
staat.
De Sektie Verkeersinformatie
werkt onder toezicht van de
Centrale Politie Verkeers-
commissie.

(AH)

(Foto's: Fotodienst AVD)

Kon. Marechaussee

gaat bij stands-
organisatie aanpassen

De KMAR gaat haar
bijstandsorganisatie aanpas-
sen aan die van de Rijks- en
Gemeentepolitie. De sterkte
van een bijstandspeloton
wordt gebracht van 31 op 50
man. De voertuigen worden
afgestemd op de
bijstandstaak door ze dezelf-
de voorzieningen te geven als
die van de ME-wagens bij de
politie. Ze krijgen de kleur
Nassaublauw.
Over de vorm van bijstand
van de KMAR zegt generaal-
majoor H. C. de Bruijn,
commandant van het Wapen
in de Haagsche Courant:
"Er kan in onze samenleving
een moment ontstaan
waarop de overheid vindt dat
de burgerlijke ongehoor-

zaamheid een zodanige om-
vang aanneemt dat de demo-
kratie gevaar loopt en dat er
wat meer geweld nodig is.
Dan kom je bij de
krijgsmacht terecht. Nu is
een dienstplichtige beslist
niet in dienst gekomen om
tegen de eigen bevolking te
knokken. Dan moet je bij
een beroeps korps zijn. Daar-
van komen er twee in aan-
merking. De Mariniers en de
Marechaussee. De Mariniers
hebben in mijn visie een uit-
gesproken oorlogstaak. Ze
kunnen in de burgersamen-
leving worden ingezet als er
een uiterste aan geweld
wordt verwacht. Zoals bij de
gijzelingen bij De Punt, in
de Scheveningse gevangenis
en het provinciehuis in As-
sen. Het gat dat er is tussen
het topgeweld van de ME en
dat van de Mariniers moeten
wij opvullen. Wij hebben

~
I" .>t

,\

Nico van Vliet voor 'Studio Driebergen'.

Het presentatieteam Verkeersinformatie. . -
"#

tenslotte de Brigade Speciale
Beveiligingsopdrachten (BSB)
die je bijvoorbeeld verschrik-
kelijk goed als spits - als
een soort stoottroep - kunt
gebruiken bij akties als in de
Vondelstraat en aan de Prins
Hendrikkade. "
Volgens de marechaussee-
commandant moet de
bijstandsverlening zo kort
mogelijk duren: "Helpen de
orde te herstellen, maar dan
weer zo vlug mogelijk over-
geven aan de politie."

Generaal De Bruijn wil niets
weten van de opvatting dat
de Marechaussee in feite een
oproerpolitie is: ."Een
oproerpolitie is een eenheid
die de hele dag technieken
oefent om een oproer te
dempen. Zo'n vent die je dat
alleen maar laat oefenen, zal
als hij wordt losgelaten op
de menigte, te fel reageren.
Dan zal het geweld dat hij
gaat toepassen te zwaar zijn
in verhouding met wat er
aan de hand is."

21
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Veevervoer

ASSEN. - Koeien (ouwe of
jonge, maakt niet uit) uit de
sloot halen behoort tot de
regelmatig terugkerende kar-
weitjes van de politie op het
platte land. Er wil ook nog
wel eens een enkele keer wat
vee op de weg lopen of op
andere wijze zorgen voor wat
ongemak. Voor niet al te
grote exemplaren is de GSA
best geschikt om het
beesten spul weer op de
plaats te brengen waar het
thuishoort. Vaak is zo'n ver-
voer aanleiding tot een uitge-
breid reinigings- en ontsmet-
tingsprogramma van de
'gouden koets'. (AH)

••",,~~~~~~!j~~~~==1EngelandvaarderJan Knecht overleden

HILVERSUM. - Veertig
jaar na zijn terdoodveroor-
deling door de Duitse bezet-
ters, is oud-kollega Jan
Knecht op 88-jarige leeftijd
overleden. Lezers van het
RP-magazine zullen zich wel-
licht de roemruchte beleve-
nissen van de oud-
Engelandvaarder herinneren,
die in ons blad van juni '78
uitvoerig werden beschreven
in de serie 'Gesprekken met
kollega's uit de vorige eeuw'.
Wegens illegale aktiviteiten
(als 'Ome Jan') werd hij in
1941 bij verstek ter dood
veroordeeld, maar toen was

---:::==::--::----;-----;---;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:=-1 hij al in het buitenland. Na
een avontuurlijke voet-trein-
boot-bus-vlieg-reis van
30.000 km via Zwitserland,
Portugal, Venezuela,
Curaçao, New York en Ca-
nada, kwam hij in Londen
aan, waar hij bij de Britse
geheime dienst werd gedeta-
cheerd. Een jaar na de be-
vrijding keerde de heer
Knecht in Nederland terug
en was hier werkzaam bij de
Rijksrecherche, tot hij in
1952 met f.1.0. ging. Op 13
januari j.l. overleed hij in
zijn woonplaats Hilversum.

(A)

Politievrouwen

decorum voor

winnende schrijfster

LEEUWARDEN. - 'Wat
zou er aan de hand zijn,
dacht ik. Al die politie-
rnensen in de zaal. Later
werd het me wel duidelijk.'
Mevrouw H. Heeringa-
Seepma, met haar Friese ro-
man 'Fernanda wurdt
plysje', bekroond door de
'K.F.F.B.' (Christelijke Frie-
se Volksbibliotheek) was ver-
rast door de aanwezigheid

22

van niet minder dan 18 vrou-
welijke politieambtenaren,
die haar bij de prijsuitreiking
op 10 januari in Leeuwarden
bloemen offreerden.
De Friese schrijfster ('For-
steane jimme ek Frysk?')
heeft in haar vijftiende boek
als hoofdpersoon een jonge
vrouw opgevoerd, die na vele
problemen om aan de slag te
komen, bij de politie terecht
komt. Wachtmeester Froukje
Linneman-Prins van de
groep Dokkum zorgde voor
de informatie over de sollici-

tatieprocedure, keuringen en
gesprekken. Zij bracht me-
vrouw Heeringa ook in kon-
takt met de opleidingsschool
in Harlingen. In een later
stadium bezocht de
schrijfster de groep Dok-
kum, om indrukken van de
Friese politiepraktijk op te
doen.
De Friese Provinciale Biblio-
theek geeft het boek uit dat
dit najaar vermoedelijk zal
verschijnen. (JS)
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Jonge dames tonen

belangstelling

AMSTERDAM. - Het
korps Rijkspolitie is de
laatste jaren drastisch ver-
jongd, zoals we allemaal we-
ten. Nu het korps, dank zij
de toevloed van al die jonge
mensen bijna op sterkte is,
krijgt het fenomeen 'verjon-
ging' plotseling belangstel-
ling. Van politici bijvoor-
beeld, die met schrik tot de
ontdekking komen dat ze-
ventien jaar toch wel erg
jong is om bij de politie te
gaan. Anderen maken zich
zorgen over 'de jonge
groepscommandant'. Maar

ook van uit een heel andere
hoek wordt de omwikkeling
gevolgd. Zoals door jonge
inwoonsters van Nederhorst
den Berg, die vernamen dat
de zes-mans-post nog vier
ongehuwden in de leeftijd
van 19 tot 24 jaar herbergt.
Een van de dames uit de ge-
meente wist zelfs al te infil-
treren binnen de hechte poli-
tiegemeenschap om de kolle-
ga's en hun materiaal op fo-
to vast te leggen. Mejuf-
frouw G. Snel maakte een
foto-kompositie die op groot
formaat op het post buro te
bezichtigen is. (P JHvG)

Baret voor zeven

nieuwe A.T.'ers

In afwachting van de baret.

de derde opleiding A.T. op
de COME te Neerijnen had-
den voltooid.
De nieuwe A.T.'ers, die in
de toekomst zullen worden
ingezet voor gevaarlijke aan-
houdingen en incidentele be-
veiligingsopdrachten, hadden
nog een hindernis te nemen,
alvorens zij officieel werden
ingelijfd. Na 'Baretten af'
vulde de 'ouwe hap' - naar
de oorspronkelijke
commando-traditie - de
mutsen met bier dat door de
dragers in snel tempo moest
worden leeggedronken.

(SGvdR)

NEERIJNEN. - "We kun-
nen trots zijn op politie-
rnensen die in déze tijd dit
politiewerk willen doen. Die
zich willen inzetten voor een
opleiding als deze en de wil
kunnen opbrengen om zo'n
kursus af te sluiten op een
wijze als nu is gebeurd."
Woorden van generaal P. J.
Plattel, Algemeen Inspecteur
van het Korps op 19 decem-
ber bij de uitreiking van ze-
ven baretten aan nieuwe le-
den van arrestatieteams, die

(Foto G. Snel)

Buro RPtW Lelystad (Foto Frans Loos Axi-press)

in de as

LEEUWARDEN. - In de
nacht van 22 januari is het
buro van de Rijkspolitie te
Water in Lelystad afgebrand.
De brand zou - volgens de
eerste berichten - zijn ont-
staan door sluiting in het
telex-apparaat. Een half uur
nadat de brandweer van Le-
lystad was gearriveerd, kon
het sein 'brand meester' wor-
den gegeven. Van het houten
buro en de inventaris waren
toen nog slechts smeulende
resten over.
De groep heeft inmiddels een
tijdelijk onderkomen gevon-
den aan het adres Oostvaar-
dersdijk 31, barak I t/m 4 in
Lelystad-haven. (UdL) Wachtmeester R. Ebeltjes op zoek naar resten van p. v. 's en rapporten.
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Aangehouden dichter Échte chauffeur

DORDRECHT. - Ergens in
het distrikt Dordrecht werd
rond sinterklaastijd een
jongeman aan het buro ge-
bracht voor een gratis ver-
blijf van wat langere duur.
Hij was helemaal in de ban
van pakjesavond, zo bleek
later. Toen de man na de
twee nachtjes weer was ver-
trokken troffen kollega's een
bevel tot inverzekeringstel-
ling aan die aan de man was
uitgereikt. Op de achterkant
ervan stonden de gevoelens
van een eenzame opgete-
kend. Op rijm:

'Nou zit ik hier op 2 dec. in

de cel.

Ik vind het niet leuk, maar

het eten bevalt wel.

Het kwam omdat ik zeer

ondeugend was

en toen kwamen er vier

agentjes aan te pas.

Wat ik ook praatte of zei,

Wout je bent er bij.

Eenmaal op het buro

aangekomen,

begonnen mijn dromen:

Even praten en dan naar

huis

en vanavond met een pils bij

de buis.

Maar dat ging niet, nee

daarmee waren zij niet

tevree.

Wat ik toen begon te vrezen,

kon wel eens waarheid

wezen:

Wout je bed staat klaar;

voorlopig voor twee nachtjes

maar.

Ik weet 't, het zal zo horen,

maar voor mij zijn twee

dagen verloren.

Nu zit ik hier een Panorama

te lezen,

toch zou ik liever thuis
wezen.

Mijn enig stukje papier

eindigt hier'.
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DEN HAAG. - Een pa-
trouille van de Rijkspolitie in
Pijnacker trof bij een par-
keerkontrole op een van de
auto's een vreemde 'kennis-
geving van overtreding' aan.
De tekst ervan liet aan dui-
delijkheid niets te wensen
over:

Verkeersovertreding

PARKEREN

Datum: Tijd:

Gemeente:

Motorvoertuig op 0,2 wielen

Motorvoertuig op 0, meer

dan 2 wielen

Kenteken:

Merk: Kleur:

Dit is geen PARKEERBON,

maar als het aan mij was om

ze uit te delen, zouden het er

twee zijn geweest. Als gevolg

van Uw stompzinnige, onver-

schillige, totaal mislukte po-

ging tot parkeren, heeft U

hier genoeg plaats gebruikt

om een volledige begrafe-

nisstoet, I paard en wagen, 2

olifanten, een geit en een pa-

rade van 26 pigmeeën uit

donker Afrika te stallen. De

reden waarom U dit aange-

boden krijgt is dat U mis-

schien in het vervolg ook

eens aan een ander zult den-

ken in plaats van alleen aan

U zelf. Trouwens, ik hou

ook niet van egoïstische, ma-

niakale chauffeurs en waar-

schijnlijk behoort U tot een

van deze twee categorieën. Ik

wil besluiten met de wens uit

te spreken dat U zonder ben-

zine komt te staan om 17.15

uur, op het Rijswijkseplein

in Den Haag. Tevens hoop

ik dat corrosie uw wagen in

recordtijd zal reduceren tot

een hoop onbestuurbaar

schroot.

kort
&klein

gelezen

uur

• De drie jaar geleden op-
gezette kampagne binnen het
Amsterdamse politiekorps
om na te denken over het ei-
gen funktioneren (meer be-
kend onder de naam Krea-
pol) wordt als grotendeels
mislukt beschouwd. Een in-
terne werkgroep heeft een
analyse over normafwijkend
gedrag binnen eigen gelede-
ren afgesloten. (NCR)

• De bewaking van buiten-
landse ambassades in Den
Haag wordt geprofessionali-
seerd. Er komen 54 man-
schappen beschikbaar. Men
zal bekijken hoe met behulp
van technische middelen op
de inzet van bewakingsperso-
neel bespaard kan worden.

(NRC)

• Er zal voor de politie een
nieuwe kogel worden getest
die het midden houdt tussen
de in gebruik zijnde
volmantelmunitie en de om-
treden stopkogel. (NAC)

• Minister De Ruiter van
Justitie wil de politie niet
zien als sluitpost bij moei-
lijkheden in de samenleving.
Hij beschouwt de politie als
een instrument waarmee
maatschappelijke vernieuwin-
gen begeleid kunnen worden.

(AD)

• De Rijkspolitie van
Bennebroek en de Gemeente-
politie van het aanliggende
Heemstede gaan 's nachts sa-
men surveilleren in beide ge-
meenten. Ze kunnen dan tus-
sen 18.00 en 07.00 uur twee
patrouilles laten rijden.

(Haarl. DagbI.)

• De rellen van 30 april in
Amsterdam hebben het rijk
naar schatting 7,5 miljoen
gulden gekost. (AD).

• De adviseur voor de
ruimtelijke ordening van de
Raad van State is het met de
provincie Utrecht eens, dat
de AVD van Driebergen naar
Veenendaal moet verhuizen.
De gemeenteraad van Drie-
bergen wil de dienst houden,
omdat zij een tekort aan
arbeidsplaatsen heeft. Maar
de Rijksgebouwendienst ver-
wacht niet, dat de AVD zal
uitgroeien tot 1000 man, zo-
dat er geen noemenswaardige
bevolkingsdruk op Drieber-
gen te verwachten is.

(Utr. Nieuwsblad)

• In het Paleis van Justitie
in Den Haag is onlangs een
zitting geschorst wegens ge-
brek aan parketwachters. Er
waren op de zittingsdag vier
personeelsleden aanwezig; 23
waren thuis. Om overuren in
te halen. (Het Vaderland)

• De Gennepse Rijkspolitie
maakt gebruik van een 'spe-
ciale behandeling' voor scho-
lieren die zonder fietsverlich-
ting rijden. Als blijkt dat het
licht het wel doet maar de
berijder simpelweg de dyna-
mo niet gebruikt, stellen de
politiemensen voor de ban-
den leeg te laten lopen en de
weg verder lopend af te leg-
gen. (Gelderl.)

• Het distrikt Groningen
van de Rijkspolitie gaat als
eerste korps in Nederland
werken met een basis-
beleidsplan voor het optre-
den bij overtredingen. (AD)

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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RP-23 neemt kudde

schapen aan boord

DODEWAARD. - Als er
één schaap van de dam is,
volgt de rest nog niet van-
zelf. Dat heeft de bemanning
van de RP 23 uit Nijmegen
ervaren, toe ze 33 schapen
wilden redden die door het
snel wassende water van de
Waal op de uiterwaarden
verrast waren. Tengenover
de kerncentrale van Dode-
waard hadden ze hun toe-
vlucht gezocht op een eiland-
je dat nog net niet onder wa-
ter stond.
Het mekkerende gezelschap
werd gered door de patrouil-
leboot RP 23. Aanvankelijk
zonder assistentie van ande-
ren, maar later met hulp van
de landdienst van de RP, als-
mede vier jongens, werden
de schapen aan boord van de
patrouilleboot gehesen. Dat

viel niet mee. Wanneer het
ene schaap aan boord kwam
dook het andere er weer af.
Uiteindelijk lukte het met
vereende krachten om de 33
beesten te laden en aan
boord te houden: 25 op het
achterdek en 8 op het voor-
dek. De blèrende passagiers
werden afgeleverd bij de los-
wal te Deest, waar een vee-
wagen voor het verdere
transport zorgde.
Twee pony's die eveneens
hun toevlucht hadden ge-
zocht op het eilandje, wer-
den door de politieboot naar
hoger gelegen gebied ge-
jaagd.
De bemanning van de RP 23
had anderhalf uur nodig om
het danig vervuilde schip
schoon te schrobben, want
de schapen hadden behalve
een penetrante stank ook
nog wat anders achtergela-
ten. . . (Schuttevaer)

's-Gravendeel blijft

exklusief behuisd

DORDRECHT. - De groep
's-Gravendeel heeft een
nieuw buro ter beschikking
gekregen. Het nieuwe onder-
komen behoort uiterlijk tot
de meest in het oog springen-

de gebouwen van 's-Graven-
deel.
Aan een dergelijke exklusieve
rol is de Rijkspolitie van de-
ze gemeente wel gewend: 26
jaar lang woonde zij in een
- na de Watersnoodramp
van '53 - door de Oosten-
rijkse regering geschonken
woning. (JCdG)

Waardering voor

Koene Haak

EINDHOVEN. - Op 15 no-
vember was het 25 jaar gele-
den, dat Koene Haak werd
aangesteld als reserve-
wachtmeester in Gemert. Een
kwart eeuw lang deelde de
reservist lief en leed met de
beroeps- en reservekollega's
van de groep. Dat was aan-
leiding genoeg voor wat eer-
betoon, vond burgemeester
drs. A. L. Heidens.
Daarom werd er in de trouw-
zaal van het gemeentehuis
een receptie gehouden. Bij
die gelegenheid werden veel
waarderende woorden
gesproken en ontving Haak
een 'Certificaat van Waar-

dering' van de Eindhovense
distriktskommandant.
's Avonds was er een feestje
met 'levende muziek' en vele
(politie- )vrienden. (GAW)

Oud: Oostenrijkse woning.

Nieuw: Heeft Rijksgebouwendienst

het platgetreden pad verlaten?
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Harlingse adspiranten

schieten op de COME

NEERIJNEN . - Doordat
de nieuwe schietbaan van de
opleidingsschool in Harlin-
gen is afgekeurd, konden de
adspiranten niet geoefend
worden in schietvaardigheid
voor het Politiediploma A.
Renovatie van de baan zou
te veel tijd in beslag nemen.
Daar konden de jonge
wachtmeesters niet op wach-
ten.
In opdracht van de Alge-
meen Inspecteur verhuisden

Foto P. H. M. van Hout

daarom bij toerbeurt groe-
pen adspiranten naar Neerij-
nen, van waaruit zij prak-
tisch vuurwapenonderricht
kregen. Honderdveertig
adspiranten legden met goed
gevolg het schietexamen af,
zodat dit onderdeel voor hen
geen belemmering meer bete-
kent voor het behalen van
het diploma. De plotselinge
'inval' van de adspiranten op
de COME had tot gevolg,
dat een geplande primaire
M.E.-opleiding wegens ge-
brek aan legeringsruimte
moest worden geschrapt.

(SGvdR)

Herhaling symposium

'Sexueel misbruik van

kinderen en jonge

adolescenten'

Gezien de grote belangstel-
ling voor het symposium
'Sexueel misbruik van kinde-
ren en jonge adolescenten' ,
dat op 30 januari werd ge-
houden, hebben de organisa-
toren besloten dit symposium
op 20 maart 1981 te her-
halen.
Inleiders zijn onder anderen:
de psycholoog dr. W. H. G.
Wolters ('Sexueel misbruik
van kinderen: tussen droom
en daad'), gernpo-inspektrice
mr. A. S. C. Visser ('Hoe
draagt de politie bij aan de
opvang van het sexueel mis-
bruikte kind'), gynaecoloog

26

drs. E. G. C. van Seumeren
('Is medisch onderzoek wen-
selijk?'), psychiater prof.
F. H. L. Beyaert ('Profiel
van een dader?'), psychiater
dr. M. D. Lamping ('In hoe-
verre kan de wet emoties en
geweten bepalen? Hulpverle-
ning aan reclassanten') en
socioloog drs. J. H. Visser
(' Jeugd, sex en prostitutie').
Na de middag wordt er ge-
diskussieerd in groepen en
vindt er een paneldiskussie
plaats.
De kosten voor het symposi-
um (inklusief lunch en bor-
rel) bedragen f 100,-.

De bijeenkomst wordt ge-
houden in het Wilhelmina
kinderziekenhuis in Utrecht,
Nieuwe Gracht 137. Voor in-
formatie en inschrijving:
tel. 030-320274.

Mr. J. H. N. Berns

beëdigd

Mevrouw Berns werd op 1
september 1980 benoemd tot
officier der Rijkspolitie 2e
klasse bij het korps. Zij is
ingedeeld als officier-
toegevoegd bij de staf van
het distrikt Nijmegen. (AH)

1 IJMEGEN. - Op 18 de-
cember werd mevrouw mr.
J. H. N. Berns door de Al-
gemeen Inspecteur P. J.
Plattel op het distriktsburo
in Nijmegen, beëdigd. (Foto: Techn. rech. Arnhem)

DORDRECHT. - Het dis-
trikt Dordrecht heeft er een
meldkamer bij. De RP'ers
Clements en Den Boer van
de groep Barendrecht hebben
hun armen eens flink uit de
mouwen gestoken en in eigen

beheer een meldtafel ge-
bouwd.
De tafel herbergt: telefoon,
mobilofoon, portofoon, een
alarmlijn, een rechtstreekse
verbinding met de Rotter-
damse brandweer, een inter-
com met de brandweergarage
in Barendrecht, een auto-
matische telefoonklapper en
de radio met cassette-
recorder. (JCdG)
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Zien we het politie-minivoetbalteam terug?

ARNHEM. - "Jullie wor-
den als je niet meer kunt lo-
pen, met de brancard terug
gebracht naar de kleed-
kamer."
Of het dit spontane aanbod
van coach Jaap Viergever
was of de wetenschap dat er
vijfduizend bezoekers in de
Rijnhal en enkele miljoenen
tv-kijkers hun prestaties zou-
den gadeslaan, - een feit is
dat het politie-mini-
voetbalteam op 29 januari
een uitstekende wedstrijd te-
gen het team met beroemde
Westduitse voetbalnamen
heeft gespeeld.
Voor de derde maal in het
lopende tv-seizoen trad het
politieteam op voor de ka-
mera's van de NCRV. In dit
seizoen reikten de voetbal-
daden van de politie welis-
waar niet meteen tot grote
hoogten, maar in stijgende
lijn kon de mini-kompetitie
worden afgesloten.
"Geen wonder dat we niet
meteen volwaardig slag kon-
den leveren met de gerouti-
neerde teams die al vijf of
zes jaar meedraaien. Zij ken-
nen de spanning om tussen
het vele publiek te spelen en
de typische omstandigheden
van een zeer warme Rijnhal
of de met van de dernies af-
komstige uitlaatgassen."
Aldus Cees Bolman uit Eind-
hoven die als kontaktman
met het team meeloopt.
Tweemaal kwamen de
politiemannen al in het veld.
De eerste wedstrijd werd
gespeeld tegen de Belgen,
van wie ze met 10-4 verloren.

Tegen Oost-Nederland gin-
gen de politiemensen met
12-2 ten onder.
Het sterk gemotiveerde team
liet in de eerste twintig minu-
ten reeds zien, dat het niet
van plan was zich door de
'oude Duitse kanonnen' als
keeper Wolfgang Fahrian
(Berlin, Fortuna Köln),
Wolfgang Overath (FC
Köln) , Uwe Seeler (HSV),
Wolfgang Weber (FC Köln),
Herben Wimmer (Mönchen
Gladbach), Lothar Emrne-
rich (Borussia Dortrnund),
Hannes Löhr (FC Köln),
Horst Köppel (Mönchen
Gladbach) en Helmuth Hal-
Ier (Torino) op achterstand
te laten zetten.

a de rust (stand 5-4 voor
de politie) bepaalden de
Duitsers met hun techniek en
raffinement het spel. Eind-
stand van 8-6 voor de Duit-
sers.

ton Dijkhuizen (manager) en
Lambert Creusen
(verzorger).
De politie-mini-voetballers
zijn te zien op 20 april a.s.
in een wedstrijd tegen Brede-

rodus in Vianen. Op 17 mei
nemen ze deel aan een inter-
nationaal zaalvoetbaltoer-
nooi in Leuven (België) en
op 30 mei aan wedstrijden in
Alblasserdam. (AH)

Het politie-mini-voetbalteam.

Op de voorgrond V.l.n.r.:

Ees Postma (GP

Opsterland), Peter Homan

(GP Rotterdam), Ad van der

Leer (RP H.I. Ambacht),

Harry van Genugten (RP

Best), Bert Peters (RP

Maastricht).

Achterste rij: Lambert Creu-

sen (RP Den Bosch, verzor-

ger), Frank Bruynestein (GP

Amsterdam), Willem van
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Laar (RP Middenbeemster),

Huub Hochs (RP Beek L.),

Jaap Viergever (RP Dor-

drecht), Anton Dijkhuizen

(kMar. Coevorden), Cees

Bolman (RP Eindhoven).

Keeper Hochs en veldspeler

Bruinesteijn waren in de

wedstrijd tegen de Duitsers

als gevolg van blessures ver-

vangen door Wim Snijders

(GP Maastricht) en Philip de

Haan (GP Rotterdam).

Elke week trainen

Het team (waarvan thans
nog niet vaststaat of het ook
zal worden uitgenodigd voor
de volgende NCRV-rnini-
voetbalkompetitie) bestaat
uit politiemensen van zowel
GP als RP. Ze werden ge-
selekteerd door middel van
wedstrijden tussen de distrik-
ten van de NPSB. De voet-
ballers komen elke week bij
elkaar om te trainen onder
leiding van de Dordtse RP-
sportinstrukteur Jaap Vier-
gever, bondscoach van het
Nederlandse politie-elftal,
daarbij bijgestaan door An-

GP Rotterdam won

Baerne zaalvoetbal-

toernooi

DORDRECHT. - Het team
van de gemeentepolitie Rot-
terdam heeft in dubbel op-
zicht de overwinning behaald
in het Baerne Kerst-

zaalvoetbaltoernooi, dat op
22 december in Barendrecht
werd gehouden.
Het team kwam niet alleen
in technisch opzicht als win-
naar uit de bus door de
meeste overwinningen te be-
halen; het veroverde ook in
sportief opzicht de eerste

27

- info intèrn - info intern - info intern -
Rp.org_RPM81_02_feb_nr.06_compri 56



plaats, door de minste straf-
punten op te lopen.
Aan het toernooi (dat z'n
naam ontleent aan een ri-
viertje dat hier in vroeger tij-
den stroomde) namen acht
teams deel: de OP-korpsen
uit Rotterdam, Ridderkerk
en Zwijndrecht en de RP-
korpsen uit Bleiswijk, H.l.
Ambacht/Papendrecht,
Poortugaal, Zevenhuizen en
Barendrecht.

Einduitslag: 1. Rotterdam,
2. H.l. Ambacht/Papen-
drecht, 3. Poortugaal.
De ranglijst om de sportivi-
teitsprij s luidde:
1. Rotterdam, 2. H.l.
Ambacht/Papendrecht,
3. Zwijndrecht.

(JCdO)

Verv. groepskommandant
W. J. W. van der Hoeven

reikte de prijzen uit.

ALOYS ROEMAAT B.V.

ERKEND VERHUISBEDRIJF

ERKEND VERHUISBEDRIJF VOOR:

• Binnen· en buitenland
• Verw. opslagl. voor inboedels

• Conteetie- en textielvervoer
• Meubeltransporten
• Immigratie verpakkingen

Rijkssmbtenal'8nl'8ge!ing

I 05443-3030 I
B.G.G. 05443-1387. TELEX: 72101

POSTBUS 68

7130 AB LICHTENVOORDE

VAN HEYDENSTRAAT 17A

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGE ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, Th. A. LEENDERS,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hal at 3,9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54,3972 LB Driebergen
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 68). tel. 050 - 133542 (thuis 05945 - 1 27981. tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 76861.

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGE BOSCH DIENST LUCHTVAART

M. J. de LEEUW, W. H. A. G. V.d. LOOU P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 072-1186 00 (thuis: 02299-2251. tel. 073 - 2151 15 (thuis: 073-56 28 331. tel. 020-1745 55 (thuis: 01725 - 1230).

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER

P. GORISSEN, J. SCHEPER, U. DE LANGE,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingell00, 8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD leeuwarden
tel. 020-22 63 22 (thuis: 020 • 137073). tel. 05100 - 2 23 45 (thui : 05100 - 8 13951. tel. 05100 . 2 30 44 (thuis: 05170 . 69 291.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT SCHOLEN:

W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, . Opleidingsschool Apeldoorn: M. DAN EL,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055-66 09 11 (thuis: 05206- B7 22). tel. 043-54222 [thuis: 04495-31 15). tel. 055.33 09 03 (thuis: 055 _ 33 73 231.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,

F. SCHOLTENS, J. L. F. MOENS, Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 81).

tel. 05920-21888 (thuis: 05920-511 741. tel. 01180 - 28085 Ithuis: 01180 - 26666). Opleidingsschool Hom: J. N. VAN KOOTEN,

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGE Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, tel. 04748-1666 (thuis: 04748 - 14711.

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: 2° Walstraat ~14, 6511 LV Nijmegen Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166- 14891. tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 . 28281. P. S. G. VAN DE RIJKEN,

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND 2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen

J. C. DE GROOT, STAFBURO VOORLICHTING, tel. 04181 . 1682 (thuis: 073-411699).

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
tel. 078- 137444 (thuis: 01804 . 26726). tel. 04752 - 25 30. Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT tel. 030 . 784848 (thuis: 030 • 76 25 481.

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADOELEE, Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: De Holle Bilt 13, 3732 HM De Bilt Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 040 . 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06). tel. 030 - 7637 11 (thuis: 03438 - 28 651. tel. 055 . 33 09 59

DISTRICT 's·GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE RESERVE RIJKSPOLITIE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST, D. G. VAN DE WITIE,
Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JO Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle St. Annastraat 26, 1411 PH Naarden
dorp, tel. 071 . 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30 231. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681. tel. 02159 . 4 25 79
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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.

Korpsnieuws (1)

Vanmorgen ontving ik, evenals al mijn
Rijkspolitiekollega's het 'interne infor-
matieblad' van het korps Rijkspolitie:
KORPSNIEUWS.
Vol verwachting verwijderde ik de dure
adresband om iets nieuws te gaan lezen.
Tot mijn grote verbazing trof ik echter
geen nieuws aan, maar vier pagina's
herhaling van brieven die ons door Al,
DC of CPVC al waren toegezonden. En
zo de informatie nog niet was verstrekt
door deze instanties, had de landelijke
pers ons al uitgebreid over de materie
geïnformeerd. Kortom een informatie-
blad zonder nieuws. Mogelijk vermoedt
men in Voorburg dat de leden van het
Korps het zo druk hebben dat ze niet in
de gelegenheid zijn dagbladen, brieven
of vakliteratuur te lezen. Ik moet hen
echter geruststellen: aan de basis van het
korps wordt wèl gelezen. Het naar mijn
mening dure Korpsnieuws gaat daar-
door bij velen rechtstreeks naar de prul-
lebak. En dat is toch jammer. Volgens
hen die mij daarover informeerden be-
lopen de kosten van het blad - inklu-
sief verzendkosten - bij een oplage van
10.000 stuks meer dan tienduizend gul-
den. Een grote uitgave terwijl er overal
bezuinigd wordt. (Een streven waar ik
het overigens mee eens ben). De Al
heeft ons voorgerekend hoe die bezuini-
gingen moeten plaatsvinden. Mogelijk
kan er ook eens worden gedacht over
een minder duur verspreidingssysteem
van een informatieblad met echt korps-
nieuws.

P. Helmholt,
Winsum.

Korpsnieuws (2)

• Kommentaar van de afdeling Voor-
lichting bij de Algemene Inspectie:
"Misschien heeft de briefschrijver -
vanuit zijn omstandigheden gerede-
neerd - wel gelijk. Hij verkeert kenne-

lijk in de omstandigheid dat hij inzage
heeft in korrespondentie die de verschil-
lende korpsinstanties in vrij grote hoe-
veelheden aan de andere onderdelen
versturen.
Uit signalen die wij uit het Korps ont-
vingen, blijkt dat de informatie die op
deze wijze het Korps in gaat, niet ieder-
een bereikt. Om dat gebrek aan infor-
matie te verhelpen, is 'Korpsnieuws' in
het leven geroepen. Tot nu toe heeft

oorlichting zich beperkt tot het 'verta-
len' van dienstbrieven die al aan de
groepen waren verzonden. Het is de be-
doeling om in de toekomst inderdaad
meer echt korpsnieuws te gaan brengen.
Iets ervan heeft u al kunnen zien in het
'Volvo-nummer", waarin de komst van
de nieuwe surveillance-auto werd aange-
kondigd.
Met 'Korpsnieuws' hopen we een bij-
drage te leveren aan een betere kommu-
nikatie tussen de Korpsleiding en het
RP-personeel. Dat kost natuurlijk geld.
Het lijkt ons echter wat voorbarig om
de financiën die daarmee zijn gemoeid,
bij voorbaat al als weggegooid te
bestempelen.
Overigens.hadden we het best aardig ge-
vonden als briefschrijver zijn opmer-
king rechtstreeks aan ons adres had ver-
zonden. Naar de afdeling Voorlichting.
De naam zegt het al."

Kritiek

In uw blad verschijnen nogal eens inter-
views met scheidende funktionarissen.

Bij het lezen daarvan valt mij vaak op,
dat deze mensen (meestal politieofficie-
ren) dan de puntjes op de i zetten als het
gaat over het funktioneren van het
korps Rijkspolitie. Bij die gelegenheden
worden dan aspekten naar voren ge-
haald, waarmee men gedurende zijn
loopbaan op een wat minder gunstige
wijze gekonfronteerd werd.
Ik verwijs hierbij naar het gesprek met
de heer F. Brink in het RPm van decem-
ber 1980.
Op zichzelf vind ik het een goede zaak,
dat men in positieve zin kritiek uit over
het reilen en zeilen bij het Korps. Ik
vraag mij echter af waarom deze kritiek
pas geuit wordt bij het afscheid van be-
treffende ambtenaar. Heeft men daar-
voor tijdens de ambtsperiode geen gele-
genheid gehad? En als dat dan wel het
geval is geweest, hoe komt het dan, dat
er geen resultaten zijn geboekt met die
kritiek? Met andere wooren. Wie is er
eigenlijk verantwoordelijk voor de gang
van zaken bij het Korps? En zo er geen
mogelijkheid is geweest om op de daar-
voor bestemde plaatsen kritiek te uiten,
vraag ik me af hoever de invloed van
een officier van het Korps eigenlijk
gaat.
Het komt bij mij vreemd over, dat het
korps Rijkspolitie beschikt over een
groot aantal akademisch geschoolde of-
ficieren en dat er dan toch nog zoveel
ontevredenheid heerst.

C. A. van Kaam,
Goirle.

Kon. Marechaussee
Door een technischevergissingis het omslagartikelover
de Koninklijke Marechaussee ('Gaat Marechaussee
plaats van Rijkspolitie innemen?') in het januari-
nummer van RP-magazineanoniemgebleven.Op ver-
zoekvan lezersdelenwij hierbijalsnogmede,dat het in-
terviewmet mr. M. 1. P. D. baron van Harinxma thoe
Slooten en brigade-generaalF. J. van Lier gemaakt is
door RPm's redaktievoorzitterF. J. C. M. vanEtten en
eindredakteurA. K.Aartsma. (Red.RPm)
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HÜ had liever die winters
van vroeger
" Vroeger!" riep hij opgewekt, terwijl

zij de straat uitreden, "vroeger fietsten

we 's winters altijd. De jeugd van tegen-

woordig is niets meer gewend; dat komt

door die auto's en zo ... papkerelsl"

De wind en de sneeuw sneden hen in het

gelaat. Gezien het heugelijke feit dat

door de hoog opgewaaide sneeuw geen

auto het dorp in of uit kon, zelfs een

G.S.A. niet, had hij in een overmoedige

bui een kloek besluit genomen. Zij zou-

den onze rijwieltoelage es even weer

waar maken en per fiets de noodsituatie

in en rond het dorp in ogenschouw ne-

men.

Zijn maat fietste zwijgend en met een

verbeten gezicht naast hem. De storm-

band onder de kin.

"Geen kijkll " riep hij; "dat kom door-

dat je die pet nooit op hebt; dat ding

heeft in een jaar tijd-nog geen kans ge-

zien om de vorm van de kop over te ne-

men; dat was vroeger anders ... l!"

De maat bewaarde het diepste stilzwij-

gen en blikte hem slechts verwijtend

aan.

" Vroeger liet men een meerdere aan de

rechterkant rijdenll " brulde hij, "maar

daar hebben ze tegenwoordig helemáál

geen kaas meer van gegeten!"

Het gewenste effect werd niet bereikt.

Zonder te "happen" kromde de kollega

de rug en trapte vinnig door. Zijn voor-

wiel iets voor de zijne. Omdat hij zich

natuurlijk niet wilde laten kennen, volg-

de hij het gestaag groeiende tempo. De

ademhaling versnelde en de spraak ver-

stomde. Langzamerhand verbeeldde hij

zich dat de ketting bevroor. "Morgen

stop ik met roken ", hijgde hij. De maat

zweeg. Hij zag dat z'n baard en snor wit

waren van het ijs. De ander "nam" de

sneeuwduinen zo gemakkelijk, dat hij

zich er langzamerhand aan begon te er-

geren. "Als je maar geregeld naar de

dienstsport kon ... ", probeerde hij. Ze
naderden het einde van de bebouwing.

De wind gierde zo nu en dan van rechts,

tussen de huizen door, de weg over. Hij

was blij dat hij links reed ...

"Wacht! Ik zal je rechts laten rijden,

zoals het hoort", riep z'n maat, de daad

bij het woord voegend. "Barst", mom-

pelde hij. Het was zijn bedoeling om op

te merken dat men vroeger een opper

niet tutoyeerde, doch hij had er de

moed niet meer voor; en zo hij de moed

had gehad, was hem de kans daartoe

wel ontnomen, want zij hadden de be-

bouwde kom verlaten.

Nu bleek pas goed wat een noodweer

het was.

Z'n wenkbrauwen waaiden voor z'n

ogen; z'n adem stokte en z'n linker elle-

boog, waar hij normaal vrij goed mee

kon werken, raakte ongekontroleerd het

stuur van de maat.

30

Ze klapten beiden tegen de wereld. Zijn

niet verankerde pet v/oog af en raasde

de witte woestijn in. Maat schoot over-

eind en had het kledingstuk, dat hem

doorgaans iets gróter maakte dan de

rest, binnen de 100 meter achterhaald.

"Ik liep vroeger ook een knappe 100

meter ... ", kreunde hij. Over een pijn-

lijk lichaamsdeel wrijvend, kroop hij

overeind. Gek, dat alles om je heen wit

kan zijn, terwijl je het toch donker in-

ziet - peinsde hij.

"Kom op ouwe, we gaan terug naar de

kachel!" riep maat.

Ouwe? Zei hij ouwe!

Vroeger had je het lef niet om ...

Hij had liever de winters van vroeger!

(Uit sportnieuws R.S.O.G.)

gevestigd in het voormalig
A Koninklijk Weeshuis te Buren iGtd.}

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: j mei - 1 oktober van dinsdag tlm vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.). Telefoon 03447-1256.
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Distrikt Alkmaar

Per 1-7-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wester-

Koggenland adj. J.A.

Groot, geb. 10-10-1935. Hij

was voordien ambt. Opl, en

Vorming Staf distr. Alk-

maar.

Jansen, G.G. te Bergen per 1-2-81 verplaatst naar

Alkmaar.

Jansma, A. te Medemblik per 1-1-81 aangesteld

als res. wmr.

Steketee, L.B. te Noorder-Koggenland per 1-1-81

aangesteld als res. wmr.

Wo uts, J.F.A. te Wieringermeer per 1-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Parket-

politie Amsterdam adj.

C.D. Compaan, geb. 6-9-

1926. Hij was voordien plv.

groepscdt. Parketpolitie

Amsterdam.

Per 1-8-80 aangewezen als

cdt. van de groep Groenlo

(distr. Apeldoorn) adj.

P.W.N. van Deursen,

geb. 12-10-1926. Hij was

voordien groepscdt. Ben-

nebroek.

Halfweg, G.F. owmr. te Amsterdam per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Hollander, H.J. res. wmr. te IIpendam per 15-12-

80 de dienst verlaten.

Untmeijer, A. te Blaricum per 1-1-81 aangewezen

als plv. gr. st. rayoncdt. Blaricum.

Per l-ó-al aangewezen als

OOt. van de Recherchegr.

Amsterdam adj. P.W. Ut,

geb. 12-4-1938. Hij was

voordien p . cdt. Recher-

chegr. Amsterdam.

personalia

Klooster, R. te Haarlemmerheide per 1-1-81 aan-

gewezen a pIv. cdt. parketpolitie te Amsterdam

en tevens bevorderd tot adj.

Distrikt Apeldoorn

Per 1-7-00 aangewezen als

cdt. van de groep Ubber-

gen distr. ijrnegen) adj.

H. Dekker, geb. 15-5-

1941. Hij was voordien plv.

groepscd . Dronten.

Hasselo, H. res. wmr. I te Eibergen per 15-12-80 de

dienst verlaten.

Koster, J.W. res. wmr. I te Doornspijk per 1-1-81

de dienst verlaten.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Doorn

(distr. Utrecht) adj. J. Kuy-

per, geb. 28-2-1929. Hij

was voordien groepscdt.

Vorden.

Kuijt, T. res. wmr. te Putten per 15-12-80 de dienst

verlaten.

Lugtenberg, W. res. wmr. te Voorst per 15-12-80

de dienst verlaten.

Distrikt Assen

Brinkman, L. wmr. te Beilen per 1-10-80 verplaatst

naar Roden.

Bronts, L.J.M. wmr. te Coevorden per 1-10-80

verplaatst naar Rolde.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Borger

adj. W. Dijkstra, geb. 1-4-

1934. Hij was voordien plv.

groepscdt. Borger.

Elzer, H. wmr. I te Nieuwlande per 1-10-80 ver-

plaatst naar Schoon oord .

Grevink, J. wmr. te Beilen per 1-1-81 verplaatst

naar Nieuwlande.

Hoekstra, J. wmr. te Nieuw Schoonebeek per 1-

10-80 verplaatst naar Nieuw Schoonebeek.

laan v.d., J.B. wmr. te Coevorden per 1-10-80

verplaatst naar Zuidlaren.

lamberts, E.J. wmr. te Beilen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Smilde.

leeuw de, G. te Zuidwolde per 1-1-81 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Borger.

Maris, A. owmr. te Gasselternijveen per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Nieborg, P.J. wmr. te Beilen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Smilde.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Zuidlaren

adj. L. v.d. Ploeg, geb. 17-

9-1923. Hij was voordien

plv. groepscdt. Zuidlaren.

Pomp, H. res. wmr. I te Borger per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Strijker, G. res. wmr. I te Ruinen per 15-12-80 de

dienst verlaten.

Schuring, A. res. wmr. te Borger per 15-12-80 de

dienst verlaten.

Veen van der, G. res. wmr. te Zuidwolde per 15-

12-80 de dienst verlaten.

Walstra, R. wmr. I te Assen per 15-9-80 verplaatst

naar Hooghalen .

Zijlstra, R.J. wmr. te Coevorden per 1-10-80 ver-

plaatst naar Buinen.
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Distrikt Breda

Bastings, E.H.J.P. wmr. te Oudenbosch per 1·1·

81 verplaatst naar Rijen.

Blom, J.A.A. wmr. te Oudenbosch per 1·1·81ver-

plaatst naar Raamsdonksveer.

Buijsse, G.A. wmr. I te Breda per 2·8·80 verplaatst

naar Veldhoven.

Dirne, C.J.H. wmr. te Oudenbosch per 1·1·81ver-

plaatst naar Dongen.

Dongen, A.G. te Rijen per 1·1·81 aangesteld als

res. wmr.

Dongen, H.M.M. res. wmr. te Terheijden per 15-

12·80 de dienst verlaten.

Hoekman, A.G. res. wmr. I te Zundert per 1·1-81

de dienst verlaten.

Hoondert, P.J.H. wmr. te Oudenbosch per 1-1-81

verplaatst naar Steenbergen.

Per 1-5-80 aangewezen als

cdt. van de groep Prinsen-

beek adj. P.A. Pruijsers,

geb. 24-2-1933. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Prinsenbeek.

Stoop, J. res. wmr. I te Zevenbergen per 1-Hll de

dienst verlaten.

Verboon, W. wmr. te Oudenbosch per 1·1-81 ver-

plaatst naar Geertruidenberg.

IJpelaar, H.M. wmr. te Dongen per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Janssen, F.J.Th. owmr. te Dordrecht per 5-1-81

verplaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Visser, A. te Dordrecht per 1-1-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Voorburg.

Wagner, F.A. res. wmr. te Hellevoetsluis per 15-

12-80 de dienst verlaten.

Distrikt Eindhoven

Deurzen, L.H. res. wmr. I te Budel per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Gompel van, H.J.A.M. te Hapert per 1-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hoogendoorn, C. res. wmr. te Eindhoven per 1·1-

81 met f.l.o.

Mesu, W. wmr. I te Heeze per 1-2-81de dienst ver-

laten.

Stoop, P.J.J. te St. Oedenrode per 15-12-80 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt 's-Gravenhage

Bergman, H.H.A. wmr. te Oosterwolde per 1-1-81

verplaatst naar Benthuizen .

Blitterswijk van, E. res. wmr. te Nieuwerkerk a.d.

Ijssel per 15-12-80 de dienst verlaten.

Per 1-7-80 aangewezen als

cdt. van de groep Nieuw-

koop adj. H. leppink, geb.

30-11·1940. Hij was voor-

dien plv. groepscdt. Nieuw-

koop.

Rademaker, A.T. te Sassenheim per 15-12-80

aangesteld als res. wmr.

Per 1·9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Lisse adj.

J. v.d. Schee, geb. 23-5-

1944. Hij was voordien plv.

groepscdt. Sassenheim.

Schoneveld, J.M. res. wmr. I te Rijnsburg per 1-

HI1 de dienst verlaten.

Per 1-0-80 aangewezen als

cdt. an de groep lekker-

erk adj. P.A. Schoonho-

ven, geb. 8-3-1937. Hij was

voordien p . groepscdt.

le erker.

Zeef, J. wmr. te Pijnacker per 1-1-81 verplaatst

naar Ro erdam.

Distrikt Groningen

Bangma, J. res. wmr. te Appingedam per 15-12-

80 de dienst verlaten.

Demmers, J A.P. owmr. te Groningen per 1-11-

80 verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Fokkens, E.B. res. wmr. te Slochteren per 15-12-

80 de dienst verlaten.

Per 1-7-80 aangewezen als

cdt. van de groep Hefshui-

zen adj. S. de Gries, geb.

7-7-1946. Hij was voordien

plv. groepscdt. Hefshuizen.

Prins, H.P. wmr. I te Bedum per 1-11-80verplaatst

naar Groningen.

Seubring, A. owmr. te Slochteren per 1-1-81 be-

vorderd tot adj. en verplaatst naar Raalte (distr.

Zwolle!.

Sipma, R.G. wmr. te Noordbroek per 1-4-80 be-

vorderd tot wmr. I.

Snijders, J.W. owmr. te 't Zand per 1-10-80 ver-

plaatst naar Muntendam.

Velde v.d., G. wmr. te Scheemda per 1-10-80 ver-

plaatst naar Grootegast.

Per 1-5-80 aangewezen als

cdt, van de groep Munten-

dam adj. F. Wierda, geb.

7-4-1929. Hij was voordien

plv. groepscdt. Munten-

dam.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Adam, W.J.M. res. wmr. te St. Anthonis per 15-

12-80 de dienst verlaten.

Eck van, P.M. res. wmr. te Vierlingsbeek per 15-

12-80 de dienst verlaten.

Hassing, J.H.J. wmr. I te Boxtel per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. en aangewezen als postcdt. Rietho-

ven.

Jilissen, J.P.M. res. wmr. te Boxmeer per 1-1·81

de dienst verlaten.

Kipping, G.J. res. wmr. I te Heusden per 15-12·80

de dienst verlaten.

Marcellis, J.C.P. res. wmr. te Rosmalen per 15-

12-80 de dienst verlaten.

Peters, J.H.M. res. wmr. te Oploo per 15-12-80de

dienst verlaten.

Zwieten van, J.C.F. wmr. te Veghel per 1-2-81

verplaatst naar Enkhuizen (distr. Alkmaar).

Distrikt Leeuwarden

Bakker, T. wmr. I te Balk per 1-11-80 verplaatst

naar leeuwarden.

Boekhout, P.H. te Koudum per 1-12-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Franeker.

Brouwer, J. owmr. te Oosterwolde per 1-10-80

verplaatst naar Joure.

Groeneweg, O.W. adj. te leeuwarden per 1-2-81

verplaatst naar Mantgum.

Hoekstra, J.H. wmr. te Oosterwolde per 1·10-80

verplaatst naar Ternaard.

Per 1-7-80 aangewezen als

cdt. van de groep Terschel-

ling adj. A.J. Hoogstra,

geb. 22-5-1942. Hij was

voordien postcdt. Schier-

monnikoog.

Jong de, J.C. wmr. te Damwoude per 1-10·00ver-

plaatst naar Ouderkerk a.d. Amstel (distr. Amster-

dam).

Keizer, R.R. wmr. te Joure per 1-10-80 verplaatst

naar Stiens.

Kienstra, J.D. te Joure per 1-10-80verplaatst naar

St. Anna Parochie.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de Verkeersgr.

leeuwarden adj. S. Krol,

geb. 6-5-1921. Hij was voor-

dien plv. cdt. Verkeersgr.

Leeuwarden.
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Het komt in de bus!

u echt de deur niet uit. Die komt gratis en
voor niets bij u in de bus.

Mistu nog .Shell helpt'vdeeltjes?
Vraag die dan aan bij: Shell Verzendcentrale,
Antwoordnummer 3010.2500 WN Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Uw vragen over produkten, over
auto's of autorijden kunt u sturen naar:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v.,
Afdeling Klantenservice ~K/k),
Antwoordnummer 175.3000 VB Rotterdam.
Ook hierbij is geen postzegel nodig.

Shell helpt @

Mars. B. wmr. I te Vlieland per 14-11-80 verplaatst

naar Hoogeveen.

Nagel. J. wmr. te Damwoude per 1-10-80 ver-

plaatst naar Warga.

Nauta. R. wmr. te Oosterwolde per 1-10-80 ver-

plaatst naar Schagen .

Reitsma. A.B. wmr. te Sexbierum per 1-11-80 ver-

plaatst naar Hollum.

Rodenburg. W.S.M. wmr. te Joure per 1-10-80

verplaatst naar Wormer (distr. Amsterdam!.

Roorda, H. wmr. te Joure per 1-10-80 verplaatst

naar Veenwouden.

Schrader. A.T.H.J. wmr. te Damwoude per 1-10-

80 verplaatst naar Voorschoten (distr. 's-Graven-
hage!.

Sietsma. S. wmr. te Oosterwolde per 1-10-80 ver-

plaatst naar Huissen (distr. Nijmegen!.
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Smedema, e. wmr. te Damwoude per 1-10-80 ver-

plaatst naar Dokkum.

Smit v.d .• A. wmr. te Damwoude per 1-10-80 ver-

plaatst naar Voorschoten (distr. 's-Gravenhaqe).

Tepper. J.A. te Lemmer per 1-11-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Zwaagwesteinde.

Veen van, W. wmr. te Joure per 1-10-80 verplaatst

naar Zijpe (distr. Alkmaar).

Verkaik, J.D. wmr. I te Rinsumageest per 1-7-80

verplaatst naar Damwoude.

Visser P. te Dokkum per 1-1-81 aangesteld als res.

wmr.

Vreeze de. F.P. owmr. te Arum per 1-10-80 ver-

plaatst naar Witmarsum.

IJpma. e. wmr. te Anjum per 1·10-80 verplaatst

naar Metslawier .

Distrikt Maastricht

Bogers. C.J.A. wmr. I te Schaesberg per 1-2-81

verplaatst naar Ubach over Worms.

Boumans. H.L. res. wmr. te Simpelveld per 15-12-

80 de dienst verlaten.

Craenen, J.J. wmr. I te Mechelen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Epen.

Driessen, J.H.F.M. te Maastricht per 1-1-81 be-

vorderd tot adj.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Ubach

over Worms adj. P.G.S.M.

Geurts. geb. 3-8-1942. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Schaesberg.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de Verkeersgr.

Maastricht adj. J.H. Gol-

steijn. geb. 13-6-1922. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Verkeersgroep

Maastricht.

Pardair. J.M.A. te Ulestraten per 1-1-81 bevor-

derd tot owmr. en aangewezen als postcdt. Klim-

men.

Retrae, J.H.M. res. wmr. te Eijsden per 1·1-81 de

dienst verlaten.

Schmetz. J. res. wmr. I te Wittem per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Stevens. P. res. wmr. I te Maastricht per 15-2-80
de dienst verlaten.

Van Rossem-de Rijcke. I.E.M. te Axel per 15-12-

80 aangesteld als res. wmr.

Verhoeven-van Hoecke. A.M.F. te Axel per 15-

12-80 aangesteld als res. wmr.

Distrikt Middelburg

Per 1-7·80 aangewezen als

cdt. van de groep Roden

(distr. Assenl adj. G.

Hoogerwerf. geb. 25·12-

1946. Hij was voordien

postcdt. Aardenburg .

Semmeling. L.F. wmr. I te Roermond per 14-2-81

verplaatst naar Horn.

Wilbers. A. res. wmr. I te Bergen per 1-1-81 met

f.l.o.

Wijnhoven. res. wmr. I te Bergen per 1-1-81 met

f.l.o.

Distrikt Nijmegen

Ariaans. G.J.e.M. wmr. te Eist per 17-1-81 ver-

plaatst naar Bergen (distr. Alkmaar!.

Berntsen, W.F. res. wmr. te Wisch per 1·1-81 met

f.l.o.
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Derks. C.J.M. wmr. te Ubbergen per 17-Hll ver-

plaatst naar Siebengewald (distr. Roermondl.

Frieling. H.D.J. owmr. te Silvolde per 1-2-81 ver-

plaatst naar Terborg .

Houkes. F.G.T. wmr. I te Didam per 1-2-81 ver-

plaatst naar Elspeet (distr. Apeldoorn •.

Post. F. te Ulft per 1-1-81 bevorderd tot 0 • e

verplaatst naar Ambt-Delden (distr. Zwo I
Verbeek. T. te Buurmalsen per 1-1-81 bevorderd

totowmr.

Verlaan. N. te Wychen per 15-12-a:Jaangesteld

res. wmr.

Vissers. A.J. te Waardenburg per 15-12-a:Jaa -

gesteld als res. wmr.

Wieland. R.J. res. wmr. te Berg per - -8 me!

f.l.o.

Winkel te. A. te Heerde per 1-2-81 bevoroerd '0

owmr. en verplaatst naar Silvolde.

Wijgman. R. te Lemelerveld per -1-8 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Dinxperlo.

Distrikt Roermond

Gemert van. J.W.M. te Baexem per 7- -8 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar orn opl.

school).

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Swalmen

adj. C. Schutte. geb. 8-5-

1932. Hij was voordien plv.

groepscdt. Swalmen.

in memoriam

Simons. L.J.

wmr. te Swalmen

geb. 28-6-1957

overl, 7-1-1981

------------------------------

Distrikt Utrecht

Per 1-8-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wijk bij

Duurstede adj. P.W. Blan-

kendaal. geb. 21-2-1933.

Hij was voordien plv.

groepscdt. Wijk bij Duur-

stede.

Donkervoort. R. wmr. I te Lopik per 8-12-a:J ver-

plaatst naar Bilthoven.

Haeften van. J.H.P. wmr. I te Woudenberg per

25-10-80 verplaatst naar Utrecht.

Kazius. A.A. wmr. I te Rhenen per 27-1G-80 ver-

plaatst naar Driebergen .

Kleij v.d .• J.Th. wmr. te Renswoude per 27-10-80

verplaatst naar Driebergen.

Leusden van. E.J.M. wmr. te Vleuten per 1-10-80

verplaatst naar Bunnik.

Lauwers. M. wmr. te Rhenen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Ma den (distr. Nijmegen).

eerveld. D_ te Leusden per 1-1-81 aangesteld als

ras.

eijer, H. owrnr. te Bunschoten per 1-9-80 ver-

plaatst naar De Bilt.

Oudenampsen. G.H. owmr. te De Bilt per 1-12-80

naar Soestdijk (VDKHl.

Overeem. C. te Renswoude per 15-12-80 aan-

gesteld a res. wrnr.

Plan -nga. G.E. wrnr. I te Driebergen per 3G-8-80

aar Utrecht.

Schoe. T.E.W. te Breukelen per 15-12-80 aan-

gast a ras. wmr.

Stad K. _I te Vinkeveen per 1-9-80 verplaatst

naa . hol.

Stra e v.d., Ch. wrnr. te Bunnik per 27-10-80 ver-

p!aa::s: naar Driebergen .

Verkaik. A. wrnr. I te Loosdrecht per 15-11-80 ver-

'\Sa' Amsterdam Idistr. Amsterdam).

Vlug. C. te Breu elen per 15-12-80 aangesteld als

ras.

e j van. .J. wrnr. I te Achterberg per 1-1-81

I .0.

Distrikt Zwolle

Gillot. J.J. te Borne per 1-1-81 aangesteld als res.

wmr.
Klok. M. wmr. I per 1-1-81 de dienst verlaten.

Lange de. L.A. te Borne per 1-1-81 aangesteld als

res. wmr.

Meijer. J.A. te Raalte per 1-12-80 bevorderd tot

adj.

Per 1-6-80 aangewezen als

cdt. van de groep Wierden

adj. A. Minor. geb. 27-6-

1928. Hij was voordien plv.

groepscdt. Wierden.

Mos. L.A.H. wmr. te Zwolle per 23-6-80 verplaatst

naar Groningen (distr. Groningen!.

Rodenhuis. H. wmr. te Genemuiden per 1-12-80

verplaatst naar Wijhe.

Vliet van. L.C.Th. wmr. te Vriezenveen per 1-10-

80 verplaatst naar Groet.

Wielen ter. B. owmr. te Zwolle per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Wijgman. R. te Lemelerveld per 1-1-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Dinxperlo.

lenen zonder omwegen
Doe het via een gespecialiseerde bank,

die vertrouwd is bovendien. Doe het bij de
a ionale 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-326809. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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Scholen

Gemert van, J.W.M. te Baexem per 1-1-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Horn.

Jong de, E.F.A. owmr. te Harlingen per 1-2-81

verplaatst naar Eefde (distr. Apeldoorn!.

Per 1-6-80 aangewezen als

cdt. van de groep Groes-

beek (distr. Nijmegen) adj.

B. Kreft, geb. 18-7-1934.

Hij was voordien Docent-

klasseleider Opleidings-

school Apeldoorn.

Per 1-6-80 aangewezen als

cdt. van de groep Boxmeer

(distr. 's-Hertogenbosch I

adj. G.J.M. Kusters, geb.

19-9-1939. Hij was voordien

Docent-klasseleider Oplei-

dingsschool Apeldoorn.

Rietdijk, T.A. adj. te Apeldoorn per 1-2-81 ver-

plaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn!.

Algemene Verkeersdienst

Fictoor, J. te Driebergen per 1-9-80 bevorderd tot

owmr.

Gruben, H.A. wmr. I te Driebergen per 27-9-80

verplaatst naar Roden distr. Assen).

Hassing, R.P. wmr. I te Driebergen per 25-10-80

verplaatst naar Soestdij (VDKH).

Kammenga, F. wmr. I te Driebergen per 22-11-80

verplaatst naar Gemert (distr. Eindhoven!.

Veenman, J.F.l. wmr. I te Driebergen per 30-8-80

verplaatst naar De Wijk (distr. Zwollel.

Dienst Luchtvaart

Rotman, G.J. wmr. I te Schiphol per 1-1-81 ver-

plaatst naar Eelde.

KLAS A

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/1 Horn

KLAS B

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Bruggeman, Hermans,

Burghout, Van Belzen, Engelen, adj. Van Kooten.

Tweede rij: wmrs. Van Arendsbergen, Duiverman,

Hermans, Van den Hurk, Coppelmans, De Graaf,

owmr. Collaris.

Derde rij: wmr. Garritsen, adj. Groot, wmrs. Van

Beurden, Jansen, Van Heek, Goossens, Jongen,

adj. Assendelft.

Voorste rij v.l.n.r.: wmr. Olde Engberink, adj.

Schenkman, owmr. v.d. Bergen, wmrs. Moberts,

Puts, Van Neerven, adj. Assendelft.

Tweede rij: wmrs. Mijvis, Weijers, Van Trier, Plat-

schorre, Worp, De Vries, Van Zuidland, adj. Groot.

Derde rij: wmrs. Vinckx, v.d. Louw, ZonderVan,

Voeten, v.d. Ord, Wauben, Van Okkenburg,

Weerts, Van Leeuwen.

NIEUW!I Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING (nergens goedkoper) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de 2.500,- 126 92
oplossing. Geen nolaris- of 18Xatlekoslen (slechts 1% afsluit- 3.500,- 178 128 104
commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen 5.000,- 252 184 148 126 112 75
kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120
bij dalende rente kosteloos om te zetten. f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150

120 180 240 f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210
netto in handen mnd. mnd. mnd. f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225
f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-

f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255
f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-

f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300
f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-

f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375
f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-

f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450
f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-

f 35.000,- 1.7031.212 967 819 725 655 602 525
f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-

Ook tussenliggende bedragen en hoger.
f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf _

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

DUKO
36

ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel. 052()()-19893-18244
Nteuwadresper 1 febr. '79. Ter Pelkwfjkpark8. 8011 SE ZWOLLE
Kantooruren 9(XJ21{)() uur
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Doorlopen, maar aar?

Maar weer eens een doorloper. die e
deze keer moeilijker hebben em .:t
door in de omschrijvin de cijfenj
weg te laten. U moet dus zelf uirr
waar uw woorden moeten beginnen
eindigen. Dat kost meer hoo d
en dus meer puzzelplezier.

Onder de inzenders van een 0

goede oplossing (vóór 1- maan a ..
briefkaart aan onze p eur
E. A. Boesaard, De Pothof 19. 9-1 HE
Brummen), wordt een boe en dIl

f 25,- verloot.
Veel plezier en veel su

Horizontaal: muzikale h
roos - geen enkel persoon - 0

plaats in Noord-Brabant - cr
aantekenboekje - ongelo i",e - dringt.".1
- wettig - omroep ereniging - walerw>!
wonde - rivier in Italië - v
dier - reeds - fraaie kleding - oe"
hooivork - hemellichaam - 0 - 0 -

stekelig dier - op chikken -
Drenthe - neon - deel van een - - e-
ven - recto - bijwoord - plaats in e
jet Unie - vervelend mens - 10 - il e
haver - voorzetsel - onmeet aar getal -
afbeelding van een heilige - m . j aam
- scheepstouw - muziekinstrument -
speelgoed - woede - berggeel - toespraak
- mythologische figuur - bitter vocht -
rekening - halfaap - wereldtaal - bijbelse
figuur - droog - vloer - Indisch weefsel -
plaats in Limburg.

Vertikaal: nietig verklaren - deel van
een naald - Engels telwoord - me 'klier-
uniek - loopvogel - melkleveran ier -
grote heuvel - getij - voor alle anderen -
een weinig - eencellig slijmdiertje - uur-
werk - gereed - knaagdier - jongens-
naam - schrijftafel - vreemde muDt -
nauw - proef - land in Azië - persoonlijk
voornaamwoord - in orde - kostbare
steen - berg op de Filippijnen - spoedig -
verlegenheid - plaaggeest - merkwaar-
digheid - deksel - goedgeefs - werkelijk-
heid - spil - wennen - baardje - regel -
lekkernij - godin van de dageraad - vol-

111
2

1
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

I I
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I I
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I
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I I
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I
I~!I I

I
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I
13

I
11'4 I

I
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undige - langwerpige zinken bak -
loem - aangeslibd land - Frans lid-
oord - land in Azië - rondhout - sier-

plant - deel van de vinger - oude lengte-
maat - grafvaas - niet dezelfde - sier-
plant - muzieknoot - op een rooster bra-
den - meetstok - voorzetsel.

Demonstratie-moe?

De prijsvraag 'Maak uw eigen de-
monstra tie', waarbij in de cartoon de
spandoeken van originele leuzen
moesten worden voorzien, leverde maar
weinig reakties op en daarvan was er
niet een origineel genoeg om beloond te
worden. De prijs blijft daarom in de
pot.

Oplossingen kerstpuzzels

Muurkrant: Elke verandering is geen
verbetering.
Kleine boodschap: Aan de deur worden
geen marsen gekraamd en minnen
gestreeld.
Van trans naar toren: snert.
Paardesprongpuzzel: Wij zijn ridders
zonder vrees of blaam.
Zweedse kruiswoordpuzzel:
Horizontaal: logger - ore - sen - erker -
meander - lea - centaur - dal - lnka.
Vertikaal: Florence - orka - geen - les -
are - na - elan - reuk - el - N - ti - ara.

Prijswinnaars

Van degenen die alle puzzels vlekkeloos
oplosten, kwamen tenslotte (na loting)
als winnaars uit de bus:
le prijs (f 100,-): Pieter Schout, Nas-
saust raat 3, 5616 AG Eindhoven.
2e prijs (f 50,-): G. M. Koning, G. Os-
woldstraat I, Harlingen.
3e prijs: (f 25,-): W. Dijkstra-Hol-
werda, Kallandspad 4, 8891 GS Mids-
land, Terschelling.

37
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• POLITIEKE TEST. Wat leest u hier: Bommeldin-
gen.
Als uw eerste leesreaktie 'Bommel-dingen' was, bent
u een beetje links, een NRC-Iezer of alleen maar een
echte Tom Poes-fan. Als u promt 'Bom-meldingen'
hebt gelezen, denkt u rechtser dan u zelf wellicht
denkt. Door welke krant laat u zich 's ochtends wek-
ken? Aha!

• In Driebergen krijgt de RPtW-staf een kameel als
mascotte: schip der woestijn. .

• 27 M.E.'ers.

• GEHOORD op Zuid-Beveland: "Best makkelijk,
zo'n politieperskaart. Kun je meteen zien wie je
geslagen hebt."

• Hogebomen vangen veel.

• GEHOORD in Utrecht: Ze zeggen hoeksteen,
maar ze bedoelen pispaal.

• GEHOORD van een echtgenote: 'Kennelijk zijn
die nieuwe dienstpistolen toch niet zo veilig, want na
de laatste schietoefening kwam Jan aardig
aangeschoten thuis.'

• Schietbioscoop - patronaatsgebouw .

• Cijfers kunnen niet liegen; cijferaars wel.

ZOGENAAMD (31)

Kollega's op vakantie

v.d. Berg v.d. Heide
Bos v.d. Molen
van Dalen Reizevoort
Eilander

Rp.org_RPM81_02_feb_nr.06_compri 66



Rp.org_RPM81_03_mrt_nr.07_compri 67



{IfZjJÀ Maandblad mrt. 1981 nr.7

IR DITRUMMER

Maandblad van het

korps Rijkspolitie

REDAKTIERAAD:

J. Baarspul. Apeldoorn

(kaderopleiding )

M. Th. van Beelen, Eindhoven

Ijeugdzaken)

E. A. Boesaard, Apeldoorn

(primaire opleiding)

C. Doornhein, Driebergen

(commando RP te Water)

F. J. C. M. van Etten, Nijmegen

(staf district)

H. G. J. J. M. Gozé, Maastricht

(recherche)

H. A. M. Heusschen, Eibergen

l1andgroepen)

C. J. M. Hoefsloot-Arends,

Utrecht (bur. personeelsvoorziening)

P. H. M. van Hout, Neerijnen
(COME)

E. M. Klaassen, Serooskerke

l1andgroepen)

J. K. Pietersma, Amsterdam (res, RP)

H. J. A. Remers, Schiphol

(Dienst Luchtvaart)

J. A. Schuurmans, Maastricht
(recherche)

REDAKTIE-SEKRETARIAAT:

A. Huizing,

Postbus 120, 6720 AC Bennekom

tel. 08389 -88 30

REDAKTIE:

A. K. Aartsma (eindredakteur},

A. Huizing

PRODUKTIE EN LAY OUT:

Busser Publicity

ADVERTENTIES:

J. G. Duyker,

Postbus 40,

8390 AA Noordwolde (Pr.).
tel. 05612·541

UITGAVE

Schaafsma & Brouwer

uitgevers· drukkers

Postbus 10, 9100 AA Dokkum

tel. 05190 - 23 21

Postgiro 83 31 11

@ Overname uit het RP·Magazine

is alleen toegestaan, indien de bron

wordt vermeld.

*
Abonnementsprijs f 28, - (incl. BTW)

per jaar bij vooruitbetaling. Opzeggen

abonnement voor 1 september.

Losse nummers f 3,90.

(Foto: Martin Hollering)

Ze kwamen voor een doktoraal-
stage bij het korps Rijkspolitie om
met de resultaten daarvan hun
universitaire studie (in Leiden) af te
sluiten. Maar tijdens de 10
maanden bij de afdeling
Jeugdzaken in het distrikt Den
Haag, deden de vrouwelijke
orthopedagogen De Jong-Wieth en
Van Wijk zoveel informatie op, dat
zij ook een belangrijk deel van hun
dikke brochure besteedden aan
andere aspekten van het Korps:
organisatie en kommunikatie, de '#

politietaak, beoordeling en
begeleiding van korpsleden.
Voordat zij (in het aprilnummer)
hun visie op Jeugdzaken ten beste
geven, laten wij de a.s. doktoranpi
in dit nummer aan het woord 'over
die andere aspekten die hun
belangstelling trokken.

11 Column: Vrijheid van meningsuiting

pag. 6

12 De terreur van het wapengeweld (Boekbespreking)

14 Korpschef Achtkarspelen: 'We zijn hier niet zo statusgevoelig'
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Tien maanden

doktoraal-stage

bij het

Korps Rijkspolitie

Het onderzoek dat de orthopedago-
gen Ferida de Jongh- Wieth en Inge
van Wijk (zie ook RPm no. 3/nov.
'79: 'Wat doen orthopedagogen bij
Jeugdzaken?') bij het Korps Rijks-
politie instelden, heeft geresulteerd
in een lijvig rapport dat dezer dagen
gereed is gekomen.
Van september '79 tot eind 1980
draaiden de bijna afgestudeerde or-
thopedagogen van de Leidse univer-
siteit mee in het RP distrikt Den
Haag. Na een introduktie periode bij
diverse diensten, liepen zij geduren-
de JO maanden een doktoraal-stage
in het distrikt Den Haag. Tevens
brachten zij drie weken door op een
landgroep en gingen zij twee weken
mee op pad met de rechercheurs ver-
dovende middelen. Zij hielden talrij-
ke interviews, voerden vele gesprek-
ken op alle nivo's (ook met de Mi-
nister van Justitie), lazen mutaties,
nota's, dossiers en studies en maak-
ten de politie mee bij allerlei aktivi-
teiten, inklusief verhoren en ge-
sprekken met slachtoffers.
In goede samenwerking met leiding
en medewerkers van het distrikt Den

Haag is tenslotte een 300 pagina's
dikke doktoraal-skriptie tot stand
gekomen, getiteld 'Politie, - de
sterke arm met de helpende hand' en
gepresenteerd als 'een exploratief
onderzoek naar de feitelijke- en mo-
gelijke aktiviteiten binnen het werk-
veld van het Korps Rijkspolitie, met
name waar het om jeugdigen gaat. '
Het aksent ligt op het werk van
Jeugdzaken, maar de beide akade-
mici hebben tevens veel aandacht
besteed aan meer algemene aspek-
ten, zoals de organisatie van het
Korps en de taak, begeleiding en be-
oordeling van de politieambtenaar.

In dit artikel laten ij de beide on-
derzoeksters over laatstgenoemde
onderwerpen aan hel woord. Het is
een samenvatting van enkele hoofd-
stukken uit de skriptie, waarbij zo-
veel mogelijk de woordelijke tekst is
gevolgd. Het rappon is uitgegeven
als publikatie van het distrikt Den
Haag, waarbij vooral de afdeling
Jeugdzaken veel werk heeft verzet.
Skriptiebegeleider ·as drs. P. van
den Bergh.

6

m e
De politie-opleiding sluit niet
aan op de politie-praktijk, al-
thans wat de hulpverlenende
taak van de politie betreft.
Rijkspolitiemensen hebben
dan ook geen duidelijk beeld
van hetgeen zij onder hulp-
verlenen moeten verstaan.

Hun antwoorden op de vraag
welke werkzaamheden daar-
onder vallen, variëren van
'nagenoeg alles' tot 'in afge-
leide zin weinig' en van 'een
verdachte helpen' tot 'een
dier helpen'.
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.de sterke arm
helpende hand

Aldus de orthopedagogen
De Jong-Wieth en Van Wijk
in hun zojuist verschenen
doktoraal-skri ptie.

Bij de hulpverlening komt het voor dat

een wachtmeester zegt: "Ik kan het niet

aan, ik weet het niet meer." Het betreft

dan zaken waar het gaat om hulpverle-

ning door de politie.

Wanneer iemand het niet meer aankan,

tracht men in onderling overleg, of in

overleg met niet-politiemensen, een

oplossing voor een zaak te zoeken.

('Men komt sneller met problemen inza-

ke de organisatie dan met emotionele

problemen' .)

- Hoe vaak komt 'hulpverlening' pro-
centueel in het werk voor?

De meningen van de ondervraagde poli-

tiemensen lopen uiteen van 30 tot 100

procent ('Ook verbaliseren is hel-
pen .. .').

Hulpverlenen houdt, volgens de geïnter-

viewden in: praten, luisteren en samen

een oplossing proberen te vinden. Bij

Jeugdzaken probeert men veelal mensen

te motiveren om hulp te willen aanvaar-

(Foto Hans Vossen)

'In de opleiding wordt geen

aandacht besteed aan het ver-

werken van emoties. Toch heb-

ben alle geïnterviewden zelf wel

eens te kampen gehad met een

probleem dat zij niet konden

verwerken.'

--

7
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den (' Het is eigenlij k te gek, dat de poli-

tie dat moet doen') en hen in kontakt te

brengen met hulpverleningsinstanties.

In de meeste gevallen (60-80070) verleent

de politie zelf hulp; de overige gevallen

worden doorverwezen. Maar van duide-

lijke werkafspraken tussen politie en

hulpverlenende instanties is geen spra-

ke, enkele uitzonderingen daargelaten.

Jeugdzaken probeert goede kontakten

te leggen, maar dit verloopt moeizaam.

De politie heeft te kampen met een

schrijnend tekort aan goede opvang-

adressen, krisisbedden en direkt ter be-

schikking staande hulpverleners.

De politie krijgt ook zelden of nooit van

het O.M. en de rechterlijke macht te ho-

ren, hoe een zaak verder verlopen is en

8

'Vaak betreft het een dodelijk
ongeval ... '

(Foro's Hans Vossen)

welke maatregelen er getroffen zijn.

Even weinig mededeelzaam zijn de

hulpverlenende instellingen, inklusief de

alternatieve organi ies, die bovendien

vaak wantrouwend egenover de politie

staan.

Geen begeleiding

- Krijgen de politiefunktionarissen be-
geleiding, wanneer zij problemen heb-
ben bij de hulpverlening of bij het ver-
werken van emoties?

Nee, luiden de aru ·oorden. Het blijkt,

dat men het van zi h af probeert te zet-
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Orthopedagogen De Jong/Van Wijk:

"Waarom spreekt men elkaar aan

met de rang en niet met de naam"
De Rijkspolitieambtenaar in het alge-

meen vindt zijn of haar werk veeleisend,

maar interessant en men doet het met

plezier, konstateerden de onderzoek-

sters. Maar ook, dat men - op alle ni-

vo's - duidelijk moeite heeft met de ei-

gen organisatie en haar kommunikatie-

lijnen.

"Wij menen dat het in het algemeen

voor de leden van de Rijkspolitie ondui-

delijk is, welke taak bij een specifieke

funktie behoort" .

Dit heeft de nodige konsekwenties, al-

dus het rapport:

- Het is op deze wijze moeilijk de

juiste man op de juiste plaats te krijgen;

het ontbreekt aan beoordelingskriteria

voor het wel of niet geschikt zijn om een

specifieke taak uit te oefenen;

- Men is genoodzaakt de specifieke

taak zelf inhoud te geven. Hoe dit ge-

ten, soms thuis of met kollega's stoom

afblaast. In de opleiding wordt geen

aandacht besteed aan het verwerken van

emoties. Toch hebben alle geïnterview-

den zelf wel eens te kampen gehad met

een probleem, dat zij niet konden ver-

werken. Vaak betreft het een dodelijk

ongeval, bijvoorbeeld het eerste ver-

minkte kinderlijkje dat je ziet. De hulp

kwam dan veelal van kollega's of van de

echtgenote. Soms ook niet: 'Jonge

wachtmeesters kunnen vaak geen kant

op' en 'Je kunt je vrouw niet met alles

opzadelen' .

Er blijkt behoefte te bestaan aan overleg

met hulpverleningsinstanties. Maar dik-

wijls zijn deze onbereikbaar, juist in de

avonduren en het weekend. Er is ook

gebrek aan opvangmogelijkheden ('Je

loopt vaak met iemand te leuren, te

schreeuwen om een plek').

beurt, hangt dus sterk af van de per-

soon. Verschillende mensen die dezelfde

funktie hebben (bijv. een groepskom-

mandant) zullen hun taak op geheel ei-

gen wijze opvatten en uitoefenen. Een

'eenduidig' beleid is dan ook moeilijk te

realiseren. Krijgt men kritiek op de uit-

oefening van zijn taak, dan is de globale

omschrijving van deze taak zo ruim, dat

men nagenoeg iedere handeling kan ver-

antwoorden. Kritiek verzandt op deze

wijze.

Overigens is kritiek van een hogere op

een lagere in rang wel mogelijk, gezien

de hiërarchische struktuur van de poli-

tie. ('Kritiek wordt dus gekoppeld aan

macht'). Elk lid van het Korps is verant-

woordelijk tegenover een hogere in rang

die met min of meer nauwlettendheid

toezicht houdt op zijn of haar werk.

Omgekeerd heeft men echter moeite om

kritiek te uiten op de hogere funktiona-

ris, omdat men door deze beoordeeld
wordt.

Om de kommunikatie binnen de organi-

satie te bevorderen, stellen de rappor-

teurs voor, dat er voor de korpsleden

mogelijkheden geschapen worden om

Volgende maand:

JEUGDZAKEN

In bet volgende, tevens
laatste artikel geven wij een

samenvatting van de
ervaringen gedurende de 10

maanden stage bij de
afdeling Jeugdzaken.

(Red.)

met elkaar te overleggen, te debatteren,

kritiek te uiten, zonder dat dit gevolgen

heeft voor de positie die iemand in-

neemt. "Wij denken bijvoorbeeld aan

een vergadering die regelmatig (bijv.

·4x per jaar) plaatsvindt en waarbij ver-

tegenwoordigers van alle nivo's aan-

wezig moeten zijn. Een gespreksleider

van buitenaf, die bekend is met de poli-

tiewereld, zou hierbij aanwezig moeten

zijn, alsmede een notulist. Elke politie-

man zou de notulen mogen inzien. Het

gaat ons erom dat het mogelijk moet

worden om, zonder onderscheid des

persoons, openlijk met elkaar te praten,

waarbij het 'beoordeeld worden' geen

rol mag spelen."

Beoordelingen

Er blijkt in het algemeen onvrede te

heersen over het huidige beoordelings-

systeem, aldus het rapport. Aanbevolen

wordt, beoordelingen te doen geschie-

den door een kaderfunktionaris en een

kollega ('iemand die dezelfde funktie

heeft; vriendjespolitiek moet worden

voorkomen') plus iemand van de Alge-

mene Inspektie. De te beoordelen per-

soon zou zelf inspraak in de beoordeling

moeten hebben; ('Het is nuttig te weten

waar anderen vinden dat je wel of niet

geschikt bent, alsmede waarop zij dit

baseren').

De rapporteurs pleiten voor een duide-

lijke taakomschrijving bij elke funktie,

zodat men weet welke de bevoegdheden

zijn, en waarvoor men kompetent

geacht wordt en waarvoor niet. De da-

mes hebben nog een aardige tip in petto:

"Het lijkt ons de sfeer ten goede ko-

men, wanneer men elkaar in het Korps

zou aanspreken met de naam, in plaats

van met de rang. Voorbeeld: Met even-

veel respekt kan men zeggen 'Dag me-

neer Paul', in plaats van 'Dag kolonel'.

9
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lfJ!D
POLITIETECHNIEK B.V.
INDUSTRIEWEG 26 - 6871 KA RENKUM

Telefoon 08373-9009

Wij leveren o.a.:

- Dactyloscopische instrumenten

- Narcoticatest

- Dranghekken - uw RP type 9- en

19 spijlig - 20 kg

- meetwielen

- politie-stopclaks

- ongevalstandaards met

supplementen

- verkeersvesten voor Rijkspolitie

- klaar-over kleding

- regenkleding en handschoenen

- verkeerskegels - 35, 50 en 75 cm

- elektronenflitsers

- zwaailampen en explosievrije

handlampen

- parkeerpalen, neerklapbaar en
uitneembaar

- handschijnwerpers, zowel op

batterijen als 12 volt
- batons, fakkels

- Twinsonic licht- en

geluidsinstallaties

- het inrichten en beplakken van

politie-auto's, enz. enz.

- stoptransparanten, zowel normaal

als spiegelschrift,

zgn. Matrix systeem

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

10

n
groe s

mman I
00 el woo d

door Ferida de Jong-Wieth en Inge van Wijk

Ter afsluiting laten 'j een groepscom-

mandant aan het oord.

Wat hij in een informeel gesprek vertel-

de, na het intervie . achten wij repre-

sentatief voor opvattingen van andere

kaderleden.

* Wachtmeesters verschuilen zich vaak

achter de smoes: "Ik wil wel hulp

verlenen, maar' moet verbalen ma-

ken", omdat zij ang zijn om hulp

te verlenen. Ech er, gemiddeld 100

processen-verbaal per jaar per man

vind ik genoeg.

* Angst om geüniformeerd met men-

sen/publiek om te gaan is erg groot.

Dit komt ook d idelijk naar voren

bij de wijk-surveillance. Ze nemen

voor alles de auto en komen die nau-
welijks meer uil.

* De meeste wa htmeesters zijn te

jong. De eerste t ree jaar denk je:

"Wat moet ik met ze, ze hebben

zichzelf nog niet uitgeleefd, ze zijn

nog lang niet ge .ormd." Ze zijn in-

eens vrij, uit hel 0 derlijk huis, maar

nog half kind. Ze kunnen hun vrij-

heid en gezagspositie niet aan.

* Je moet er twee jaar aan vormen,

willen ze bruikbaar zijn voor de poli-

tie.

* De korpsleiding is verantwoordelijk

voor deze mensen. Je kan ze, als ze

zich niet naar behoren gedragen, niet

zomaar ontslaan; je moet achter ze

blijven staan en ze vormen.

* Dat de leeftijd weer naar 20-21 jaar

gaat voor de primaire opleiding is

veel beter. Hoe ouder je wordt, hoe

meer overwicht je hebt.

* Het jonge personeel van nu heeft

geen vooruitzichten meer op bevor-

dering, doordat het korps vol zit met

jonge funktionarissen in hogere

funkties. Dit wekt frustraties op.

* Bij de RP wordt veel specialistische

kennis verward met ervaringskennis.

Veel ervaren mensen gingen naar het

distriktsburo onder het mom van

'specialisme' .

* De betrokkenheid van specialisten is

minder dan de betrokkenheid van

landgroepmensen; zij gaan anders

met de omgeving om. Een voor-

beeld: een kraakaktie wordt door

een groep specialisten neergeslagen,

terwijl de groep later weer verder

moet met de mensen uit deze wijk.

* Ervaringskennis op de groep neemt

toe doordat de mensen langer meelo-

pen op de groep, want de bevorde-

ringskansen nemen af in verband

met een gering aantal mensen in de

leeftijd van 40-50 jaar. Veel mensen

rond 30 jaar op de hoge posten zitten

daar nog wel 30 jaar!

* Er bestaat frustratie, doordat specia-

listen, vooral wanneer zij in koppels

werken, onderzoeken 'afpakken'

van landgroepmensen, terwijl erva-

ren landgroepmensen die onderzoe-

ken ook zouden kunnen doen. Dit

werkt werkvervlakking in de hand.

* Men moet specialismen indammen

tot kwalitatief hoog specialisme

(goed opgeleid). Deze specialisten

moeten samenwerken met land-

groepmensen; dit zou werkvrede op

de groepen bevorderen.

* Specialisme op distriktsnivo is nood-

zakelijk i.v.m. 'totaaloverzicht over

het distrikt' en 'het hebben van af-

stand i.v.m. vooroordelen'.

* Veel initiatief knapt af op politiek en

beleid of wanbeleid.
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Er is wél vrijheid van meningsuiting
door Bert Huizing

Die hele diskussie over de vrijheid van

meningsuiting van politiemensen ont-

gaat me eerlijk gezegd een beetje.

Neem nou dat verhaal van opper Gide-

on Huyse van de Haagse Rijkspolitie-

recherchegroep. De opper is ook hoofd-

bestuurslid van de Nederlandse Politie-

bond.
Deze RP'er toonde onlangs zijn sala-

risslip aan De Telegraaf. Kon Nederland

eens zien hoe hij er financieel voor

stond. Natuurlijk was de verslaggeefster

niet alleen voor die salarisslip naar Gi-

deons woonplaats afgereisd. Gideon

had meer op zijn lever. Hij vond kenne-

lijk dat maar eens bekend moest worden

hoe politiemensen de dupe dreigden te

worden van naar zijn mening al te ge-

makkelijke bezuinigingsingrepen van de

werkgever. Eerst hadden ze - met alle

andere ambtenaren - al van het salaris

moeten inleveren en nu werd hen ook

nog de mogelijkheid van het maken van

overuren ontnomen. Dat zou hem,

Huyse, wel eens zo'n driehonderd gul-

den in de maand kunnen schelen had hij

uitgerekend. O.K. Zo'n bedrag hakt er

natuurlijk wel in. Zeker als je met grote

lasten zit van bijvoorbeeld een hypo-

theek op een huis. Gideon heeft gelijk

als hij stelt dat dat wel eens nare gevol-

gen kan hebben voor een heleboel kolle-

ga's. Bij het bepalen van hun financiële

draagkracht bij het kopen van een wo-

ning zijn zij er kennelijk van uitgegaan

dat er aan overwerk in de toekomst geen

gebrek zou zijn. Ze lijken er geen reke-

ning mee te hebben gehouden dat er

eens een eind zou komen aan een

scheefgegroeide overwerksituatie. Bij-

column

voorbeeld als gevolg van het op sterkte

komen van het Korps waardoor het mo-

gelijk zou worden om het werk in de 40

uur die er voor staan te kunnen doen.

Of als gevolg van ekonomisch er werken

of door ... een bezuinigingsingreep.

In zijn geestdrift ging de opper zelfs zo-

ver dat hij opmerkte dat 'de kans ver-

groot werd dat er meer korruptie onder

politiemensen zou voorkomen'. Gide-

on, vind je niet dat je nu te ver gaat?

Wat denk je van de vraag die ik nu al

hoorde: 'Hoe korrupt is de politie nu
al?'.

Maar goed, als je voor jezelf wilt spre-

ken, ga je gang, maar wil je mij erbuiten

laten? Onder kollega's hoorde ik al:

"Zie je wel. Het gaat bij de 'algemene

bond' ook alleen maar om de dubbel-

tjes" . Er waren er ook die steun zochten

in de negatieve uitspraak: 'We kunnen

altijd nog korrupt worden'. En daar is

het dan bij gebleven. Kommentaren op

het interview heb ik niet gelezen. Opper

Huyse heeft in alle vrijheid zijn mening

kunnen uiten.

In dezelfde week dat Huyse aan het

woord was gaf ook een andere politie-

man een mening. Hij vroeg zich nogal

bezorgd af waar hij als politieman mee

bezig was. Hij doelde op politieoptre-

den bij ontruimingen. Hij deed dat in

bewoordingen die voor mij ook niet di-

rekt aanleiding waren om het volkslied

in te zetten. Ik begreep echter dat zijn

woorden ook veel minder bedoeld wa-

ren voor de optredende politieman als

wel voor hen die het beleid bij zo'n ge-

beurtenis bepalen. Het ging bij de man

- zoals ik dat proefde - minder om

dubbeltjes maar meer om principes.

Zijn woorden bezorgden hemzelf bo-

vendien meer moeilijkheden dan ande-

ren. Zijn verhaal is hem niet in dank af-

genomen, dat hebben we kunnen lezen.

Twee gevallen van het vrije uiten van

een mening door politiemensen. De

voorbeelden geven aan dat het soms

mogelijk is. Alleen, voordat je eraan be-

gint, even nadenken wélke mening je te

verkondigen hebt.

CAP-CHUR APPARATUUR ;-1 VEe I N f=.
,..........

Voor het vangen en verdoven van
wilde, wild geworden of moeilijk te
benaderen dieren.

SHORT RANGE PROJECTOR (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter

LONG RANGE PROJECTOR (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van maximaal 35 meter

EXTRA LONG RANGE PROJECTOR (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van 10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de
toepassing van deze apparatuur is thans

beschikbaar op aanvraag. w BUREAU VECIN
Laan van Meerdervoort 227 - 's-Gravenhage - Tel. 070-458327
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De terreur van
wapengeweld
Wat zijn terroristen? Op welke schaal

opereren zij? Wat zijn hun doelstellin-

gen? Hoe bekostigen zij hun vaak dure

operaties? Wat voor wapens gebruiken

zij en hoe komen ze er aan?

'De terreur van het wapengeweld' is de

titel van een onlangs verschenen boek

over de 'Organisatie en strategie van het

hedendaagse terrorisme'. De schrijvers

Christopher Dobson en Ronaid Payne

(zo meldt ons de achterflap van het

boek), proberen een antwoord te geven

op bovenstaande en nog veel meer vra-

gen over terrorisme, aan de hand van

uitvoerige dokumentatie. Wie Dobson

en Payne zijn, vermeldt de inhoud niet.

Evenmin wordt iets bekend over de

bronnen waaruit zij bij de samenstelling

van 'De terreur van het Wapengeweld'

hebben geput. Na een telefoontje met

de uitgever van de Nederlandse editie

van de oorspronkelijke Engelse uitgave,

wordt duidelijk dat de auteurs twee

journalisten zijn van de Sunday Tele-

graph. Zij hebben ook de bestseller 'The

Carlos Complex' op hun naam staan.

Informatie over de dokumentatie waar-

van ze gebruik hebben gemaakt voor

'De terreur van het Wapengeweld' blijft

achterwege. Maar daarover straks meer.

'Overheid schiet tekort'

Het tien hoofdstuken tellende boek valt

bij lezing ruwweg in twee delen uiteen:

een deel met goede en een met minder

goede informatie.

Om maar eens bij het minder goede te

beginnen. Het eerste hoofdstuk behan-

delt het terrorisme in de 20ste eeuw. Het

enige lichtpunt in de feitenbrij is het

denkertje: "De overheid schiet bij ter-

reurbestrijding tekort als zij terroristen

alleen met schieten wil bestrijden."

Wat was er eerder, de kip of het ei?

Hoofdstuk 2 gaat over de Motieven van

Terroristen. Een naar onze mening nog-

al naïeve benadering. Leidt het lezen

over stadsguerilla tot stadsguerilla of is

12

el

er een voedingsbod in de maatschap-

pij die leidt tot . . - of rechtsextre-

mistische lektuur?

Wat is een terrorist? I de man of vrouw

achter het masker een terrorist of een

vrijheidsstrijder? Hoofdstuk 3 van het

boek geeft geen ant 'oord op de vraag.

Het houdt het op een boulevardachtige

opsomming van krante erhalen.

De hoofdstukken over Training en Geld

voor terrorisme zijn al evenmin indruk-

wekkend. Ze geven een willekeurige op-

somming van opleidingen en handboe-

ken voor de adspirant-terrorist en een

reeks van bekende feiten. De eerste vijf

hoofdstukken zijn voorts overgoten met

een flinke saus van de 'Carlos-mysti-

ficatie'. (Carios is de geheimzinnige Ve-

nezolaanse meester-terrorist, wiens

naam vooral werd genoemd bij de aktie

van Arabieren en leden van de RAF die

in Wenen een aktie uitvoerende op de

OPEC-ministers.

Hoofdstuk 7 over Bommen biedt weinig

informatie. De inhoud ervan is erg alge-

meen en bevat nogal wat oud krante-

nieuws.

RMS
Het deel van het boek dat nog over is,

lijkt door de andere (betere?) helft van

het schrijversduo verteld. Het is sche-

matischer van opzet en levert meer en

betere informatie op.

Het hoofdstuk over vuurwapens bevat

summiere omschrijvingen met de af-

beelding van de wapens. Het geheel

vormt een goede dokumentatie. Maar

lezers van het 'Waffenjournal' kunnen

met dit boek hun kennis van vuurwa-

pens nauwelijks opvoeren. bij de op-

somming van de terroristische organisa-

ties (hoofdstuk 9) is gezocht naar een lo-

gische opsomming per land. Het is voor

een Nederlander merkwaardig te ont-

dekken, dat de RMS voorkomt in de rij

met namen als die van RAF en PLO. En

of meneer Manusama daar zo blij mee

zal zijn .. ?

Het boek bevat aan het slot in een chro-

Terreur van het Wapengeweld. Neder-
landse editie van Uitgeverij Elmar B. V.
te Rijswijk.

nologische volgorde alle terroristische

aktiviteit en van 1968 tot 1980. In deze

opsomming staan de terroristische ak-

ties en die van staten bij elkaar ge-

noemd. Een paar voorbeelden van

staatsakties plaatsen wij in het kader

hiernaast.

Machteloosheid

Een gegeven dat ons brengt tot de

vraag: Wat is een groter gevaar, dat van

het illegale terrorisme of dat van 'legaal'

(in de geheim agentensfeer) optreden?

Het boek geeft hier geen antwoord op.

Hoofdstuk 8: Taktiek en strategie en

hoe de samenleving zich verdedigt. Dit

(beste) hoofdstuk geeft op beschou-

wend nivo een indruk van het dilemma

waarin de mensheid zich bevindt en no-

teert verschillende reakties. Het typeert

de mening en de oplossing van het pu-

bliek en komt tot een onbevredigende,

maar reële konklusie:

" Telkens wanneer er een bijzonder dra-
matische terreuractie plaatsvindt, begint
bovendien het grote publiek ideeën te
opperen over wat er moet gebeuren. An-
ders dan de realistische tactieken van
zowel terroristen als anti-terreurspecia-
listen, zijn de voorstellen die uit de pu-
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blieke optnte naar voren komen altijd
vol van wensdromen en geloof in tover-
wapens.
Zo dook in de loop van het najaar van
1977 de oude suggestie weer eens op, in
gekaapte vliegtuigen gas binnen te pom-
pen, ten einde de kapers, en natuurlijk
ook de passagiers, te bedwelmen. Men-
sen die enige ervaring hebben met anes-
thesie in ziekenhuizen, maken met dit
soort ideeën korte metten: er zouden
hoogstwaarschijnlijk slachtoffers bij
vallen.
De tweede panacee die de publieke opi-
nie te bieden heeft is de doodstraf voor
terroristen. Immers, zo luidt de gedach-
tengang. daarmee zouden heel wat ter-
reuracties die thans ondernomen wor-
den voor de vrijlating van kameraden
uit de gevangenis, overbodig worden.
Maar ook dit houdt geen steek. De de-
mocratische rechtsorde vereist nu een-
maal, dat de terroristen op een normale
manier worden berecht, ook al zou de
doodstraf opnieuw worden ingevoerd.
Van standrecht kan geen sprake zijn.
Maar de lange duur van de procesgang
alvorens er een definitief vonnis zou
kunnen worden geveld, zou de kamera-
den van de terroristen ruimschoots de
tijd geven om acties te ondernemen voor
hun vrijlating.
En zo gaat de oorlog voort, zoals elke
andere oorlog, waarbij beide partijen
voordelen trachten te behalen door van
tactiek en strategie te veranderen, door
betere wapens en nieuwe methoden.
Een gemakkelijke weg naar de overwin-
ning is er niet. "

Elke gewone burger

"Dit is een boek niet alleen voor militai-
ren, politiemannen en politici, maar

voor elke gewone burger die op ieder

ogenblik met het verschijnsel terrorisme

te maken kan krijgen. Niemand weet

immers waar terroristen de volgende

maal zullen toeslaan en hoever ze zullen

gaan. Ieder van ons bevindt zich in de

vuurlinie. "

Aldus de 'bijsluiter' bij het boek. Het

lijkt erop of de samenstellers van 'De

terreur van het wapengeweld' met hun

boek op een modemarkt mikken. Ter-

reur verkoopt immers lekker. Het boek

is waarschijnlijk gemaakt met een flinke

stapel kranteknipsels bij de hand. Het

bevat weinig ècht nieuws, maar zal als

naslagwerk een redelijke funktie kun-

nen hebben. (GvD)

Staatsakties

Mossad

lJatUln JO/aats Aktie Groep

28 december Beiroet

24 oktober Belgrado

8 december Parijs

10 april Beiroet

28 juni Parijs

21 juli Lillehammer

9 juli Londen

7 september Londen

1979

22 januari Beiroet

25 juli Cannes

Eerste Israëlische vergeldingsaanval Israëlische

op Beiroet. Door helikopters neer- leger

gezette commando's maken zich

meester van de luchthaven van Bei-

roet en vernietigen of beschadigen

13 vliegtuigen.

De Israëli's slaan terug. Een partij Mossad

bombrieven die in Belgrado is ge-

post, arriveert op de bureaus van

Palestijnse verzetsleiders in Liba-

non, Egypte, Libië en Algerije.

De vertegenwoordiger van de PLO Mossad
in Parijs, Mahmoud Hamshari,

wordt gedood door een elektro-
nisch in werking gestelde bom die

aan zijn telefoon is bevestigd.

Israëlische commando's doen een Speciaal

aanval op de verblijven van Pa- Israëlisch

lestijnse guerrillaleiders en brengen militair

17 mensen om het leven, onder wie onderdeel

drie vooraanstaande guerrillaleiders.
'#

Mossad

Iraakse

geheime

dienst

Bulgaarse

Geheime

Dienst

Mossad

Iraakse

Geheime

Dienst

Mohammed Boudia, de voor-

naamste Arabische terrorist in Eu-

ropa - organisator van de aansla-

gen in Rotterdam, overvallen op fa-

brieken in de Bondsrepubliek en

het 'Paascommando' - wordt ge-

dood door een bom die onder de

bestuurderszitplaats in zijn auto is

geplaatst.

Een Marokkaanse kelner wordt per

abuis doodgeschoten door een

'Toom van God'-team dat op het

spoor meende te zijn van Ali Has-

san Salameh, een van de leiders van

de Zwarte September en het brein

achter de actie.

De voormalige Iraakse premier, ge-

neraal al-Naif, wordt voor het

Intercontinental Hotel vermoord.

Georgi Markov vermoord door een

gifkogeitje dat afgeschoten werd

met een schietwapen verborgen in

een paraplu.

Ali Hassan Salameh, het brein ach-

ter het bloedbad in München, ge-

dood door een bom in zijn auto.

Zuhair Muhsin, leider van de door

Syrië gecontroleerde Saika groep,

wordt neergeschoten bij zijn flat.

13

Rp.org_RPM81_03_mrt_nr.07_compri 76



Korpschef Dick van Dop van Achtkarspelen:

"We zijn hier weinig
status ·gevoelig "

De Politiealmanak (deze zomer ver-

schijnt de 35ste jaargang) is voor politie-

mensen een belangrijke bron van infor-

matie. Niet alleen om namen, adressen

en telefoonnummers terug te vinden of

- en dat geldt dan de RP'ers - het

ranglijstnummer te kontroleren. Wie er

even voor gaat zitten, kan er nog veel

meer in ontdekken. Zo viel ons oog op

het adressenbestand van de politiekorp-

sen. Alle gemeentelijke korpsen zijn

keurig op alfabet gerangschikt en de

Rijkspolitie strak geordend in onderde-

len vanaf de Algemene Inspectie tot en

met de post Bruinisse van de Rijkspoli-

tie te Water. De almanak informeert

ons niet alleen over wie een leidingge-

vende funktie bekleedt, maar ook wie

met wat is belast. Met de rang.

We ontdekten twee uitzonderingen op

deze vertrouwde regel: het korps van de

Zuidelijke IJsselmeerpolders (Lelystad-

Almere) en dat van Achtkarspelen. In

hun opsomming gaan ze niet verder dan

het noemen van de namen. Lelystad

noemt alleen de korpschef nog met

rang. Achtkarspelen laat ook dat weg.

Weinig status-gevoelig

"We zijn hier in Achtkarspelen weinig

status-gevoelig. Met 44 mannen en

vrouwen zijn we bezig met een karwei,

dat bestaat uit het doen van de politie-

dienst in de vijf kernen van onze ge-

meente. Om dat werk te doen is het niet

van belang, wát je bent, maar hóe je het

14

doet", zegt de heer Dick van Dop (40),

korpschef van Achtkarspelen. Drie jaar

geleden nam hij de leiding van een

nieuw politiekorps op zich, nadat Acht-

karspelen de magische grens van 25.()()()

inwoners had overschreden en burge-

meester Van Veenen de handen vrij

kreeg voor een eigen gemeentelijk poli-

tiekorps. De heer an Dop (die bij de

korpsen van Rotterdam, Maassluis,

Ridderkerk en Assen werkte en verbon-

den was aan de politie-akademie in

Apeldoorn) werd benoemd als eerste

korpschef. Hij kon beginnen aan de op-

bouw van een nieuw bedrijf.

"De burgemeester, noch de gemeente-

raad, noch ik zelf hadden de behoefte

een klein legertje op te bouwen in een

traditionele organisatie die op alle pun-

ten kraakte. Ons doel was een goed poli-

tiekorps te maken, waarin geen plaats is

voor hobbyïsten. Een korps waarin de

leuke en de minder plezierige karweitjes

gelijkmatig worden verdeeld. Waarin ie-

dere medewerker zich betrokken voelt

bij en verantwoordelijk voor het werk.

In dat model heb ik een ondersteunende

funktie. Die van korpschef. Een schakel

tussen het bestuur van de gemeente en

de kollega's van het korps. Een verbin-

ding tussen de verschillende afdelin-

gen."

Motivatie

"Wat voor een soort politie willen

wij?", was de vraag waarom het draaide

bij de opbouw van het nieuwe korps.

Ook het gemeentebestuur werd met die

vraag aan het denken gezet. Het ant-

woord erop was van belang voor de

beslissingen over de organisatie, de

taakverdeling, het soort mensen dat zou

moeten worden aangenomen en de ver-

bindingsmiddelen die zouden moeten

worden aangeschaft. Er werd een buro

ingeschakeld dat een begin maakte met

een systematisch onderzoek naar het

funktioneren van het politieapparaat.

Belangrijke uitgangspunten bij de reali-

sering van de plannen voor het korps ge-

meentepolitie Achtkarspelen waren te

vinden in het rapport 'Politie in Veran-

dering' .

De inventarisatie van de wensen, de be-

oordeling van de mogelijkheden en de

wil 'om er iets van te maken' leidde

tenslotte tot de konklusie dat er gezocht

moest worden naar mannen en vrouwen

die bereid waren om te worden belast

met de totale politietaak. Naar politie-

mensen, die er niet tegenop zouden zien

alleen en zonder voortdurend toezicht

(dus ook niet zouden kunnen terugval-

len op superieuren) op te treden. Die be-
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reid waren eerder helpend dan korrige-

rend een hand toe te steken en binnen

een kleine gemeenschap ook een positie

in te nemen waarbij zij - ook buiten de

diensturen - gekend en aanspreekbaar

wilden zijn. Voorts verlangde het

(ideaal-)model, dat de politieambtenaar

bereid zou zijn om met de nodige soe-

pelheid te improviseren, problemen te

regelen, diensten over te nemen, enzo-
voort.

"We hebben uit alle delen van het land

sollicitaties ontvangen voor een funktie

in Achtkarspelen. Er waren er bij, die

dachten eindelijk eens de gelegenheid te

krijgen een verkeersdienst je op te zetten

of een recherche-eenheid van de grond

te brengen. We hebben hen moeten te-

leurstellen. In ons bedrijf is namelijk

geen plaats voor uitgesproken specia-

listen. Er wordt van een ieder verwacht

dat hij of zij alle voorkomende karwei-

tjes aanpakt. In de praktijk funktio-

neert dat ook. In onze organisatie zijn

bijvoorbeeld twee rechercheurs. Zij

hebben een ondersteunende taak en

rukken uit naar het dorp waar hun aan-

wezigheid nodig is. Maar als de omstan-

digheden dat noodzaken trekken ze 'het

pak' aan om op surveillance te gaan.

We kennen ook geen uitgesproken ver-

keersspecialisten. Er lopen in de ge-

meente een paar beëdigde monteurs

rond die technische onderzoeken kun-

nen doen. En als het nodig blijkt, kun-

nen we altijd nog een beroep doen op

" Tot mijn spijt moet ik bekennen, dat ik geen enkele foto van mezelf in uniform heb die recent (ca. 3 jaar) genoemd kan
worden. Dit wadlooptochtje heeft nog het meeste met de Gempo Achtkarspelen te maken. Hij werd genomen toen we met
een deel van het personeel van het korps op weg waren naar Ameland om daar te praten over het funktioneren van onze
organisatie. "

15
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een brigadier uit een naastliggende ge-

meente of de verkeersgroep Leeuwarden

van de Rijkspolitie, die 'de specialist'

toch in huis heeft.

Ik denk dat je voor een keus om bij een

politiekorps te gaan werken, waar men

van je verwacht dat je meedenkt, toch

wel erg gemotiveerd moet zijn. En die

motivatie blijkt bij de mensen - in vol-

doende mate - aanwezig te zijn. Het

aanbod aan personeel heeft in elk geval

politiemensen opgeleverd die wel wat

zagen in het projekt. We draaien nu

twee jaar op eigen kracht. In die periode

hebben we natuurlijk onze problemen

en probleempjes gehad. Vooral in het

begin waren er van die momenten, dat

we ontdekten dat we weer in het traditi-

onele patroon waren teruggezakt. Van

lieverlee krijgen we de situatie en ons-

zelf onder kontrole. 'k Sta soms ver-

baasd van de arbeidsvoldoening bij me-

zelf en bij de andere leden van het

korps", konkludeert de heer Van Dop

met voldoening.

Teams

Het korps van Achtkarspelen is op

sterkte. Er loopt personeel rond dat af-

komstig is uit grote korpsen als dat van

Amsterdam, Den Haag, Rotterdam,

Haarlem. Oud-opperwachtmeester Van

der Wal, kommandant van het rayon

Buitenpost trok het RP-tuniek uit om

zich te steken in dat van de gemeentepo-

litie. De administrateurs Willem Rene-

ker en Simon Zuiderna van de voormali-

ge groep Buitenpost staken een velletje

met een ander briefhoofd in de machi-

ne. (Zuiderna is inmiddels opgeleid tot

agent.) Uit Assen (GP) kwam adjudant

K. Kuik (56) en werd plaatsvervangend

korpschef. .

Van Dop: "We hebben bewust gezocht

naar personeel uit de diverse leeftijds-

groepen. Daardoor breng je niet alleen

een groot stuk ervaring in, maar ook

voor de verkoop binnen het bedrijf is

dat goed."

Het korps werkt met vijf teams van ie-

der vijf politiemensen. Elk team is ver-

antwoordelijk voor de uitvoering van de

politiedienst in een deel van de gemeen-

te. Er is gezorgd voor recherche-erva-

ring en kennis van het verkeer in elk

team.

"We gaan er van uit dat de politie zo

dicht mogelijk bij de inwoner van Acht-

karspelen moet staan. In dat verband

denk ik wel eens aan de situatie zoals die
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in Surhuisterveen voordat daar ge-

meentepolitie was. Er was daar een ver-

houding tussen de' urger' en de plaat-

selijke rijkspolitie gegroeid zoals

wij die voor ogen h en. Toen de man

daar wegging, stel e de vereniging van

plaatselijk belang, men het toch wel

gewenst achtte ais zo'n direkt kontakt

zou kunnen blijv taan. Inmiddels

hebben we aan de oofdstraat in Sur-

huisterveen een wi elpandje gehuurd

waar de politie te eiken is."

'ODIGIA'

Korpschef Van Do indt dat de politie

uit haar isolement oet komen: "De

politie moet een ezenlijk bestanddeel

worden van het uur en van de sa-

menleving. Dat bete ent dat het bestuur

zich dient bezig te h den met de politie

en de politie met her' tuur. Een aardig

voorbeeld waarbij er hier fout ging,

was de kwestie van et zonder vergun-

ning bouwen van churen, garages en

kippenhokken. In verleden werd de

politie voor het karr je gespannen, als

er iets illegaal was gebouwd. Met een

hoop lawaai werd an zo'n schuurtje

geslecht, maar veer. en dagen later ont-

dekte je dan dat her er - met vergun-

ning - weer stond. "jk, zoiets kan na-

tuurlijk niet. Als e .skuus werd dan

vaak later aangevoerd, dat de voor-

schriften op dat on erwerp zo ingewik-

keld waren. Maar ais dan het bestuur

daar al moeite mee heeft, wat dan te

denken van de in oners? We hebben

gezegd, dat we op zo'n voet niet verder

konden gaan. Er i inmiddels een goede
regeling gemaakt. .

ODIGIA ('Ons Devie Is Gezelligheid

In Achtkarspelen') heet de personeels-

vereniging van het Gempo-korps Acht-

karspelen. Men vierde Sinterklaas met

de kinderen van de collega's in de kanti-

ne van het buro aan de Kerkstraat.

Amateur-fotograaf Van Dop maakt de

foto's en verkoopt de afdrukken voor

een gulden per stuk. Ze zijn aan het spa-

ren voor een nieuw interklaaspak. Vo-

rig jaar hebben ze er ternauwernood

nog een kunnen huren. Er was een to-

neelklubje dat wel een in de gemeente

optrad.

Voetballen

Dick van Dop is geen voorstander van

het bedrijven van spon in een specifieke

politiesportvereniging. De NPSB vindt

hij onzin: "Wat heeft een politieman

nodig? Dat zijn de kontakten naar bui-

ten, naar de maatschappij. Ik heb al iets

tegen wedstrijden in kompetitie-

verband tussen politiekorpsen of onder-

delen ervan. Als je nou een aardige

voetballer als kollega hebt, laat hem dan

alsjeblieft in een burgervereniging mee

gaan spelen, daar leert hij een deel van

de maatschappij kennen. Van die kennis

is tijdens de opleiding tot agent al niets

terecht gekomen en om dan ook nog on-

der te duiken in deze sub-kultuur. Nee,

daar moeten we eens vanaf. In het verle-

den waren er allerlei redenen aan te voe-

ren om tot een sportbeoefening binnen

eigen gelederen te komen: de lange

werktijden, de onregelmatige diensten

enzo. Die onregelmatige diensten zijn er

nog wel, maar de vrije tijd is aanmerke-

lijk toegenomen."

Klus

De familie Van Dop heeft het best naar

haar zin in de nieuwbouwwijk van Bui-

tenpost. Zo nu en dan worden er in de

woning van de korpschef ook wel eens

wat zaken met politiekollega's door-

gesproken, problemen behandeld en

konflikten geruimd.

Van Dop: "We moeten ons brood ver-

dienen. De keus waar je je werk wilt

doen hangt af van het werk dat je wilt

doen, de omstandigheden waaronder je

je kunt bewegen en de werksfeer waarin

je wilt werken. Die werksfeer wordt be-

paald door de mensen die samen de taak

op zich hebben genomen. Het ligt voor

de hand dat je overlegt hoe je denkt die

taak te kunnen toen en vandaar dat ge-

regelde overleg. Noem het maar demo-

kratisering, maar zo'n overleg over de

gehele breedte funktioneert uitstekend.

Het geeft allen verantwoordelijkheid.

Ook de korpschef die weet dat de ver-

antwoordelijkheid voor het werk en

voor al het personeel in goede handen

is. "

Kijkt politiechef Van Dop al uit naar

een ander korps?

"Ik heb nog niet zozeer de behoefte aan

verandering. We zijn nog volop aan het

werk. "

Of een leuk kommissariaat?

"De rang oefent niet zo'n erg grote aan-

trekkingskracht op me uit, maar als ik

nou ergens anders wéér zo'n leuke klus

te doen zou krijgen? Wie weet ... "
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Met bijdragen van: A. A. Elsendoom. Th. A. Leenders, W. van Middelkoop, S. G. van de Rijken, S. G. M. Worm, J. Zwart e.a.
Eindredaktie: A. Huizing.
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Nieuwe opleiding voor korpsadministrateurs

APELDOORN. - Er is

voor de vrouwen en mannen

die administratief bij het

korps Rijkspolitie te werk

zijn gesteld, sinds kort weer

een mogelijkheid tot

(bij-jscholing. Die mogelijk-

heid biedt de 'Basisopleiding

Administratie en Beheer van

het korps Rijkspolitie' (BAB-

kursus), die op 15 oktober

van het vorig jaar op de

kaderschool in Apeldoorn

van start ging. In een kursus

van zes weken (driemaal

twee weken intern) worden

administrateurs en admi-

nistratrices bijgebracht, hoe

ze zelfstandig de basis-

administratie bij het korps

kunnen voeren.

Vergeten groep

Er was alle aanleiding de

aandacht te richten op scho-

ling van administratief perso-

neel, sinds in 1979 aan de

opleiding van die kategorie

van RP-personeel een eind

was gekomen. Die opleiding

bestond tot dan uit de kur-

sussen CARP I (met een te-

veel aan 'politiekennis' en

een te weinig aan 'admi-

nistratie'), CARP 11(een bij-

scholing die oudere admi-

nistrateurs de gelegenheid

bood naar een hogere rang te

solliciteren) en de externe

kursus Politie-administratie

P.A. (voor administratieve

funkties met een rang van

adj.-commies-A/adm. amb-

tenaar B I of hoger). Aan de

laatstgenoemde (dure) kursus

werd overigens door het

Korps niet meer deelgeno-

men; er bleek een aanzienlijk

verschil te bestaan tussen

opleiding en funktie-eisen.

Bovendien was er een vrij

grote kans, dat bezitters van

het diploma over zouden

18

gaan naar gemeentedienst

waar het diploma beter werd

gehonoreerd.

Er is behoefte aan funktie-

gerichte opleidingen voor het

administratieve personeel. De

hoogste prioriteit dient te

worden gegeven aan de

Basisopleiding Administratie

en Beheer, konkludeerde de

Werkgroep Administratieve

Opleidingen. Deze werk-

groep, onder voorzitterschap

van de heer M. J. P. Alfe-

rink, hoofd afdeling Algeme-

ne Beheerszaken Al, ont-

wierp een model dat in prin-

cipe zou moeten gelden voor

alle administratieve funkties

bij het korps. Een opleiding

die is gebaseerd op de funk-

tie van groepsadministrateur ,

waardoor het mogelijk wordt

de man of de vrouw overal

te kunnen inzetten. Een be-

langrijk aspekt is volgens de

;\,"- -
,/. "'. w

erkgroep, dat men meer in-

zi ht in elkaars werkzaam-

heden verkrijgt en daardoor

een ruimere interesse en wat
meer begrip voor elkaars

problemen.

'rijwillig

.•Het Rijkspolitiepersoneel

dat in de administratieve

hoek werkte, was een ver-

geten groep geworden. De

mensen waren voor de oplei-

ding vrijwel aan hun lot

overgelaten. Het gevolg was,

dat ze het gevoel kregen 'er

nauwelijks bij te horen'. Het

voeren van de groepsadrni-

nistratie werd grotendeels

aan hun vindingrijkheid en

.reativiteit overgelaten. Voor

hen een gevoelige zaak, want

hoe kun je zonder dat je

veet wat er van je verlangd

wordt, je werk goed doen?

Hoe kun je je eisen in finan-

ciële zin waarmaken?"

Adjudant J. W. K. Coen-

raadts van de opleidings-

school leidde de tweede

BAB-kursus in januari en fe-
bruari j.l. Hij werd bij-

gestaan door gastdocenten en

een medewerker van de

kaderschool om de zestien

kursisten wegwijs te maken

op het punt van personeels-

beheer, financieel- en mate-

rieel beheer, post behandeling

en archiefbeheer , executief

beheer, het voeren van

korrespondentie en het con-

cipiëren van brieven, het

deelnemen aan besprekingen

en de verslaglegging van ver-

gaderingen. De Nederlandse

taal krijgt aandacht en voor

zover dat mogelijk is, brengt

men een bezoek aan het

stadskantoor van de gemeen-

te Apeldoorn.

Deelneming aan de kursus

geschiedt op basis van vrij-

willigheid. (AH)

De eerste BAB-cursus: hurkend v.l.n.r.: René Laros (Loon op Zand), Willem Houterman
(EIst), Kees Brünott (Wymbritseradeel), Helma Houwer (kaderschool), Arja Stoove (techn.

rech. Groningen), Heleen van der Most-Markesteyn (Papendrecht), Clara Broesder (Nieuwe
Pekela).

Staande: Bernhard Vorsterman van Oyen (rech. groep Zwolle), RoeI Kroezen (Franeker),
Daan Roelse (Borsele), Maria Schurink (Delden), Eric Hendrix (Meerssen), Ed Moojen
(Texel), Tom In Den Eng (Maasdriel), Fred Droog (Holten), Alfred Saak (staf Assen).
Deze kursus stond onder leiding van Kees Kreyenbroek (uiterst rechts).
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Nieuwe info'sHaagse M.E.'ers

kregen bezoek

van hun vrouwen
De heer P. F. Putter van de

Verkeersschool bereikte on-

langs de pensioengerechtigde

leeftijd. Dat betekende voor

hem, dat hij op 1 maart af-

scheid moest nemen van zijn

ambtelijke loopbaan én van

het RP-magazine, waarvoor

hij vele jaren een aktieve in-

fo was. 'Oom Piet' heeft

echter gezorgd voor een

nieuwe info: de heer D. J.

van Dijk. Hij is dagelijks te

bereiken op de Verkeers-

school (of privé: 030-

762548).

Adjudant M. Danel gaat na

een langdurig verblijf als do-

cent op de opleidingsschool

in Apeldoorn terug naar de

RPtW-praktijk. Aan zijn

taak als RPm-info van het

intstituut komt daarmede

ook een eind. Hij zal worden

vervangen door docent G. J.

Wennekker. Zijn privé-

telefoonnummer is 085-

810690.

NEERIJNEN . - In februari

- op vrijdag de dertiende -

verwelkomde COME-

direkteur W. A. de Kraker

een groot aantal dames van

de leden van het ME-peloton

's-Gravenhage. Zij woonden

een oefendag bij van hun

mannen, die voor een voort-

gezette opleiding op de

COME verbleven. Met ME-

bussen reden de dames naar

een oefenterrein, waar een si-

tuatie à la Vondelstraat werd

nagebootst. Zij kregen hier-

bij onder andere te zien hoe

hun mannen bekogeld wer-

den met stenen en molotov-

cocktails, hoe barricades

werden geruimd en hoe stra-

ten werden afgezet. Hierna

werden videobeelden ge-

toond van de voorafgaande

oefenweek.

Tijdens de maaltijd nam het

peloton afscheid van zijn

kommandant, luitenant

H. G. van Gangelen. "Vaak

Na de stenen een gezamenlijk drankje. (Foto's P. van Hout).

wordt pas bij ambtsjubilea de dames wat meer inzicht te

of f.l.o. aan het thuisfront verschaffen over ons werk

gedacht. Wij hebben dit ge- als M.E.'er", aldus de heer

tracht te doorbreken en zo Van Gangelen. (vdR)

Pro-motorprijs 1981

voor AVD-

motorsurveillanten

Kapelmuziek

in Hasselt

VOORBURG. - Op 10

april a.s. verzorgt de

Rijkspolitiekapel bij gelegen-

heid van het 85-jarig bestaan

van de 'Hasselter Fanfare'

een concert in de sporthal

'De Prinsenhof' in Hasselt.

Kollega's uit het distrikt

Zwolle die de kapel eens wil-

len beluisteren zijn welkom.

Het concert begint om 20.00

uur en zal ongeveer 22.00

uur eindigen.

's Middags tussen 3 en 4 uur

mag de Hasselter school-

jeugd komen luisteren. Daar-

na is er een korte muzikale

rondgang door het centrum

die met een aubade eindigt

voor het gemeentehuis.

AMSTERDAM. - "De

motorsurveillanten van de

Algemene Verkeersdienst van

de Rijkspolitie zijn door hun

rijgedrag een inspirerend

voorbeeld voor alle motor-

rijders in het verkeer. Zij

vallen op door hun positieve

houding ten aanzien van an-

dere motorrijders. Als

motorrijders weten zij een

goede indruk achter te laten

op de overige verkeers-

deelnemers. "

Aldus de jury die jaarlijks

vaststelt wie zich in het afge-

lopen motorjaar opvallend

verdienstelijk hebben ge-

maakt voor 'de motorrijder'

Bij de opening van het RAI-

\.

Pro-Motorprijs 1981. De A VD'ers zijn v.l.n.r.: Ton van de
Smit, Arie Brouwer en Dirk de Velde Harsenhorst.

(Foto Jan Stappenbeld/Telegraaf)

I
Surveillance van de A VD om

deze prijs in ontvangst te ne-

men. (ThL).

motorweekend op 19 januari

I
j.l. in Amsterdam was het de

beurt aan de Groep Motor-(JZ)

19
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Van Bezuinigingen
"De jongste bezuinigings-

maatregelen zijn al weer een

tijdje van kracht. De pro-

blemen die die maatregelen

met zich brachten, leveren in

de praktijk nog wel wat

moeilijkheden op."

Aldus de wachtmeesters

A. van Brakel en J. P. Nij-

burg uit Opheusden in vrien-

delijke bewoordingen over

wat het personeel van het

korps Rijkspolitie nogal be-

zig houdt. Postbus 120 in

Bennekom was voor velen

het adres om reakties op de

diepsnijdende ingreep kwijt

te raken. Er vielen foto's op

tafel, er kwam een telex bin-

nen en (sterke) verhalen.

Een greep uit de verzame-

ling:

Benzine

De bezuiniging op de benzi-

ne leidde tot zeer kwalijke

politiepraktijken, als we de

inhoud van deze telex mogen

geloven:

Aan: Een ieder bij wie

frustraties beginnen op te

komen tengevolge van de af-

gekondigde bezuinigingen.

De commandant van de

recherchegroep maakt be-

kend dat op 29-1-'81 te De

Lier bij een benzinestation

zonder te betalen is getankt.

Als daders werden aangehou-

den:

Johannes Sake Broeseliske,

wachtmeester der Rijkspolitie

wonende te Den Haag en

Harmen Leendert Beuken-

holdt, wachtmeester der

Rijkspolitie wonende te
,s-Gravenhage.

Zij reden in een volkswagen,

type GSA, kleur wit met

rood reflecterende strepen.

Als motief gaven zij op de

ingestelde bezuinigingen op

de brandstoffen door de

Minister van Justitie.

20

In het Drentse Borger doet

men - hoewel ook daar het

water tot de lippen staat -

nog niet mee aan deze kwa-

lijke praktijken. "Maar elke

druppel brandstof is er een",

luidt het devies van de groep

Borger. Daarom wordt elke

reserve-auto, voordat hij

naar de P.T.D. teruggaat,
afgetapt.

Het ei

van Columbus

Hoe óók benzine bespaard

kan worden, vertelt kollega

W. J. Bregman van de
opleidingsschool.

Op een Rijkspolitieburo was

een jongen van een jaar of

zestien terechtgekomen. Hij

had iets gedaan wat niet

door de beugel kon. Na het

verhoor moest de jongen

naar huis gebracht worden

en bij zijn ouders afgeleverd.

De knul woonde in een grote

gemeente, een aantal kilo-

meters verderop. Maar ja,

die benzinebesparing. Daar-

om werden de ouders van

het jongmens gebeld met de

vraag of ze hun oogappel

zelf wilden komen afhalen.

De mensjes hadden echter

geen auto. Bovendien waren

ze slecht ter been waardoor

het openbaar vervoer voor

hen ook niet de oplossing

was. Een telefoontje naar de

politie van de gemeente waar

de jongen woonde dus. Het

ei van Columbus! Kollegiaal

boden de mensen van het

gemeentepolitiekorps hun

diensten aan en korte tijd la-

er stond er een wakkere

gempc-kollega voor het

groepsburo. Hij zou die jon-

gen wel even afleveren, maar

hij had graag dat iemand

van de RP meeging om de

zaak uit te leggen. Een

vachtmeester stapte in, na-

dat hij de verzekering had

gekregen dat hij weer naar

zijn eigen dorp teruggebracht

zou worden ...

VLM-met-aanhangwagen wel

te verstaan. Voor de tweede

man en wat materieel.

angepaste vehikels

Van Brakel en Nijburg uit

Opheusden hebben de aloude

ULM weer in ere hersteld.

De groep Appingedam heeft

een nieuwe surveillancewagen

aangeschaft. Men hoopt ge-

noeg aan de toegewezen ben-

zine te hebben om auto te

kunnen blijven rijden.

Vit solidariteit met de in hun

ogen zo benadeelde kollega's

van de landgroepen. vragen

de bereden wachtmeesters

Benschop en De Wit zich af

of zij ook niet moeten mee-

delen in de bezuinigings-

malaise. Als teken van mede-
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leven hebben ze Yictor al

voorzien van twee zadels.

Beleid

In de 'Yierkrant', het blad

van de groep Heerde, heeft

men alle aspekten van de

nieuwe situatie eens op een

rijtje gezet. Men is tot een

volgend beleidsadvies geko-

men:

De aanschaf van nieuwe

dienstvoertuigen zal achter-

wege moeten blijven. Als de

motor van een auto 'op' is,

moet de bodemplaat worden

verwijderd, zodat er een

soort 'Flintstone-auto' ont-

staat. Het geluid van de mo-
r- ;:as __. < .---..;;:.i

tor moet 'mondeling' worden

gebracht. De politiemensen

die erin surveilleren, moeten

op de Yerkeersschool worden

opgeleid voor het

korpsrij bewijs-restrein t.

Elke druppel benzine moet

verantwoord worden. Aanbe-

volen wordt de recherche-

surveillance (R.S.) per privé-

auto te laten verrichten. Dat

scheelt alweer. De kop-

lampen van de auto's mogen

voorlopig wel blijven bran-

den als de auto niet op 'kon-

takt' staat. Ze gaan vanzelf

uit. De R.S. en de A.S.

(assistentie-surveillance) moe-

ten worden gekombineerd.

Er dient een burger deel te

nemen aan de R.S.A.S. om

niet op te vallen.

Om elektriciteit te besparen

mogen de buro's van Hat-

tem, Wapenveld en Yeessen

slechts geopend zijn van

zonsopgang tot zonsonder-

gang. Ook op donkere dagen

blijven de deuren dicht.

Op schilderswerkzaamheden

in de gebouwen zal worden

bezuinigd. Aan de

standaardkleuren voor het

plafond wordt nicotinebruin

als hoofdkleur toegevoegd.

Arrestanten moeten zelf hun

brood meebrengen.

Bij de schietinstruktie zal

moeten worden onderwezen

hoe men zo effektief moge-

lijk een pistool en houder -

met een boemerangeffekt -

naar een verdachte kan gooi-

en. Dit ter besparing van pa-

tronen. De opmerking van

adjudanten en oppers na de

koffie: "Yooruit jongens,

het geld van de baas is niet

van blik", is tot nader order

verboden.

Opheffen

Minder vriendelijk klonken

de woorden van adjudant

H. J. de Man, commandant

van de groep Yeldpolitie bij

het distrikt Den Bosch, die

zijn d.c. verzocht, zijn groep

maar op te heffen. De beper-

king van de overuren voor

zijn personeel zou tot gevolg

hebben, dat stropers nog

vrijwel uitsluitend tussen

's morgens negen en 's mid-

dags vijf uur betrapt zouden

kunnen worden. Zijn woor-

den waren aanleiding voor

Kamervragen.

De distriktscommandant in

Alkmaar moest - volgens

de krant - zijn recherche-

groep 'nee' laten verkopen.

De oorzaak van de bezuini-

gingen was, dat er geen men-

sen beschikbaar waren om

het onderzoek naar de vele

branden in Noord-Holland

voort te zetten. (AH)

Bij een afscheid

APELDOORN. - "Nu de

Fiat binnenkort het veld gaat

ruimen voor de Volvo, lijkt

het mij eerlijk om het lijdend

voorwerp, waarop zo menig-

maal is afgegeven, eens aan

het woord te laten", aldus

kollega A. A. Elsendoorn in

Neede:

"Waren wij, de Fiats, niet

altijd bereidwillig voor onze

veeleisende bestuurders?"

vroeg zich de KSA van de

post Neede af. "Nooit heb

ik gevloekt op politiemensen

die bij voortduring hebben

geprobeerd mijn zuigers te

stelen. Ondanks de soms

auto-onwaardige behande-

ling, hield ik ook mijn klep-

pen op de plaats. En welke

versnellingsbak overleeft de

aanslagen die op mijn pook-

je zijn gepleegd? Menigmaal

heb ik toch - zij het met

een benzineslurpende accele-

ratie - bromfietsers versteld

doen staan. Overal heb ik

mijn passagiers gebracht,

ook al zag je mijn achteras

niet meer van de modder.

Mijn pk's kunnen maar niet

begrijpen, dat men mij maar

zo in de hoek gooit en gaat

vervangen door zo'n Yolvo-

produkt. Bij wijze van pro-

test stel ik nu een daad. Ik

gijzel uw korpssymbool en

stel mijn uiterlijk daarvoor

in de plaats. Ik ben niet van

plan deze plaats weer af te

staan, voordat de Yolvo

heeft bewezen mijn prestaties

te kunnen evenaren. Of ik

bang ben voor repressailes?

Nee! Al die Fiat-terroristen

gaan toch ook vrijuit .. ?

Onderhandelen doe ik ook

niet. Ik heb al een keer ver-

loren.
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Hoe bestaat het! BIJ DE FOTO'S

Het buro van de groep ~

Udenhout ...

BREDA. - Er was heel wat

aandacht besteed aan de in-

richting van het gebouw dat

als onderkomen zou dienen

voor de groep Udenhout. In

juni 1979 werd het groeps-

buro (het voormalige

gemeentehuis van Berkel En-

schot) officieel geopend.

Natuurlijk moesten er na de

opening nog wel wat kleine

karweitjes opgeknapt worden

maar voor de personeels-

leden waren er geen beletse-

len meer om het degelijke ge-

bouw te betrekken. Bij de

klusjes die nog resteerden,

was ook nog het plannetje

om de entree voor de minder

goed ter been zijnde mede-

mens wat gemakkelijker te

maken.

Via de statige gemeentehuis-

trap zou dat niet zo gemak-

kelijk gaan, stelde Rijks-

gebouwendienst vast. Er zou

een andere ingang komen,

zodat ook mensen met een

rolstoel konden worden ont-

vangen. Hoe de gehandikap-

te het interieur van het

groepsburo kan bereiken,

toont ons de volgende foto-

reportage. Kijkt u even mee?

(SW)

-ft
... met de statige trappen-

partij die voor iemand die

slecht ter been is een niet te

nemen hindernis vormt.

Maar er is aan de gehandi-

kapte medemens gedacht.

Bordjes aan de muur wijzen

de weg. Wilt u de pijlen

maar volgen?

Het hek naar de binnen- 11
plaats' met de achteringang is

dicht. Geen probleem! De

elektriciën heeft gezorgd

voor een bel. Even drukken

en dan verschijnt de wacht-

meester die planton heeft,

om u langs de keurig geëgali-

seerde weg over de binnen-

plaats te loodsen.

Komt u maar verder .. ~!

(Foto's Techn. Rech. Den

Bosch)

22
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CO ME leverde
nieuwe vuurwapen-

docenten af

NEERIJNEN . - Zes leden

van de Rijkspolitie, één van

de luchthavenpolitie en één

van het korps Mariniers heb-

ben op de COME het diplo-

ma Vuurwapendocent ont-

vangen. Twee kursisten doen

zeer binnenkort een her-

examen. De zes weken du-

rende opleiding aan de

COME bestond uit veertien

theoriedagen, afgewisseld

met vijftien dagen praktische

schietoefeningen. Het pro-

gramma werd onderbroken

voor een bezoek aan het

Wapenmuseum in Delft.

Bij het uitreiken van de di-

ploma's ontvingen drie kur-

sisten het brevet Scherp-

schutter en vier het brevet

Politieschutter. (vdR)

De vuurwapendocenten J. Smits, J. Ruineman, H. Potman,

P. van de Hoven, G. Korsman, J. van Zon,

R. Smit, F. Gulickx en R. Bansberg met hun gastheren van

de COME. (Foto P. van Hout).

Reünie 1958-11

APELDOORN. - Kollega's

Wout Vlot en Gerard

Schoots van de opleiding

1958-1I lopen rond met het

plan de adspiranten-van-toen

uit te nodigen voor een reü-

nie. Plaats en tijd van de bij-

eenkomst moeten nog wor-

den vastgesteld. Allereerst is

van belang te weten waar de

mannen die toen de school

aan de Velperweg in Arnhem

bevolkten, te vinden zijn. Er

zijn kollega's die diep zijn

weggedoken in een verre

funktie in het Korps. Ande-

ren hebben de zwarte tuniek

en de blauwe broek voor-

goed uitgetrokken om ergens

anders aan de slag te gaan.

De organisatoren zijn

nieuwsgierig naar álle adres-

sen van de (oud-)kollega's

van '58-1I.

Even bellen dus naar

G. Schoots, die dagelijks te

bereiken is op de opleidings-

school in Apeldoorn (tel.

055-330903) en privé onder

nummer 055-336125, of naar

W. Vlot op de school in
Horn (tel. 04748-1666) of

thuis (tel. 04747-1542).

~~hP"CS~

Hij komt niet ...

gen de Manurhin MR 73. De

revolver is aanzienlijk zwaar-

der dan het wapen dat mo-

menteel in gebruik is en kan

niet onder het tuniek worden

gedragen. De Franse politie

krijgt nu een jack dat op dat

van de Amerikaanse politie

lijkt. Het wapen wordt in

een speciaal holster op de

heup gedragen. Omdat men

toch aan het veranderen is,

zet men ook maar de (lasti-

ge) kepi af. Er komt nu een

slappere pet. Ook de typisch

Franse politie- en brandweer-

sirenes ('Pin-poon') zullen

worden vervangen door de

luguber huilende sirenes van

Amerikaans model. (NAC)

• In Engeland is een storm

van verontwaardiging op-

gestoken over aanbevelingen

om de politie meer bevoegd-

heden te geven. De politie

zou iemand die van een

'zwaar misdrijf' verdacht

wordt, zonder aanklacht ge-

durende 24 uur kunnen vast-

houden. De rechter zou kun-

nen toestaan, dat dit arrest

voor onbepaalde tijd steeds

met 24 uur wordt verlengd.

(De verdachte kan hiertegen

in beroep gaan). Ook zou de

politie huiszoeking mogen

doen als zij dat noodzakelijk

vindt, bijvoorbeeld bij een

speurtocht naar verdovende

middelen. Tevens zou zij de

verdachte het recht kunnen

ontzeggen een advokaat te

raadplegen, als vermoed

wordt dat dit het politie-

onderzoek zou bemoeilijken.

De kans is groot, dat het

Britse parlement deze aan-

bevelingen voor een hardere

aanpak door de konservatie-

ve regering zullen worden

goedgekeurd. (AD)

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.

kort
&klein

gelezen

• Politiekommissaris dr.
D. van Ooyen, de nieuwe di-

rekteur van het studiecen-

trum voor hogere politie-

ambtenaren in Warnsveld,

vindt dat politiemensen met

gewetensbezwaren tegen

kernenergie juist bij de m.e.

zouden moeten blijven om

akties nog genuanceerder te

kunnen benaderen.

Over hoffelijkheid en vrien-

delijkheid van de politie zei

hij: "Na hun ervaring in

ME-verband, wordt er enkele

dagen later als gewoon agent

weer een portie hoffelijkheid

en vriendelijkheid van hem

verwacht. Aan dat aspekt

moet meer aandacht worden

besteed." (NRC)

• De Engelse politieman
Vince ArkelI voelt zich gewe-

tensbezwaard. Elke keer als

hij dienst deed bij thuis-

wedstrijden van de voetbal-

club Bristol Rovers, verloor

het team. Hij zal in het ver-

volg het stadion mijden.

(PZC)

• De plannen om te komen
tot het landelijke alarm-

nummer (0011) zijn voor-

lopig van de baan. Het

projekt zou 15 á 20 miljoen

gulden moeten kosten en dat
geld is er niet. (NAC)

• Twaalf jaar nadat de
Franse politie de 'Pelerine'

(schoudermantel) heeft afge-

legd en de witte 'baton'

(gummiknuppel) heeft ingele-

verd, verdwijnt ook de keuri-

ge uniformjas en de kepi

(uniformpet). Reden voor

deze 'vestimentaire revolutie'

is de nieuwe bewapening van

de Franse kollega's. Ze krij-
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CO ME leverde

nieuwe vuurwapen-

docenten af

NEERIJNEN . - Zes leden

van de Rijkspolitie, één van

de luchthavenpolitie en één

van het korps Mariniers heb-

ben op de COME het diplo-

ma Vuurwapendocent ont-

vangen. Twee kursisten doen

zeer binnenkort een her-

examen. De zes weken du-

rende opleiding aan de

COME bestond uit veertien

theoriedagen, afgewisseld

met vijftien dagen praktische

schietoefeningen. Het pro-

gramma werd onderbroken

voor een bezoek aan het

Wapenmuseum in Delft.

Bij het uitreiken van de di-

ploma's ontvingen drie kur-

sisten het brevet Scherp-

schutter en vier het brevet

Politieschutter. (vdR)

De vuurwapendocenten J. Smits, J. Ruineman, H. Potman,

P. van de Hoven, G. Korsman, J. van Zon,

R. Smit, F. Gulickx en R. Bansberg met hun gastheren van

de COME. (Foto P. van Hout).

Reünie 1958-11

APELDOORN. - Kollega's

Wout Vlot en Gerard

Schoots van de opleiding

1958-II lopen rond met het

plan de adspiranten-van-toen

uit te nodigen voor een reü-

nie. Plaats en tijd van de bij-

eenkomst moeten nog wor-

den vastgesteld. Allereerst is

van belang te weten waar de

mannen die toen de school

aan de Velperweg in Arnhem

bevolkten, te vinden zijn. Er

zijn kollega's die diep zijn

weggedoken in een verre

funktie in het Korps. Ande-

ren hebben de zwarte tuniek

en de blauwe broek voor-

goed uitgetrokken om ergens

anders aan de slag te gaan.

De organisatoren zijn

nieuwsgierig naar álle adres-

sen van de (oud-)kollega's

van '58-11.

Even bellen dus naar

G. Schoots, die dagelijks te

bereiken is op de opleidings-

school in Apeldoorn (tel.

055-330903) en privé onder

nummer 055-336125, of naar

W. Vlot op de school in
Horn (tel. 04748-1666) of

thuis (tel. 04747-1542).

\~hP"
CS~

Hij komt niet ...

gen de Manurhin MR 73. De

revolver is aanzienlijk zwaar-

der dan het wapen dat mo-

menteel in gebruik is en kan

niet onder het tuniek worden

gedragen. De Franse politie

krijgt nu een jack dat op dat

van de Amerikaanse politie

lijkt. Het wapen wordt in

een speciaal holster op de

heup gedragen. Omdat men

toch aan het veranderen is,

zet men ook maar de (lasti-

ge) kepi af. Er komt nu een

slappere pet. Ook de typisch

Franse politie- en brandweer-

sirenes ('Pin-poon') zullen

worden vervangen door de

luguber huilende sirenes van

Amerikaans model. (NAC)

• In Engeland is een storm

van verontwaardiging op-

gestoken over aanbevelingen

om de politie meer bevoegd-

heden te geven. De politie

zou iemand die van een

'zwaar misdrijf' verdacht

wordt, zonder aanklacht ge-

durende 24 uur kunnen vast-

houden. De rechter zou kun-

nen toestaan, dat dit arrest

voor onbepaalde tijd steeds

met 24 uur wordt verlengd.

(De verdachte kan hiertegen

in beroep gaan). Ook zou de

politie huiszoeking mogen

doen als zij dat noodzakelijk

vindt, bijvoorbeeld bij een

speurtocht naar verdovende

middelen. Tevens zou zij de

verdachte het recht kunnen

ontzeggen een advokaat te

raadplegen, als vermoed

wordt dat dit het politie-

onderzoek zou bemoeilijken.

De kans is groot, dat het

Britse parlement deze aan-

bevelingen voor een hardere

aanpak door de konservatie-

ve regering zullen worden

goedgekeurd. (AD)

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

verant woordelij k.

kort
&klein

gelezen

• Politiekommissaris dr.
D. van Ooyen, de nieuwe di-

rekteur van het studiecen-

trum voor hogere politie-

ambtenaren in Warnsveld,

vindt dat politiemensen met

gewetensbezwaren tegen

kernenergie juist bij de m.e.

zouden moeten blijven om

akties nog genuanceerder te

kunnen benaderen.

Over hoffelijkheid en vrien-

delijkheid van de politie zei

hij: "Na hun ervaring in

ME-verband, wordt er enkele

dagen later als gewoon agent

weer een portie hoffelijkheid

en vriendelijkheid van hem

verwacht. Aan dat aspekt

moet meer aandacht worden

besteed. " (NRC)

• De Engelse politieman
Vince ArkelI voelt zich gewe-

tensbezwaard. Elke keer als

hij dienst deed bij thuis-

wedstrijden van de voetbal-

club Bristol Rovers, verloor

het team. Hij zal in het ver-

volg het stadion mijden.
(PZC)

• De plannen om te komen
tot het landelijke alarm-

nummer (0011) zijn voor-

lopig van de baan. Het

projekt zou 15 á 20 miljoen

gulden moeten kosten en dat
geld is er niet. (NAC)

• Twaalf jaar nadat de
Franse politie de 'Pelerine'

(schoudermantel) heeft afge-

legd en de witte 'baton'

(gummiknuppel) heeft ingele-

verd, verdwijnt ook de keuri-

ge uniformjas en de kepi

(uniformpet). Reden voor

deze 'vestimentaire revolutie'

is de nieuwe bewapening van

de Franse kollega's. Ze krij-
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Karnavalsprijs voor

Mobiele Eenheid

aan Theo Koomen, Herman

Kuiphof, Dick Bruynestein,

P. Koekebakker, Barend

Servet, Willem van Hane-

gem, Barry Hughes, Peter

Knegjes, Gerrie Kneteman en

'Tussen start en finish' (Va-

ra's radiosportprogramma

van Henk Spaan en Harrie

Vermegen). (SW)

BREDA. - 'Wij zijn altijd

het mikpunt', was de tekst

bij de karnavals-wisselprijs

die dit jaar door de COVS

(Centrale Organisatie van

Voetbalscheidsrechters Breda

en Omstreken) aan de Mo-

biele Eenheid van de politie

was toegekend.

Leden van de Rijkspolitie-

pelotons uit Breda en Roer-

mond waren op 21 februari

naar Breda uitgenodigd, om

daar de prijs uit handen van

Prins Dirk den Eerste (oud-

voetbalscheidsrechter Frans

Derks) in ontvangst te ne-

men. De mobiele eenheid

kreeg de prijs voor de hou-

ding van de politiemensen

tijdens de aktie in Dode-

waard, waarbij zij, aldus de

Dirk den Eersten, de prijs en de m.e. 'ers (v.l.n.r. zonder

hoofddeksel) Bogers, De Regt, Lalieu, Deckers en lansen.

(Foto Hans Chabot)

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

COVS, blijk hadden gegeven

gewone Nederlanders te zijn.

Het embleem van de COVS

voor 1981 was een katapult.

Een symbool dat was ingege-

ven door de gedachte dat de

praktijk had bewezen dat én

cheidsrechters én m.e.'ers

vaak het mikpunt zijn.

De prijs was eerder uitgereikt

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGE ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, Th. A. lEENDERS,
Bureau: Postbus 958, 2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 lB Driebergen
tel. 070· 69 40 21 (thuis: 02520 . 1 71 681. tel. 050 . 133542 (thuis 05945· 1 2798). tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 76861.

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOG BOSCH DIENST lUCHTVAART

M. J. de lEEUW, W. H. A. G. v.d. lOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 50A 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25). tel. 073 - 21 51 15 (thuis; 073 - 56 28 331. tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 12301.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDE RIJKSPOLITIE TE WATER

P. GORISSEN, J. SCHEPER, U. DE lANGE,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100,8917 BD leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 137073). tel. 05100 - 2 23 45 (thuis. 05100 - 8 13 95). tel. 05100 - 2 30 44 (thuis: 05170 - 69 29).

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT SCHOLEN:

W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, . Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht Arnhemseweg 348 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 66 0911 (thuis: 05206 - 87 22). tel. 043 - 54222 (thuis: 95 - 31 15). tel. 055 - 33 09 03 '(thuis: 085 - 81 06 901.

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,

F. SCHOlTENS, J. L. F. MOENS, Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14 4331 BH Middelburg tel. 05178 - 65 41 (thuis: 05178 - 59 81I.

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11741. tel. 01180 - 2 80 85 (thu-s. 01180 - 26666). Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexem)

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: 2° Walstraat 8-14, 6511 lV Nijmegen Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 1489). tel. 080 - 22 82 73 (thuis 08879 - 28 281. P S G VAN DE RIJKEN

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND 2~ Ti'efl~arsestraat 2, 4182'PE Neerijnen

J. C. DE GROOT, STAFBURO VOORLICHTI G, tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99).

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 26). tel. 04752 - 2530. Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT tel. 030 - 784848 (thuis: 030 - 76 25 48).

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDElEE, Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061. tel. 03404 - 1 98 21 (thuis: 03438 - 1 28 651. tel. 055 - 33 09 59

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOllE RESERVE RIJKSPOLITIE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST, D. G. VAN DE WITIE,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle St. Annastraat 26,1411 PH Naarden
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681. tel. 02159 - 4 25 79

24
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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.

"Hè-hè, eindelijk eens iets uit de

mond van de partner van de

Rijkspolitieman", was de eerste

reaktie van Corry van Vooren,

op het verslag van het Ronde-

tafelgesprek van twaalf 'lotgeno-

ten '. Haar kommentaar lijkt een

welkome aanvulling.

Sinds mijn man van de opleiding kwam,

wonen wij in Wijbosch. Een typisch

Brabants boerendorp met een autoch-

tone bevolking. Toen wij ons vestigden,

bleken de dorpsbewoners erg benieuwd

te zijn, wie en wat we waren. Het leek

ons goed om in dat opzicht het initiatief

te nemen. Ik ben daarom op de eerste

dag meteen naar de 'dorpskruidenier'

gegaan om te vertellen hoe we heetten,

hoe oud we waren, waar we zoal ge-

woond hadden en wat mijn beroep was.

De rest van het dorp was al gauw op de

hoogte.

In de Dorpsraad

Het dorp heeft een Dorpsraad, die zon-

der politieke achtergronden de dagelijk-

se problemen en probleempjes van de

gemeenschap bespreekt. Mijn man heeft

als afgevaardigde van de politie in deze

raad zitting. 'Politieproblemen' komen

daardoor direkt bij hem terecht. Het is

tevens een mooie gelegenheid om de

'hoge drempel' van het groepsburo in

RP-gezin in dorp kan normaal
privé-leven hebben . . .
Schijndel wat te verlagen. Het gevolg

van dit direkte kontakt is, dat individu-

ele problemen direkt bij mijn man be-

kend raken. Soms komt men aan de

deur van onze privé-woning. Een andere

keer verwijs ik ze naar het buro en stel

mijn man daar op de hoogte.

Iemand van de dames merkte op, dat je

als politie-vrouw in een dorp in de gaten

wordt gehouden. Dat is waar. Maar ik

denk dat wie zichzelf blijft, niet zo gauw

in een uitzonderingspositie komt. Je

moet je natuurlijk niet 'meer' gaan voe-

len dan anderen en dan denk ik dat je

privé-leven heel 'normaal' te leven valt.

Een voorbeeld. Ik ben jaren zeer aktief

geweest in zowel de plaatselijke als lan-

delijke politiek. Ook nu nog zijn we bei-

den lid van een politieke partij. Als er

verkiezingen in zicht zijn, hangen we

een verkiezingsbiljet voor het raam. Ik

heb daarover in ons dorp nog nooit een

negatieve reaktie gehoord. We leiden

feitelijk als medeburgers een heel ge-

woon privé-leven. De dorpsbewoners

weten wat mijn man doet en weten hem

in dié hoedanigheid te waarderen.
Het idee van een der gesprekspartners

om landelijk praktische dagen te organi-

seren, waar je als partners van begin-

nende politiemannen je problemen kunt

uiten, lijkt me niet zo geslaagd. Iedere

groep heeft haar eigen - plaatselijke -

problemen. Ik denk dat het beter is als

de groepsleiding gepast inspeelt, als het

om begeleiding gaat. Onze ervaring is,

dat de groepsleiding de problemen die

de partner zal tegenkomen, vaak goed

weet in te schatten.
In dat opzicht schiet de staf van het dis-

trikt soms duidelijk tekort. Zoals bij de-

tacheringen. Zou het, alvorens iemands

naam op de lijst wordt gezet, niet goed

zijn eens te bekijken hoe het zit met het

privé-leven van de man of de vrouw? Is

hij getrouwd? Heeft hij kinderen? Hoe

zit het met de vakantieplannen van het

'slachtoffer' ?

Schiphol

Doordat mijn man op Schiphol werd ge-

detacheerd, gingen onze vakantieplan-

nen het vorig jaar niet door. (Overigens

heeft hij in die drie jaar al 28 weken de-

tachement achter de rug, waarvan 22

weken Schiphol binnen anderhalf jaar.)

Ook dit jaar zou onze geplande vakantie

niet door kunnen gaan, doordat hij op-

nieuw in de prijzen viel voor Schiphol.

Ik kan als direktie-sekretaresse van een

onderwijsinstelling echter alleen maar

tijdens de schoolvakanties vrij krijgen.

De groepscommandant heeft heel wat

met het distriktsburo moeten bellen, om

de bui te keren.

Als ik tenslotte terugkijk op die drie

jaar ervaring op een dorp, dan kom ik

tot de konklusie dat er als RP-gezin in

een kleine gemeenschap normaal valt te

leven.

Er zijn een paar principes die ons daar-

bij hebben geholpen:

- Als je je vestigt in een dorp, maak je

dan bekend voordat de bevolking gaat

gissen.

- Blijf jezelf en voel je niet 'meer' dan

een ander.

- Schroom niet bepaalde problemen

waar je als partner van een RP'er mee

zit, te bespreken. Bijvoorbeeld met de

groepsleiding. Ook gesprekken met

partners van andere groepsleden leveren

soms onverwachte oplossingen op.

25
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Opsporing verzocht Bloed in alcohol (2)nering. Brigade Alphen a.d. Rijn, 1

maart 1925. Nieuw gierig vraag ik me

55 jaren later af wie deze mensen waren.

Misschien is er nog iemand van de briga-

de in leven. Wie kan me inlichten?

Tussen het grof vuil van de gemeente

Alphen aan de Rijn vond iemand een

prachtige oude foto waarop een me-

vrouwen zeven leden van de rijksveld-

wacht stonden afgebeeld. Op een leitje

tegen een stoelpoot de tekst: Ter Herin-

In het RPm van januari 1981 signaleer-

de briefschrijver N. van Rijswijk uit

Tholen een vermoedelijk rekord alko-

holpromillage (3.48) bij een bloedproef

bij een automobilist. Een rekord dat

stamde uit de jaren '60, en dat niet mak-

kelijk zou worden 'verbeterd' aldus ver-

onderstelde de briefschrijver. Welnu,

dit rekord is op de elfde van de elfde (!)

1976 ruimschoots aan diggelen gegaan.

Personeel van de groep Ommen van de

Rijkspolitie werd toen bij een aanrijding

geroepen. Een bloedproef van een

vrachtwagenchauffeur leverde toen een

getal van 3.78 promille op. En de man

leefde nog!

A. de Bruijn,

Leiderdorp.

G. Huisman,
Oldemarkt.

• De heer De Bruijn is te bereiken op

het gemeentehuis van Leiderdorp, tel.

nr. 071-899261, toeste/138. (Red.)

1l11'F'F1~ ~
\ ' ...

•
".O'.!$i, nieuw
Fotografische Verkeerskontrole
Oe meuwste TRAFFIPAX type V
kamer. is gehfHH volgens de
modernste inzichten van de fotogr.'le
en de elektromka opgebouwd en
heeft een geheel DIGITAAl.nlple-

aijli~~~~r~~~~IISTWEE urtstotc's
per sekonde mogehJk!
leverbaar In meerdere uitvoeringen
- voor mobiele surveillance
- voor koppeling met de Mesta radar
- met ol zonder dlafragma-aulomaat
Goedgekeurd door PTe en IJkwezen•

',.,.'t'!J.i!! nieuw
Trafflphot

De 'rratnphot Roodhchtkamera
verhoogt de veiligheid bij verkeers-

lichten. HI,IS voorzien van een
dlafrag'!1a-Iutomaat. een computer-
mtser. een 30 mtr. IllmmagazlJn en IS

In slaat meerdere rustroken te
bewaken
Relnka levert U deze Tralflpax

mstauane kompleet dus met drempel,
cetektor en 24-uurs service!

"1",.$.4 !
Leesapparaat
Relnka'$ partner TRAFFIPAX IS

specranst In lotograflsche verkeers-

kontrole Produceert reglstralle- en

verwerklngsapparatuur ëeze prOl ek tor

L 60 IS een uitgesproken tlld- en

kostenbesparende hulp biJ het Uitlezen

van de votqescncten kleinbeeldllims

Het briljante scherm onthult met zIJn

vergrollngslakloren 8 ot 18 letterlijk

alles wat de kamera vastlegde

• Ook bil daglicht kunt U dIt lees-

apparaat gebrUiken
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'Dei pet dei is van mie / /r
"Stapelgek zijn ze", sprak Maat opge-

wonden, terwijl we door de gang naar

het videolokaal liepen voor de volgende

les. "Als ze mij te na komen, ram ik ze
inelkaarl "

's Morgens hadden we een oefening ge-

had, waarbij wij, M.E. 'ers uit het noor-

den, op moesten treden als "plietsie" en

een peloton M.E. 'ers uit het zuiden des

lands de beest uit mocht hangen als 'rel-

schoppers'. Ze hadden ons met van alles

en nog wat naar het hoofd gesmeten.

Het hoogtepunt was het moment waar-

op Maat een vuil ei achter het gezicht-

scherm kreeg, zodat het struif hem wer-

kelijk langs de neus droop. Gedeeltelij-

ke echt blind liet hij de wigformatie in

de steek, stormde naar voren en vatte de

ongelukkige kollega uit het bronsgroen

eikenhout bij z'n lurven. Juist toen hij

de man met het lusje van zijn jas aan

een boomtak wilde hangen, kwam er

een hevig fluitende adjudant aanhollen

die zei dat het 'einde oefening' was.

Maat kreeg uitgemeten te horen welke

enorme fouten hij had begaan: nimmer

deformatie verlaten; je niet boos maken

over een welgemikt eitje, enz. enz.

Volgens het lesrooster was onze eerste

docent van de middag een rijks-

psycholoog die ons zou bijbrengen hoe

we ons het beste konden beheersen in

agressie veroorzakende situaties.

" 't Zal mij benieuwen wat die snuiter

voor flauwekul te vertellen heeft", zei

Maat onverschillig, terwijl we ons een

plaatsje toebedachten op de achterste

rij, zodat een tukje in het uiterste geval

mogelijk was.

Punktueel om twee uur, kwam hij het

lokaal binnen: klein van stuk, met een

nadrukkelijke bril op de neus, waar ach-

ter twee 'stekende' oogjes. In zijn han-

den hield hij een vrij grote uniformpet,

die hij voor zich op tafel legde.

De inleiding van de les handelde over

het gegeven dat mensen in het algemeen,

doch politiemensen in het bijzonder zich

zo druk konden maken over in wezen

erg onbenullige zaken.

"Neem nu de pet", zo sprak hij. "De

pet is letterlijk en figuurlijk het toppunt

van politieman zijn; als een politieman

tijdens een achtervolging zijn pet ver-

liest, zal hij stoppen, eerst de pet zoeken

en daarna de achtervolging voortzetten!

Ja, zelfs woedend zal hij worden als ie-

mand de euvele moed heeft hem de pet

van het hoofd te slaan. Maar zie, wat

stelt die pet nu feitelijk voor", zo ver-

volgde hij "je kunt er van alles mee
doen". De daad werd bij het woord ge-

voegd; de pet werd gekneed, dubbeige-

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) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
f 2.500,- 126 92

oplossing. Geen notaril- ol taxaUekosten (slechts 1% alsluit-
f 3.500,- 178 128 104

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen
f 5.000,- 252 184 148 126 112 - - 75

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract
f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120

bij dalende rente kosteloos om te zetten.
f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150

120 180 240
f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210

netto in handen mnd. mnd. mnd.
f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225

f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-
f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255

f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-
f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300

f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-
f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375

f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-
f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450

f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-
f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525

f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-
Ook tussenliggende bedragen en hoger.

f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook

• wettelijke tarieven • geen kosten vooral

• geen InformaUe werkgever • kwijtlcheldlng bij overlijden

IlUKO
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel. 05200-19893-18244

Nieuw adres per I febr "79 Ter Pelkwljkpark8. 8011 SE ZWOLLE

Kernooruren 9002100 uur
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vouwen en de veer werd eruit gehaald.

Ofschoon ik een geeuw maar amper kon

onderdrukken, merkte ik dat Maat on-

rustig op zijn stoel heen en weer begon

te schuiven.

"Bovendien kun je hem bijvoorbeeld

vol water laten lopen ", ging onze leer-

meester onverdroten verder.

Maat snoof onheilspellend.

De docent wandelde rustig met pet naar

de wasbak, opende de kraan en het

hoofddeksel vulde zich langzaam maar

zeker met gemeentepils.

Luidruchtig stommelde Maat overeind;

trok strijdlustig zijn te krappe tuniek

recht en zei: "Mag ik u iets vragen me-

neer?"

Dat mocht.

"Weet u toevallig", vervolgde Maat,

"weet u toevallig van wie die pet is?"

"Ik weet het niet, ik heb zomaar een

van de kapstok gepakt ", zei onze leer-

meester.

"Dan zal ik u dat gauw vertellen!", zei

Maat driftig: "die pet, dei pet is toeval-

lig van miel ll " Ondertussen beende hij

met grote passen naar voren. "En weet

u wat ik nu ga doenl?"

'U' wist het niet en voelde zich kennelijk

niet erg op z'n gemak. Met een wijds ge-

baar nam Maat een schaar uit het pen-

nenbakje; pakte de psycholoog bij de

stropdas en ... KNIPP!!!

Het toppunt van burgerman zijn werd

in één keer gedegradeerd tot een mislukt

dwarsgebakken vlinderstrikje van een

onbekend merk!

De deskundige liep rood aan en had dui-

delijk al zijn kennis nodig om de gepre-

dikte zelfbeheersing aan de dag te bren-

gen. De theorie was kennelijk wéér iets

makkelijker dan de praktijk.

K. W. I. Bussie.

~VINK
MA Vink Kunststoffen bv

postbus 1,6940 BA Didam,
telefoon 08362 - 8111,telex 45086
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De Wegenverkeerswetgeving

door L. G. van Kats is een losbladige

uitgave in vier banden.

De prijs bedraagt f 124,80.

De regelmatig verschijnende

aanvullingen en wijzigingen worden u

tot wederopzegging automatisch

toegezonden zodat u steeds 'bij' bent.

Schaafsma & Brouwer

Uitgevers van werken op politiegebied.
9100 AA Dokkum / postbus 10 /
telefoon 05190 - 2321.
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Voor wat hoort wat

GEVRAAGD: Oude Nederlandse munten.

Ruilen is mogelijk.

Bel 071-896066 (Hogendoorn).

AANGEBODEN: een koperen rijwiel belasting-

plaatje 1940 in leren hoesje en een politiefluitje met

Chinese inskriptie.

GEVRAAGD: deeltjes 3, 4 enlof 5 van 'De Bezet-

ting' (pockets van Uitg, Querido) of andere lektuur

uit of over de oorlog.

Bel 08389-8830 (Aartsrna).

GEVRAAGD: Autofolders van alle merken

en alle bouwjaren. Tevens schaalmodellen

van auto's ('dinky toys').

Bel 03497-2889 (Doppenberg).

GEVRAAGD: Belastingplaatjes met uitgeponste

vijfpuntige ster (fJ 15 mm). Werd o.a. verstrekt aan

politiemensen. Tevens belangstellend naar dokumen-

tatie over rijwielbelasting (m.n. Rijwielbelastingwet

\924).

AANGEBODEN: Dubbele exemplaren belasting-

plaatjes.

K. Kannegieter, Lariksweg 76, 715\ XS Eibergen.

AANGEBODEN: Muziekboeken en losse blad-

muziek voor piano en voor fluit, zowel voor

beginners als gevorderden, o.a. Walsen van

Johann Strauss.

GEVRAAGD: orgelmuziek voor gevorderden

van Bach, Beethoven, Zwart of andere klassieke

meesters.

Bel 08380-17669 (mevr. Willems).
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personalia

Octes, P.L. res. wmr. I te Beemster per 1·2·81 de

dienst verlaten.

Oeveren van, J.M. te Amsterdam per 1·1·81 beo

vorderd tot AAC 1.

Ree v.d., C.H. te Uithoorn per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 2.

Reuzenaar, P.T.M. res. wmr. I te Beemster per 1·

2·81 met 1.1.0.

Sijtsma, T.A. te Weesp per 1·2·81 aangesteld als

schr.

Wijk·Knol v.d., M. te Beemster per 1·12·80 bever-

derd tot schr. A.

Kruize, K. res. wmr. te Sleen per 1·2-81 de dienst

verlaten.

Kneppers, C. wmr. te Coevorden per 1-1-81 ver-

_plaatst naar Eelde.

Koning, A. wmr. te Coevorden per 1-1-81 ver-

plaatst naar Westerbork.

Koster, J. wmr. I te Beilen per 1-8-80 verplaatst

naar Assen.

Meijering, J.H. wmr. te Beilen per 1-10-80 ver-

plaatst naar Geesbrug.

Moorrees, J. te Ruinerwold per 1-1-80 bevorderd

tot AAC 1.

Mussche-Brouwer, H. te Assen per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Mulder, R.J. res. wmr. te Dwingelo per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Ottjes, wmr. te Beilen per 1-1-81 verplaatst naar

Odoorn.

Paas, H.L. wmr. te Beilen per 1-1-81 verplaatst

naar Vries.

Post, G.T. te Beilen per 1-2-81 bevorderd tot schr.
A.

Rouhol, M.E.M. wmr. te Coevorden per 1-1-81

verplaatst naar Gieten.

Sikkens, J.R. wmr. te Smilde per 1-1-81 verplaatst

naar Rolde.

Slik, B. wmr. te Schoonebeek per 29-1-81 ver-

plaatst naar Dalen.

Veenstra, J. te Coevorden per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Veenstra, P.S. wmr. I per 1-2-81 de dienst verla-

ten.

Veenstra-Beenen, P.M. te Coevorden per 1-2-81

aangesteld als res. wmr.

Vording, J. te Rolde per 1-12-80 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Zuidwolde.

Weide v.d., K. te Oosterhesselen per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Alkmaar

Asten van, H. te Alkmaar per 1-1-81 bevorderd tot

AAC 1.

Brattinga, J.C. wmr. te Schagen per 1-3-81 ver-

plaatst naar Dronten (distr. Apeldoorn!.

Delft van, C. telex-tel. A te Alkmaar per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Dieterman, C.J.P. AAC 1 te Alkmaar per 1-1-81

de dienst verlaten.

Mooy, P.L.M. te Petten per 1-2-81 benoemd tot

post.cdt. te Zijpe en verplaatst naar Schagerbrug.

Oever v.d .• E. wmr. te Langedijk per 1-3-81 ver-

plaatst naar Noordwijkerhout (distr. 's-Graven-

hage!.

Olmberg, M.J. te Alkmaar per 1-12-80 bevorderd

tot AAB 1.

Vlekkert V.d. te Limmen per 1-2-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Heiloo.

Weits, A. wmr. te Kleine Sluis per 1-3-81 verplaatst

naar Wieringerwerf.

Distrikt Apeldoorn

Brouwer, P. res. wmr. te Elburg per 1-2-81 de

dienst ver1aten.

Bijkerk, R. res. wmr. Ite Heer per 1-2-81 de dienst

verlaten.

Langeveld, P.H. res. wmr. I te Lochem per 1-2-81

met 1.1.0.

Maassen, H. te Apeldoorn per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Mokkink, W.A.G. te Apeldoorn per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Weber, G. te Apeldoorn per 1-1-181 bevorderd tot

AAC2.

Zuiderveld, E. te Apeldoorn per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Bouma, B.F. te Amsterdam per 1-10-80 bevorderd

tot dir. oft. der rijkspol. 2e kl.

Cortissos, F.N. te Amsterdam per 16-12-80 aan-

gesteld als Rijksambt. 111.

Dorreboom, C. res. wmr. I te Landsmeer per 1-2-

81 met 1.1.0.

Elderenbos-v.d. Hilst, A.C. te Weesp per 1-11-80

aangesteld als schr.

Henzing, J.L. te Amsterdam per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 1.

Hilgeman, H. wmr. te Duivendrecht per 1-3-81

verplaatst naar Nederhorst den Berg.

Huig, A. te Amsterdam per 1-10-80 bevorderd tot

schr. A.

Klerk, P.F. AAC 2 te Haarlem per 1-2-81 verplaatst

naar Dordrecht (distr. Dordrecht).

Kluiver de, H.J. oft. der rijkspol. 2e kl. te Amster-

dam per 1-1-81 de dienst verlaten.

Kroes, J.G. wmr. I te Ouderkerk aId Amstel per 2-

2-81 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Kruijer, J.W. AAC 2 te Amsterdam per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Madlener, A. rijksambt. 11 te Amsterdam per 1-1-

81 de dienst verlaten.

Manuputty, E.G. te Amsterdam per 1-1-81 aan-

gesteld als schr.

Mûller, R.F. wmr. te Diemen per 1-3-81 de dienst

verlaten.

Distrikt Assen

Bakker, J.L. wmr. te Coevorden per 1-12-81 ver-

plaatst naar Dalen.

Breukelman, J. res. wmr. te Sleen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Brink, J. wmr. te Beilen per 1-1-81 verplaatst naar

Zweeloo.

Epping, H. res. wmr. I te Sleen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Groothuis, H. res. wmr. te Sleen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Haandrikman, R. te Coevorden per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr. I.

Jager de, A.T. te Westerbork per 1-12-80 bevor-

derd tot AAC 2.

Jansen, Mr. C. te Assen per 1-10-80 bevorderd tot

dir. oft. der rijkspol. 3e kl.

Jongman, R. res. wmr. te Dalen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Kliphuis, A. wmr. te Beilen per 1-1-81 verplaatst

naar Valthermond.

Distrikt Breda

Aikema, P.J. wmr. I te Zevenbergen per 17-1-81

verplaatst naar Hooge en Lage Mierde.

Amelsvoort van, D.C.J.P. owmr. te Diessen per

1-1-81 verplaatst naar Hilvarenbeek.

Bartels, A.D.M. te Breda per 1-1-81 bevorderd tot

schr. A. en verplaatst naar Halsteren.

Coldeweijer, A. wmr. te Kaatsheuvel per 14-2-81

verplaatst naar Workum (distr. Leeuwarden!.

Damme van, H.M. te Breda per 1-1-81 bevorderd

totowmr.

Eekelen van, C.J. wmr. te Geertruidenberg per

14-2-81 verplaatst naar Strijen (distr. Dordrecht).
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Eras, D.M.J.M. wmr. te Dongen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Goirle.

Franken, R.B. wmr. te Kaatsheuvel per 1-2-81 ver-

plaatst naar Waddinxveen (distr. 's-Gravenhagel.

Geleijns, J.J.C. wmr. te Nieuw-Vossemeer per

22-11-80 verplaatst naar Halsteren.

Handgraaf, J.N.M. wmrt. te Berkel-Enschot per

1-4-80 verplaatst naar Udenhout.

Hendrikx, P.H.A. wmr. te Steenbergen per 1-1-81

verplaatst naar Teteringen.

Horsthuis, H.R.G. te Rijen per 1-1-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Lopik (distr. Utrechtl.

Janssen, P.F.N. te Breda per 1-1-81 bevorderd tot

AAC 1.

Jochems, A.A.M. te Made per 15-1-81 aangesteld

als res. wmr.

Jong de, A.A.C. te Breda per 1-1-81 bevorderd tot

AAC 1.

Jong, A.W.H. wmr. te Steenbergen per 1-1-81

verplaatst naar Hoeven.

Jong de, W.A.M. wmr. te Udenhout per 1-4-80

verplaatst naar Berkel-Enschot.

Laureijssen, P.A.M. te Gilze per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Loose, P.J. res. wmr. I te Zevenbergen per 1-2-81

met 1.1.0.

Meijboom, A.J. te Breda per 1-1-81 bevorderd tot

ofl. der rijkspol. 1e kl.

Miltenburg van, G.A. te Udenhout per 1-2-81 be-

vorderd tot adj. en verplaatst naar Breda.

Moli. F.C. wmr. te Wouw per 14-2-81 verplaatst

naar Neerijnen (distr. Nijmegen).

Moors, F.J.A. res. wmr. I te Diessen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Niks, J. te Rijen per 1-2-81 bevorderd tot adj. en

verplaatst naar Boskoop (distr. 's-Gravenhagel.

Nijs de, F.P.C. wmr. te Wouw per 1-1-81 ver-

plaatst naar Cadier en Keer (distr. Maastrichtl.

Olsthoorn, A.C.L. wmr. te Steenbergen per 1-1-

81 verplaatst naar Halsteren.

Oosthoek, M.C. te Breda per 1-2-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Voorburg (A.I.l.

Pan de, M.J.A. wmr. I te Zundert per 1-2-81 ver-

plaatst naar Teteringen.

Peeters, W.J. res. wmr. I te Wouw per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Rooivink, M.R. wmr. te Gilze per 17-1-81 ver-

plaatst naar Vriezenveen (distr. Zwollel.

Roomen van, A.A. wmr. te Steenbergen per 1-1-

81 verplaatst naar Zevenbergen .

Schendel van, J.A.G.M. te Zevenbergen per 1-

10-80 bevorderd tot schr. A.

Spieringhs, J.M. res. wmr. I te Hilvarenbeek per

1-2-81 de dienst verlaten.

Stroot, P.A. te Kaatsheuvel per 1-12-80 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Bavel.

Swanen, C.A. res. wmr. te Hoog en Laag Mierde

per 1-2-81 de dienst verlaten.

Vermeulen, D. res. wmr. te Fijnaart per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Wiegeraad, J.P. AAC 1 te Halsteren per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Dordrecht

Barendregt, B.N. te Dordrecht per 1-1-81 bevor-

derd tot ofl. der rijkspol. 1e kl.

Bijsterbosch, J.B. te Oud-Beijerland per 1-12-80

bevorderd tot schr. A.

Brinkman, A.H.L. res. wmr. te Oostllakkee per 1-

2-81 de dienst verlaten.

Groef v.d .• N.M. te Oostflakkee per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Heide v.d .• A.A. te 's-Gravendeel per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kolk v.d .• J.M. wmr. te Giessenburg per 12-1-81

naar groep Ferwerd (distr. Leeuwarden l.

Koter de, J. AAC 1 te Dordrecht per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Neijenhoff van, M.W. te Dordrecht per 1-1-81

aangesteld als schr.

Santing, F_J. res. wmr. te Puttershoek per 1-2-81

de dienst verlaten.

Simons, J. res. wmr. I te Strijen per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Velden v.d .• T_ schr. A te Dordrecht per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Vellinga, P. te Dordrecht per 1-11-80 bevorderd

tot dir 0 der rijkspol. 2e kl.

Waal v.d., K_ te Barendrecht per 1-2-81 bevorderd

tot AAC 2.

Distrikt Eindhoven

Dielissen, H.P.H. te Eindhoven per 1-1-81 aan-

gesteld als schr.

Geven, N.J.A. res. wmr. te Asten per 1-2-81 de

dienst er aten.

Herwijnen van, M.L. res. wmr. te Hapert per 1-2-

81 de dienst verlaten.

Hoskens, W.P_J_ te Bergeijk per 15-1-81 aan-

geste das res. wmr.

Kreg van, G_C.T.M. wmr. te Gemert per 14-2-81

verplaatst naar St. Oedenrode.

Larmit, J, res. wmr. te Bergeijk per 1-2-81 de

diens verlaten.

Mesu, W_ wmr. I te Heeze per 1-2-81de dienst ver-

laten

Moors, P.F.A.M. te Westerhaven per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Rombout, P. adj. te Beek en Donk per 1-3-81 met

1.1.0.

Wouters, W.D.A.M. te Bergeijk per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt 's-Gravenhage

Beusekom, A. res. wmr. te Den Haag per 1-2-81

de dienst verlaten.

Boone, H.J. te Hazerswoude Rijndijk per 1-1-81

bevorderd tot schr. A.

Devies, J.J. te 's-Gravenzande per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Dijk van, J.M.G. res. wmr. te Warmond per 1-2-

81 de dienst verlaten.

Gelderblom, H. res. wmr. te Waddinxveen per 15-

2-81 de dienst verlaten.

Harlaar. G.W. te Nieuwekerk aId IJssel per 1-1-81

aangesteld als AAC 1.

Hofland, C. te 's-Gravenhage per 1-1-81 bevorderd

-tot AAC 1.

Horstman-Havekes, W.M.H. te Sassenheim per

15-1-81 aangesteld als res. wmr.

Koomen, H.P.M. te Noordwijkerhout per 15-1-81

aangesteld als res. wmr.

Kortekaas-Schrader, W.M.J. te Lisse per 15-1-

81 aangesteld als res. wmr.

Koster-Prins, H. P. te Waddinxveen per 1-1-81 be-

vorderd tot schr. A.

Kroes, A.J.C. te 's-Gravenhage per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Marsbergen van, A. res. wmr. I te Lisse per 1-2-

81 met 1.1.0.

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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,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, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.Hilversum, Groest 24, tel. 035-i32641. Nijmegen, Van Welderenstraat
127, tel. 080-226200. Rotterdam, Schiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12, tel. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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Nomen. H. res. wmr. I te Ouderkerk aId l.Jssel per

1-2-81 de dienst verlaten.

Oudakker. A. res. wmr. te Hillegom per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Schmidt. A.A. te Waddinxveen per 1-12·80 bevor-

derd tot AAC 1.

Straver. P.F.J. te Leiderdorp per 1-2-81 bevorderd

tot AAC 1.

Veld in 't, A. res. wmr. te Voorhout per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Vermeulen. H.J. te 's-Gravenhage per 1-1-81 be-

vorderd tot AAC 1.

Water de. H.A.F. te 's-Gravenhage per 1-2-81 be-

vorderd tot AAC 1.

Wijfje. P.Th. te Leiderdorp per 1-8·80 bevorderd

tot rijksambt. 111.

Distrikt Groningen

Delger. H. AAC 2 te Bellingwolde per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Kluiter. AAC 1 te Uithuizen per 1·3·81 de dienst

verlaten.

Koning. e.p. wmr. te Ten Boer per 1-1-81 ver-

plaatst naar Garrelsweer.

Molewijk. F.H. wmr. te Ten Boer per 1-1-81 ver-

plaatst naar Ten Post.

Mulder. E.H. res. wmr. te Termunten per 1-2-81

de dienst verlaten.

Postma. R.A. res. wmr. te Zuidhorn per 1-2-81

met 1.1.0.

Spreen, B. wmr. te Leek per 1-1-81verplaatst naar

Muntendam.

Wiersma. J. wmr. te Bedum per 1-2-81 verplaatst

naar Vlieland (distr. Leeuwarden!.

Zijlstra, IJ. wmr. te Leek per 1-1-81verplaatst naar

Grootegast.

Distrikt 's-Hertogenboseh

Berlo van. H.A. res. wmr. te Veghel per 1-2-81 de

dienst verlaten.

ereij van. G.G.M. te Schijndel per 1-1-81 aan-

gesteld als schr.

Dekkers. J.L.M. te Schijndel per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Donk v.d .• A.A. te Schijndel per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Egberts, J.H. te St. Michielsgestel per 1-1-81 aan-

gesteld als schr.

Fokkema. D.J.G. te Schijndel per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Heijden v.d .• J.A. te Schijndel per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hubers, F.L.J.M. wmr. te Rosmalen per 14-2-81

verplaatst naar Mill.

Koenraad-v.d. Akker. W.A.M. te Rosmalen per

1-1-81 aangesteld als schr.

Konings. J. te Sleeuwijk per 1·2·81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Boskoop (distr. 's-Gra-

venhage!.

Koois. A.P.F. te Schijndel per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Krabbenborg. W.L.H. te 's-Hertogenbosch per 1-

2·81 aangewezen als plv. cdt. te Wamel en ver-

plaatst naar Beneden-Leeuwen (distr. Nijmegen!.

Oorsouw van. J.R. res. wmr. te Heesch per 1-2-

81 de dienst verlaten.

Otter den. H.J.J. te Schijndel per 1·2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Pol v.d .• J.A. te Schijndel per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.
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Schuurmans. M.M. te Schijndel per 1·2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Smulders, P.R. te Schijndel per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Spierings. A. res. wmr. te Sprang-Capelle per 1·2-

81 de dienst verlaten.

Ven v.d .• A.G.A.M. te Schijndel per 15-1·81 aan-

gesteld als res. wmr.

Wanrooij van, e.A. res. wmr. te Rosmalen per 1-

2-81 met 1.1.0.

Welte. S.J.M. te Schijndel per 1-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt leeuwarden

Bakker. G.W. wmr. te Joure per 1-1-81 verplaatst

naar Sexbierum.

Bergman, H.A.A. wmr. te Oosterwolde per 1-1-81

verplaatst naar Benthuizen (distr. 's-Gravenhage!.

Bergsma, K. te Joure per 15-1-81 aangesteld als

res. wmr.

Bloem. S. wmr. I te Grouw per 2-2-81 verplaatst

naar Driebergen (distr. U recht).

Boekhout. H.E. wmr. te Appelscha per 1-1-81ver-

plaatst naar Kollumerzwaag.

Boer de. H. te Menaldum per 1-1-81aangesteld als

schr.

Boer de. P. wmr. te Appelscha per 1-1-81 ver-

plaatst naar West-Terschelling.

Boomstra. G. te Leeuwarden per 1-1-81bevorderd

tot schr. A.

in memoriam

Brouwer. R.H.

owmr. te

Leeuwarden

geb. 3-11-39

overl. 17-1-81

Burgier, L. adj. te Leeuwarden per 1-2-81 met

1.1.0.

Diemersen. H. AAC 2 te Kollum per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Douma. M. wmr. te Damwoude per 1-1-81 ver-

plaatst naar Dokkum.

Dijkstra, W. wmr. te Damwoude per 1-1-81 ver-

plaatst naar Stiens.

Geurts, B. wmr. te Appelscha per 1-1-81verplaatst

naar Oosterwolde.

Haas de. J. wmr. te Damwoude per 1-1-81 ver-

plaatst naar Dokkum.

Hoekstra. W. res. wmr. I te Kollumerland per 1-2-

81 met 1.1.0.

Holwerda. M. te Leeuwarden per 1-12-80 bevor-

derd tot AAC 2.

Jansma. S. wmr. te Damwoude per 1-1-81 ver-

plaatst naar Kollumerzwaag.

Jongh de. A.H.G. wmr. te Joure per 1-1-81 ver-

plaatst naar Scharnegoutum.

Kingma. G.J. wmr. te Damwoude per 1-1-81 ver-

plaatst naar Heeg.

Koning. A. res. wmr. I te Haskerland per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Nijk. G.T. wmr. te Lemmer per 17-1-81 verplaatst

naar Brummen (distr. Apeldoorn!.

Rutgers. H. wmr. te Appelscha per 1-1-81 ver-

plaatst naar Damwoude.

Sapulette. R.O. te Koudum per 1-12-80 aan-

gesteld als AAC 3.

Scheltema. W.W. te Leeuwarden per 1-1-81 be-

vorderd tot oft. der rijkspol. 1e kl.

Schermer. G.J. wmr. te Makkinga per 1-1-81 ver-

plaatst naar Bolsward.

Siepel, H. wmr. I per 1-2-81 met 1.1.0.

Veenstra. S.S. wmr. I te Bolsward per 1-1-81 ver-

plaatst naar Makkinga.

Vries de. K. wmr. I te Leeuwarden per 1-2-81 met
f.l.o.

Waterlander. A. res. wmr. I te Haskerland per 1-2-

81 de dienst verlaten.

Werff v.d .• F. te Dantumadeel per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 2 en verplaatst naar Leeuwarden.

Distrikt Maastricht

Appelhof. M.P. wmr. te Susteren per 2-2-81 ver-

plaatst naar Grathem (AVD!.

Fontein. H.B.A. te Voerendaal per 1-3-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Nuth.

Frederik. M.e.A. wmr. I te Meerssen per 1-2-81

verplaatst naar Maastricht.

Heebink. J. wmr. I te Maastricht per 19-1-81 ver-

plaatst naar observ. groep Zuid te Veldhoven.

Nix-Sins. Y.L.M.P. te Maastricht per 1-12-80 be-

vorderd tot AAC 2.

Reijnen. H.P. res. wmr. te Spaubeek per 1-2-81de

dienst verlaten.

Teunissen. J.W.S.M. wmr. te Limbricht per 1-2-

81 verplaatst naar Deest (distr. Nijmegen!.

Vleeshouwers. J.H. adj. te Beek per 1-3-81 met

f.l.o.

Wilhelmus, H.H. res. wmr. te Eijsden per 1-2-81

met 1.1.0.

Distrikt Middelburg

Deij. e.J. AAC 2 te Middelburg op 12-1-81 overle-

den.

Eckhardt. J.W. te Middelburg per 1-1-81 bevor-

derd tot 011. der rijkspol. le kl.

Hooglander. F. res. wmr. I te Tholen per 1-2-81

met 1.1.0.

Kempe. J. res. wmr. te Borsele per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Korstanje. H.A. te Middelburg per 1-10-80 bevor-

derd tot AAA 2.

Weij de. E. te Middelburg per 1-1-81aangesteld als

schr. A.

Zaman. P.F. res. wmr. I te Hontenisse per 1-2-81

de dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Boer ten. J.Th. te Nijmegen per 1-2-81 bevorderd

tot AAB 1 en verplaatst naar Driebergen (distr.

Utrecht).

Bosch v.d .• P.J. te Zaltbommel, per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Büchner. e.H.G. te Millingen a/d Rijn per 1-2-81

aangesteld als res. wmr.

Gommers. H.A.M. res. wmr. te Nijmegen per 1-2-

81 de dienst verlaten.

Horssen van. A_P. te Haalten per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Jong. J.F.M. te Uilt per 15-1-81 aangesteld als

res. wmr.

Meijer, H.G.A. res. wmr. te Bergh per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Neerbos van. D. res. wmr. I te Valburg per 1-2-81

met 1.1.0.

Pouderoijen van. A. te Zaltbommel per 1-2-81

aangesteld als res. wmr.
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Oorschot van, J.F.H. wmr. te Vleuten per 1·1·81

verplaatst naar Oirschot (distr. Eindhoven).

Pothoven, R.W. te Bunnik per 1-12-80 aangesteld

als AAC 2.

Schreurs, H. te Uilt per 1-2-81 aangesteld als res.

wmr.

Vos, G. te Geldermalsen per 15-1-81aangesteld als

res. wmr.

Wagener, A.Chr. te Nijmegen per 1-8-80 bevor-

derd tot AAC 1.

Wal v.d .• A. res. wmr. te Kerkwijk per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Winters, J.A. res. wmr. te Nijmegen per 1-2-81de

dienst verlaten.

Distrikt Roermond

Geelen, J.G.M. te Thorn per 1-2-81aangesteld als

schr.

Heertum van, J.H. wmr. I te Roermond verplaatst

naar rech. gr. 's-Gravenhage (distr. 's-Gravenhage!.

Houben, P.J. res. wmr. te Echt per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Hunnekink, J.A. te Horst per 15-1-81 aangesteld

als res. wmr.

Maes, F.J.J. AAC 3 te Helden-Panningen per 1-3-

81 de dienst verlaten.

Mooren, C.H. res. wmr. te Sevenum per 1-2-81de

dienst verlaten.

Reijnen, J.J. res. wmr. I te Echt per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Roeven, J.J. te Grubbenvorst per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Rijken v.d .• W.J.A.M. per 1-2-81 bevorderd tot

owmr. en benoemd tot le funct. meldkamer te

Roermond.

Staal, J.H. wmr. te Gennep per 14-2-81 verplaatst

naar Haaksbergen (distr. Zwolle).

Wilms, E.G.H. te Wessem per 15-1-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Utrecht

Appelman, H.A. wmr. te Bunnik per 14-2-81 ver-

plaatst naar Ambt-Delden (distr. Zwolle).

Arkel van, J.J. owmr. te Utrecht per 1-11-80 ver-

plaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam].

Bonthuis, M. wmr. te Doorn per 1-1-81 verplaatst

naar leek (distr. Groningen!.

Brink v.d., H.W. te Utrecht per 1-10-80 bevorderd

tot AAC 1.

Bronsveld, J.J. wmr. te Rhenen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Marum (distr. Groningen!.

Castel, T. wmr. te Vleuten per 1-1-81 verplaatst

naar Sassenheim (distr. 's-Gravenhagel.

Ede, H. te Wijk bij Duurstede per 15-1-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Graaf v.d., M. wmr. te Bunschoten per 2-2-81 ver-

plaatst naar Driebergen .

Grondelle, T. te Utrecht per 1-11-80 bevorderd tot

schr. A.

Hendrikse, A. res. wmr. I te Vinkeveen-Waver-

veen per 1-2-81 de dienst verlaten.

Heij, H. te Utrecht per 1-11-80 bevorderd tot oft.

der rijkspel. le kl. en aangewezen als Hfd. Afd.

Bijz. Zaken Staf distr. Utrecht.

Hoof van, A.C.W. wmr. te Vleuten per 1-1-81ver-

plaatst naar Best (distr. Eindhovenl.

Koeken, A.A_C.A.M. wmr. te Doorn per 1-1-81

verplaatst naar Asten (distr. Eindhovenl.

Kramer, J. wmr. te Doorn per 1-1-81 verplaatst

naar Voorschoten (distr. 's-Gravenhagel.

Kuus, R. schr. A te De Bilt per 1-1-81de dienst ver-

laten.

Mantel, DoS. wmr. te Doorn per 1-1-81 verplaatst

naar Someren (distr. Eindhovenl.

Roeffel, W.G.F_ wmr. I te Kockengen per 1-1-81

verplaatst naar Schiphol (Dienst Luchtvaart).

Scheeroren, T. wmr. te Doorn per 1-1-81 ver-

plaatst naar Beek en Donk (distr. Eindhoven).

Slot, A. te Amerongen per 1-1-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Renswoude.

Spinhoven, T. wmr. te Rhenen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Rijnsburg (distr. 's-Gravenhage!.

Voshol, A_ wmr. te Vleuten per 1-1-81 verplaatst

naar Makkum (distr. leeuwarden!.

Distrikt Zwolle

Assink, J. wmr. te Rijssen per 1-1-81 verplaatst

naar Holten.

Baveld, E.A.J. wmr. te Vriezenveen per 1-1-81

verplaatst naar Gramsbergen .

Brinks, J.H. te Rijssen per 15-1-81 aangesteld als

res. wmr.

Daalman, H.A. te Zwolle per 1-1-80 bevorderd tot

adj_

Drent, A_R_wrnr. te IJsselmuiden per 17-1-81 ver-

plaatst naar Balk.

Hartelman, C.T_M. te Zwolle per 1-1-81 aan-

gesteld a s AAC 3.

Hoeve ten, L wmr. I te Vriezenveen per 1-1-81

verplaatst naar OverdinkeI.

Hofmeijer, B. wmr. te Rijssen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Diepenveen .

Kaman, K.J_ wmr. te Raalte per 1-1-81 verplaatst

naar Ambt-Delden-Noord.

Kampshoff, M.C.M. wmr. te Zwolle per 5-1-81

verplaatst naar Driebergen (distr. Utrechtl.

Kemper, T_M.M. wmr. te Rdalte per 1-1-81 ver-

plaatst naar Giethoorn.

Koeslag, J.H. te Borne per 1-2-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Beltrum.

Korbeld, H.A_M_ te Hellendoom per 1-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Koster, R_wmr. I te Weerselo per 1-1-81verplaatst

naar Vriezenveen.

lagraauw, R_E_wmr. te Rijssen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Vroomshoop.

lichtenberg, J.E. wmr. te Goor per 1-1-81 ver-

plaatst naar Olst.

Meulenbroek, E.M. wmr. te Goor per 1-1-81 ver-

plaatst naar Zuidhom (distr. Groningen!.

Nieuwenhuis, H.J. wmr. te Rijssen per 1-1-81ver-

plaatst naar Nieuwleusen.

Overvelde, W_J.J. wmr. te Goor per 1-1-81 ver-

plaatst naar Hasselt.

Polen van, G.A. wmr. te Raalte per 1-1-81 ver-

plaatst naar Westerhaar.

Ruiter de, T.J.M. wmr. te Raalte per 1-1-81 ver-

plaatst naar Ommen.

Santen, C_J. res. wmr. te Raalte per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Smale, H_A.H. res. wmr. te Raalte per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Schotkamp, M.J. wmr. te Rijssen per 1-1-81 ver-

plaatst naar Genemuiden .

Spanjer, H.J.M. wmr. te Goor per 1-1-81 ver-

plaatst naar luttenberg.

Spikker. C.G.P. res. wmr. I te Haaksbergen per 1-

2-81 met f.l.o.

Steenkamp, A. wmr. te Vriezenveen per 1-1-81

verplaatst naar Haaksbergen.

Tuin, R.C. wmr. te Vriezenveen per 1-1-81 ver-

plaatst naar IJsselham.

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

BEZUINIGEN?

Gebruik onze zelfklevende
weerbestendige

plakletters/ cijfers
van 2}'2 t/m 45 cm

in vele kleuren

spiegelschrift
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en
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Vraag folder:

STIMULA
postbus 62025,

3002 GA Rotterdam,

Tel. 010-259148.
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Wind, H. res. wmr. te Den Ham per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Zweep v.d .• F. te Dalfsen per 1-12-80 bevorderd

tot AAB 1 en verplaatst naar Zwolle.

Zwolsman, G.J. wmr. I te Westerhaar per 22-1-81

verplaatst naar Zuidwolde (distr. Assen).

Dienst Luchtvaart

Attekum van, A.W.H. te Schiphol per 1-2-81 be-

vorderd tot AAC 2.

Box, J.G. te Schiphol per 1-2-81 bevorderd tot

AAB 1.

Algemene Inspectie

Bergman, H. L.P. te Utrecht per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 2.

Bijvoet, G.H.S.P.M. oft. der rijkspol. 2e kl. per 1-

2-81 de dienst verlaten.

Dubbelman, H. per 1-11-80 benoemd tot oft. der

rijkspol. le kl. en aangewezen als oft. Bureau Pro-

jecten Stafafd. te Voorburg.

Eijkemans, W.J.M. te Voorburg per 1-1-81 bevor-

derd tot AAA 2.

Groeneveld, Ch.d , te Voorburg per 1-1-81 bevor-

derd tot AAA 1.

Janssen, J.e.L. te Voorburg per 1-2-81 aan-

gesteld als schr.

Noordijk, R.W.J. te Voorburg per 1-3-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Sadal, L.K.U. te Utrecht per 1-3-80 bevorderd tot

AAC 1.

Schneijderberg, J.W.A. te Voorburg per 1-12-80

aangesteld als AAC 3.

Schouten, J. dir. oft. der rijkspol. 2e kl. per 1-1-81

aangewezen als stafoff. Bijz. Logist. Ondersteu-

ning Insp. Materiee za en Alg. lnsp. Korps

Rijkspol. te Voorburg.

Stolte, E.E. te Voorburg per 1-11-80 bevorderd tot

AAB 2.

Voorn, E.M. te Voorburg per 1-10-80 bevorderd

tot AAC 2.

Wiersma-Scholten, C.J. te Amsterdam per 1-1-

81 bevorderd tot AAC 1 en verplaatst naar Schip-

hoI.

Algemene Verkeersdienst

Boer, G. wmr. I te Dnebergen per 1-2-81 met f.l.o.

Boogaard, A. te Driebet"genper 1-2-81 bevorderd

totowmr.

Erkelens, J. te Driebet"gen per 1-1-81 aangesteld

als rijksambt. 11.

Ketting-Schmidt, A.M. te Driebergen per 1-1-81

aangesteld als schr. A.

Pot, M. te Driebergen per 1-2-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Nijmegen (distr. Nijme-

gen.

Rijkspolitie te Water

Beeten van, e.K. te Amsterdam per 1-12-80 aan-

gesteld als schr.

Boonstra, G. per 1-2-81 bevorderd tot owmr. en

aangewezen als post boatcdt. Maastricht.

Drost, L. te Vlissingen per 1-1-81 bevorderd tot

owmr. en aangewezen as bootcdt. en verplaatst

naar Lobith.

Gelder de-Kleinjans, te Dordrecht per 1-2-81 be-

vorderd tot schr. A en erplaatst naar Driebergen .

Kroes, H.L. wmr. te Den Helder per 1-3-81 ver-

plaatst naar 't Zand (distr. Alkmaar).

Rijken, e. wmr. I te Dordrecht verplaatst naar Rid-

derkerk.

Spackler, R.H. wmr. I te Tiel per 1-2-81 met f.l.o.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/11 Apeldoorn

KLAS P

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. H.J.C.M. Boonen,

H.A.G. Wenting, P.C. Eijkelestam, F.B.A. Wes-

seis, P.G. Rutgers, M. Treurniet, R. Jacobs.

Tweede rij: owmr. J.M. Smits, G. Cornelissen

(sportdocentl, wmr. M.C. Smit, G.A.M. Lips, M.J.

Aben, E. Flikkema, A.P. Minnik, H.G. V.d. Kamp,

A. Maris, L.H.M. Heesakkers, A. M.J. van Schoot,

adj. G.S. Schoots.

Derde rij: wmrs. R.F. Meijer, W.K. Valstar, R.L.J.

Ester, A.F. van Ommeren, G. Lankamp, W. Vlee-

ming, F.A. Coehoorn, Th.E.W. Hofs.

36

KLAS Q

Voorste rij v.i.n.r : wmrs. H. Engels, A. Burgering,

L. Scholten, H. Pol, N. Verheul, J. Rook, J.

Westerink.

Tweede rij: owmr. P. van Loon, G. Cornelissen

(sportdocentl, wmrs. H. Grelinger, J. Schrauwen,

M. van Cuijck, K. Berfelo, C. van Vliet, M. War-

rens, J. Gommans, G. Klempenning, I. Middelveld,

adj. G. Schut.

Derde rij: wmrs. J. Schep, R. Brand, J. V.d. Wiel,

F. Lans, J. Kroeze, L. Looyenga, R. van Eldik, E.

Holtes, M. Tudink.

Tongeren van, K.W. te Amsterdam per 1-12-80

aangesteld als AAC 3.

Vermeulen, R. te Tiel per 1-2-81 bevorderd tot

hulpdocent te Neerijnen (COME).

Visser, e. owmr. te Nigtevecht per 1-3-81 met
f.l.o.

Scholen

Beernink, M.I. te Apeldoorn per 1-1-81aangesteld

als AAC 2.

Bouma, A.I.M. te Harlingen per 16-1-81 aan-

gesteld als schr.

Bosch-Gerber, W. rijksambt. I te Harlingen per 1-

3-81 de dienst verlaten.

Dikkers, J. oft. der rijkspol. le kl. te Apeldoorn

per 1-1-81 aangewezen ais stafmedewerker/docent

Studiecentrum hogere politieambt. te Warnsveld

en boven de sterkte ingedeeld bij Staf Alg. Inspec-

tie Korps Rijkspol. te Voorburg.

Houwer, H.A.M. te Apeldoorn per 1-2-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Kampen van-Sterk, A.L. per 15-7-80 bevorderd

tot dir. oft. der rijkspol. 3e kl.

Kleij v.d., A.M.M. te Apeldoorn per 1-10-80 be-

vorderd tot AAB 1.

Kunstman, P.G. te Apeldoorn per 1-1·81 bevor-

derd tot AAC 1.

Putter, P.F. AAA 1 te Bilthoven per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Roo de, E.P. te Apeldoorn per 1-1-81 bevorderd

tot rijksambt. 11.

Solen, J.A. te Apeldoorn per 1-1-81 bevorderd tot

rijksambt. 11.

Timmer, G. te Neerijnen per 1-1-81 bevorderd tot

rijksambt. 111.

Timmerman-Pouwiel, H.M. AAC 3 te Apeldoorn

per 1-1-81 de dienst verlaten.

Tromp, W. oft. der rijkspel. le kl. te Apeldoorn per

1·2-81 de dienst verlaten.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. M.C.J. V.d. Knaap, A.H.

Steenis, C.R. Pet, W.H. Tap, P.H. Hoek, M.J.

Gosliga, owmr. G.G.M. Bergsma, wmr. G.J.L. van

Veen.

Tweede rij: adj. A.H. Oomkens, G. Cornelissen

(sportdocent l, wmrs. I.Th. Zinnemers, M.M.G.A.

van der Linden, H.J. Donkersloot, A. Vos, J.J.M.

Peters, C.W.C. van Egmond, M.C.M. Veldboer,

G.A. Bosma, owmr. G.J.M. Olthof.

Derde rij: wmrs. J.W.A.M. den Dekker, R.J. Vis-

ser, W.J. Breebaart, J.J. van Midden, J. Nelis,

J.W. Jansen, L.J. Mayer, ·R.C.J. Jansen, D. Bu-

ter, R. Hendriks.
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Op de plaats ... rust!

Makkelijk of moeilijk? Beide, deze

keer. U hoeft geen omschrijvingen te

zoeken, - die krijgt u kado. U hoeft de

gegeven woorden alleen maar in te vul-

len, maar dan wel op de juiste plaatsen.

Een zaak van passen en piekeren, kom-

bineren en deduceren, - echt politie-

werk dus.

Er is weer een boeken-, platen- of kado-

bon àf 25,- beschikbaar. Inzendingen

vóór 15 april a.s. per briefkaart, gea-

dresseerd aan Puzzelredakteur RP-

magazine, De Pothof 19, 6971 HE

Brummen.
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Hebt u alles goed ingevuld, dan leest u

(van links naar rechts en van boven af)

in de cirkeltjes een zinnetje. Alleen dat

zinnetje beboeft u in te zenden om voor

de prij in aanmerking te komen. Bij

meer goede oplossingen beslist het lot.

- edel- gene - Idee - leeg - levi - krat -leeg

- lork - neon - oder - port - rang - rede;

Woorden van 3 letters: ade - anp - are

- dee - eed - eer - elf - ene - ene - epe - era

- ere - est - kro - lel - log - nek - pon - pro

- pro - sta - tee - uur - ver;

Woorden van 2 letters: ad- dg - ea - er

- er - ge - gt - ik - ir - la - on - or - pm - pr

- sr - tI.

oorden van 9 letters: aardewerk - ere-

burger - leesteken - radiorede;

Woorden van 7 letters: afleren - aal-

moes - bliksem - logeren - modegek -

stengel - trekken - trompet;

Woorden van 5 letters: baron - demon -

eelde - einde - elite - enter - keren - ke-

rel - krant - leges - lieve - meent - moker

- regel - sprei - wales;

Woorden van 4 letters: ader - arre - door

Oplossing puzzel januari '81

De oplossing van de doorloper in het

RPm van januari j.1. luidde:

Opgelost alles.

De winnende inzending kwam van H. N.

Bosboom, Westeinde 381 A in Vriezen-

veen.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gki.I

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit

Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en

Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.l. Telefoon 03447-1256.

37
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• GELEZE:\ in het proefschrift van dr. J. Jolles
(laatste stelling): "Wie een caravan kraakt, gaat
wonen in een rno biele eenheid."

• Wijsheid van de Dienst Luchtvaart: Beter ten
halve gekeerd dan ten heli gedwaald.

• Verdeling van kennis in het Korps:
- de wachtmeester rnoet alles weten;

- de adjudant rnoet weten waar het staat;
- de officier rnoet weten wie het weet.

• GELEZE~: "Het spreekt voor zich dat we bij de
beredenen alleen keiharde jongens kunnen gebruiken.

In de praktijk hebben we daar geen klagen over. Als

we vragen 'wie wil er naar een rel?' staan ze aIlernaai

klaar" .
r J, Westerhuis. Commandant Bereden Groep Hulshorst).

• GEHOORD van een kolonel: "Maar beste kerel,
ik ben toch ook een Jan-met-de-pet."

• Kornmandant RPtW - Waterhoofd.

• OPMERKING van een dierenbescherrner:
"Kunnen die keiharde beredenen niet beter dienst

gaan doen op een stalen ros?"

ZOGENAAMD (32)

Sportieve kollega's

Van Ballegooijen Kuijer

Beker Out

Buitelaar v.d. Ploeg

Darnrners Prijs

Harder Renne

Snellen

In 't Veld

Versnel

v.d. Worp

(
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Jeugdzaken zijn
geen kinderwerk

Maandblad apr. 1981 nr. 8

IR DIT :rrolVllVllB

.'

Er zijn politiemensen die de afdeling
Jeugdzaken een 'overbodige luxe' vinden.
De beide orthopedagogen die - ter
afsluiting van hun doktoraalstudie - een
jaar lang onderzoek deden bij RP's
Jeugdzaken, kwamen tot een andere
konklusie: het is bittere noodzaak.
Jeugdzaken moet blijven! Maar dan moet
er wèl iets veranderen! Wat de beide
onderzoekers aantroffen, wat zij hoorden
en zagen, legden zij neer in een lijvig
rapport, mèt hun konklusies en
aanbevelingen. pag. 6

Hoeveel vrijheid
heeft de politieman?

Hoe vrij is de politieambtenaar? Beter
geformuleerd: hoe vrij voelt hij of zij
zich? En het gezin? Hoeveel ruimte wordt
je gelaten? Hoeveel ruimte kun je nemen?
Gelden voor de politieambtenaar niet
dezelfde rechten die elke andere
Nederlander heeft? Tien geïnteresseerden
- mannen en vrouwen, RP'ers en
betrokken 'burgers' - hebben over dit
thema met elkaar van gedachten gewisseld
in een RPm-rondetafelgesprek. pag. 10

15 Interview met drs. Vader:

"Er zijn mensen die niet op hun spullen kunnen passen".

21 Rekenkamer nam RP onder de loep

24 Column: Meer kans op korruptie?

25 Postbus 120 (brieven van lezers)

27 intril!Jf!JI~n
35 RP-sport

37 Personalia

43 Puzzel

44 Granaatjes

5
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Geen overbodige luxe

In de tijd dat wij op de afdeling

Jeugdzaken in het distrikt Den

Haag waren, deden konstant ge-

ruchten de ronde dat men de af-

deling Jeugdzaken misschien zou

opheffen ('overbodige luxe').

Het is onze stellige overtuiging,

dat deze afdeling in een maat-

schappelijke behoefte voorziet.

Samenvattend willen wij stellen,

dat:

- de afdeling Jeugdzaken

geïnstitutionaliseerd moet wor-

den binnen de Rijkspolitie-

organisatie;

- Jeugdzaken als specialisme op

distriktsnivo moet worden in de

politiewet;

- er een duidelijke wettelijke

taakomschrijving moet Komen

voor jeugdzaken rechercheurs,

hoofden Dienst Jeugdzaken en

Hoofden Jeugdzaken; men moet

de grenzen van eigen handelen

kennen;

- men moet komen tot een lan-

delijk, eenduidig beleid;

- de afdeling Jeugdzaken moet

worden uitgebreid met funktio-

narissen;

- de afdeling Jeugdzaken een

beroep moet kunnen doen op een

team van deskundigen;

- dat Jeugdzaken zou moeten

kunnen beschikken over goede

opvangadressen en krisisbedden

die direkt ter beschikking staan,

vooral 's avonds en tijdens de

weekends.

Leiden,

Ferida de Jongh- Wieth,

Inge van Wijk.

6

Orthopedagogen De Jongh/Van Wijk in rapport:

Jeug zaken - met de rug
tege de muur
Van het totaal aantal jeugdzaken dat

zich op de landgroepen aandient, wordt

er 'bedroevend weini • door de afdeling

Jeugdzaken behandeld: minder dan een

kwart van de individuele gevallen en

minder dan een op de tien van alle ge-

vallen.

Tot o.a. deze konklusie komen de op dit

terrein deskundige akademici F. de

Jongh-Wieth en I. van Wijk in hun re-

cente doktoraal- kriptie. De oorzaak

van dit onvoldoende funktioneren noe-

men ze er meteen bij: onvoldoende per-

soneel op de afdelin Jeugdzaken.

De beide orthopedagogen van de Leidse

universiteit hebben ijdens hun stage in

het korps Rijkspolitie (van sept. '79 tot

eind '80) kunnen aststellen , dat de

jeugdzakenreeher heur geen duidelijke

taakomschrijving he ben. Dat heeft tot

gevolg, dat men me precies weet welke

de mogelijkheden zijn om een zaak aan

te pakken en waar de grenzen van het ei-

gen handelen (be oegdheden) liggen.

Op zich niet zo verwonderlijk, want

Jeugdzaken is ont aan vanuit de poli-

tiepraktijk. Men voorzag in een maat-

schappelijke behoef e. Er werden funk-

ties gekreëerd, maar een duidelijke om-

schrijving van de laak bleef achterwege,

evenals een passende opleiding.

"Een kinderpolitie us van drie we-

ken achten wij onvoldoende", aldus de

onderzoekers.

Vergaderingen

Gedurende hun tien maanden durende

doktoraal-stage hebben de beide dames

hun oren en ogen 00 • de kost gegeven

op diverse bijeenkomsten van politie-
personeel.

Op de wekelijkse recherchevergaderin-

gen bleek de kritiek vooral de organisa-

tie te betreffen: de hiërarchische ver-

houdingen (rangen en standen) en de

maatregelen die niet alleen op zeer korte

termijn, maar ook zonder enige vorm

van overleg waren genomen ('dit en dat

gaat volgende week in'). De gasten

merkten op, dat de kritiek veelal indi-

rekt en informeel geuit werd, vooral bij

de koffie nà de vergadering.

In de vergaderingen van de afdeling

Jeugdzaken werden kritiek, werkom-

standigheden en moeilijkheden openlijk

besproken. Het viel de onderzoekers op,

dat altijd weer de angst om het bestaan

van de afdeling Jeugdzaken ter sprake

kwam. "Wat men wist, had men via-via

gehoord. Formeel kreeg men zelden iets

te horen en dan nog vaak achteraf, wan-

neer beslissingen al gevallen waren. Men

had het gevoel, met de rug tegen de

muur te staan. Informeel had men kon-

takt met de jeugdzakenkollega's van an-

dere distrikten, met wie een aktie op

touw werd gezet om het bestaan van

Jeugdzaken zeker te stellen. Opvallend

vonden wij het, dat deze aktie van

bovenaf zo slecht werd begrepen en niet

of nauwelijks werd ondersteund."

Bij een landgroep

Op advies van de recherche gingen de

orthopedagogen ook stage lopen bij een

landgroep ('omdat daar de eerste kon-

frontatie met de problemen plaats

vindt'). Uit gesprekken kwam daar o.a.

naar voren, dat er door de organisatie

weinig ('bedroevend weinig' wordt ge-

daan aan de opvang van politiemensen

die problemen hebben in hun werk:

"De korpsarts heeft hier geen tijd voor

en de twee maatschappelij ~ er ers zijn

overbelast. Opvang'o dan meestal

neer op de schouders familieleden,

kaderleden en ander . , die dit

niet altijd aankunn

Over hulpverlening e politie

wordt op de lan _ end ge-
dacht. Somrnigen t eigen-

lijk niet in de polinetaak u:;risoh~oon. Ve-

le anderen vind erg be-
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langrijk, maar worden daarin gehinderd

doordat nog altijd veel nadruk wordt

gelegd (ook in beoordelingen) op het ge-

ven van processen-verbaal: "Hulpverle-

ning kost veel tijd en levert meestal geen

zichtbaar produkt op. Een proces-

verbaal daarentegen is een duidelijk

werkprodukt, waaraan men kan zien

dat je iets gedaan hebt."

Zaken waar de jeugd bij betrokken is,

doet men op de landgroep vaak nood-

gedwongen zelf. Er is niet altijd tijd om

assistentie van Jeugdzaken af te wach-

ten. Tevens speelt een rol, dat men nog-

al eens tevergeefs een beroep doet op

Jeugdzaken, noteerden de onderzoe-

kers. Hun konklusie: "Naar onze me-

ning ontbreekt het aan duidelijke werk-

afspraken met de afdeling Jeugdzaken,

op basis van onderling overleg."

Verdovende middelen

Tijdens een stage bij de (officieuze) af-

deling Verdovende middelen signaleerde

het team De Jongh/Van Wijk, dat de

betrokken distriktsrechercheurs samen-

werking met Jeugdzaken nuttig zouden

vinden. Zij blijken zich hoofdzakelijk

bezig te houden met de handel in narko-

tika, niet met de verslaafden en hun

problemen. Slotopmerking van dit

hoofdstuk: "Binnen de Rijkspolitie is er

nauwelijks sprake van een beleid m.b.t.

verdovende middelen."

Problemen

- Met welke problemen komt de poli-

tieambtenaar in z'n werk het meest in

aanraking? En welke zijn voor hem het

moeilijkst om te behandelen?

Deze vragen werden voorgelegd aan

rijkspolitiemensen in diverse funkties en

op verschillende nivo's.

De wachtmeesters op de landgroepen

zeiden veel te maken te krijgen met

maatschappelijke problemen en jeugd-

problemen, en daar de meeste moeite

mee te hebben. Tevens zei men zich veel

met verkeerszaken bezig te houden en

daar het minst moeite mee te hebben.

Alle ondervraagde kaderleden hebben te

kampen met organisatie- en perso-

..

neelsproblemen. Ze vinden deze proble-

men niet gemakkelijk. Hetzelfde geldt

voor de distriktsrechercheurs.

Op de landgroepen blijkt men veel te

maken te hebben met jongeren die thuis

wonen en problemen hebben. Verve-

ling, vernielingen, baldadigheid, groeps-

vorming en diefstallen zijn hier de meest

voorkomende jeugdproblemen.

Bij de afdeling Jeugdzaken betreft het

voornamelijk weglopers, diefstallen en

kinderen die slachtoffer zijn in zeden-

zaken.

De rechercheurs Jeugdzaken zeggen de

meeste moeite te hebben met de (zeer

veel voorkomende) gezins- en

huwelij ksproblemen.

- Waar bent u in uw werk de meeste

tijd mee bezig: met het handhaven van

de openbare orde, met hulpverlening of

met andere zaken?

Volgens de landgroepfunktionarissen

houden zij zich vooral bezig met hulp-

'Hulpverlenen kost veel tijd en levert geen zichtbaar

produkt op. Een proces-verbaal wèl ... '

7
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verlening (460/0)en veel minder met or-

dehandhaving (14%) en administratief

werk (16%).

Bij de kaderleden op de landgroep lig-

gen de beide hoofdtaken gelijk (elk

36%), bij de distriktsrechercheurs even-

eens maar uiteraard veel lager (elk

18%), omdat men zich vooral met de

bestrijding van de kriminaliteit bezig
houdt.

De jeugdzakenrechercheurs zijn vooral

druk met hulpverlenen (44%), met ad-

ministratief werk, vergaderingen en per-

soneelszaken (43%) en maar weinig met

handhaving van de orde (13%).

Overigens blijkt niet ieder korpslid het-

zelfde te verstaan onder 'handhaven van

de openbare orde' . Evenmin hebben po-

litiemensen een duidelijk beeld van het-

geen zij onder 'hulpverlenen' moeten

verstaan. De antwoorden variëren van

'nagenoeg alles' tot 'in afgeleide zin

weinig'.

Kursussen

Over de gehele linie is men het er wel

over eens, dat de opleiding en vorming

van de politieambtenaar verbeterd kan

worden. De primaire opleiding zou vol-

gens de ondervraagden langer moeten

duren en meer op de praktijk gericht

moeten zijn. Met meer stages, ook voor

docenten. Wensen voor de toekomst:

betere sociale vorming, maatschappij-

leer en gesprekstechnieken, meer aan-

dacht voor jeugdproblematiek en poli-

tieel optreden.

Volgens sommigen zou de B-kursus in

de primaire opleiding opgenomen kun-

nen worden. De B-kursus zou in elk ge-

val diepgaander en meer praktijkgericht

... sterk onderbezet ...

moeten zijn, met aandacht voor psycho-

sociale problematiek en burgerlijk
recht.

Ook de kaderschool zou zich meer op

de praktijk moeten richten, vinden de

ondervraagden. Herhalingskursussen

worden gewenst.

De recherchekursus zou regelmatig her-

haald moeten worden. Wensen: leren in

teamverband te werken, meer taktiek.

Voor de kinderpolitiekursus wordt een

langere opleidingsduur gevraagd, met

aandacht voor het sepot beleid van het

OM Volgens de jeugdzakenrechercheurs

is de huidige kursus geen basis waarop

het moeilijke en inspannende jeugdza-

kenwerk verricht kan worden. Op alle

fronten - van landgroep tot distrikt -

is men het erover eens, dat 'permanente

edukatie' noodzakelijk is om bij te blij-

ven.

Begeleiding

Alom wordt gevraagd om begeleiding

bij de werkzaamheden. Die behoefte

bestaat ook bij Jeugdzaken, die hieron-

der verstaat: bij deskundigen terecht

kunnen voor overleg en informatie.

De Leidse orthopedagogen sluiten zich

hierbij aan en denken dan konkreet aan:

~

een team van maatschappelijk werkers,

een psychiater en een orthopedagoog.

"Met deze mensen zou men moeten ko-

men tot goede werkafspraken, zodat de

politie (de jeugdzakenrechercheur) des-

gewenst een beroep op hen kan doen."

Hieraan verbinden zij wel enkele voor-

waarden: deze deskundigen mogen niet

opgenomen worden in de politiehiërar-

chie, zij zullen een team moeten vormen

en een paar maal per jaar vergaderen

met de jeugdzakenrechercheurs en met

landgroepmensen .

"In een tijd waarin iedereen moet bezui-

nigen, klinkt dit wel erg irreëel", geven

de onderzoekers toe, "maar wanneer

men zo'n team zou plaatsen in een buro

waar men goede kontakten onderhoudt

met zowel instanties als politie, zou men

uiteindelijk sneller, efficiënter en daar-

door minder kostbaar hulp kunnen ver-

lenen aan hen die dit behoeven."

(AKA)

F. de Jongh- Wieth en I. van Wijk: Politie, de
sterke arm met de helpende hand. Een explora-
tief onderzoek naar de feitelijke en mogelijke
aktiviteiten binnen het werkveld van het korps
Rijkspolitie, met name waar het om jeugdigen
gaat. (274 blz.) Rijksuniversiteit Leiden/Korps
Rijkspolitie distrikt Den Haag.
(Het eerste artikel over de onderzoeksresultaten
werd gepubliceerd in RP·magazine nr. 7, maart
'81).

9
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Hoe vrij v
de politie

t zie
ten

Produktie: Bert Huizing

Foto's: Co Goemans

Waarom praat u niet mee? (2)

"Kun je als Rijkspolitieman karna-

valsprins zijn? Kun je lid worden van

de plaatselijke voetbalvereniging,

fanfare of kegelklub? Mag je zitting

nemen in de plaatselijke afdeling van

een politieke partij, in een school-

bestuur of in een kerkeraad?" ,

vroeg een jonge wachtmeester zich

af in een brief aan RP-magazine.

En een opper schreef: "Vroeger be-

moeide de politieman zich alleen met

de politiek voorzover de overheid

dat van hem verlangde. Nu is dat

vaak anders. Je kunt een rege-

ringspartij steunen, maar je bent

ook vrij om je stem aan de oppositie

te geven. Maar kan de politieman

ook aktief in de politiek bezig zijn?"

Twee reakties uit de enquête die onze

redaktie vorig jaar hield onder

RP'ers. Onder de titel 'Waarom

praat u niet mee?' brachten we ver-

slag uit van het onderzoekje in het

laatstverschenen oktobernummer

van ons blad.

"Hoe vrij is de politieambtenaar?",

luidde de achterliggende vraag. Mag

en kan hij zich bewegen zoals zijn

medeburgers dat doen? Zijn er be-

perkingen? Zijn er voor de man en

de vrouw in uniform taboes? Onder-

zoeken hebben

politie' een ster
vormt. Een voo

die voor zijn wer . e tijd in het

buitenland vertoefd. merkte op:

"Waar je ook ter ereld komt, op
het moment dat je . politieman

bekend maakt, bebo r je bij de klub

die 'politie' heet.. r hoe zit het

met de persoonlij te rrijheid van ie-

dere politieman bi en die 'klub'?

Mag je er van je - a-politieman

een afwijkende m op na hou-

den? Kun je die ening uitspreken

zonder in konflikt te .omen met 'de

anderen'? Kortom: Hoe zit het met

de vrijheid binnen de roep, de afde-

ling, het korps?

"Hoe vrij is de po . ieambtenaar?"',

was onze verkeerd vraagstelling.

Alsof we in staat zij die vrijheid in

een statistiek aan te even. In ons

gesprek werd al nel duidelijk, dat je

zelf voor een deel bepaalt waar de

grenzen van je nij id liggen. De

vraag had dan 00 - moe en luiden:

"Hoe vrij voelt de p Iitieman zich."
Een verslag van een . - .e t n

mensen die direkt 0 indire -t met de

politie te maken hebben... een po-

litieambtenaar een burger'!"

10

?
•

Als de deelnemers aan het gesprek zich

aan elkaar hebben voorgesteld en de

koffie wordt ingeschonken vraagt een

ervan zich hardop af waarom er ook da-

mes zijn uitgenodigd. Het zou toch gaan

over de vrijheid van de politieman?

Wat denkt u, bent u als Rijkspolitieman

ook burger? Ervaart u als partner van

een RP'er dezelfde vrijheden als uw

buurvrouw die niet met een politieman

is getrouwd?

Pilsje

- Mijn beroep legt mij beperkingen op

in mijn doen en laten. Zo u wilt: ik er-

vaar door de funktie die ik uitoefen in

mijn vrijheden een beknotting. Het sim-

pelste voorbeeld daarvan geeft het ne-

men van dat pilsje op die verjaardag wel

aan. Zo gauw de visite weet dat je bij de

politie werkt, is er wel iemand die je dan

zo nodig moet vragen of je nog moet rij-

den. Je kunt het weten. Je leeft in een

glazen huisje. Voor mezelf kom ik tot

de konklusie, dat ik dat niet zo heel erg

vindt. Ik heb wel vrede met die vrijheid-

in-gebondenheid.

- Een autoverkoper heeft er ook maar

netjes bij te lopen en zich aan bepaalde

spelregels te houden. Ieder beroep heeft

zo z'n kanten.

- Het hangt er ook al van af, welke

plaat je in de organisatie inneemt. En

of je anderen wilt a epteren zoals ze

zijn, 00 - al hebben ze een andere me-
ning.
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Deelnemers aan de diskussie:

Trudie Bakker (32), parttime PTT-

ambtenaar, gehuwd met een kader-

lid van de recherchegroep Amster-

dam van de RPt W;

Wim Bregman (39), docent-klasse-

leider aan de opleidingsschool van de

Rijkspolitie, afkomstig van de ge-

meentepolitie Den Haag;

Roelof Elsinga (32), rayoncomman-

dant RP in Noordbroek;

Jan de Groot (35), voorlichtings-

ambtenaar bij het distrikt Dordrecht

van de Rijkspolitie;

Ed Grootaarts ( ), stafdocent aan

de Kaderschool van de Rijkspolitie

te Apeldoorn;

Jan Harmsen (44), voorlichtings-

ambtenaar bij het distrikt Den Bosch

van de Rijkspolitie;

Peter van Hout (32), docent COME

te Neerijnen;

Piet van Schaijk (34), 2e opper-

wachtmeester op de post Nistelrode

der Rijkspolitie;

Corry van Vooren (28), direktie-

sekretaresse, gehuwd met een wacht-

meester te Wijbosch;

Piet Wiegman ( ), leraar M.O. En-

gels en Duits te Nunspeet, res. wmr.

le klasse bij de groep 't Harde van

de Rijkspolitie.

Leiders van het gesprek (dat op de

Kaderschool plaats vond), waren

Grootaarts en Van Hout. Co Goe-

mans van de primaire opleiding in

Apeldoorn maakte de foto's. RPm

redakteur Bert Huizing had de pro-

duktie.

- Wie je bent is belangrijker dan wát je
bent.

- Als politieman ben je een ver-

lengstukje van het gezag. Er wordt van

je verwacht, dat je op korrekte wijze

door het leven gaat. Je zult goed moeten

kunnen blijven funktioneren in je omge-

ving. Je zult door je opstelling geen er-

gernis mogen opwekken. Als je daartoe

geen kans ziet of als je niet bereid bent

je zo op te stellen, kun je maar beter

wegwezen.

- Ik voel me best happy in mijn be-

roep. Ik ervaar een grote mate van vrij-

heid zowel buiten het korps als er bin-

nen.

- Toch heb ik de indruk, dat ik meer

vrijheid geniet buiten het korps dan er

V.l.n.r. de deelnemers Wiegman.

Harmsen, De Groot, Bregman, Groot-

aarts, (mevr.) Bakker en Huizing.

--

11
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~
V.l.n.r. de gesprekspartners Van Hout, (mevr.) Van Vooren, Van Schaijk, Elsinga en Wiegman.

binnen. Moet je eens kijken hoe kolle-

ga's reageren als je een politiek stand-

punt inneemt binnen het korps dat niet

gangbaar is. Een andersdenkende heet

dan ineens rood te zijn.

Politiek

Is een politieke opstelling dan zo'n ge-

vaar voor de politieman?

- Ik heb politiek altijd beschouwd als

een leuke hobby naast mijn werk. Maar

binnen de politie lijkt op het meedoen in

de politiek een taboe te rusten. Bij ons

hangt tegen de verkiezingen een affiche

voor het raam. De groepscommandant

heeft daar niet de minste moeite mee en

ook uit het korp horen we geen afkeu-

rende reakties.

Wat voor kleur heeft die affiche?

- Oranje met blauw.

Maar als het raambiljet nu eens rood

was?

- De praktijk leert dat je veel meer

problemen oproept als je foldertjes van

de PvdA in de bus stopt, dan wanneer je

met briefjes van het CDA rondgaat ...

- Ook hier hangt het er maar vanaf

welke plaats je in de organisatie in-

neemt. Als docent van een politieschool

12

kun je best in de gemeenteraad zitten.

- In Nieuw Leusen niet. Dat hebben

we pas (in het RPm) uit de mond van de

burgemeester daar unnen vernemen.

- Je zult rekening moeten houden met

de omgeving waar je werkt. Je zult als

politieman moeten unnen funktione-

ren. Misschien dat je dan iets moet doen

om onvrede te voorkomen.

- Dat betekent dus, dat je je moet aan-

passen. Dat je je niet kritisch opstelt. Je

keurig houdt aan de regeltjes die ande-

ren voor je invullen ...

- Maar worden we dan niet bang voor

dingen die niet spelen? Toen ik op mijn

vorige Brabantse standplaats werd inge-

deeld, was het daar niet de gewoonte dat

politiemensen zich in het karnavalsge-

woel stortten. Ik was de eerste die dat

heeft geprobeerd. 'ou ik moet zeggen,

dat me dat best is bevallen. 'k Heb later

gehoord dat de dorpsbewoners het ook

hardstikke leuk hebben gevonden.

- Dat is mijn ervaring ook. Als

bestuurslid van een automobiel klub en
tennisvereniging, al Prin Karnaval. Ik

heb altijd gewoon m n werk kunnen

doen en niemand behoeven ontzien.

- In een van mijn tandplaatsen heb ik

aan evangelisatie gedaan. k Was er se-

kretaris van de plaatselijke afdeling van

een politieke partij (SGP) en bestuurslid

Aktief in funkties

buiten te politie

Alle gesprekspartners waren of zijn

ook aktief in een funktie buiten de

politie. Het skala van aktiviteiten van

de leden van de groep loopt uiteen

van het zijn van Prins Karnaval tot

Evangelist. Van bestuurslid van een

Rijkspolitie-mannenkoor tot lid van

eenpolitieke partij metfunkties in het

provinciale bestuurlijke vlak en in

landelijk vertegenwoordigende licha-

men. Ook de motivatie om aan het

gesprek deel te nemen verschilt: ,,Ik

heb geen uitgesproken politie-

mening. Ik heb er geen behoefte aan

de bescherming van mijn beroep of

de verdediging ervan op te zoeken. "

En: "Misschien kan ik een aanzet ge-

ven, zodat kollega's hun bescheiden-

heid wat opzij zetten en met hun me-

ning komen". In de groep klonken

geen extreme geluiden. Tot op grote

hoogte vonden de deelnemers elkaar

in de verkondigde meningen. De

'doorsnee' van hel korps?
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Kaderschooldocent E. Grootaarts.

van de afdeling van Veilig Verkeer Ne-

derland. In het begin hebben dorpsge-

noten en kollega's wel vreemd opgeke-

ken als ik met folders langs de deur

ging. Er werd wel eens gevraagd: 'moet

dat nou?'. Ik vond inderdaad dat dat

moest. Ik schreef ook stukjes in de

krant die in mijn standplaats verscheen.

Ik heb geen negatieve reakties op mijn

aktiviteiten gehoord.

- Op de opleidingsschool word je bij-

gebracht, dat je als politieman in een

glazen huisje komt te zitten. Eenmaal in

de praktijk ontdek je, dat dat helemaal

niet waar behoeft te zijn. Je kunt je in-

zetten voor Veilig Verkeer Nederland.

Dan moet dat ook mogelijk zijn voor de

politiek en ook voor evangelisatie. Ik

heb wel eens de indruk, dat de politie-

man bang is om zich naar buiten te ont-

plooien. Ik denk dat de onvrijheid bin-

nen de eigen organisatie veel groter is,

dan in de maatschappij buiten je korps.

Kritiek

Geen of weinig vrijheid in je werkomge-

ving?

- Een kritische - een andere -

opstelling binnen het korps wordt niet

op prijs gesteld. Pogingen om te ver-

nieuwen, te verbeteren worden niet ge-

waardeerd. En zeg je je mening dan valt

iedereen over je heen. Je chef, omdat je

opmerkingen hem niet passen ...

- ... bang voor zijn karrière.

- Maar ook je kollega's die niet tolere-

ren dat je een afwijkend standpunt in-

neemt en de mening van de grote groep

niet deelt. De diktatuur' van de groep.

- En dan komt de angst voor je karriè-

Klasseleider W. Bregman.

re om de hoek kijken. Kom je te vaak

met je mening voor de dag dan zijn je

kansen voor de toekomst gauw verke-

ken. Je bent een lastpost, een oproer-

kraaier. En dus ga je maar weer keurig

langs het lijntje lopen ...

- Hoe de kollega's over me denken,

daar trek ik me niet zoveel van aan ...

- Maar je bent toch bang punten te

verliezen. Dus doe je koncessies.

Dronken

En buiten de organisatie?

- Als je bij de politie gaat of als je er

werkt word je anders beoordeeld. Toen

ik mijn kollega's vertelde dat ik reservist

werd vroegen er of ik misschien een

gaatje in mijn hoofd had. Ik denk dat

het beroep zekere beperkingen met zich

brengt. Je zult daarmee rekening moe-

ten houden.

- Veel hangt ervan af waar je je werk

doet. In het Limburgse blijkt de vrijheid

van de politieman groter dan in het

noorden of als in Zeeland. Er zijn toch

bepaalde plaatsen waar de bevolking er

op z'n minst problemen mee zou heb-

ben als hij ging samenwonen of ruzie

met zijn vrouw zou krijgen en ging

scheiden.

- Werk je bij de recherche dan wordt

het weer makkelijker. Je komt in burger

thuis. De buurt herkent je niet als poli-

tieman en je kunt tot op zekere hoogte

doen wat je wilt.

- Waarbij ik wel even wil opmerken

dat die buurt of dat dorp het er toch wel

eens moeilijk mee zou kunnen krijgen

als die burger-politieman dronken over

straat zou zwalken. Een politieman

COME-docent P. van Hout.

loopt niet dronken over straat en zo zijn

er nog een paar zaken die hij niet doet..

- Het glazen huisje dat door het pu-

bliek om de politieman is gebouwd

brengt ongetwijfeld konsekwenties voor

hem mee. Hij behoeft zich echter niet te

laten isoleren. Misschien is het echter

goed dat hij wat bescheiden op de ach-
tergrond blij ft.

- Ik heb er geen behoefte aan mijn le-

venswijze aan anderen op te dringen. Ik

ga bewust konfrontaties uit de weg.

- Moet ik dingen doen die een ander

niet van mij als politieman verwacht?

Waarom doet iemand iets niet?

- Ik krijg ook wel eens de indruk dat

de politieman probeert hoever hij kan

gaan. Slikt zijn publiek z'n doen en la-

ten nog.

- Zoals al is gezegd. Elk beroep kent

zijn beperkingen en zijn frustraties. Zo

ook dat van politieman. En als hij zich

in zijn vak niet voldoende vrij voelt? Hij

heeft er zelf voor gekozen ...

"De vrijheid van de politieman". Mis-

schien duurt het nog wel twintig jaar

voor de politieman de vrijheid heeft die

sommigen nu al wensen. Er zijn er on-

der hen die zich die vrijheid met beper-

kingen in meerdere of mindere mate

reeds hebben toegeëigend. Anderen zijn

nog niet zover. Stellen zich terughou-

dender op. Houden rekening met voor-

uitzichten, karrière en de mening van de

groep. Een opmerking van een van hen:

"Ik vind dat jullie het verslag van het

gesprek met de partners van politiemen-

sen onlangs goed gebracht bebben. Je

kon in bet artikel tenminste niet lezen

wie welke uitspraken heeft

gedaan .•. "

13
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Drs. R. Vader van het LBVM:

hem over het hoe en waarom van een

nieuwe politietaak.

'Huidige generatie kan niet meer
op haar eigen spullen passen'

Er stond een auto langs de stoeprand.

De bestuurder ontbrak. De portieren

waren niet afgesloten en het raampje

stond een klein eindje open. Op de ach-

terbank een damesmantel en een sjaal.

Op de stoel naast de chauffeur lag een

portemonnee van rood leer met een

goudkleurige knipsluiting. De knip

stond open. Tussen de beugels door sta-

ken bankbiljetten. Het lichte rood van

een briefje van vijfentwintig gulden en

de blauwe kleur van een tientje waren

zichtbaar. Als die portemonnee gestolen

wordt wie is dan de schuldige aan de

diefstal, was de vraag die zich opdrong.

Andere voorbeelden. Het was in het ver-

leden gebruikelijk dat op bouwwerken

- na afloop van de werkdag - toezicht

werd uitgeoefend. Vaak stonden er hek-

ken om de bouwplaats. 's Avonds en 's

nachts scharrelde er dan vaak een man

(met of zonder hond) rond, die spelende

jongelui bij tijd en wijle de stuipen op

het lijf joeg en degenen die het op het

dure materiaal voorzien hadden uit de

buurt hield. De hekken zijn grotendeels

verdwenen en de wachtsman is niet te-

rug te vinden. Hij is te duur geworden

(je kunt je spullen ook tegen diefstal

verzekeren). Hij heeft er zelf ook niet

meer zoveel zin in. De kriminaliteit is

verhard. De risiko's van het werk zijn

hem te groot geworden. In het gunstig-

ste geval is het toezicht nu opgedragen

aan een partikuliere bewakingsdienst.

Er zijn tijden geweest, dat de eigenaar

boven zijn zaak woonde. Bij onraad

was hij er. De zakenman heeft inmid-

dels allang zijn biezen gepakt om met

het gezin buiten of in een nieuwbouw-

wijk neer te strijken. Hij is werknemer

van zichzelf geworden. Van acht tot zes

is hij met zijn personeel in het winkel-

centrum, waar na zessen een bijna

doodse stilte intreedt. Zijn inventaris is

verzekerd, de alarminstallatie is 's

nachts ingeschakeld, de politie patrouil-
leert.

Albert Heijn, Vroom en Dreesmann en

de gebroeders C & A Brenninkmeijer

l

verkopen al sinds mensenheugenis niet

meer vanachter de toonbank. Wat ze te

bieden hebben ligt letterlijk voor het

oprapen. Het personeel is gekoncen-

treerd op de kassa en de paktafel. Mis-

schien dat er nog een jong verkoopster-

tje op de afdeling loopt. Er wordt gesto-

len in die goed gesorteerde winkels, dat

is bekend. De ondernemer weet dat

ook. Hij heeft er bij het vaststellen van

de prijzen rekening mee gehouden, dat

een deel van de waar in het niet ver-

dwijnt. Zo kan op de personeelslasten

worden bespaard. De eerlijke klant be-

taalt de rekening.

Op de stations en in de trams komt veel

vandalisme voor. Maar hoe lang is het al

geleden, dat je een perronkaartje moest

kopen om het terrein van de spoorwe-

gen te kunnen betreden. En waar is de

tramkondukteur? En onze eigen verant-

woordelijkheid? De fiets die we niet af-

gesloten wegzetten. De portemonnee die

we in de kleedkamer achterlaten. En de

buitenboordmotor die we rustig, zonder

enige beveiliging, een winter lang achter

de boot laten hangen. Sinds enige tijd

horen we steeds meer van de afdeling

Voorkoming Misdrijven bij de politie.

Een welvaartsprodukt?

"Onze generatie moet weer leren, zelf

op haar spullen te letten", zegt drs.

Ruud Vader. Hij is hoofd van het Buro

Landelijk Coördinator Voorkoming

Misdrijven. We hadden een gesprek met

Eigen verantwoordelijkheid

Op 24 maart j.l. nam Voorkoming Mis-

drijven opnieuw een hulpmiddel in ge-

bruik. De ministers Wiegel en De Ruiter

verrichtten de officiële ingebruikstelling

van de informatiebus, die landelijk zal

worden ingezet om de idee van het

Voorkomen van Misdrijven bij het pu-

bliek ingang te doen vinden.

RPm: Een van de leuzen op en in de bus

is '80% van de misdrijven kan makke-

lijk voorkomen worden'. Is dat niet wat

teveel beloofd?

Drs. Vader: ,,80070kan. We geven geen

garantie. 't Voorkomen van moord zie

ik niet zo zitten, maar wel het tegengaan

van fietsendiefstallen het stelen uit win-

kels. Een aardig inzicht biedt een onder-

zoek in twee Amerikaanse steden met

een gelijk aantal inwoners en een verge-

lijkbaar kriminaliteitscijfer. In de ene

plaats werd wel voorlichting gegeven

over het voorkomen van inbraken, in de

andere niet. Na twee jaar bleek dat er in

de ene gemeente nog slechts 26 inbraken

waren gepleegd en in de andere - waar

alles bij het oude was gelaten - 360."

RPm: U vindt - zo lezen wij in de slo-

gan die u gebruikt - 'Voorkoming Mis-

drijven. Een zaak van de politie en u'.

Moet formulering niet luiden 'Voorko-

ming Misdrijven. Een zaak van u en de

politie'?

"Ik bestrijd uw formule niet. In princi-

pe is het voorkomen van misdrijven een

zaak die de mensen zelf aangaat. Men is

verantwoordelijk voor zijn eigendom-

men. De politie heeft die taak echter

naar zich toe getrokken. Begrijpelijk.

Als rechercheur krijg je te maken met

misdrijven waarvan je later moet zeg-

gen, dat ze niet hadden hoeven te gebeu-

ren als ... Dat 'als' werd al in 1957 in-

gevuld door iemand van de Amsterdam-
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se politie. Uit een rapport van dat korps

werd duidelijk, dat misdrijven kunnen

worden voorkomen door simpele advie-

zen. Men stelde voor die inzichten van-

uit de politie aan de man te brengen.

Het gevolg zou ongetwijfeld zijn, dat de

politie minder achter aangiften aan zou

moeten hollen. Er volgden elders initia-

tieven tot het voorkomen van misdrij-

ven: in Rotterdam, Den Haag, Haarlem

en Zwijndrecht. Met het stijgen van de

(kleine) kriminaliteit steeg bij de politie-

ministers de behoefte daar iets tegen te

doen. Ieder gemeentelijk politiekorps en

alle distrikten van de Rijkspolitie be-

schikken thans over een ambtenaar

voorkoming misdrijven. Ons buro is be-

doeld ter ondersteuning van de mensen

en instanties die de VM-werkzaamheden
verrichten.' ,

Beleid

RPm: Met name de minister van Justitie

heeft in de Tweede Kamer, maar ook bij

andere gelegenheden het belang van

'Voorkoming Misdrijven' uitgesproken.

Ook de minister van Binnenlandse Za-

ken heeft, voordat hij het startsein gaf

voor de toernee door het land met de in-

formatiebus, 'VM' een voornaam on-

derdeel van de politie genoemd bij de

strijd tegen onder meer de kleine krimi-

naliteit. Is iedere korpschef en elke dis-

triktscommandant dezelfde mening toe-

gedaan?

Vader: "Elke distriktsstaf van de

Rijkspolitie kent inmiddels een ambte-

naar VM binnen haar gelederen. Bij de

gemeentepolitie ligt dat anders. Er zijn

korpsen met een volledig bemand buro

Voorkoming Misdrijven. Er zijn er ook

die een man voor twee uur per week

voor de specifieke VM-taak hebben vrij-

gemaakt of 'op papier' iemand met de

opdracht hebben belast. De korpslei-

ding bepaalt het beleid bij de uitvoering

van de politietaak. Het hangt dus voor

het grootste deel van de korpschef af, of

het korpslid met VM-taak zijn opdracht

kan uitvoeren ... "

Op 21 december 1979 bebben de

beide politieministers de 'Be-

scbikking Politiële Misdaadvoor-

koming' , zodat in 1980 ecbt

gesproken kon worden van een

organisatie Voorkoming Misdrij-

ven. Bij de beleidsbepaling rond

de nieuwe politietaak is men er

vanuit gegaan, dat Voorkoming

Misdrijven nocb alleen techno-

preventie bebelst, noch alleen

voorlicbting, maar dat beide van

toepassing kunnen zijn.

Het Landelijk Buro Voorkoming

Misdrijven (LBVM), dat voor

1980 een budget van 2,3 miljoen

gulden had, wordt als zelfstandig

opererende eenbeid erkend. Het

beleid is ingebed in dat van beide

ministeries. Het buro, dat is ge-

buisvest in het ministerie van

justitie, telt (inklusief een funkti-

onaris van de RP) zeven perso-

neelsleden. Het aantal ambte-

naren- VM bij de diverse korpsen

en distrikten bedraagt inmiddels

170 mannen en vrouwen. Een

klein deel van ben beeft inmid-

dels op de recbercbeschool in

Zutphen de VM-kursus van drie

weken gevolgd. De rest is voor

vier dagen bijeen geweest om van

de boogst noodzakelijke kennis

te worden voorzien.

RPm: Maar door een goede preventie

voorkom je toch veel el/ende bij de bur-

ger en werk voor de politie?

Vader: "Dat is waar. Van een goede

preventie gaat veel uit. Alleen hebben

we de effekten ervan tot nu toe nooit ge-

meten. We werken wel aan methoden

om die effekten zichtbaar te maken. Zo

hebben we voor de Rijkspolitie te Water

eens een onderzoekje gedaan op de

Randmeren. Het kwam daar veelvuldig

voor, dat beroepsvissers hun palingfui-

ken leeggehaald zagen. Dat betekende

een enorme strop voor die mensen. De

RPtW is er wat meer gaan surveilleren

en toen hebben we eens geïnventari-

seerd, hoeveel klachten en aangiften er

in die periode bij de politie binnenkwa-

. men. Dat aantal hebben we vergeleken

met dezelfde periode van het jaar daar-

voor. Er bleek een aanmerkelijke daling

in de gekonstateerde kriminaliteit te zijn

opgetreden waardoor de nog steeds stij-

gende lijn van kriminaliteit in dat gebied

was onderbroken en voor dat ogenblik

achterbleef bij de gemiddelde stijging.

We hopen met het bekendmaken van

dergelijke resultaten, iedereen die nu

nog wat moeite heeft met de effekten

van VM en die zich liever vasthoudt aan

de absolute cijfers van het aantal

processen-verbaal, tot andere gedachten

te kunnen brengen.

Praktisch blijven

RPm: U voorlichting richt zich ook op

het voorkomen van winkeldiefstal/en.

Jaarlijks gaat er voor miljoenen aan ar-

tikelen onbetaald de winkel uit. Ze lig-

gen dan ook voor het grijpen en er is te

weinigpersoneel om toezicht te houden.

Is het niet vreemd, dat de politie het be-

drijfsleven moet helpen bij de bestrij-

ding van winkeldiefstal? Men zou toch

veel diefstal kunnen voorkomen door

meer personeel aan te stel/en?

Vader: "Ik denk dat je praktisch moet

blijven. Inderdaad zou meer toezicht-

houdend personeel winkeldiefstallen

kunnen voorkomen. We weten echter,

dat veel zaken financieel niet in staat

zijn meer personeel aan te trekken. De

personeelslasten drukken enorm op de

bedrijfsvoering. Anderzijds zijn winkel-

diefstallen voor de politie ook een hele

opgave. Minstens zo belangrijke mis-

drijven moeten daardoor blijven liggen.

En dan is er nog de bewijsvoering. Wat
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ligt er dan nog meer voor de hand dan te

trachten die misdrijven te voorkomen.

De grote angst voor de winkelier is bij-

voorbeeld de 'sprinkhanenplaag'. Een

groep leerlingen van een bepaalde

school heeft een uurtje vrij. Ze gaan

'winkelen'. De winkelier kan z'n grote

groep 'klanten' niet onder kontrole

houden. Als de winkel weer verlaten is,

zijn de bakken aardig geplunderd. Het

lijkt me voor de hand liggen, dat de po-

litieman probeert in kontakt te komen

met scholen en met ouders ('Mijn kinde-

ren doen zoiets niet') om dit soort ge-

beurtenissen te voorkomen. Overigens

vinden de zakenmensen zelf dat het pro-

bleem van de winkeldiefstallen hun zaak

is en niet die van de gemeenschap."

Het eeuwige touwtje ...

RPm: Voorkoming Misdrijven krijgt

nogal wat publiciteit. Er is een konsu-

mentenrubriek voor de TV, waarin een

VM-ambtenaar aan het woord is. Voor

de radio verstrekt een andere RP-er in-

formatie over zijn specialiteit. We lezen

nogal eens een artikel in een krant. Wat

daarbij opvalt is, dat de mensen die aan

het woord zijn zich vrijwel uitsluitend

bezighouden met het hang- en sluit-

werk, het eeuwige touwtje uit de brie-

venbus en de gereedstaande ladder tegen

de schuur. Er is toch nog wel iets meer

te vertellen over Voorkoming Misdrij-

ven?

Vader: "We zijn blij met de mogelijkhe-

den die we via radio en tv hebben. Die

mogelijkheden zijn echter beperkt. Het

gevaar bestaat, dat je door het verstrek-

ken van je informatie verontrusting

wekt. Een onderwerp als ,verkrachting'

leent zich niet om zonder vervelende ne-

veneffekten te behandelen. Uit de reak-

ties die we van het luisterende en kijken-

de publiek ontvangen, blijkt steeds weer

dat de informatie die we geven nog te

veel is en te snel moeten worden ver-

werkt. Natuurlijk hebben we nog veel

meer te vertellen. De manier waarop dat

gebeurt, hangt af van de kreativiteit en

de kennis van de ambtenaar VM. Hij

kan een beroep doen op ons buro voor

het verkrijgen van affiches, brochures

of registratiekaarten. We kunnen hem

financieel behulpzaam zijn bij een pro-

jekt. Zo hebben we al eens de projekten

'Vandalisme' (Zaanstad) en 'Fietsen-

diefstallen' (Zuid-Holland) gesteund.

Er zijn films en dia-series voorradig,
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waarmee hij lezingen kan verzorgen.

Wat is de oorzaak?

"Voorkoming Misdrijven houdt niet op

bij het verstrekken van uitsluitend tech-

nische adviezen. Het an soms minstens

zo belangrijk zijn eens te gaan zoeken

naar de oorzaken van de narigheid. In

een kleine gemeente werd er geregeld

wat vernield in en rond een school. De

plaatselijke Rijkspolitieman kwam tot

de konklusie, dat het leerlingen van de

school moesten zijn geweest die dat op

hun geweten hadden. Het tweetal werd

bekend. De vader van een ervan had het

De bus

Dit jaar zal de infonnatiebus VM

een eerste toernee maken langs

een aantal gemeenten. Het doel is

het publiek kennis te laten maken

met Voorkoming. fisdrijven, het

bewust te maken dat samen met
de politie misdrijven kunnen

worden voorkomen en het aan-

reiken van tips om zich te be-

schermen tegen bepaalde misdrij-

ven.

Bij de inrichting an de rijdende

tentoonstelling is aandacht

besteed aan het voorkomen van

autodiefstal, (brom)fietsdiefstal,

vandalisme, agressieve verkoop-

methoden, zakkenrollerij en

diefstal van boot of caravan.

moeilijk met zijn zoon, vertrouwde hij

de politieman toe. Hij had geen kontakt

met de jongen. De politieman stond al-

weer op de stoep, toen hij een oude

wasmachine zag staan die de vader daar

kennelijk had neergezet voor de

kraakwagen. "Waarom zet u dat ding

niet in de schuur en geef die jongen wat

gereedschap en vraag hem of hij de mo-

tor er uit wil slopen" , raadde hij de man

aan. Het bleek de oplossing an het pro-

bleem tussen vader en zoon en verdere

vernielingen werden voorkomen.

Bij een gemeentelijk politiekorps kwa-

men aan de lopende band klachten van

flatbewoners binnen. In de kelder reed

de jeugd met brommers, stookte er

vuurtjes, vierde er feest en brak in. De

ambtenaar- VM ging eens poolshoogte

nemen. Zijn konklusie was, dat er met

een betere verlichting in de kelder, ande-

re en betere sloten op boxen en deuren

en een beter sleutelbeheer, er best iets

verbeterd kon worden. Daarmee werd

de kwaal bestreden zonder dat de oor-

zaak ervan werd weggenomen. Hij heeft

zijn ideeën daarom eerst een poosje in

de la gelegd en is gaan praten met de

flatbewoners, die vonden dat het pro-

bleem ook hun probleem was. Er kwam

een plan op tafel waarmee de flatbewo-

ners, die zich inmiddels hadden ver-

enigd, en de politieman naar de huisei-

genaar zijn gestapt. De maatregelen die

men voorstond werden genomen en er

volgden geen aangiften meer. De uitvoe-

ring van de taak van Voorkoming Mis-

drijven wordt erg bepaald door de man

die die taak op zich heeft genomen."

Geluid

RPm: Soms krijgen we wel eens de in-

druk, dat het 'slachtoffer' in de filosofie

van VM 'verdachte' wordt. De me-

vrouw die is aangerand en met haar ver-

haal bij de politie komt en te horen

krijgt: "Maar mevrouwtje, waarom

bent u om twaalf uur nog buiten?"

Drs. Vader: "Voordat er iets is gebeurd,

is het slachtoffer nog geen slàchtoffer.

Ik vind dat je er best vanuit mag gaan,

dat er mensen rondlopen die wel eens

slechte dingen doen. Als een politieman

een manier weet om risiko's tegen te

gaan, dan vind ik dat hij dat moet laten

horen."

RPm: Wat verwacht u van het effekt

van uw aktiviteiten en die van de ambte-

naren VM?

Vader: "Ik koester niet de illusie, dat al-

le kriminaliteit te voorkomen valt. Ge-

garandeerd dat er over twintig jaar nog

misdrijven worden gepleegd. Er zal van

bouwplaatsen worden gestolen en

drugsverslaafden zullen auto's blijven

openbreken. Er zijn mensen die erg

nonchalant met hun eigendommen om-

springen en anderen die zich daarvan

meester willen maken. Vanuit de erva-

ring die de politie heeft, is het goed dat

je wijst op de risiko's waartegen men

zichzelf kan beschermen of die de ge-

meenschap bedreigen. Voorlichting van

onze kant is nodig want de generatie van

nu heeft het niet in de vingers om op

haar spullen te letten."
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Algemene Rekenkamer nam
Rijkspolitie onder de loep
door Bert Huizing

Tot juni 1977 ontving het politieperso-

neel een kledingtoelage. Dertien jaar

lang hadden vakbonden aangedrongen

op verhoging ervan, omdat die toelage

onvoldoende was om de verplichte hoe-

veelheid uniformkleding op tijd te ver-

nieuwen. De beide politieministers acht-

ten een kledingverstrekking (op basis

van draagtijd, gekoppeld aan een kor-

ting op het salaris voor van rijkswege

verstrekte kleding) een betere regeling,

omdat ze zou aansluiten bij het stelsel

dat de rijksoverheid voor andere uni-

formdragenden hanteert. De invoering

van de regeling kostte het rijk 35,8 mil-

joen gulden aan afkoopsommen (van

verplichtingen tegenover de politiemen-

sen die tot dan onder de oude regeling

vielen) en een meerbedrag per jaar van

5,6 miljoen gulden.

De Algemene Rekenkamer, die deze cij-

fers onder ogen kreeg, vroeg zich af of

het verkrijgen van een uniforme rege-

ling een extra uitgave van 35,8 miljoen

gulden rechtvaardigde. Als het oude

systeem voor Rijks- en Gemeentepolitie

gehandhaafd was, zou voor dat bedrag

de kledingtoelage met 60070 verhoogd

kunnen worden.

De Algemene Rekenkamer heeft het

financiële reilen en zeilen bij de

Rijkspolitie en de Directie Politie van

het Ministerie van Justitie onder de loep

genomen. Het onderzoek, waarvan de

konklusies dezer dagen door de Reken-

kamer in de openbaarheid werden ge-

bracht, betrof de periode van april 1978

tot juni 1979. De materiële uitgaven wa-

ren voor dat jaar begroot op 827 mil-

joen gulden, waarvan 684 miljoen voor

het Korps en 143 miljoen gulden voor

o.a. de Intendance, de Politie Verbin-

dingsdienst en de Politie Technische

Dienst.

Dienst Luchtvaart

Er werd ook gekeken naar de effektivi-

teit van personeel en materiaal van de

Dienst Luchtvaart der Rijkspolitie. Uit

de gegevens die de Diluva verstrekte,

kon worden vastgesteld dat helikopters

per jaar 800 vlieguren kunnen maken,

dat heli-piloten 500 uren kunnen vlie-

gen, terwijl het departement tot de slot-

som was gekomen dat vleugelvliegtuigen

1000 effektieve vlieguren kunnen ma-

ken.

Ongeveer 40% van het aantal uren moet

(in verband met weersomstandigheden,

duisternis of vliegen boven zee) met

twee gebrevetteerde piloten worden ge-

vlogen. De bezettingsgraad van de heli-

kopters bedroeg in 1977 72% en in 1978

54%. Die van de vijf vleugelvliegtuigen

was in 1977 50% en in 1978 60%. (Voor

de volledigheid moet gesteld worden,

dat in 1978 twee toestellen gedurende

een half jaar aan de grond moesten blij-

ven in verband met een vleugeldeforma-

tie).

Voor de jaren 1977 en 1978 tesamen kon

bijna 7400 uur met heli's en vleugel-

vliegtuigen worden gevlogen. Voor 1977

alleen al waren 7400 uren aangevraagd.

Er bleken voortdurend te weinig piloten

beschikbaar te zijn om de vliegtuigkapa-

citeit volledig te benutten. Doordat er

geen luchtwaarnemers waren, moest

ook veel meer dan de vastgestelde 40%

met twee gebrevetteerde piloten gevlo-

gen worden (op heli' s 51%, op vleugel-

toestellen 84%). Een uitschieter vormde

1979, teen er voor de vijf helikopters

slechts vijf piloten beschikbaar waren.

De Rekenkamer kwam tot de konklusie,

dat vliegkapaciteit en hoeveelheid per-

soneel onvoldoende op elkaar waren af-

gestemd, waardoor het dure materiaal

in onvoldoende mate werd benut.

Radarwagens

Doordat de administratie van de AVD

maar een beperkt aantal processen-

verbaal kon verwerken, konden de tien

ingedeelde radarwagens niet optimaal

worden benut. Van mei tot en met juli

1978 werden met zeven radarwagens

slechts gemiddeld 281 processen-verbaal

per auto per maand opgemaakt. In het

tijdvak van januari tot en met maart

1978 bedroeg het resultaat met drie ra-

darsnelheidsvoertuigen 569.

De ambtenaren van de Rekenkamer

. konstateerden hetzelfde verschijnsel bij

de verkeersgroep van het distrikt Eind-

hoven. In verband met de personele on-

derbezetting was het slechts mogelijk

om beurtelings een van de wagens in te

zetten. De skore bedroeg slechts 2 Yl %

van het totaal aan overtredingen.

Reistijd/
Werktijdvergoeding

'*

In tegenstelling tot andere onderdelen

van de rijksdienst, wordt bij de Rijkspo-

litie reistijd beschouwd als overwerk-

tijd. Aan deze regeling ontbreekt een

wettige grondslag, vindt de Rekenka-

mer. Het probleem rond de toekenning

van vergoeding voor reistijd die buiten

de normale arbeidstijd wordt gemaakt,

loopt al jaren. De minister van Binnen-

landse Zaken had al in mei 1964 laten

weten, dat de overwerkregeling voor

rijksambtenaren niet van toepassing

kon zijn, omdat er geen sprake was van

opgedragen werkzaamheden, maar van

een verplichte tijdsbesteding om werk-

zaamheden te kunnen verrichten. De

minister vond, dat in bepaalde gevallen

een vergoeding voor reistijd op haar

plaats kon zijn, maar dat er niet moest

worden gestreefd naar een algemene re-

geling. De minister van Justitie ging er

desondanks van uit, dat het korps

Rijkspolitie voor wat betreft dit onder-

werp een uitzonderingspositie innam.

Overwerk

De uitgaven voor overwerk

(in miljoenen guldens) in

1973/10,5 1975/19,5

1974/13,9 1976/20,2

bedroegen

1977 /26,8

1978/22,6
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In 1976 en in 1977 greep de minister van

Justitie in. Hij vaardigde richtlijnen uit

om het overwerk te beperken. Deson-

danks zijn de uitgaven voor vergoeding

van overuren niet gedaald. De Algeme-

ne Rekenkamer kwam er door kontrole

van de administratie bij de afdeling

Personeels- en Salarisadministratie ach-

ter, dat in 1977 in strijd met de richtlij-

nen van de minister aan 14 ambtenaren

boven de 54 jaar overwerk werd uitbe-

taald, tot een bedrag van boven

f 10.000 per man per jaar. De ambtena-

ren konstateerden, dat de distriktssta-

ven die zij voor hun onderzoek bezoch-

ten tot een cijfermatige kontrole. Ze

konstateerden voorts, dat bij het opstel-

len van dienstroosters voor de techni-

sche- en de distriktsrecherche er geen re-

kening mee werd gehouden, dat de

werkzaamheden niet binnen de normale

8-urige werkdag liggen. Als bij het

opstellen van de dienstroosters eens wat

meer aandacht zou worden geschonken

aan de werkdruk zou vermindering van

het overwerk wellicht mogelijk worden,

veronderstelden de onderzoekers.

Die opmerkingen waren voor de mensen

in het distrikt Den Haag aanleiding bij

de dienstplannen rekening te gaan hou-

den met de werkdruk. Het aantal over-

uren liep vervolgens terug. De Algeme-

ne Rekenkamer berekende - na bevin-

dingen in zes RP-distrikten - dat in

1978 door het totale Korps ten onrechte

42.000 halve uren waren gedeklareerd.

Men verkeerde in de veronderstelling

dat voor werkzaamheden van korter

dan een half uur werd betaald, terwijl

vergoeding op grond van het Ambtena-

renreglement Rijkspolitie 1975 slechts is

toegestaan indien tenminste 30 minuten

is gewerkt.

Bloedproef

Artsen ontvangen voor het nemen van

bloedmonsters bij automobilisten die

ervan verdacht worden dat zij onder in-

vloed besturen een tarief van f 108,-

per verrichting, op zon- en feestdagen

en bijvoorbeeld in nachtelijke uren te

verhogen met 500/0. De tijdstippen

waarop de grootscheepse geplande alko-

holcontroles worden gehouden, liggen

meestal binnen de 'dure' uren zodat een

arts een aantal handelingen in een kort

tijdsbestek tegen het tarief ad f 162,-

kan uitvoeren. De Rekenkamer stelde

een regeling voor waarbij dergelijke si-
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tuaties worden voor omen.

Demonstratie melo

In begin januari 19- was al bekend dat

op 4 maart van dat jaar een massale de-

monstratie plaats zou vinden tegen de

Ultracentrifugefabrie in Almelo. Op

14 februari verzond de Algemeen In-

specteur van het korps waarin hij ver-

zocht er bij' he! opstellen van de

dienstroosters rekening mee te houden

dat er bijstand in Almelo moest worden

verleend. Maar reeds op 10 februari

moesten die dienstroosters volgens

voorschrift zijn opgemaakt. Gevolg:

tenminste verschuivingsuren, maar in de

meeste gevallen overuren. Kosten

f 500.000,-.

Centrale typekamer

In Eindhoven startte men met een po-

ging de inefficiency bij het afhandelen

van de administratie in de executieve

sektor terug te dringen. Er werd tijdelijk

een typiste aangetro ken die zich bezig

hield met het centraal typen van de

processen-verbaal waardoor het voor de

politieman mogelij zou worden zich

met het eigenlijke politiewerk bezig te

houden. Het totaal aantal uren dat de

tien politiemensen die bij de proef wa-

ren betrokken op hel buro doorbrach-

ten daalde met 300-0. Een besparing per

man per jaar van 240 uur. Bovendien

nam het aantal p.V. s per man duidelijk

toe. De Algemeen Inspecteur achtte

voortzetting van deze werkwijze alles-

zins aanvaardbaar. Edoch, het kontrakt

met de typiste liep af en daarmee kwam

aan de proef ook een einde. De Reken-

kamer vindt dat de mogelijkheden van

zo'n centrale p.v.-verwerking nader

moeten worden onderzocht om de wen-

selijkheid van invoering bij alle distrik-

ten te kunnen beoordelen.

PTD

Om lange reizen voor het onderhoud

van politievoertuigen te voorkomen

worden steeds meer reparaties door de

Politie Technische Dienst van de

Rijkspolitie bij plaatselijke garagebe-

drijven uitbesteed. Bijkomende argu-

menten voor deze ontwikkeling zijn de

stijging van het aantal gereden kilome-

ters en het met voorrang uitvoeren van

uitrustingsorders van nieuw materiaal

om een snelle inzet te bevorderen. De

toeneming van die uitbesteding heeft tot

gevolg dat bij een aantal perifere werk-

plaatsen leegloop ontstaat, konkludeer-

de de Algemene Rekenkamer.

Toelage onregelmatige dienst

De Rekenkamer ging bij zes distrikten

na in welke mate politieambtenaren van

de distrikts- en technische recherche on-

regelmatige dienst verrichtten en welke

toelagen zij daarvoor ontvingen. In vrij-

wel geen enkel geval heeft de recher-

cheur recht op de hoge onregelmatig-

heidstoelage, vond de Rekenkamer. Als

er sprake is van een representatieve

steekproef, aldus de Rekenkamer, komt

het teveel aan de uitgaven voor beloning

voor onregelmatige werktijden neer op

f 900.000,- per jaar. De Kamer achtte

het voorts niet uitgesloten dat ook ande-

re politieambtenaren ten onrechte de

hoge onregelmatigheidstoelage genie-

ten.

De minister

De Rekenkamer konkludeerde dat als

gevolg van onvoldoende interne kom-

munikatie en koördinatie binnen het

korps, alsmede door onvoldoende uit-

oefening van de inspekterende taak van

de Algemene Inspectie in een aantal ge-

vallen niet of niet tijdig tot het nemen

van maatregelen was overgegaan.

De minister van Justitie had in eerdere

instantie al gereageerd op een aantal op-

merkingen van de Algemene Rekenka-

mer. Over de extra uitgaven voor de in-

voering van een uniforme regeling kle-

dingverstrekking vroeg hij zich af of de

overheid met een stijging van 60% van

het bedrag van de kledingtoelage per

man wel voldoende zou zijn geweest

voor de politieambtenaar om zijn kle-

dingpakket voor eigen rekening aan te

blijven schaffen. Of de extra uitgave ter

grootte van 35,8 miljoen verantwoord

was, zei hij niet te kunnen beoordelen.

Het niet benutten van de beschikbare

vliegurenkapaciteit in 1977 en 1978 wa-

ren voor hem reeds aanleiding geweest

de uitbreiding en vervanging van vlieg-

tuigen tijdelijk te verminderen.

"Het huldigen van soms uiteenlopende

verwachtingen en doeleinden en het ont-

breken van een geïntegreerd

aanschaffings-, onderhouds- en oplei-

dingsplan zijn oorzaken waardoor het
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aan onder meer de juiste verhouding

tussen materieel en personeel wel eens

had ontbroken" , was zijn kommentaar.

Over de vergoeding van reistijd was de

minister van mening 'dat een gedurende

een twintigtal jaren gevolgd systeem niet

zonder meer kon worden verlaten'. Hij

stelde de formatie van een departemen-

tale werkgroep in het vooruitzicht die

een voorlopige regeling voor het politie-

personeel moet opstellen.

Er wordt inmiddels langs twee lijnen ge-

werkt aan een verdere beheersing van de

overwerkuitgaven. Er wordt een signa-

leringssysteem opgezet om het overwerk

per periode, per man, per groep te kun-

nen vaststellen. Het huidige systeem

moet worden ontdaan van onzuivere

elementen en ook de in gebruik zijnde

formulieren moeten worden aangepast.

Het ligt voorts in het voornemen perio-

diek gevallen van extreem overwerk te

laten toelichten. De minister sprak zich

uit voor een vaste vergoeding per behan-

deling door de arts die bloedmonsters

van verdachte automobilisten moet af-

nemen. Hij vraagt zich af of het stellen

van een maximumbedrag voor een aan-

tal gevallen mogelijk en haalbaar is. Hij

zegde toe de als geslaagd beoordeelde

proef met het centraal laten typen van

processen-verbaal navolging te laten

vinden.

De bevindingen betreffende de PTD

zijn voor de minister aanleiding geweest

de Algemeen Inspecteur te wijzen op

een noodzakelijk goed overleg tussen

het korps en de werkplaatsen, om tot

een optimale bezetting van de kapaciteit

van de PTD te komen. Hij achtte de

sterke toename van het uitbesteden van

werk verklaarbaar. De kapaciteit van de

PTD was over een lange reeks van jaren

ongewijzigd gebleven, terwijl het aantal

verreden kilometers en het wagenpark

belangrijk waren toegenomen. Een rap-

port van het stafburo Organisatie en Ef-

ficiency is onderwerp van overleg tussen

Directie Politie, Algemene Inspectie en

PTD. In het rapport wordt de funktie-

scheiding tussen de taakstelling van Al

en PTD geregeld.

Er is een kommissie benoemd die voor-

stellen tot aanpassing van de problerna-

tiek rond de toekenning van de onregel-

matigheidstoelage moet doen.

De minister wees er in het algemeen op

dat door de huidige maatschappelijke

ontwikkeling aan de politie hoge eisen

worden gesteld. Men verwacht een di-

rekt en adekwaat inspelen van de politie

op de meest uiteenlopende situaties. Er

worden dan korte-termijn-oplossingen

genomen die op langere termijn niet

aanvaardbaar blijken te zijn. De snelle

groei van de personeelsomvang, het per-

soneelstekort, het toenemend aantal

gespecialiseerde onderdelen, de geogra-

fische gespreidheid en de nawerking van

reorganisatie-processen zijn van invloed

geweest. Als gevolg daarvan, aldus de

bewindsman, zijn de interne kommuni-

katie en koördinatie mede door de mas-

saliteit niet altijd volledig naar wens ver-

lopen. Door de druk van de werkzaam-

heden is ook de inspekterende taak niet

tot zijn recht gekomen. Onderzoeken

zijn inmiddels ingesteld. Maatregelen

zullen worden genomen de gesigaleerde

tekortkomingen op te heffen, beloofde

hij de Algemene Rekenkamer.

23
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meer kans op

Het interview met NPB-hoofdbestuurs-

lid Gideon Huijsse in De Telegraaf van

21 februari (waarop in onze column 'Er

is wèl vrijheid van meningsuiting' (RPm

maart '81) door Bert Huizing kritiek

werd geuit op Huijsse's opmerking dat

door de bezuinigingen 'de kans vergroot

werd dat er meer korruptie onder poli-

tiemensen zou voorkomen') blijkt meer

kollega's in het verkeerde keelgat te zijn

geschoten.

In het NPB-orgaan 'De Politie' van 25

maart komen enkele leden aan het

woord en vervolgens Huijsse zelf, door

het in extenso afdrukken van de lange

brief die hij inmiddels aan de hoofdre-

daktie van De Telegraf heeft geschre-

ven. (Gedeelten uit twee kritieken druk-

ken wij hiernaast at).

Tegelijkertijd ontvingen wij een brief

van George Oost rom uit Delft, die zijn

kollega Huijsse in bescherming wil ne-

men:

"Oké, misschien is Gideons mening niet

die van de doorsnee-politieman, maar

dat mag niet van belang zijn. Misschien

is het u bekend, dat dat bewuste inter-

view in De Telegraaf heeft gestaan.

Hiermede wil ik niets insinueren, maar

toch: waarom heeft men niet zijn eigen

mening gevraagd. In 'De Politie' no. 5

staat wat Gideon Huijsse wel en niet

heeft verteld aan de Telegraafverslag-

geefster . Ik wil hiermede niet suggere-

ren, dat men in deze krant een valse

voorstelling van zaken geeft. Maar ge-

bleken is, dat bepaalde dingen zijn ver-

draaid en uit hun verband gehaald.

Er is gelukkig vrijheid van meningsui-

ting, maar De Telegraaf heeft ook bij

deze de vrijheid genomen om de mening

van Gideon Huijsse op een bepaalde

manier uit te leggen: op een voor deze

krant interessante, maar voor de kollega

Huijsse op een zeer ongelukkige

manier."

Inderdaad heeft NPB-hoofdbestuurslid

Huijsse in de brief aan De Telegraaf

24

omstandig uitgelegd wat hij in het drie

uren durende interview bij hem thuis

nog meer heeft veneld wat niet is gepu-

bliceerd. Helaas spreekt hij de gewraak-

te opmerking over de 'vergrote kans op

korruptie' niet tegen, maar volstaat hij

met de toelichting: "Omtrent de politie-

salarissen in de vijftiger jaren heb ik

gesteld, dat door he Rapport Boot een

herwaardering van de salarissen op zijn

plaats was i.v.m. de taakverzwaring bij

de Nederlandse Politie. Ik heb daarbij

als bijkomstigheid opgemerkt, dat deze

herwaardering eveneens de politie

korruptie-vrij hield.'

Waarmee de opmerking van Huijsse

over de vergrote kans op korruptie niet

is tegengesproken of teruggenomen.

Uit de brief van Huijsse blijkt, dat de

Telegraafverslaggeefster aan de NPB-

voorzitter had verzocht om een gesprek

te hebben 'met een rechercheur van het

korps Rijkspolitie, die gehuwd was en in

het bezit van een eigen huis. Deze re-

chercheur moest i.v.m, de ingrijpende

bezuinigingen bij de politie ernstig in

zijn financiële positie geschaad zijn se-

dert medio 1980.'

Wie ervaring heeft met de werkwijze

van De Telegraaf, voelt al welke kant

het uit zal gaan. Met enige fantasie kan

men zich het wat huilerige Telegraaf-

verhaal al voorstellen. Wellicht daarom

is niet het adres van een argeloze kollega

gegeven, maar een man uit de direkte

omgeving: hoofdbestuurslid Huijsse die

toevallig aan alle door de verslaggeefster

gestelde voorwaarden kon voldoen.

NPB-hoofdbestuursleden, die aan de

weg timmeren en uit eigen ervaring we-

ten hoe De Telegraaf funktioneert,

moeten achteraf niet zielig doen als er

uit een drie uren durend interview voor-

namelijk wat lekker leesvoer is gepikt.

Dat is een gespeelde naïviteit die een

vakbondsbestuurder misstaat.

(AKA)

Opgemaakt bed

Ondeskundig en onbeschaamd. Met bo-

venstaande woorden wil ik het vraag-

gesprek bestempelen, dat ons hoofd-

bestuurslid G. Huijsse liet publiceren in
De Telegraaf.

Ernstige bezwaren heb ik tegen de vol-

gende uitlating: "In de jaren zestig zijn

de politie-salarissen opgetrokken om

het korps (welk korps?) korruptie-vrij te
houden."

Vriend Huijsse zal zich toch nog eens

moeten gaan verdiepen, welke strijd er

door politiebonden en hun leden is ge-

voerd om een redelijk salaris (niet voor

één korps) voor de gehele Nederlandse

politie te bereiken. Men name de NPB

was de eerste die de strijd aanbond, niet

om de politie korruptie-vrij te houden,

doch om de politieman dat salaris te ge-

ven waarop hij in die tijd qua vakbe-

kwaamheid en status recht had.

Huijsse, ik wil je een beste raad geven:

ga eens praten met kollega's die in die

tijd hun beste krachten gaven om een

betere salariëring te bereiken. Overwerk

moest toen nog pro deo worden ver-
richt!

Het samen sterker van nu werd vroeger

meer in de strijd gebracht. Door de

strijd van vele oudere politiemannen

kwam Huijsse bij zijn intrede in een op-

gemaakt bed terecht.

L. Pleging,

voorzitter NBP,

afdeling Amsterdam.

Niet zielig doen

Ik ga ervan uit, dat alles wat in een be-

kend Nederlands ochtendblad geschre-

ven is, mogelijk niet helemaal juist is,

maar het staat er en er worden menin-

gen verkondigd door Gideon Huijsse,

de Nederlandse Politie bond en Leen van

der Linden, aldus het artikel.
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Het 'verlies' van 300 tot 500 gulden per

maand is voor velen een zodanig verlies,

dat daardoor de eindjes nog maar nau-

welijks aan elkaar zijn te knopen. En al

die andere kollega's dan? Zij die weinig

of geen overuren maken? Allemaal ar-

moe?
Waarom heeft de NPB daar dan zo wei-

nig aan gedaan? Waarom dan niet ge-

protesteerd tegen al die overuren en/of

de (te) lage salarissen? Waarom nu plot-

seling de vrees dat korruptie mogelijk

zal toeslaan? Heeft de NPB zo weinig

vertrouwen in haar leden?

Dat de spanningen in het huwelijk gro-

ter worden door financiële omstandig-

heden, is best mogelijk, maar dat de be-

zuinigingen, die in feite niets met het

netto salaris (zonder overuren) te maken

hebben, het huwelijk van een politie-

man onder druk zetten, lijkt mij sterk

overdreven. Misschien wel de arbeids-

vreugde, maar dat is een andere kwestie.

Dat politiemensen op basis van over-

uren, deklaraties, werkzaamheden van

hun vrouw e.d. een huis kopen, is hun

zaak, maar of het juist is, valt te betwij-

felen. Ik dacht dat men er rekening mee

diende te houden, dat het mogelijk geen

blijvende inkomsten zijn.

De bezuinigingen in het algemeen zijn

van invloed op heel veel gezinnen in Ne-

derland. Wij politiemensen moeten dan

niet meteen zielig gaan doen en vooral

niet iemand die bestuurslid is van de Ne-

derlandse Politiebond.

W. L. Groeneweg,

Veenendaal.

van een personenauto in de Bommeler-

waard erop wilden wijzen dat de verlich-

ting van haar auto niet in orde was, viel

ons op dat ze had gedronken. Een proef

wees uit dat de vrouw 3.99 promille al-

kohol in haar bloed had. En zij leefde

nog. Sterker nog, ze bestuurde haar au-

to!
G. H. Heijstee, Aalst

G. L. A. Kuypers, Kerkdriel

Bloed in alkohol (4)

Intussen belde ook kollega E. T. R.

Meesters van de post Obbicht van de

Rijkspolitie. Zijn alkoholkontrole had

eens het getal 4.02 promille opgeleverd.

En toen werd het tijd het Gerechtelijk

Natuurwetenschappelijk Laboratorium

van het ministerie van Justitie te bellen.

Daar vertelde men ons dat in Nederland

een automobilist een rekord van 4.29

promille had bereikt. In Frankrijk was

eens iemand uit de auto gehaald met de

onvoorstelbare score van 5.2 promil-
le. . . (Red.).

POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM

•
i,.,,,,p'! nieuw
Fotografische Verkeerskontrole
Oe nieuwste TRAFFIPAX type V
kamer. is geheel volgens de
modernste Inzichten van de fotogr,',e
en de eletc.tronika opgebouwd en
heeft een geheel DIGITAAL inspte4

~~'~~g~~7étf$TWEE 'htsfoto',
per sekonde mogehJk'
Leverbaar In meerdere ultyoerlngen
• voor mcmete surveillance
o voor koppeling mei de Meste radar
- met ot zonder dlafragma-.utomaat
Goedgekeurd door prs en Ijkwezen

Bloed in alkohol (3)

De als rekords aangegeven alkohol-

promillages van 3.48 (RPm jan. '81) en

3.78 (RPm mrt. '81) liggen al bijna on-

voorstelbaar hoog. Dat de limiet daar-

mee nog niet is bereikt, mag blijken uit

onze ervaring.

Toen we in april 1977 een bestuurster

•
Ft-tW·$.i!! nieuw
Tralfiphot

De Trafflphol Roodlichtkamera
verhoogt de veiligheid biJ verkeers-

lichten. Hit is voera-en van een
dIafragma-automaat. een computer-
üuser. een 30 mtr hlmmagazlJn en IS

In staat meerdere rijstroken te
bewaken,
Remka levert U deze 'rratüpax
mstauaue kompleet dus met drempel.

detektor en 24·uurs service'

"1",'$·4 i
Lee •• pparaat
Aelnka's partner TAAFFtPAX IS

specranst In totcqeanscne verkeers-

kontrole Produceert reglslralle- ên
verwerklngsapparatuur Deze prOjektor

L 60 1$ een ultgesprol(en tiJd· en

kostenbesparenoe hulp biJ het uitlezen

van de volgeschoten klelnbeetdhlms

Het bnrrante scherm onthult met Zlln

vergrollngslaktoren 8 of 18 lelterhjk

alles wat ee kamera vastlegde

• Ook bij daglicht kunt U dit tees-

apparaat gebrUIken

25
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Met bijdragen van: P. Gorissen, J. C. de Groot, C. A. van der Horst, O. M. Koning, J. L. F. Moens, A. W. M. Steens,
O. J. Wennekker e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Stil maar,
Security komt eraan.

Tot Euren Deens, Frans,
Engels ... NATO-toppers in
Mestreech. Maandenlang
werkgelegenheid voor de
kollega's van stad en streek.
En als beloning een gezond
etentje toe voor politie en pers.

~"geliSie À~ Koud!

:•••.~ ''?G Buh! Vet!I \II~

C t &
t:) 'u&~ g.

~ "f!f~\ ~

lll"en d.ee~ pag. 34

In Alkmaar begint de victorie:

dienaar
of diender,
maar geen

bediende! 28
pag.

n

()a~sV()()r-

l2V.er-s Held op sokken

27

- info intern - info intern - info intern -

'f";'~.J>.~ ,.--
-_.:'!: ~;tI!;.<".-!... _ ,~. \'

, -
Even noteren: 26 mei mogen we weer. Kiezen
op elkaar. Maar nu goed! U weet toch wat
we afgesproken hebben ... ?

Als U tenminste nog
twaalf piek te makken
hebt. Niet goed en geen

geld terug. pag. 29

Gewapende overval.
Een buitenkansje
voor dienstsporters in

Tubbergen. pag. 29

Leven.als
een prIns
A.L.v.O. is vertrokken.
Door de school
uitgeluid als Prins
ALVO 1. Dag, mijnheer
Van Ooijen, - en nog
bedankt!

pag. 34

Marinereunie
Als u dit in één keer goed
kunt lezen, mag u ook
komen. Als Jan met de pet.

pag. 32

Werner van Braun liet
wat vallen en de RP is er
mooi zoet mee: 70 x RP =

40 x V-I. Kun je nagaan.

pag. 30
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Nieuwe distriktskommandant Alkmaar:

'Politie is dienaar, maar geen bediende'

ALKMAAR. - "Het be-

schermen van de fundamen-

tele rechten van de mens en

de zorg dat iedereen een

menswaardig bestaan in vrij-

heid en gelijkheid met ande-

ren kan leiden, behoort tot

de taak van de politie. Het

komt voor dat zij daarvoor

soms de harde hand, zeg

sterke arm, moet gebruiken.

Bij ernstige aantasting van

de lichamelijke integriteit

van een mens die onschuldig

is of weerloos, dient de over-

heid in het geweer te komen.

De geloofwaardigheid van de

politie zou worden aangetast

als niet elk individu tot in de

meest extreme situaties wordt

beschermd door zijn eigen

politie en die politie niet zou

optreden bij andere gevaar-

zettende gebeurtenissen. Te-

recht kunnen - in lokaal

verband - burgemeester en

officier van justitie of - in

groter verband - de com-

missaris van de Koningin en

de procureur-generaal voor

die taakvervulling bevelen

geven. Van de politie wordt

dan verwacht, dat zij zich zal

inzetten voor de uitvoering

van die taak. Zoals elke

overheidsinstelling heeft de

politie een dienende taak. Zij

is een dienst. De politie-

ambtenaar is een dienaar,

een diender of zoals u wilt

een dienstklopper. maar géén

bediende. "

Woorden van overste

J. A. H. Stokreef bij diens

installatie als kommandant

van het distrikt Alkmaar van

de Rijkspolitie op 18 maart
j .1.

Positie verdachte

"Onze taak wordt steeds

moeilijker. Een gevolg van

28

In het ongewisse

Mr. J. J. Abspoel ('Ik

spreek graag'), hoofdofficier

van justitie in het arrondisse-

ment Alkmaar, merkte over

de plaats van de installatie

(in een motel) op: "Is dit

wellicht een symbool voor

een open verstandhouding

tussen publiek en politie?"

De heer Abspoel sprak er

zijn verwondering over uit,

dat hij in voorkomende ge-

vallen wel wordt geraad-
r------------------------, I pleegd over de aanstelling

Westfries van een postkommandant of
bij de staf van de toen-

distriktsrechercheur , maar
malige territoriale dat men over de keus van

inspekteur in Amster- een nieuwe distriktskomman-
dam. Van 1963-1966

dant in het ongewisse wordtwerkte hij bij de staf
gelaten tot het momentvan het distrikt Nij-
waarop de keus is bepaald.

megen, waarna hij naar
d k "Maar", aldus de HOvJ,Amster am terug eer-

"deze installatie heeft bewe-
de, als stafofficier zen dat Den Haag ook zon-
Recherchezaken in het

der mijn advies tot een goede
distrikt Amsterdam.

keus kan komen."Sinds 1975 was hij staf-
officier Algemene
Dienst in het distrikt
Alkmaar. De heer
Stok reef is gehuwd en
heeft drie kinderen.

de ekonomische recessie, het

vervagend rechtsgevoel, het

toenemend drank- en drugs-

gebruik, steeds ingewikkelder

(fraude)zaken en de door de

bezuinigingen verminderde

mogelijkheden van de poli-

tie. De positie van de ver-

dachte wordt steeds sterker.

Als hem is verteld dat hij

niet tot antwoorden verplicht

is, kan hij zich doen bijstaan

door steeds meer ervaren

raadslieden, die, naar het mij

dikwijls voorkomt, de belan-

Jan Alje Herman Stok-
reef werd in 1931 in
Alkmaar geboren. Hij
behaalde zijn HBS-
diploma, was eerste lui-
tenant bij de Koninklij-
ke Landmacht. Hij
volgde van 1954 tot
1956 de politie-
officiersopleiding in
Hilversum en werd in-
spekteur bij de gemeen-
tepolitie in Amsterdam.
In 1962 nam hij dienst
bij het korps Rijkspoli-
tie en werd ingedeeld

(Foto Techn. Rech. A'dam)

I zen van de kliënt met voor-

bijzien van het veroorzaakte

leed en nadeel, soms zelfs

en koste van de benadeelde,

meent te kunnen beharti-

gen."

Over het politie-ambt zei de

heer Stokreef: "De politie-

man kan beschikken over in-

grijpende machtsmiddelen.

Zij variëren van het manen

tot doorlopen tot het ge-

boeid overbrengen naar het

buro, het verrichten van on-

derzoeken aan lichaam en

kleding en het verrichten van

huiszoeking. Deze machts-

positie sluit de noodzaak in

van beperking en kontrole

door niet alleen het eigen ap-

paraat, maar ook door de

rechter, het O.M. en het

bestuur. Wij zullen als deel

van de overheid de samen-

leving leefbaar moeten hou-

den. De politie-ambtenaar is

daartoe bereid, maar heeft

daar dan wel de morele en

feitelijke ondersteuning van

die samenleving voor nodig.

Die samenleving mag van de

politie-ambtenaar eisen dat

zij of hij integer, onbe-

vooroordeeld en met waar-

digheid handelt en zich ont-

houdt van korruptie. Hij of

zij is voor het handelen of

nalaten persoonlijk verant-

woordelijk. "

'Visieloze

maatregelen'

Woorden van bezorgdheid

voor de toekomst sprak de
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Schagense groepskomman-

dant H. J. Mosk, namens

'de-mensen-in-het-veld' .

Hij vroeg zich af: "Hoe is

het mogelijk, dat de overheid

bij het nemen van bezuini-
gingsmaatregelen voor de

politie zo adhoc en niet-
fundamenteel ingrijpt. Dat

het kleine beetje welzijns-

gevoel van de doorsnee-
burger zo getorpedeerd moet

worden. Jarenlang hebben
we de kleine kriminaliteit

door gebrek aan personeel
niet kunnen bestrijden. En

als we op sterkte komen,

worden we plotseling gekon-

fronteerd met maatregelen

die een einde maken aan de

progressie ten goede bij onze

taakvervulling. Maatregelen

die op langere termijn fnui-

kend zijn voor de dienst-
verlening die de burger van

ons mag verwachten.

Van de politieman, die met

deze visieloze maatregelen

opgescheept zit, maar - op-
gevoed in de vreze des

Heren, met eerbied voor het
vaderland, Oranje en gezag
- valt niet te verwachten

dat hij de barrikaden zal

bestormen. De groeps-

kommandant zit met het

probleem, dat hij de maat-

regelen moet vertalen naar

het nivo waar ze het meest

prikken, bij de burger. En

als je dan even je gedachten

de
vrije loop laat gaan, maakt

zich toch enige verontwaardi-
ging van je meester. Onze

beschaving is blijkbaar nog

niet verder gekomen dan het

vrij openhouden van de geld-

bronnen als het gaat om on-
ze vernietiging, en het dicht-

schroeven van de kraan als
het om ons welzijn gaat."

(AH)

Foto H. L. van Harreveltl APV

Dat doet je de das om

AMSTERDAM. - De

Stichting Kantine Rijkspolitie

in Amsterdam heeft strop-

dassen te koop. Het kle-

dingstuk (Especially designed

for Rijkspolitie Amsterdam)

is te leveren voor twaalf gul-

den, portokosten inbegrepen.

Belangstellenden kunnen het

bedrag overmaken op-post-

rekeningnummer 135646 van

de AMRO-bank te Amster-

dam, met verzoek tot bij-

schrijving op bankrekening-
nummer 43.60.21.404 van de

Stichting Kanine RP. Na

ontvangst van het geld wordt

de das u zo spoedig mogelijk

toegezonden. (PG)

Onderbroken
dienstsport

ZWOLLE. - Soms komt de
dienstsport in het geheel niet

gelegen. Als op de groep het
werk zich heeft opgehoopt,
personeel met vrije dagen is,

of op een andere manier de
voortgang van het politie-

bedrijf in het gedrang is ge-

komen, kan er wel eens vra-
gend worden gekeken als

dienstsport een aanslag doet

op de pot 'manuren'. Ander-

zijds is er de overtuiging, dat

diezelfde dienstsport .een bij-

drage levert aan het bijhou-

den van een goede konditie

en het beheersen van licha-
melijke vaardigheden. Op 24

maart j.l. kwam de positieve

zijde van het bijeenzijn van

dienstsporters op een heel

onverwachte wijze naar vo-

ren. Vanuit de Zwolse RP-
meldkamer in chronologische
volgorde:

10.21 uur: Melding gewapen-

de overval bij juwelier in

Nieuw Leusen. Drie daders

met bivakmutsen en in over-
all. Met buit in een groene

Golf weggereden richting

provinciale weg Dedems-
vaart.

10.22 uur: Bericht omgeroe-
pen op eigen kanalen en via
INRAP-net.

De laatste overval/er aan de hand.

10.24 uur: Informatie aan pi-

ket, recherchegroep, techni-

sche recherche, dienst lucht-
vaart en speurhondgeleider.
11.08 uur: 55-1 uit Ommen

meldt dat ze achter de Golf
aanzitten. In Junne ver-
dwijnt de wagen uit zicht.

Alles wat zich kan bewegen

wordt in de richting Beerzer-
haar gedirigeerd.

11.28 uur: Bemanning heli

biedt haar diensten aan.
12.00 uur: Melding dat tus-

sen Vroomshoop en Wester-
haar sporen zijn gevonden

van een auto die kennelijk

een wat grote bocht heeft ge-
maakt.

12.20 uur: GP Hardenberg

treft tussen Westerhaar en

Sibculo een verlaten Golf

aan. Daders zijn in de bosjes
gevlucht. Toegesnelde

politiewagens zetten het ter-
rein af. Er zijn meer mensen

nodig. Een Denekampse

wachtmeester stelt assistentie

voor van dienst sporters die
in Tubbergen bijeen zijn. Er

komen twintig snelle RP'ers
opdraven.

12.58 uur: De 54 meldt dat

daders zich in een café be-
vinden.
13.01 uur: Twee daders ge-
pakt.

13.15 uur: Derde verdachte

aangehouden. Buit en wa-
pens zijn terecht. (vdH)

29
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De troetelkinderen van

Wemer von Braun
APELDOORN. - Voor de

boer, ergens in de buurt van

Harfsen in de Achterhoek,

die in de laatste oorlogs-
winter de ongelukkige 'bezit-

ter' werd van twee bom-

kraters op zijn land, zat er

niet veel anders op dan de

enorme gaten zo snel moge-

lijk te dichten. Het voorjaar

naderde. Het vee moest weer

naar buiten en zijn grond

zou moeten worden be-

bouwd. Hij spande zijn

paard in, haakte bomresten

van de andere negen neer-

gestorte V-I' s aan en sleepte

ze naar de kuilen. En daar-

na: zand er over.

Zesendertig jaar later, eind

maart j.l., legde de Explosie-

ven Opruimingsdienst van de

Koninklijke Landmacht de

restanten van het oorlogstuig

bloot. Het was een van de

grootste V-I-karweien waar-

voor de dienst zich - vol-

gens zeggen - geplaatst zag.

Het gemeentebestuur van

Gorssel achtte het risiko van

spontane explosies van V-I' s

te groot. De hele operatie

was door het gemeente-

bestuur (in samenwerking

met de EOD, de Rijkspolitie

en na overleg met de nuts-

bedrijven, de spoorwegen,

rijkswaterstaat, vervoersorga-

nisaties, geneeskundige

diensten, luchtvaartdiensten)

grondig voorbereid. Een

voor deze gelegenheid ont-

worpen Algemene Politie-

verordening bood mogelijk-

heid voor evakuatie van be-

woners van de buurtschap

binnen een straal van ruim

700 meter tijdens de demon-

tage van de projektielen.

Binnen een cirkel met een

doorsnee van ruim vier kilo-

meter was het bewoners niet

toegestaan buiten de woning

De V-I ('Vergeltung Eins'). Een robot vliegtuigje van 8!/z m
lengte met een springlading van 930 kg. Het had een aktie-
radius van 400 km. Het projektiel werd aangedreven door
een straalmotor en kon een snelheid van 600 km per uur be-
reiken. (Bron: J. F. A. Boer, 'V-wapens in Overijssel')

Een lanceerinrichting zoals die na de oorlog in Harfsen

werd aangetroffen. Aan het eind van de baan had de V-I
reeds een snelheid van 200 kilometer per uur. Voordat de
Duitsers zich terugtrokken werden de lanceerinrichtingen
grondig vernield. In Harfsen mislukte dat min of meer. De
springstoffen aan de voorste poten die de baan ondersteun-
den kwamen niet tot ontbranding. (Foto Zeylemaker)

doen. Tussen 10 uur 's och-

tends en 4 uur 's middags

was het stil in het gebied

rond de uitgegraven kraters.

Assistentie

te verblijven. Ook het vee

diende op stal te blijven.

Zeventig mensen van de

Rijkspolitie bemanden de af-

zettingsposten en kontroleer-

den of de bewoners rond de

helse machines zich aan de

afspraken hielden. Vanuit

een kabine bij café-

restaurant 'De Aanleg' in Al-

men werden de verbindingen

met de beleidsstaf op het ge-

meentehuis van Gorssel en

de posten in het veld onder-

houden en leiding gegeven

aan het politiepersoneel dat

moest zorgdragen dat de

mensen van de EOD on-

gestoord hun werk konden

De Rijkspolitie zal nog wel

de nodige keren in aktie

moeten komen om de ge-

meente Gorssel te assisteren

bij de ruiming van bommen-

tuig. Inmiddels zijn ruim 40

meldingen van mogelijke lig-

plaatsen van V-I' s bij de ge-

meente binnengekomen.

Twaalf bommen of restanten

ervan zijn inmiddels opge-

ruimd.

En de rest?

"Je zou zeggen: dan de
anderen ook maar meteen

meegenomen. Maar zo ge-

makkelijk ligt dat niet. Je

moet rekening houden met

wat mogelijk is. In de eerste

plaats zijn de mogelijkheden

van de EOD beperkt. Het

kost die kleine dienst veel in-

zet aan personeel, terwijl

ook de rest van hun taak ge-
woon doorgaat. Zo'n opera-

tie gaat ook aan de bewoners

van de streek niet ongemerkt

voorbij. Het vee moet uit de

wei. De boer kan zijn werk

niet doen. Je moet rekening

houden met het toerisme in

deze streek." Luitenant A.

G. de Bruijn van het distrikt

Apeldoorn die met zijn

M.E.'ers en ander personeel

verantwoordelijk is voor het

veiligheidsaspekt van de ope-
ratie ziët zich in het najaar

wel weer aan het werk in de

Achterhoek,
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Startbaan zekerheid van de wapens

bleek nog wel eens iets te

mankeren. Veel lanceringen

mislukten, doordat de motor

van het vliegtuigje na het af-

schieten niet aansloeg of
weer afsloeg. Soms werkte

de besturing niet goed en

kwam de V-I al snel naar be-

neden. Sommige ervan ont-

ploften; andere vielen neer

zonder dat er een explosie

plaatsvond doordat het tijd-

mechanisme de ontstekers

niet had geaktiveerd. Leden

van het Oostenrijkse Son-

dernkommando (dat dienst

deed bij de startbanen) bo-

den de boeren die zo'n ge-

vaarte op het land hadden

gekregen, tegen een vergoe-

ding in natura (eten) hun

diensten aan bij het verwij-

deren van de ontstekers. Te

veel risiko's wilden de

Oostenrijkers daarbij niet ne-

men. En zo is elke vondst bij

voorbaat al verdacht voor de

mensen van de EOD. (AH)

Het is niet vreemd dat er in

de streek tussen Almen,
Harfsen en Gorssel zoveel

vliegende bommen zijn ge-

vonden. Een startbaan voor

V-I' s, de troetelkinderen van

Werner von Braun (die later

Amerikanen op de maan zou

laten landen) werd er in de-

cember 1944 in gebruik ge-

nomen. Het was een onder-

deel van de oorlogstaktiek

van Hitler die zich sterk wil-

de maken voor het

Ardennen-offensief. Onder

andere vanaf de startbanen

in Twente en de Achterhoek

bestookten de Duitsers de

haven van Antwerpen, die

als aanvoerhaven voor de

geallieerden dienst deed.

Tellingen hebben uitgewezen,

dat er per uur ruim dertig

V-l's hun weg zochten in de

richting van de Antwerpse

havens. Aan de bedrijfs-

Na het karwei is er koffie voor EOD, aannemer van het
graafwerk, de Rijkspolitie en de bewoonster.

(Foto B. J. Luimes)

'#

De EOD op onderzoek na de melding van weer een nieuwe
vondst. (Foto B. J. Luimes)

...•.
Wachtmeester A. M. Konijn van 'het verzet' (opvang-
eenheid Middelharnis) wordt 'met zachte hand' afgevoerd.

Opstand op Ouddorp Ouddorp. Het O.M. had de

aanhouding van het negental
verzocht. Het Dordtse M.E.-

peloton werd ingeschakeld

om de opstandelingen aan te

houden. De fabriek bleek

moeilijk te nemen, maar

traangas dreef het verzet

naar binnen, waar men zich

verschanste achter barrika-

den. Meel, zaagsel, groene
zeep, vuurwerk en stenen de-
den de M.E.'ers snel dekking

zoeken. Van opgeven was

echter geen sprake. Door een
afleidingsmanoeuvre lukte

het de M.E. de tweede etage
te bereiken, waar de op-
standige politiemensen in de
kraag werden gepakt en af-

gevoerd.
Einde M.E.-oefening! (SJ)

DORDRECHT. - De voor-

stellen omtrent de provin-
ciale herindeling hadden te

tongen op Goeree-

Overflakkee goed los ge-
maakt. Vooral de nieuw-

komers maakten zich sterk

voor aansluiting van het ei-
land bij de te vormen

provincie Rijnmond. Negen

personeelsleden van de
Rijkspolitie (ook 'overlan-

ders') spraken zich uit voor

aansluiting bij de provincie
Zeeland. Eerder al had deze
'afscheidingsbeweging' een
aanslag gepleegd en zich

daarna verschanst in een ou-
de leegstaande fabriek in

31
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Te punk, zeg!

HARLINGEN. - Op gere-

gelde tijden organiseert de

STIKOR (Stichting Kantine

Opleidingsschool Rijkspoli-

tie) ontspanningsavonden

aan de school in Harlingen.

Soms is dat een toneeluitvoe-

ring, een andere keer een

meeting met muziek. On-

langs werd er voor de jeugdi-

ge plaatselijke bevolking en

oud-leerlingen een disco-

avond georganiseerd. Het

was op die avond dat be-

langstellende docenten en

stafleden met een blik van

'wat halen we nou in huis'

naar de deur keken, toen

twee, op het oog, onvervalste

punkfiguren binnenstapten.

Twee punkers met hun

woonadres op de politie-
school. (GMK)

NIVE
organiseert kursus
Doelmatig Vergaderen

DEN HAAG. - Speciaal

voor overheidsfunktionaris-

sen organiseert het NIVE op

14 en 15 mei a.s. de kursus

'Doelmatig vergaderen in

overheidsbedrijven' .

Het doel van deze kursus is
inzicht te geven in groeps-

dynamika en persoonlijke
faktoren, om daardoor de

vaardigheid in doeltreffend

vergaderen te vergroten. Dit

alles moet resulteren in een

betere en doeltreffender

besluitvorming, meer over-

eenstemming en een grotere
betrokkenheid.

Nadere informatie:
NIVE, Nederlandse Ver-

eniging voor Management,

Van Alkemadelaan 700, Den
Haag (tel. nr. 070-264341).

32

Marine-reünie

DEN HELDER. - Op 15

augustus 1951 vertrok de

laatste divisie stalen mijnen-
vegers van de Koninklijke

Marine uit Indonesië voor de
thuisvaart naar Holland. Het

waren de Hr. Ms. Jan van

Gelder , Pieter Florisz, Abra-

ham Crijnsen en Abraham
van der Hulst.

Een aantal thuisvaarders van
toen wil degenen, die deze

thuisreis meemaakten, uit-

nodigen voor een reünie in

Den Helder op 23 oktober
1981. Wie voor die bijeen-

komst een uitnodiging wil

ontvangen, dient zich zo

spoedig mogelijk met naam,

adres, postcode en telefoon-

nummer te melden bij W.
Dasbach, Rob. Reyntjes-

straat 93, 1785 EM Den
Helder.

kort
&klein

gelezen

• Staatssekretaris Van Lent
(Defensie) vindt dat er meer

oudere marechaussees zonder

onderofficiersrang naar de

politie moeten kunnen over-

stappen. Het Wapen kan

daardoor meer verjongd

worden en de politiekorpsen

zouden aangevuld worden

met ervaren krachten. De

overstap zou vergemakkelijkt

kunnen worden door vrijstel-

ling te verlenen voor bepaal-

de vakken van het politie-

examen. Volgens de bewinds-

man is het de bedoeling, de

opleidingen van marechaus-

see en politie in de toekomst

beter op elkaar af te stem-

men. (NAC)

• Een oliemaatschappij zal
op tien tankstations langs
drukke autosnelwegen

teletekst-apparatuur plaat-

sen. Daarop kunnen weg-

gebruikers direkte informatie

aflezen over de verkeers-

situatie, de weersverwachting

en het laatste nieuws. (AD)

• Het inspraakorgaan van
de Wageningse politie heeft

zich uitgesproken tegen aan-

stelling van vrouwelijke kol-

lega's. In dit korps bestaat

de vrees, dat een vrouwelijke

straatagent in de nachtelijke

uren niet zal zijn opgewassen

tegen voorkomende pro-

blemen. (Trouw)

• De dienstcommissie van
de Haagse gemeentepolitie

heeft kritiek op het nieuwe

politiejack. Het zou onvol-

doende bescherming bieden

tegen kou en regen. Ze vin-

den bovendien de uitvoering

van weinig stijl getuigen.

Ook de draagwijze van het

nieuwe pistool zou weinig

bijdragen tot een goede pre-

sentatie van de politie. Het is

groter dan de FN zoals die

thans nog bij het korps in

gebruik is en geeft, volgens

de dienstcommissie, een on-

evenredig accent aan het

vuurwapen. (Haagse Crt.)

• De RP van Woudriehem
heeft met sukses een vrouwe-

lijke wachtmeester ingezet bij

de ontmaskering van een in-

woner van Leerdam, die een

gevonden portefeuille met

een naaktfoto aan de eigena-

resse wilde teruggeven als ze

zich in dezelfde natuurlijke

staat aan hem zou tonen. De

vrouw had daar weinig oren

naar. Haar rol werd overge-

nomen door de politievrouw

die op 's man's voorstel in-

ging, zij het dan zonder

striptease. (AD)

• De Hoge Raad heeft de
politie de illusie ontnomen

dat zij voor de rechter zou

mogen zwijgen over de iden-

titeit van tipgevers, infor-

manten en infiltranten. De

politie heeft geen verscho-

ningsrecht, oordeelde het
hoogste rechtskollege. (AD)

• Er is een stijging waar te

nemen bij het (vuurwapen)-

geweld tegen de Haagse poli-

tie. In 1979 raakten 39

politiemensen gewond door

het publiek; in 1980 waren
dat er 58. (NRC)

• De scheidsrechter moest
een voetbalwedstrijd tussen

politie-elftallen in Engeland

staken omdat de spelers vrij-

wel alle spelregels over-

traden. (Parool)

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

verant woordelijk.
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APELDOORN. - 35 Jaar
na de oorlog was mr. F. W.

Utting terug in Nederland.
Mister Utting is Canadees.

Hij woont in de buurt van

de Niagara waterval in Onta-

rio en bracht een deel van
zijn leven als militair in Eu-

ropa door. Korte tijd had hij
zijn kwartier in Apeldoorn,

aan de Arnhemseweg 348. In
1980, bij de herdenking van

de bevrijding van Nederland,

maakte hij deel uit van de I Waar nu de leslokalen en de kamers van de adspiranten zijn.
groep Canadese bevrijders

die in Amsterdam hun op-
wachting maakten. Hij reisde

even door naar Apeldoorn

waar hij ontdekte dat het
voormalig Klein Semenarium

een bestemming had gekre-

gen als 'Police College'. De

heer F. Oosterwijk van de

school leidde hem rond en

bezocht met de voormalige

Canadese militair nog even
de plaatsen die hem nog be-
kend voorkwamen. Terug in

Canada keerde hij de

schoenendoos met oude fo-
to's om en vond de oude,

onscherpe platen die in okto-

ber 1945 op het terrein van

'De Wijert' waren gemaakt. I De docenten vleugel met parkeerplaats.

Canadian
Headquarters 1945

Aan de schoonmaak?

VOORBURG. - Nu het

voorjaar nadert is het mis-

schien goed het RP-museum-

in-oprichting nog even onder

uw aandacht te brengen. Het

kan best zijn dat u bij het

opruimen van zolder,

schuur, garage of box oude

uniformen, uitrustingstuk-

ken, boeken of andere

politie-spullen tegenkomt

waarvan u zich misschien af-

vraagt: Wat doe ik er nog

mee?

Als dat zo is waarschuw dan

even Jan Zwart op de Alge-

mene Inspectie.

"En denk vooral niet 'Dat
zullen ze al wel hebben' of

'Dat is toch niets'. De verza-
,_meting is nog niet zo groot.

Alles wat kan bijdragen om

de geschiedenis van het

korps vast te leggen is wel-

kom", aldus de sekretaris

van de initiatiefgroep mu-

seum korps Rijkspolitie.
(JZ)

(S)limmerick

Er was eens een wacht-

meester in Wierden,
die wist het wél te versieren ..

In de berm van de E 8,

met zijn kamera op jacht,

besloop hij de wilde dieren.

4-.1 curity

gehouden, zal weer groter

zijn dan in vorige jaren. De

Bernhardhal van de Jaar-

beurs zal huisvesting bieden

voor een expositieprogram-

ma met mechanische beveili-

ging, bewakings- en alarm-

installaties, inbraak-, diefstal

Security-beurs wordt

(weer) groter

UTRECHT. - De vijfde
internationale Beveiligings-

beurs, die van 12 tlm 16 ok-

tober a.s. in Utrecht wordt

en overvalbeveiliging, appa-

ratuur voor detektie en mel-

ding van brand, rook en gas,

transportbeveiliging, speciale

voertuigen, beveiligings-

uitrusting, dienst- en beveili-

gingskieding, brand- en

rampenbeveiliging, dienstver-
lening op het gebied van

geldtransport, bewaking,
kontrole enz., voorlichting

en vakliteratuur.

Deskundigen uit binnen- en

buitenland zullen tijdens de

vakbeurs voordrachten hou-

den over aktuele onderwer-

pen, die op het programma

van de beurs betrekking

hebben.
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Euro-Top

MAASTRICHT. - "De be-

veiliging was voortreffelij k."

Woorden van onze hoogste

Oosterbuur Helmuth

Schmidt, na afloop van de

bijeenkomst van de Europese

topkonferentie op 23 en 24

maart in Maastricht. Deze

opmerking van de Bonds-

kanselier van een land waar

'Gründlichkeit' tot de deug-

den behoort, mag wel als een

kompliment aan de Neder-

landse politie worden

opgevat.

Zo'n 1500 man politie en

marechaussee assisteerden

het Maastrichtse korps ge-

meentepolitie bij het karwei.

De Rijkspolitie van het dis-

trikt Maastricht werd al

maanden geleden bij de

voorbereidingen betrokken.

Tijdens en voor de bijeen-

komst werden honderden

RP'ers ingezet (werkdagen

van 14 uur), bij de afzettin-

gen reden de 70 motorrijders

van de A VD vele kilometers

voor de begeleiding van de

hoge gasten, zochten bom-

experts de gebouwen na op

explosieven en surveilleerden

RPtW'ers op de Maas.

1400 Politiemensen hadden

hun 'home' in een leegstaand

klooster in Vlodrop, waar-

heen BB-materiaal uit de

Kerk-bar.
grotten van Valkenburg was

vervoerd om te kunnen sla-

pen. De kerk ervan was pro-

visorisch (met kunstpalmen

en aluminiumfolie) ver-

anderd in een krappe

rekreatieruimte met bar.

Vanuit Duitsland werd via

slangen water aangevoerd

om de douches onder druk

te houden en het zwembad

was weer op temperatuur ge-

bracht. Er was een werk-

peloton van de Koninklijke

Landmacht voor hand- en

spandiensten, keukenmateri-

aal van dezelfde fima en de

mogelijkheid om 's avonds

om tien uur - zo men nog

niet de behoefte had te kooi

te gaan - een ontspannende

Zelf de Televisie Vrij Apeldoorn kwam belangstel/end naar
het afscheid. (Foto J. Goemans)
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film te bekijken.

Vlodrop vormde bepaald

geen Hilton. Men had er te

eten en men kon er (drie-

hoog) slapen. Voor velen een

ituatie waarbij men zich af-

vroeg welk bedrag van de to-

taal 6!12 miljoen kostende

'operatie Maastricht' voor de

assisterende politiemensen

was vrijgemaakt.

Behalve wat geduw en getrek

met boze boeren en nuchtere

kalveren verliepen de dagen

zonder noemenswaardige

problemen. Aan de politie

had het niet gelegen ...

(Foto's J. J. L. van Noortwijk)

Uitgifte materieel.

van de zijde van de politie-

onderwijswereld. Van Ooijen

('Een lastige man. Maar

lastige mensen zijn de

goede') werkte vanaf 1966

bij de opleiding. Hij voorzag

de school van didaktische

hulpmiddelen, zoals films

waarop adspiranten voor het

opmaken van een proces-

verbaal met verkeers-

overtredingen werden gekon-

fronteerd. Zijn fotografische

bijdragen waren regelmatig

terug te vinden in het RPm.

(JW)

(AH)

Prins Alvo I

nam afscheid

APELDOORN. - Op 27

maart lag vanaf drie uur

's middags de opleidings-

school in Apeldoorn stil.

Aanleiding daartoe was het

afscheid van kollega A. L.

van Ooijen

(ALvO), hoofd van het buro

didaktische hulpmiddelen

van de primaire opleiding.

Voor de afscheidsreceptie

bestond veel belangstelling

Rp.org_RPM81_04_apr_nr.08_compri 125



MIDDELBURG. - Het

eerste internationale zaal-

voetbaltoernooi van de

Rijkspolitiesportvereniging

Luctor van het distrikt Mid-

delburg, dat op 6 maart

werd gespeeld, is gewonnen

door Luctor-B. Het team

van de Koninklijke Mare-

chaussee eindigde op de

tweede plaats. Als derde

klasseerde zich het A-team
van Luctor.

Aan het toernooi, dat werd

gehouden in sporthal 'De

Bevelanden' in Goes, namen

voorts deel teams van de GP

Middelburg, GP Terneuzen,

Marine Vlissingen, GP Vlis-

singen, GP Etten-Leur, Dou-

ane en de Rijkswacht uit het

Belgische Beveren.

De wedstrijden hadden met

name in de finale een span-

nend verloop, doordat de

KMAR en Luctor-B met een

gelijk aantal winstpunten wa-

ren geëindigd. Strafschoppen

beslisten tenslotte in het

voordeel van de kollega's uit

Middelburg. (JM)

Luctor-B won

internationaal

zaalvoetbaltoernooi

NIEUW!I Persoonlijke leningen tot 96 maanden

HYPO-LENING (nergens goedkoper) 24 36 48 60 72 84 96 continue

netto in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

Voor bezitters van een eigen woning is deze Hypo-lening de
f 2.500,- 126 92

oplossing. Geen notaris- of taxaUekosten (slechts 1'" afsluit-
f 3.500,- 178 128 104

commissie). Tarieven opnieuw verlaagd. Gedane aflossingen
f 5.000,- 252 184 148 126 112 - - 75

kunt u weer opnemen. Het recht om na 5 jaar het contract f 8.000,- 396 287 229 195 175 159 145 120
bij dalende rente kosteloos om te zetten.

f 10.000,- 495 356 285 242 214 194 179 150
120 180 240

f 14.000,- 688 491 393 335 295 267 246 210
netto in handen mnd. mnd. mnd.

f 15.000,- 735 526 419 358 315 285 263 225
f 15.000,- f 232,- f 192,- f 171,-

f 17.000,- 834 595 477 404 358 322 298 255
f 20.000,- f 307,- f 250,- f 221,-

f 20.000,- 978 698 557 475 419 377 347 300
f 25.000,- f 381,- f 311,- f 275,-

f 25.000,- 1.219 871 695 589 521 469 432 375
f 30.000,- f 455,- f 369,- f 326,-

f 30.000,- 1.461 1.040 829 705 621 563 516 450
f 40.000,- f 603,- f 489,- f 433,-

f 35.000,- 1.703 1.212 967 819 725 655 602 525
f 50.000,- f 788,- f 679,- f 633,-

Ook tussenliggende bedragen en hoger.
f 60.000,- f 946,- f 815,- f 761,-

f 70.000,- f 1.103,- f 951,- f 889,-

f 75.000,- f 1.180,- f 1.019,- f 953,-

Ook

• wettelijke tarieven • geen kosten vooraf

• geen Informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

(JUI<O
ASSURANTIE- EN

FINANCIERINGSKANTOOR
Tel..' 05200-19893-18244

Nieuw adres per / febr, '79. Ter Pelrwijkper): 8,8011 SE ZWOLLE

Kantooruren 900-2/.00 uur
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personalia

Algemene Inspectie

Antonisse, J. te Amsterdam per 1-2-81aangesteld

als AAC 3.

Bruijn de, G.C. te Amsterdam per 1-2-81 aan-

gesteld als rijksambt. 111.

Buijzen, A.l.M. te Etten-leur per 1-3-81 bevor-

derd tot adm. hoofd ambt. A.

Buis, M .S. te Voorburg per 1-2-81 aangesteld als

AAC 3.

Çamurlu, N. te Voorburg per 1-12-80 aangesteld

als schr.

Houdijk, P.N.M. te Voorburg per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 3.

langereis, J.W. te Voorburg per 1-1-81 bevorderd

tot techno hfd. ambt. I.

lensen, l.H. te Amsterdam per 16-1-81 aan-

gesteld als AAC 3.

Schoot v.d., J.G. te Voorburg per 1-2-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Tuin v.d., A. te Utrecht per 1-1-81 aangesteld als

schr.

Versluis, G.H. te Voorburg per 1-1-81 aangesteld

als referendaris.

Visser, J.J. te Drunen per 1-4-81 aangesteld als

adm. hfd. ambt. A.

Zijlstra, G. AAC 2 te Voorburg per 1-3-81 de dienst

verlaten.

Distrikt Alkmaar

Anneeze, A.C. wmr. te Bergen per 1-4-81 ver-

plaatst naar leiderdorp (distr. 's-Gravenhage!.

Balk, M.H. te Ursum per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Bot, G.M. te Obdam per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Brussaard, T.H. te Nieuwe Niedorp per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Deudekom, T. wmr. te Bergen per 1-4-81 ver-

plaatst naar gr. Techn. Rech. (distr. Amsterdam!.

Duin van, A.A. te Enkhuizen per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Groskamp, T.A.M. te Grootebroek per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Hengel van, R. wmr. te Bergen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Aalsmeer (distr. Amsterdam!.

Hollander, W. wmr. te Westerkoggenland per 1-3-

81 de dienst verlaten.

Idsinga, J. te Alkmaar per 1-4-91 bevorderd tot

owmr.

Joustra, Y. wmr. te Bovenkarspel per 1-4-81 ver-

plaatst naar Renswoude (distr. Utrecht),

Kamperman, D.J. wmr. te Bergen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Oudeschild .

Kaptein, M.A. wmr. te Enkhuizen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Heiloo.

Kenter, P. B. wmr. te Bergen per 1-4-81 verplaatst

naar Castricum.

Klaver, G.A. wmr. te Bergen per 1-4-81 verplaatst

naar Volendam.

Kunst, J.S.W.M. wmr. te Enkhuizen per 1-4-81

verplaatst naar Duivendrecht.

los, K. Verkeersgroep Alkmaar per 1-4-81 bevor-

derd tot adj.

Ploeg v.d., H. wmr. te Enkhuizen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Minnertsga (distr. leeuwarden!.

Satoer, J. te Heiloo per 1-2-81 bevorderd tot AAC

2 en verplaatst naar Alkmaar.

Schipper, G.A.M. te Hippolytushoef per 1-4-81

bevorderd tot wmr. I.

Sweers, J.K. te Alkmaar per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Terpstra, G. wmr. te Enkhuizen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Marssum (distr. leeuwarden!.

Wagenaar, J. per 1-4-81 bevorderd tot adj.

Zwaanswijk, E. te Alkmaar per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Distrikt Amsterdam

Biesboer, H. wmr. te Amsterdam per 1-3-81 ver-

plaatst naar Alkmaar (distr. Alkmaar!.

Bodegom van, H.A. wmr. te Aalsmeer per 1-4-81

verplaatst naar Haarlemmerliede.

Bongers, G. wmr. te Amsterdam per 1-3-81 ver-

plaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Booij, S. wmr. te Diemen per 1-4-81 verplaatst

naar Midden-Beemster.

Dieker, l.J.M. wmr. te Diemen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Zeevang .

Dördrechter-de Roos, H.H. te Ouderkerk aid

Amstel per 1-1-81 bevorderd tot AAC 2.

Dijkers-Müller, R.F. te Diemen per 1-3-81 aan-

gesteld als schr. A.

Henneveld, A.C. wmr. te Aalsmeer per 1-4-81ver-

plaatst naar Kortenhoef.

Hof van 't, J.T.M. wmr. te Diemen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Uitgeest.

Kinsbergen,.H.J. te Amsterdam per 16-12-80 aan-

gesteld als rijksambt. 11.

Koningsbruggen van, J. te Amsterdam per 1-3-

81 bevorderd tot AAC 1.

langenburg, M.H. wmr. te Aalsmeer per 1-4-81

verplaatst naar Workum.

Munniksma, H. wmr. te Aalsmeer per 1-4-81 ver-

plaatst naar Diemen.

Spoelstra, A.W. wmr. te Diemen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Volendam.

Thalen, E. te 's-Gravenland per 1-3-81 bevorderd

tot adj. gr. cdt. te Vorden (distr. Apeldoorn).

Velthorst-Tuijp, M.C. schr. A. te Volendam per 1-

2-81 de dienst verlaten.

Viersen, C.G. wmr. te Diemen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Oostzaan .

Willems, G.M. te Amsterdam per 1-3-81 bevor-

derd tot AAC 1.

.Worp, H.C. wmr. te Aalsmeer per 1-4-81 verplaatst

naar Diemen.

Distrikt Apeldoorn

Bennink, G. wmr. I te Apeldoorn per 1-1-81 ver-

plaatst naar Genemuiden (distr. Zwolle),

Brattinga, J.C. wmr. te Schagen per 1-3-81 ver-

plaatst naar Dronten.

Brouwer, F.D.G. res. wmr. te Heerde per 15-2-81

de dienst verlaten.

Everts, R. owmr. te Apeldoorn per 1-3-81 de dienst

verlaten.

Ewijk van, M. res. wmr. I te Heerde per 1-3-81 met

f.l.o.

Helsdingen, H. te Putten per 15-2-81 aangesteld

als res. wmr.

Houkes, F.G.T. wmr. I te Didam per 1-2-81 ver-

plaatst naar Elspeet.

Huisman, J.B.M. wmr. I te Scherpenzeel per 1-3-

81 verplaatst naar Maasbracht (distr. Roermond!.

Jans, W. AAC 1te Apeldoorn per 1-3-81 verplaatst

naar Dalfsen (distr. Zwollal.

lentink, J. wmr. I te Apeldoorn per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Marle van-van Raaite, R.A. te Heerde per 15-2-

81 aangesteld als res. wmr.

Schouten, W. res. wmr. I te Oldebroek per 1-3-81

de dienst verlaten.

Streefland, W.A. owmr. te 't Harde per 1-2-81

verplaatst naar Apeldoorn.

Winkel te, A. te Heerde per 1-2-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Silvolde (distr. Nijmegen!.

Worp v.d., F. te Rekken per 1-3-81 bevorderd tot

wmr.1.

Zwemer, T.J. te Apeldoorn per 1-3-81 bevorderd

tot adj.

Distrikt Assen

Brandsema, M. te Peize per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Haan, A.P. te Beilen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Hazelaar, J. wmr. I te Assen per 5-1-81 verplaatst

naar Schaarsbergen (distr. Apeldoorn).

Koers, M. te Assen per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.
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Oosterwold, J. res. wmr. te Roden per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Rozeboom, J. res. wmr. te Smilde per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Schouten, J. te De Wijk per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Schuur v.d., E.B. te Annen per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Slornp, F. te Coevorden per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Sterken, K. res. wmr. I te Assen per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Stob, P.J. te Gasselte per 12-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Tienstra, J.M. owmr. te Pesse per 1-3-81 ver-

plaatst naar Oosterhesselen.

Veen v.d., W.R. wmr. te Smilde per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Breda

Anthonijsz, W.H.C. AAC 2 te Ulvenhout per 1-4-

81 de dienst verlaten.

Backx, J.W. te Breda per 16-2-81 aangesteld als

schr. A.

Bakker, R. te Alphen en Riel per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Bar de, C.B.M. te Breda per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Bodelier, P.L.J. te Oud-Gastel per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Dam van, G. te Breda per 1-1-81 aangesteld als

rijksambt. 11.

Doorn van, C. te Rijen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Drijvers-van Erven, E.M.A.J. wmr. te Berkel-

Enschot per 1-3-81 de dienst verlaten.

Geest v.d., N.A.J. te Diessen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Hector, P.J.M. te Oudenbosch per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Jongste, F. te Prinsenbeek per 1-4-81 bevorderd

totwmr. I.

Kuipers, A.M. te Standdaarbuiten per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

lambers, M.H.C.M. te Steenbergen per 1-4-81

bevorderd tot wmr. I.

Oosterhout van, R.A.P.C. te Prinsenbeek per 1-

4-81 bevorderd tot wmr. I.

Peters, T.J.M. te Breda per 1-2-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Voorburg (distr. 's-

Gravenhage).

Stekelenburg, J. te Breda per 1-4-81 bevorderd

totowmr.

Distrikt Dordrecht

Berg v.d., G. wmr. te Brielle per 23-1-81 de dienst

verlaten.

Clements, J.D. te Barendrecht per 1-1-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Duran, C.J. owmr. te Vianen per 14-3-81 ver-

plaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Graaf v.d., M. te Dordrecht per 1-3-81 bevorderd

tot schr. A.

Haan den, P.J. wmr. I te Poortugaal per 1-3-81

verplaatst naar Utrecht (distr. Utrecht).

Harder, D. wmr. I te Hardinxveld-Giessendam per

1-3-81 de dienst verlaten.

Have v.d., L. te Ouddorp per 1-3-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar 's-Gravendeel.
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Heijstek, M.G. te erdam per 16-1-81 aan-

gesteld als schr.

Jasper, B. te H.I. Ambacht per 1-3-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Arkel.

Hoft van 't, J.H, res. r. te Poortugaal per 1-3-

81 de dienst verlaten.

lagendijk, W. AAC 2 re Rotterdam per 1-3-81 ver-

plaatst naar Zutphen . Apeldoorn!.

Klepper, J. res. wnv. te Poortugaal per 15-2-81

de dienst verlaten.

Mes, J.M. res. wmr. te Asperen per 15-2-81 de

dienst-verlaten.

Pirovano, W.C.J. 0 . te Tienhoven per 1-2-81

verplaatst naar Halfweg distr. Amsterdam).

Rijken, C. wmr. I te Dordrecht per 14-3-81 ver-

plaatst naar Ridderker1< RPtWI.

Smit, J.M.C.P. wmr. re Goudriaan per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Suijker, G.P.M. te Rotterdam per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Terlouw, L.A. te euwpoort per 15-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Veen, D. wmr. te blasserdam per 15-2-81 ver-

plaatst naar Groningen RPtW).

Vermeulen, J.M. wnv te Meeuwenplaat per 5-

1-81 verplaatst naar Rï - (distr. 's-Gravenhagel.

Wal v.d., J. te Dordrecn per 1-2-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Ameide.

Willemsen, G.J.M. res wmr. te Meerkerk per 15-

2-81 de dienst verlaten.

Distrikt Eindhoven

Almkerk van, P.c. te Aarle Rixtel per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Anthonio, A.E. te Bergeijk per 1-1-81 bevorderd

tot AAC 1.

Asten van, A.J. res. . te Eersel per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Baken, J.C. res. wmr. e Nuenen per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Balkom, Ph.A.M. wmr eSt. Oedenrode per 1-4-

81 verplaatst naar Someten.

Bank, W.A.Th. wmr. re Budel per 1-4-81 ver-

plaatst naar leende.

Boonstra, L.K. res. wnv. te Nuenen per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Broek v.d., H. res. wmr e Bergeijk per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Broere, S.M. adj. te Bergeijk per 1-4-81 met f.l.o.

Brouwer-Schilders, M.F.H. te Eindhoven per 1-

2-81 bevorderd tot AAC 2.

Bijdevier, F.J. te Bake per 1-3-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Goirle.

Cleef, E.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bergeijk.

Dekker, C. te Eindhoven per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Dielis, J.M.E. res. wmr. te Budel per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Doornen, G.J. te Someren per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Engelaar, R.F.M.G. wmr. te Budel per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bladel.

Engelen, F.Th. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-81

verplaatst naar Asten.

Graumans, G.J.J.M. te leende per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Harmsen, R.T.C.O. wmr. te Budel per 1-4-81 ver-

plaatst naar Gemert.

Hoogers, C.M. res. wmr. I te Eersel per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Kievit, M. te Eindhoven per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Konings, H.P.J. te Eindhoven per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kremers, C.E.D. te Eersel per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Laarhoven van, H.W,J.E.C, te Budel per 1-4-81

bevorderd tot AAC 1.

looijmans, C.L. te Gemert per 1-3-81 aangesteld

als res. wmr.

louw v.d .• R.A. wmr. te Budel per 1-4-81 ver-

plaatst naar Vessem.

Moberts, H.Th.M. wmr. te St. Oedenrode per 1-

4-81 verplaatst naar Waalre.

Oord v.d .• P.C.M. wmr. te Budel per 1-4-81 ver-

plaatst naar Best.

Timmermans, J. te Gemert per 1-3-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Bergeijk.

Trier van, Th.A. wmr. te St. Oedenrode per 1-4-81

verplaatst naar Hapert.

Truijen, P.J. res. wmr. te Nuenen per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Truijen, C.H.M.G. te Waalre per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 2.

Verhallen, J.E. te Eersel per 1-4-81 bevorderd tot

owmr. bij de sectie cdt. arrest, sectie Staf Eindho-

ven.

Wassercordt, L.E.M.A. wmr. te Bladel per 1-4-81

verplaatst naar Meerssen (distr. Maastricht).

Welten, M.W. te Eindhoven per 1-4-81 bevorderd

tot adj.

Distrikt 's-Gravenhage

Essenburg, W.S. owmr. te Leiderdorp per 1-2-81

verplaatst naar Landsmeer (distr. Amsterdam).

Gruil de, R.J. te Oegstgeest per 15-2-81verplaatst

naar Vlieland (distr. Leeuwarden].

Haan de, G.J.I. res. wmr. te Bodegraven per 1-3-

81 de dienst verlaten.

Hof, F. te Hillegom per 1-3-81verplaatst naar Rijns-

burg en tevens bevorderd tot adj.

Hoogslag, F.A. te Boskoop per 1-9-80 bevorderd

tot AAC 1.

Kerkvliet, J.P,J. te leiderdorp per 1-12-80 bevor-

derd tot AAC 1.

Korte de, J.J. te Rijswijk per 1-1-81 bevorderd tot

adj.

Korteland, J.M. te 's-Gravenzande per 1-3-81 aan-

gesteld als res. wmr. I.

Pirovano, F.W.M. wmr. te Voorschoten per 2-2-

81 verplaatst naar Rijswijk.

Rootselaar van, S.T. te Rijnsburg per 1-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Snelleman, R. wmr. te Rijswijk per 2-2-81 ver-

plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).

Stolk, C. te Berkel en Rodenrijs per 1-2-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Pijnacker.

Velthuijsen, E. te Noordwijkerhout per 1-2-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar leiderdorp.

Vermeulen, J.M. wmr. I te Meeuwenplaat per 5-

1-81 verplaatst naar Rijswijk.

Vink, F. te Noordwijkerhout per 1-1-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Rijnsaterwoude.

Vliet van, F.P.M. wmr. te Pijnacker per 1-2-81ver-

plaatst naar Berkenwoude.

Distrikt Groningen

Aardema, J. owmr. te Groningen per 1-3-81 met

f.l.o.

Beers, T. te Zuidhorn per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.
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Bonsema, H. AAC 2 te Muntendam per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Boomsma-Barkhuis, A.E. schr. A. te Zuidhorn

per 1-5-81 de dienst verlaten.

Bijsterveld, D. res. wmr. te Bedum per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Dekker, E. owmr. te Marum per 1-3-81 verplaatst

naar Groningen.

Fokkens, J.W. res. wmr. te Slochteren per 1-3-81

de dienst verlaten.

Glazenborg, S. res. wmr. I te Finsterwolde per 1-

3-81 de dienst verlaten.

Goedhart, J.W.A. res. wmr. te Slochteren per 1-

3-81 de dienst verlaten.

Groot de, H. wmr. I te Grootegast per 1-2-81 ver-

plaatst naar Groningen.

Knol, E. te Siddeburen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.},

Kooistra, G.l. te Nieuweschans per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kuiper, P. res. wmr. I te Leens per 1-3-81 metf.l.o.

Laan v.d.. J. te Zuidhorn per 1-3-81 bevorderd tot

owmr.

Leij v.d., F. te Groningen per 1-4-81 bevorderd tot

adj.

Meinema, T. te Groningen per 1-4-81 bevorderd

tot adj.

Moltmaker, F.J. res. wmr. I te Slochteren per 1-3-

81 de dienst verlaten.

Nieuwenhuis, J. res. wmr. I te Bedum per 1-3-81

met f.l.o.

Pal v.d., H.M. wmr. I te Zuidhorn per 15-2-81 ver-

plaatst naar IJmuiden (RPtW).

Roukema, H.K. te Groningen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Toren, G. te Groningen per 1-4-81 bevorderd tot

adj.

Weerdt de, J.K. te Groningen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Arendsbergen van, J.H.M. wmr. te Rosmalen

per 1-4-81 verplaatst naar Zeeland.

Bakker, J.C. te Heesden per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Beek van, G. owmr. te Wanroy per 1-4-81 met

f.I.o.

Broek v.d., A.H.P. res. wmr. te Rosmalen per 1-3-

81 de dienst verlaten.

Bos v.d.. J.G. te Cuyk per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Burghout, A.A. wmr. te Vlijmen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Sleewijk.

Corvers, P.W.J.M. AAC 2 te Vlijmen per 1-3-81

de dienst verlaten.

Denis-v.d. Ven, J.M.l.F. te 's-Hertogenbosch

per 1-12-80 bevorderd tot AAC 1.

Derks, M.H.M. res. wmr. te Oploo per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Doesberg, W.J. te Werkendam per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Giessen, P.R.M. wmr. te Heesch per 1-4-81 ver-

plaatst naar Cuyk.

Gijssen, T.W.W. wmr. te Rosmalen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Drunen.

Heck van, T.J.M. wmr. te Heesch per 1-4-81 ver-

plaatst naar Waspik.

Jansen, A.l. wmr. te Veghel per 1-4-81 verplaatst

naar Ravenstein.

Jansen, A.W.A.M. te Cuyk per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Jansen van 't Land, H. wmr. te Vlijmen per 1-4-81

verplaatst naar Blaricum (distr. Amsterdam).

Jonathans, R. te Helvoirt per 1-1-81 aangesteld als

AAC3.

Kasteren van, W.A.F. wmr. te Rosmalen per 1-4-

81 verplaatst naar Boxmeer.

Kazen, J. te Veghel per 1-4-81 bevorderd tot wmr.
I.

Kerklaan, J.A.C.H.J. wmr. te Vlijmen per 1-4-81

verplaatst naar De Lier (distr. 's-Gravenhage).

Lecton, A.T. te 's-Hertogenbosch per 1-3-81 be-

vorderd tot AAC 1en verplaatst naar Nijmegen (dis-

tr. Nijmegen).

Lee v.d., A.J.J. AAC 2 te 's-Hertogenbosch per

16-3-81 de dienst verlaten.

Looij v.d., W.H.A.G. te 's-Hertogenbosch per 1-

12-80 bevorderd tot AAA 2.

Maat, W. wmr. te Heesch per 1-4-81 verplaatst

naar ij erIk (distr. Apeldoorn I.

Mekenkamp, G.C.E. te Ravenstein per 1-3-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Gemert (distr.

Eindhoven).

Mooi, R.P. te 's-Hertogenbosch per 1-4-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Munneke, A.C. wmr. te Rosmalen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Monnickendam (distr. Amsterdam).

Mutsaars, B.A.M. te Schijndel per 1-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Nieuwkamp, G.J.M.M. te Schijndel per 15-2-81

aangesteld als res. wmr.

Onink, H. adj. te Werkendam per 1-4-81 met f.l.o.

Postema, B. te 's-Hertogenbosch per 1-4-81 be-

vorderd tot owmr.

Prins, A. wmr. te Vlijmen per 1-4-81 verplaatst

naar Oostzaan (distr. Amsterdam).

Rooijen, C.M. wmr. te Rosmalen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Nieuwenkerk a/d IJssel (distr. 's-Gra-

venhage).

Roubos, W. te Boxmeer per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Spruijt, C.M. wmr. te Vlijmen per 1-4-81 verplaatst

naar Aalsmeer (distr. Amsterdam).

Tol v.d., G.W.J.H. wmr. I te Nuland per 1-4-81

verplaatst naar 's-Hertogenbosch.

Voogt, P. te Woudrichem per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Wassink, H.J.W. te Drunen per 1-3-81 aangesteld

als res. wmr.

Weerts, A.l.G. wmr. te Heesch per 1-4-81 ver-

plaatst naar Cuyk.

Westelaken, M.W. te Schijndel per 1-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Woudsma, R.F. wmr. te Heesch per 1-4-81 ver-

plaatst naar Elspeet (distr. Apeldoorn).

Zeeman, S.E. te Veghel per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Distrikt Leeuwarden

Akkerman, K. res. wmr. te Dantumadeel per 15-2-

81 de dienst verlaten.

Bosma, J.J. te Franeker per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Kamp v.d., G. te Leeuwarden per 1-1-81 bevor-

derd tot AAC 3.

Molen v.d., H. te Heeg per 1-3-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Leeuwarden.

Niehaus, W. wmr. I te Heeg per 25-10-80 ver-

plaatst naar Vlissingen (distr. Middelburg).

Noorman, J.N. te Leeuwarden per 1-4-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Vries de, A. te Damwoude per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Wiersma, K. te Dokkum per 1-3-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Callantsoog (distr. Alk-

maar).

Distrikt Maastricht

Beek v.d., l.M.G. wmr. te Stein per 1-4-81 ver-

plaatst naar Ulestraten.

Beurden van, J.A.W. wmr. te Meerssen per 1-4-

81 verplaatst naar Oirschot (distr. Eindhoven).

Bruggeman, A.M. wmr. te Stein per 1-4-81 ver-

plaatst naar Aarle-Rixtel (distr. Eindhoven).

Claessen, P.H.M. te Maastricht per 1-4-81 bevor-

derd tot adj.

Duiverman, R.M.A. wmr. te Nieuwenhagen per

1-4-81 verplaatst naar Valkenburg.

Garritsen, R.A. wmr. te Stein per 1-4-81 ver-

plaatst naar Gemert (distr. Eindhovenl.

Goossens, J.H.M. wmr. te Nieuwenhagen per 1-

4-81 verplaatst naar Valkenburg.

Hermans, J.P.J. wmr. te Stein per 1-4-81 ver-

plaatst naar Simpelveld.

Hurk v.d., D.A.l.M. wmr. te Meerssen per 1-4-81

verplaatst naar Best (distr. Eindhoven).

Jansen, H.J.W.M. te Susteren per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kostons, J.H.M. te Gulpen per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Mortel v.d., J.A.J. te Voerendaal per 15-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Muiken van, A.J.G. te Maastricht per 15-2-81

aangesteld als res. wmr.

Neerven van, H. wmr. te Nieuwenhagen per 1-4-

81 verplaatst naar Valkenburg.

Ol de Engberink, l.H. wmr. te Meerssen per 1-4-

81 verplaatst naar Gemert (distr. Eindhoven).

gevestigd in het voormalig
Koninktijk Weeshuis te Buren [Gld.]

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.I. Telefoon 03447-1256.
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Pol v.d., J. te Born per 1-3-81 bevorderd tot owmr.

en verplaatst naar Limbricht.

Schelfaut, J.H.M. wmr. te Stein per 1-4-81 ver-

plaatst naar Waalre (distr. Eindhoven).

Sim ons, T.J.W.M. te Susteren per 1-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Vries, M.H.M. wmr. te Meerssen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Nuenen (distr. Eindhoven).

Wauben, P.M.P. wmr. te Nieuwenhagen per 1-4-

81 verplaatst naar Valkenburg.

in memoriam

Klein Ovink, H.L.J.A. wmr. te Kapelle per 14-3-81

verplaatst naar Zwolle distr. Zwolle).

Krombeen, J.M. wmr te Aardenburg per 1-2-81

verplaatst naar Breskens.

Louws, P.A.M. te Middelburg per 1-2-81 aan-

gesteld als typ. A.

Plat jouw, G.C.A. te Hontenisse per 15-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Sabben van, L. wmr. I te Breskens per 1-2-81 ver-

plaatst naar Aardenburg.

Visser, J.J.O. te Middelburg per 1-3-81 bevorderd

tot adj.

Waal de, A.P. te Hulst per 1-1-81 bevorderd tot

schr. A.

Wondergem, C. te Kapelle per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 2.

Distrikt Nijmegen

Ambtman den, M.A. res. wmr. te Lienden per 15-

2-81 de dienst verlaten.

Beerens, O.A. te Lienden per 1-3-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar St. Anthonis (distr. 's-

Hertogenboschl.

Doorn van, J.C. wmr. te Beek per 1-3-81 ver-

plaatst naar Leuth.

Ouerink, L. wmr. te Valburg per 1-3-81 verplaatst

naar Nijmegen.

Egmond van, L.C.J.C. wmr. te Appeltern per 1-3-

81 verplaatst naar Beneden-Leeuwen.

Eibers, R.A.M. wmr. te Beneden-Leeuwen per 1-

3-81 verplaatst naar Appeltern.

Hendriksen, E.E.M. res. wmr. te Nijmegen per 1-

3-81 de dienst verlaten.

Knuvink, S.T.H. te Bergh per 1-3-81 aangesteld

als res. wmr.

Krabbenborg, W.L.M. owmr. te 's-Hertogen-

bosch per 1-2-81 verplaatst naar Beneden-

Leeuwen.

Paske te, G W. wmr. te Varik per 1-3-81 verplaatst

naar Duiven.

Rustenhoven, P.H. te Zetten per 1-1-81 bevor-

derd tot schr. A.

Steen v.d., V.T. wmr. te Zelhem per 17-1-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Straub, J.B.A. res. wmr. I te Bergh per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Suilen van, W.A.M. res. wmr. te Druten per 15-2-

81 de dienst verlaten.

Wolfs, A.P.

adj. te Maastricht

geb. 25-8-'21

overl. 31-3-'81

Distrikt Middelburg

Bustraan, F.M. owmr. te Middelburgh per 1-1-81

verplaatst naar Koudekerke.

Franche-Janse, E.C. te Middelburgh per 1-2-81

bevorderd tot AAC 3.

Griekspoor, A. res. wmr. te Veere per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Hemelsoet, M.G.E.M. wmr. te Zoutelande per 1-

2-81 verplaatst naar Koudekerke.

Hokke, J. res. wmr. te Borssele per 15-2-81 de

dienst verlaten.

Hoogmoed, W.L. wmr. te Axel per 1-2-81 ver-

plaatst naar Koewacht.

in memoriam

Swets, G.

owmr te Haaften,

geb. 5-2-'37

overl. 10-3-'81

Tomas, J.M. te Nijmegen per 1-4-81 bevorderd tot

AAC 2.

Verplanke, J.G. te Bergh per 1-3-81 aangesteld

als res. wmr.

Wijngaard v.d.-Mastenbroek, te Zaltbommel per

1-3-81 aangesteld als res. wmr.

Distrikt Roermond

Aslander, P.H.W. te Posterholt per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

f VOOÄOEUGE-LENINGE-N -VÖOR ÄMBTËNARËN-l
I Overname goed lopende leningen of hypotheken geen probleem I

I I
I I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
IL ~

T\Neede Hypotheek Zeeraantrekkelijk ambtenarentarief Lage

rente

voor aankoop of reeds in 2e hypotheken
Persoonlijkeleningentot 96 maanden 1,2 '10

bezit zijnde woonhuizen verlaagde tarieven
24 36 48 60 72 B4 96 continuenetto

netto bedrag 120 mnd 180 mnd 240mnd in handen mnd mnd mnd mnd mnd mnd mnd krediet

f 15.000,- 232,- 191,- 170,-
f 2.500,- 124,- 89,- -- -- -- -- -- --

f 20.000,- 306,- 250,- 221,-
f 3.500,- 172,- 12.3,- 100,- -- -- -- - --
f 5.000,- 245, 176,- 142,- 121,- 112,- -- -- 75,-

f 25.000,- 381,- 311,- 275,-
f 8.000,- 390,- 278,- 222,- 188,- 175,- 159,- 145,- 120,-

f 30.000,- 454,- 369,- 326,-
f 10.000,- 485,- 345,- 275,- 234,- 214,- 194,- 179,- 150,-

f 40.000,- 602,- 489,- 433,-
f 13.000,- 630,- 449,- 359,- 304,- 275,- 250,- 231,- 195,-

f 50.000,- 788,- 677,- 633,-
f 15.000,- 727,- 513,- 414,- 350,- 315,- 285,- 263,- 225,-

f 60.000,- 946,- 813,- 761,-
f 18.000,- - 622,- 49p,- 421,- 378,- 342,- 315,- 270,-

f 70.000,- 1103,- 949,- 889,-
f 20.000,- - 690,- 550,- 467,- 419,- 377,- 347,- 300,-

f 75.000,- 1180,- 1019,- 953,-
f 25.000,- - - 690,- 585,- 520,- 469,- 432,- 375,-

Wijzigingen voorbehouden.
f 30.000,- -- - 830,- 705,- 621,- 562,- 516,- 450,-

f 35.000,- - - 969,- 820,- 724,- 654,- 601,- 525,-
Hogere en tussenliggende bedragen mogelijk.

U BETAALT BIJ ONS GEEN NOTARIS-OF TAXATIEKOSTEN. Ook tussenliggende bedragen en hoger.

RENTE FISCAAL AFTREKBAAR. Wijzigingen voorbehouden

Vervroegd aflossen' zonder boete.
• wettelijke tarieven • geen kosten voorafGeen afsluit provisie.

AFHANDELING IN 3 DAGEN. • geen informatie werkgever • kwijtschelding bij overlijden

~ ..... ~

1~11 seve BV PARTICULIERE VOORSCHOTBANK

~~
EMMASTRAAT 7, 8011 AE ZWOLLE, TEL. 05200-13807 (4 lijnen)

Kantooruren 9.00-20.00 uur. 's avonds b.g.g. tel. 40024.

-
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Benders, M.W.A. wmr. te Horst per 1-4-81 ver-

plaatst naar Geldermalsen (distr. Nijmegen).

Bouten, J.H.G. res. wmr. I te Helden-Panningen

per 1-3-81 de dienst verlaten.

Buitenhuis, E.C.J.M. te Roermond per 1-1-81

aangesteld als typ. A.

Coppelmans, F.C.P. wmr. te Echt per 1-4-81 ver-

plaatst naar St. Maartensdijk (distr. Middelburg).

Disberg, A.J. wmr. te Horst per 1-4-81 verplaatst

naar Eerbeek (distr. Apeldoorn).

Eeijen, H.S. te Roermond per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Graven, G.J. wmr. te Horst per 1-4-81 verplaatst

naar Oude Pekela (distr. Groningen!.

Hermans, H. wmr. te Helden-Panningen per 1-4-

81 verplaatst naar Ospel.

Jansen, M.W.A. wmr. te Horst per 1-4-81 ver-

plaatst naar Lent (distr. Nijmegen!.

Jong de, J.P. te Nederweert per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Jongen, H.G.G. wmr. te Echt per 1-4-81 ver-

plaatst naar Uithoorn (distr. Alkmaar).

Krabben v.d., H.L.J. te Horst per 1-4-81 ver-

plaatst naar Buren (distr. Nijmegen).

Kraus, F.J.A. wmr. te Helden-Panningen per 1-4-

81 verplaatst naar Borculo (distr. Apeldoorn).

Kruisbergen van, J.M. te Baarle per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Puts, J.C. wmr. te Helden-Panningen per 1-4-81

verplaatst naar Rozendaal (distr. Nijmegen!.

Rambags, J.Th.P.M. te Echt per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Roekei van, G.H. wmr. te Reuver per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Roufs, G.C.A. wmr. te Heythuysen per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Schalie v.d .• J.S. te Meerio Wanssum per 1-4-81

bevorderd tot wmr. I.

Sitsen, E.J. te Helden-Panningen per 15-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Veerman, B.J.M. wmr. te Helden-Panningen per

1-4-81 verplaatst naar Swifterbant (distr. Apel-

doorn).

Distrikt Utrecht

Aarendonk, J.T.W.M. te Zeist per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Bakker, J. te Eemnes per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Biegelaar, F.A.J.H. AAC 2 te Utrecht per 1-3-81

verplaatst naar Arnhem (distr. Nijmegen).

Berg v.d., A. te De Meern per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Boere, G. te Eist per 1-4-81 bevorderd tot wmr. I.

Brink v.d .• M.C.H. wmr. I te Breukelen per 2-2-81

verplaatst naar Bilthoven.

Eeneman, E.P. te Zeist per 1-2-81 aangesteld als

schr.

Engel v.d., R.A. te IJsselstein per 15-2-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Heus, P.F. te Loosdrecht per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Hoogstraten, J.W. te Woudenberg per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Jasper, J.E. te Bunnik per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Pieters, R.J. te Zeist per 1-3-81 aangesteld als

AAC 3.

Roo de, J. wmr. I te Leusden-Zuid per 15-2-81 ver-

plaatst naar Nijmegen (RPtW).

Schaddelee, A.C.J. te Zeist per 1-4-81 bevorderd

tot adj.

Schefter, H.M. te Abcoude per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Tak, D. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Velsen van, R.N. te Zeist per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

Vermeulen, H. te Houten per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Voort v.d .• J.H. owmr. te De Bilt per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Werkmeester, A.J. te Zeist per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Westerhout, M.A. te De Bilt per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 2 en verplaatst naar Zeist per 27-2-81.

Zopfi, R.A. te Lopik per '-4-81 bevorderd tot wmr.
I.

Distrikt Zwolle

Bakker, F.W. te Holten per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Bergmar., H.A. res. wmr. I te Weerselo per 1-3-81

de dienst verlaten.

Bruinewoud, J. te Zwolle per 1-3-81 bevorderd tot

adj.

Dijkink, B.J. te Goor per 15-2-81 aangesteld als

res. wmr.
Heideman, J.H. te Losser per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Mokkelenkate, J.A. wmr. I te Vroomshoop per 5-

1-81 verplaatst naar Schaarsbergen (distr. Apel-

doorn).

Mourik van, G.W. wmr. I te Zwolle per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Olthof, H. wmr. I te Losser per 1-3-81 met f.l.o.

Oosterveen, K. wmr. I te Zwolle per 1-1-81 bevor-

derd tot owmr.

Plomp, A.H. te Rijssen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Roze, P. te Staphorst per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Spaargaren, J. adj. te Staphorst per 1-3-81 de

dienst verlaten.

Spit, G.S.L. te Geesteren per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Het komt in de bus!

/

~/

/f//
;/

~"';,V
,,#:."/

~/

Shell gaat door. Door met het
verspreiden van "Shell helpt"-boekjes.
En daarbij schuwen wij de aktualiteit niet.

Dit wordt bewezen door de laatste
boekjes die allemaal de ondertitel "Energie
in. 'ederland" dragen. In deze recente uit-
gaven draait het niet meer om de auto, maar
om energie in het algemeen.

Onderwerpen die aan de orde
komen of al zijn geweest zijn o.m, de brand-
stofprijzen, besparing in huis en de auto in
de toekomst. En voor deze informatie hoeft

u echt de deur niet uit. Die komt gratis en
voor niets bij u in de bus.

Mist u nog "Shell helpt"-deeltjes?
Vraag die dan aan bij: Shell Verzendcentrale,
Antwoordnummer 3010,2500 WN Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Uw vragen over produkten, over
auto's of autorijden kunt u sturen naar:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.V.,
Afdeling Klantenservice (MK/k),

Antwoordnummer 175,3000 VB Rotterdam.
Ook hierbij is geen postzegel nodig.

Shell helpt @
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De enige band
die geleverd wordt
met de unieke
schriftelijk

(gntine fill
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POSTBUS 71 - 3800 AB AMERSFOORT - TEL. 033-12934*

Voorde ten, J.R. te Stad-Delden per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Zwanenburgvan, P. te Dalfsen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Algemene Verkeersdienst

Brink-Tammer, G.A.M. schr. A te Driebergen per

28-3-81 de dienst verlaten.

Broeks, J.A.M. te Driebergen per 1-2-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Apeldoorn (distr.

Apeldoorn I.

Graaf v.d., M. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Hul v.d .• W. te Driebergen per 1-2-81 bevorderd

tot rijksambt. 111.

Kampshoff, M.C.M. te Driebergen per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Lastdrager, C. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd

tot AAC 1.

Martens-Mongi, A.A. te Driebergen per 1-4-81

bevorderd tot AAC 1.

Messchendorp, A. te Driebergen per 1-2-81 be-

vorderd tot owmr.

Pap, J .A. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Swaak, B.H.M. wmr. I te Driebergen per 5-1-81

verplaatst naar Schaarsbergen (distr. Apeldoorn).

Sijbenga, F.C. wmr. I te Driebergen per 5-1-81 ver-

plaatst naar Zeist (distr. Utrecht].

Verhoeven, E.L.H. te Driebergen per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Visser, E.C. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd fot

wmr.1.

Dienst Luchtvaart

Roovers, H.C. adj. te Schiphol per 1-2-81 de

dienst verlaten.

Schildkamp-v. Straalen, I.A.M. AAC 1 te Schip-

hoi per 1-3-81 verplaatst naar Bodeqraven.

Rijkspolitie te Water

Dalfsen van, R. te Nigtevecht per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Dekker, M. te Zaandam per 1-4-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Amsterdam.

Dorsten van, J.G. owmr. bt. cdt. te Gorinchem

per 9-3-81 verplaatst naar Driebergen .
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Dijkstra, A. te Amsterdam per 1-2-81 aangesteld

als rijksambt. 111.

Jong de, J. adj. te Amsterdam per 1-4-81 met

1.1.0.

Knoop, E. te Willemstad per 1-3-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Nigtevecht.

Kroes, A. te Den Helder per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Peters, A.M.G. te Nijmegen per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Schutte, J.F.G.M. te Nijmegen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Slingerland, A. te Dordrecht per 1-4-81 bevorderd

tot adj.

Snapper, J. te Den Helder per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Veersma, R. AAC 2 te Kampen per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Verstappen, H.J. te Nijmegen per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

VI is v.d., W.H. te Amsterdam per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Scholen

Bremmers, P.J.G.E. te Horn per 1-4-81 bevorderd

tot schr. A.

Zaagman, J. owmr. te Bilthoven per 1-1-81 ver-

plaatst naar Eindhoven (distr. Eindhovenl.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Fricke, W.F. te Soestdijk per 1-2-81 bevorderd tot

owmr.

KLAS F

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/11Harlingen

Voorste rij v.I.n.r.: adj. M.Th. Berendsen, wmrs. E.

Helfferich, J. Hartman, G. Frey.

Tweede rij: owmr. J. ijborg, wmrs. J. V.d. Goot,

P. Ackermann, W. Hoogeboom.

Derde rij: wmrs. J. Loo er, P. Nibbering, M. V.d.

Lugt, G.T. V.d. Veen, A.T. Boersma.

Vierde rij: wmrs. U. de Groot, G. Bijl, R. Boersen,

J. Hettema.

Vijfde rij: wmrs. J.W. de Voogd, R. Lok, P. Guite-

neau, E. Huisman, W. Moesker.

KLAS G

Voorste rij v.l.n.r.: owmr. C.A.H. Schenk, wmrs.

C.J.J. Priester, O. Tabois.

Tweede rij: wmrs. J.J.R. Rullens, H. Veenstra, R.

Speelman, owmr. D.A.J. Paauwe.

Derde rij: wmrs. A. Wagenar, D. V.d. Wijngaard,

H.C. Staal, J. de Rue.

Vierde rij: wmrs. J.J. de Jong, W.A. Thijsse, C.

Reinders, J.J. V.d. Niet.

Vijfde rij: wmrs. A. Toering, E. van Wijk, D.J.M.

Peschier, B. Springer, P.M. Vos.

KLAS 0

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. W. van Dijk, H. Oester-

hof, owmr. H. Hielkema.

Tweede rij: wmrs. A. Bogerman, A. Nitters, G.

Smit, adj. P.L. van Kekem.

Derde rij: wmrs. W. de Bruin, D. Wiltjer, C. Brons-

veld, A. Timmer, J. Kluiter.
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Kruiswoordraadsel

Als u de puzzel hebt opgelost, vormen

de letters in de hokjes met de nummers

67-42-64-35-44-16-19-9-22-51-48-33 een

woord. Welk woord?

Horizontaal: 1. roofvogel; 6. musicus;

11. juist; 13. vis; 14. water; 16. plaatsje

in Frankrijk; 18. voorzetsel; 20. stand;

21. buit; 22. crèmekleurig; 23. troef-

kaart; 25. boom; 27. voorwerpsvorm

van hij; 28. inhoudsmaat; 29. boot; 30.

zoogdier; 32. maanstand; 33. wereld-

taal; 34. een en ander; 36. telwoord; 38.

boer; 39. korte vuurmond; 40. water in

Utrecht; 41. kraan; 43. snijwerktuig;

44. land (afk.); 46. belemmering; 47.

voertuig; 48. reeds; 49. boom; 51 soort;

53. groente; 54. vogel; 55. gevaarte; 56.

hete vulkaanstof; 57. spaarbank; 59.

deel van het oor; 61. zoogdier; 62.

droog; 64. been; 66. vrouwelijke over-

ste; 67. zweep.

Vertikaal: 2. muziekinstrument; 3.

grammofoonplaat; 4. lokmiddel; 5. spil;

7. voertuig; 8. rekenkundige opgave; 9.

soortelijk gewicht; 10. uitzuinigen; 12.

uitslijting; 14. vogel; 15. edel; 16. vlak-

temaat; 17. zeepwater; 18. uitroep; 19.

metalen plaatje; 24. muziekinstrument;

26. vrachtrijder; 29. slang; 31. geneze-

zen; 33. meisjesnaam; 34. loot; 35. am-

père; 37. muuropening; 42. plant; 45.

steeds (L); 48. nu al; 50. visje; 51. re-

gister; 52. muzieknoot; 53. plaaggeest;

58. prul; 60. houding; 62. muzieknoot;

64. rondhout; 65. Wetboek.

Het gevraagde woord kunt u inzenden

(per briefkaart) vóór 15 april 1980 aan

Puzzelredakteur RP-magazine.

De Pothof 19, 6971 HE Brummen.

Prijswinnaar:

Prijswinnaar van de doorloper in het fe-

bruarinummer is geworden: G. Ver-

bong, Van Pallantstraat 11, 6286 AX

Wittem.

1 2 3 4 5 _ 6 7 8 9 10_
_11

_ 12 _ 13 _ _
14 15 _ _ 16 17 _ _ 18 19

20 _ 21 _ 22

23 _ 24 _ 25 _ 26 _ 27

28 _ 29 e _ 30 31 -32

e 33 e 34 35 e 36 37 _
38 _ 39_ 40 _ 41 42 _ 43 _
44 45 e 46 e e 47 e 48

49 50 _
_51

52 _ e 53

S4 _ 55 e 56

57 e 58 _ 59 e 60 e 61

e e 62 63 e e 64 65 e _
66 e 67

Geld lenen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,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, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powelistraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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• KONKL SIES: Bij de Nederlandse politie wordt
het denken 0 er de dingen van morgen teveel ver-
drongen door de beslissingen van alledag; de vanzelf-
sprekendheid waarmee bij de politie veel dingen ge-
daan worden is te groot; belangrijk is het evenwicht
tussen denken en doen; beleidsvorming vindt op alle
nivo's plaats; bij de politie is teveel beleidsvorming
in de top gekoncentreerd en dat is te ver weg.

(L. J. Noordergraaf, Leiderdorp)

• De M.E. is voorstander van minder geweld, maar
schoppen blijft troef.

• Psychiatrische vraag op de COME: Wie is van
Hout?

• N.P .A.: goede offisier maken

• In Zuid-Limburg kijken ze niet meer zo helder uit
hun ogen. Men spreekt al van een Maastreechter
Staar.

• Infiltratie in de officierskringen ? Een BVD-er
onthult: Bul Sing, Hee Ling, Lan Ting, Fled de Rus.

• GEHOORD in Den Haag: 'De rijksambtenaar is
nu eenmaal een echt schaaldier.'

• We hebben nu majorettes en een moederoverste.
Wie bedenkt iets nóg leukers voor de volgende rang?
Kolonelie, Kolonelly, Kolonneke of Kolosalie (zus
van Jan) zijn al afgekeurd.

ZOGENAAMD (33)

Vrouwelijke kollega's

Alderliesten Luchies
Haar Mijnster
Jongkind Roks
Juffermans Roossien
Kleine B.H. Slaman

Sophie
Stoffer
Tiets
Vrauwdeunt
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IN DIT NUMMER

30 april 1980: ME'ers luchten

hun hart over die dag

Als we het WODC mogen geloven,

is de ME een zéér rechtse klub.
Misschien ligt de volle waarheid

wat meer in het midden, want -

konkludeerde onze redaktie - het
WODC vertelt maar de halve

waarheid. Desondanks toch wel een

nuttig onderzoek naar wat er op die

30ste april 1980 in Amsterdam en

daarna is omgegaan in de jongste
politiegeneratie.

pag. 6

30 april 1981: van de

lintjesregen in de drup

Weer heeft het op Koninginnedag

lintjes geregend. Een gestadige

regen, die elk jaar ook over een

ongeveer gelijk aantal ambtenaren

neerdaalt. Behalve bij het korps

Rijkspolitie, want daar worden de

laatste jaren op 30 april steeds

minder mensen onderscheiden.

Des te meer reden om de 42 die nu
een lintje kregen, daarmee te

feliciteren. U vindt hen op pag. 14.

intoJfI{)infern
17 Il;:~~·~ieuwsuit de distrikten

27 RP-sport

29 Kursief je

30 Personalia

35 Puzzel

36 Granaatjes

5
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M.E.ers, wi zijn j ?
•

door Bert Huizing, foto's: Fer Traugott en Rob van Heyst

HET RAPPORT

Bevolking, overheid en pers

reageerden geschokt op de ge-

beurtenissen rond de inhuldi-

gingsplechtigheden op 30 april

van het vorige jaar. Een 'ge-

schrokken' overheid begon

prompt een overleg op allerlei

nivo. De Tweede Kamer en de

Amsterdamse gemeenteraad

bespraken de gebeurtenissen en

de Wetenschappelijke Raad

voor het Regeringsbeleid (WRR)

bereidde een 'breed beraad'

voor over de ongeregeldheden.

Ook de politie begon met uitge-

breide evaluaties. Onder andere

verschenen de 'Evaluatie-nota

Mobiele Eenheden' van het

Amsterdamse korps en het rap-

port 'Het grootschalig politie-

optreden na 1980' naar aanlei-

ding van een studiekonferentie

te Warnsveld. Voor de meer

fundamentele diskussie droeg de

WRR een aantal bouwstenen

aan in haar rapport 'Demokra-

tie en Geweld: wetenschappelij-

ke beschouwingen en onder-

zoekvoornemens'. De evaluaties

van de politie hebben inmiddels

tot wijzigingen in taktieken en

uitrustingen geleid.

Naast het starten vim een onder-

zoek naar oorzaken e~ achie;-

gronden van de ongeregeld-

heden bestond bij de politie-

organisaties de wens tot het

houden van een onderzoek on-

der de politiemensen die in

Amsterdam ingezet werden.

Doel van het onderzoek zou

moeten zijn wat hun ervaringen,

bevindingen en kritiek waren

om daaruit enige lering te trek-

ken voor de toekomst.

Van de zijde van de beide

politie-ministeries werd hulp

toegezegd en hel Weten-

schappelijk Onderzoek- en

Dokumentatiece {rum werd be-

reid gevonden assistentie te ver-

lenen bij de uitwerking, uit-

voering en rapponage van het

onderzoek.

Voor de begeleiding van het

onderzoek werd een werkgroep

geformeerd die bestond uit ver-

tegenwoordigers ·an politie-

vakorganisaties, de Marechaus-

seevereniging en uit de onder-

zoeker.

Het onderzoek omvatte een

groot aantal onderwerpen. Op-

vattingen van de .\-fE'ers over

het optreden in Amsterdam,

over de leiding, de persoonlijke

uitrusting en verzorging, vragen

over beleefde emoties en stress,

maar ook vragen naar politieke

voorkeuren, naar opvattingen

over het ME-wer en naar de

bereidheid tot het optreden als

ME'er. Door de diverse thema's

loopt in twee aspekten de alge-

mene vraag naar de akseptatie

van het gezag door de politie.

Het eerste aspekt behelsde de

relatie van de politie met een

steeds pragmatischer opererend

bestuur; een pragmatisme dat

steeds hogere eisen stelt aan

professionalisme en zelfbeheer-

sing van de politie. Het tweede

aspekt betrof de mate van indi-

viduele loyaliteit; er zijn politie-

mensen die duidelijk grenzen

stellen aan hun dienstbaarheid

aan het politieapparaat.

Wij maakten een keus uit de be-

handelde onderwerpen voor het

RPm.

We zullen ons beperken tot de

publikatie van de items 'Aksep-

tatie van gezag', 'Emoties, op-

vang en belangenbehartiging' en

'ME, weg ermee?'

6

iemand behoeft er bans voor te zijn,

dat de huidige generatie ~E'ers zich zal

inzetten voor een omverwerping van de

huidige maatschappelijke struktuur.

Tweederde tot driekwart van hen ver-

toont een zeer stabiele oriëntatie ten op-

zichte van de huidige maatschappelijke

ordening, de principes van de

rechtsstaat en de taak van de politie

daarbinnen.

Ruim 900/0 is voorstander van naleving

van de wet. Tweederde deel van de

ME'ers keurt protestakties sterk af.

Sterker nog: driekwart van hen is het er

mee eens, dat de politie bij dergelijke

evenementen ingrijpt.

Slechts 10% van deze politiemensen is

voorstander van het recht op vrije me-

ningsuiting.

Het overgrote deel (85%) vindt de ME

een integrale taak van de politie. Bijna

iedereen is het er mee eens als de Mobie-

le Eenheid wordt ingezet bij akties zoals

demonstraties, bezettingen en dergelij-

ke.

ME'ers blijken veel konservatiever te

stemmen dan de gemiddelde Nederland-

se kiezer. CDA en VVD hebben de over-

hand; de PvdA is sterk ondervertegen-

woordigd in vergelijking met landelijke

voorspellingen.

Duidelijkheid dus in ruime mate. De

plaats van de ME'er is bepaald. Hij is

van het behoudende type, denkt rechts

en is loyaal ten opzichte van de over-

heid.

Deze konklusies zijn te trekken uit de

resultaten van het onderzoek, dat het

Wetenschappelijk Onzerzoek en Doku-

mentatiecentrum van het Ministerie van

Justitie op initiatief van de politievakor-

ganisaties en de Marechausseevereni-

ging verrichtte onder ME'ers die op 30

april 1980 in Amsterdam werden inge-

zet. De resultaten van het onderzoek

zijn op 29 mei j.l. door de politiebonden

openbaar gemaakt.

Akseptatie van het gezag

Hoe groot is de akseptatie van en de on-

dergeschiktheid aan het gezag van de
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ME'er? Het ligt voor de hand, dat de

beheersbaarheid en beheersing van de

ME als geweldsinstrument van de over-

heid mede wordt bepaald door de

ME'ers zelf. Zij zouden hun eigen poli-

tieke opvattingen mee kunnen laten spe-

len in de mate waarin ze instemmen met

en bereid zijn tot overheidsreakties op

protesten tegen maatschappelijke pro-

blemen. Als die akseptatie en onderge-

schiktheid groot is en bovendien stabiel

van aard, is er minder kans op een aan-

tasting van binnenuit en zullen inciden-

ten, ook van ernstige aard van weinig

invloed zijn op de beheersbaarheid van

de ME en de bereidheid van de politie in

het algemeen om op te treden. Als de

bereidheid gering is, politiemensen niet

langer bereid zijn als 'mikpunt' van kri-

tiek te dienen op het overheidsbeleid en

protesteren, opdrachten weigeren of de

politiedienst zelfs willen verlaten, kun-

nen er problemen van binnenuit drei-

gen.

De antwoorden (zie tabel 1) op een vijf-

tal enquêtevragen toonden aan, dat de

ME'ers vinden dat wetten nauwkeurig

moeten worden nageleefd. Slechts on-

der bepaalde kondities wijkt een deel

van de ondervraagden daarvan af. Op

de vraag die betrekking heeft op de

strikte handhaving van de wet, laat 200/0

weten dit afhankelijk te willen stellen

van de gevolgen.

Op de vraag of je een wet altijd moet

nakomen, ook al gaat deze tegen je ge-

weten in, zegt 57% dit laatste als een

kriterium te beschouwen. Cijfers die

duiden in een wat genuanceerdere

opstelling, zonder dat men zich strikt

konformeert aan datgene wat je uit

hoofde van het beroep zou mogen ver-

wachten. Vooral daar waar het geweten

gaat meespelen, acht men ongehoor-

zaamheid aan de wet gerechtvaardigd.

In vergelijking met de gegevens die be-

kend zijn uit landelijke onderzoeken

blijkt, dat de ME'ers in dat opzicht van

mening verschillen met de gemiddelde

Nederlander. Vooral ten aanzien van de

konstatering dat je een wet waar je het

in het geheel niet mee eens bent, moet

nakomen (93% tegen 70 á 75%). Daar-

entegen stellen de ME'ers voor slechts

8%, dat je een wet moet nakomen wan-

neer er anders een kans bestaat dat er

straf volgt. (Het landelijke cijfer is 20 á

30%). Eveneens konsekwenter lijkt de

redenering van de politiemensen om

zich slechts in 3% van de gevallen aan

de wet te houden als dat zo uitkomt. De

percentages bij het publiek schommel-

den tussen 10 en 15%. Gemiddeld geno-

men stelt de ME'er zich sterker achter

handhaving van de rechtsorde op dan de

gemiddelde burger.

Politieke voorkeur

ME'ers vertonen in hun politieke voor-

keur een wat ander gedrag dan de

doorsnee Nederlandse kiezer. CDA en

VVD hebben sterk de overhand; de

PvdA is sterk ondervertegenwoordigd.

In het onderzoek van het WODC is aan-

dacht besteed aan de politieke oriëntatie

van de ondervraagden. Toen de enquête

werd gehouden, wist 1/6 deel van de

ME'ers nog niet op welke partij zij deze

maand zouden stemmen. Van de overi-

gen is de mening bekend. In de volgende

tabel is ter vergelijking een recente pei-

ling (dec. 80) opgenomen die door het

bekende buro Lagendijk onder de kie-

zers werd gehouden.

Politiek en de vakorganisaties

De meeste VVD-stemmers (25 %) vinden

we terug in de (bij het FNV aangesloten)

Nederlandse Politiebond. Slechts 16%

van haar leden zei bij de achter ons lig-

gende verkiezingen op de Partij van de

Arbeid te zullen stemmen. Voor zover

er bij de NPB sprake is van een 'linkse'

oriëntatie, gaat deze niet veel verder dan

een keuze voor D'66 (22%).

Over het geheel genomen kan men zon-

der terughoudendheid - afgaande op

de partijpolitieke voorkeur van de

ME'ers - stellen dat onder deze groep

politiemensen van een groter konfor-

misme sprake is en van een sterkere be-

houdende opstelling dan onder de

doorsnee Nederlandse kiezer.

7
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Wetshandhaving

eens oneens
geen

mening

Ik ben een voorstander van een strikte

handhaving van de wet, welke gevolgen

dat ook mag hebben. 79% 20% 1%

Een wet waar je het niet mee eens bent,

moet je toch nakomen. 93% 6% 1%

Een wet waar je het niet mee eens bent,

moet je toch nakomen, behalve wanneer ze

tegen je geweten ingaat. 57% 40% 3%

Een wet waar je het niet mee eens bent,

moet je alleen nakomen wanneer er anders

een grote kans is dat je gestraft wordt. 8% 89% 3%

Een wet waar je het niet mee eens bent,

moet je nakomen wanneer je dat zo

uitkomt. 3% 96% 1%

Een wet waar je het niet mee eens bent,

moet je nooit nakomen. 2% 97% 1%

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Hoe rechts is de
Nederlandse politie?

Is de Nederlandse politie zo'n 'af-

schuwelijk rechts instituut', zoals

NPB-voorziUer Leen van der Lin-

den in het Algemeen Dagblad van

9 mei j.l. stelde als reaktie op de re-

sultaten van het WODC-onderzoek.

Of is, als we ons alleen bepalen tot

de ME'ers die eraan meewerkten,

de Nederlandse politie met deze

nieuwe kollega's aan het verrecht-

sen?

Een feit is dat de jongste generatie

bepaald geen doorsnee is van het

Nederlandse volk, zoals in politie-

kringen nogal eens wordt gesugge-

reerd. Als inderdaad 700/0 van de

nieuwe generatie politiemensen

bestaat uit VVD'ers (27%, tegen

landelijk 12%) en CDA'ers (43%,

landelijk 31%) tegenover 27% uit

D'66-kringen (18%, landelijk

17%) en PvdA'ers (9%, landelijk

31 %), dan is dat een resultaat van

wat de politie zelf heeft gekozen.

Deze niet geheel onopvallende

konklusie zou best eens een aardig

onderwerp van gesprek kunnen

vormen voor degenen die zich met

de werving van politiepersoneel be-

zig houden. (AH)

8

Vooral de geïnterviewde leden van de

koninklijke marechaussee alsook de

VVD-stemmers scoren hoog op de ak-

septatie van gezag, legaliteit en legitimi-

teit. De PvdA-stemmers en de mensen

die aan D'66 de voorkeur geven stellen

zich minder legalistisch op ten aanzien

van handhaving van wet en openbare

orde. Zij keuren vaker meningsuitingen

goed en politie-ingrijpen af. Zij ver-

schillen in dat opzicht duidelijk van de

VyD-stemmers en de aanhangers van

het CDA.

Bestaande orde

De geïnterviewde ME'ers hebben een

sterk formeel-ambtelijke instelling. Zij

zijn legalist (erkennen de wet als zoda-

nig en noodzakelijk), konkludeert het

rapport met enige verbazing. Omdat het

om overwegend jonge mensen gaat, aan

wie bij de opl idi _ .: eel aan-

dacht aan algemene 0 . g i besteed.

Van een instrumentale ho ding ten op-

zichte van de wet blij tt nauwelijks spra-

ke te zijn.

Protestakties

Bij een vergelijking met gegevens van

onderzoeken door het Centraal PIanbu-

ro blijkt, dat ME'ers vaker protestakties

afkeuren dan de doorsnee Nederlander.

Er valt aan te nemen, dat de onderzoch-

te groep politiemensen bereid is tot een

grotere akseptatie van het bestaande

systeem en tot een geringere tolerantie

van vormen van protest.

Vrijheid van meningsuiting

Ongeveer de helft van de ondervraagden

vindt, dat het de Nederlander niet is toe-

gestaan z'n mening te uiten als die me-

ning tevens een strafbaar feit inhoudt

(weigeren van militaire dienst, bezet-

tingsakties). 'De wet staat het niet toe,

dus mag het niet'.

ME'ers wensen meer beperkingen in dat

opzicht dan de gemiddelde Nederlan-

der. Zo vindt slechts 45% dat je vrij

mag demonstreren (landelijk cijfer 60 á

70%). Het weigeren van militaire dienst

acht slechts 11% toegestaan, het bezet-

ten van gebouwen nog minder: 5%.

Slechts 10% is zo sterk voor een vrije

meningsuiting dat ze de laatste twee on-

derwerpen als een 'vrije' aktiviteit be-

schouwen.

Politieoptreden

en ME-bijstand

Een zeer groot deel van de ME'ers lijkt

er geen probleem mee te hebben, dat de

politie ingrijpt bij protestakties. 85%

vindt dat ME-bijstand bij het politie-

werk behoort. Opvallend is de mening

van 9%, die vindt dat de ME feitelijk

Partijpolitieke voorkeur

verkiezing

Tweede Kamer 19n

ME bureau Lagendijk

1980 1980

CDA

VVD

D'66

PvdA

Overig

43%

27%

18%

9%

3%

31%

12%

17%

31%

9%

32%

18%

5%

34%

11%

100% 100%Totaal 100%
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een apart onderdeel van de politie zou

moeten zijn. Een nog kleiner deel (6070)

vindt, dat het ME-werk niet bij de poli-

tie thuishoort.

In recente diskussies over de taken van

de politie speelt de vraag of de politie

moet worden ingezet bij probleemsitua-

ties met een maatschappelijke of politie-

ke achtergrond. Moet de ME worden in-

gezet bij het ontruimen van kraakpan-

den of terreinen en van een kerncentra-

le? Mag de politie worden gebruikt bij

het verwijderen van aktievoerders die

het niet hebben begrepen op het storten

van kernafval in zee of van illegale bui-

tenlanders uit een kerk?

ME'ers hebben geen problemen met dit

onderwerp: 96% van hen is het er mee

eens, dat de politie dan ingrijpt. Iets

meer dan de helft van de ondervraagden

gaat daar volledig mee akkoord, het

resterende deel in grote lijnen. Men

heeft ook geen grote moeite met een

krachtiger georganiseerd politie-optre-

den bij ordeverstoringen. De overgrote

meerderheid (85%) vindt een krachtiger

optreden gewenst. Niemand is voor een

soepeler beleid.

De meeste ME'ers lijken er persoonlijk

geen probleem mee te hebben dat ze

worden ingezet bij ordeverstoringen,

ook al betreft het protesten tegen zaken

waar men persoonlijk wel achter zou

~T!,~

kunnen staan. Een krachtig optreden

behoeft daarbij niet te worden ge-

schuwd, is de mening van de onder-

vraagden.

Als daarbij bedacht wordt dat jonge

ME'ers minder legalistisch zijn dan hun

oudere kollega's zou je tot de slotsom

kunnen komen dat wat hen op het punt

van vorming is bijgebracht in de politie-

praktijk voor een groot deel teniet is ge-

daan.

De ondervraagden sluiten zich in

belangrijke mate aan bij het ideaal van

de rechtsstaat en beoordelen het gedrag

van anderen sterk aan de hand van dat

ideaal. Politieke partijen die verande-

ringen voorstaan vinden bij hen heel

weinig weerklank. ME'ers zijn overwe-

gend handhavers van de bestaande or-

de.

HET ONDERZOEK

Op de dag van de inhuldiging van

koningin Beatrix bevond eenzes-

de deel van de Nederlandse poli-

tie zich in Amsterdam. Van die

groep waren 3200 - over het al-

gemeen jongere - politiemensen

gereserveerd om te worden inge-

zet in ME-verband. Deze politie-

mensen vormden de doelgroep

voor het onderzoek naar de erva-

ringen en belevenissen op 30

april.

Na een proefonderzoek onder

een aantal politiemensen van

Rijks- en Gemeentepolitie gingen

er in augustus 3200 vragenlijsten

de deur uit. Eind september wa

ren er 2030 ervan weer terug. Van

dat aantal bleken er 1838 voor

het onderzoek te gebruiken.

Een nadere beschouwing wees uit

dat 1337 van de politiemensen,

die hadden gereageerd daadwer-

kelijk bij de onlusten waren inge-

zet. Op deze groep van politie-

personeel heeft het onderzoek

zich gericht ..

Het overgrote deel (92%) maakt

deel uit van het ME-peloton.

20% daarvan bekleedt een lei-

dinggevende funktie.

De leeftijd van de ondervraagden

loopt uiteen van 18 tot 58 jaar.

De helft is 25 jaar of jonger met

minder dan 5 jaar politie-

ervaring. De helft van het aantal

ondervraagden werkt minder dan

3 jaar bij de ME.

Politieke partij en politievakorganisatie

ACP NPS
Marechaussee

totaalvereniging

CDA 50% 21% 48% 37%
VVD 21% 25% 18% 23%
0'66 12% 22% 9% 15%
PvdA 3% 16% 5% 7%
Overig/onbekend 14% 16% 21% 18%

Totaal 100% 100% 100% 100%
--
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M.E., weg er ee?

Tweederde van de ondervraagde ME'ers

is na de 30ste april niet van mening ver-

anderd over de noodzaak van de ME en

de bereidheid er zelf deel van te blijven

uitmaken.

De mensen die daar anders over zijn

gaan denken, vinden bijna allemaal dat

die noodzaak is toegenomen. Voor wat

betreft de bereidheid om zelf op te tre-

den, zijn er enkele verschillen. Bij twee-

derde van degenen die anders over het

ME-werk zijn gaan denken, is die be-

reidheid toegenomen. Eenderde voelt er

minder voor, deel te blijven uitmaken

van de Mobiele Eenheden. Bij een enke-

ling is die bereidheid zelfs zover afgeno-

men, dat men er over denkt uit de ME te

gaan of zelfs ontslag te nemen als poli-

tieman.

In hoeverre zijn leeftijd en ervaringsja-

ren van invloed bij de bepaling van een

veranderd standpunt rond de ME?

De onderzoekers komen tot de slotsom

dat jonge ME'ers (minder dan 5 dienst-

jaren) vaker van opvatting zijn veran-

derd dan hun oudere kollega's. De jon-

gere politiemensen zeggen wat vaker,

dat de noodzaak en/of hun eigen be-

reidheid is toegenomen.

ME'ers met een leidinggevende funktie

zijn minder vaak van mening veranderd
(30D,10).

Harder

ME'ers die protestakties sterk afkeuren,

blijken minder van opvatting veranderd

dan de politiemensen die daarvoor meer

begrip kunnen opbrengen.

Onder de ME'ers die VVD of PvdA

stemmen, bevinden zich de meeste ver-

anderaars (38%). VVD-stemmers zijn

harder geworden en de PvdA-aanhan-

gers soepeler.

Ook naar politievakorganisaties zijn

verschillen te bespeuren. Binnen de

10

NPB zijn de meesten van opvatting ver-

anderd (38%), gevo gd door leden van

de Marechaussee ereniging (36%), le-

den van de ACP D,10) en leden van

ANPVen VHP (3- ). NPB-Ieden zijn

zowel relatief harder als soepeler gewor-

den. Onder de leden van de Marechaus-

seevereniging bevinden zich wat meer

mensen die vinden dat de noodzaak van

de ME is toegenomen. Daar tegenover

staat dat hun bereidheid minder is ge-

worden. Politiemensen die zijn aan-

gesloten bij ANPV of VHPA gaven als

hun mening, dar noodzaak en/of be-

reidheid is afgenomen.

ME'ers die sterk geschokt waren door

de gebeurtenissen in Amsterdam, blij-

ken vaker van opvatting veranderd

(32%). De schok heeft slechts in geringe

mate tot een verharding geleid. Over de

noodzaak wordt \ erschillend gedacht.

De bereidheid bij ben is afgenomen.

ME'ers die het oneens waren met het te-

rughoudend beleid bij het optreden,

hebben hun standpunt verhard of zijn

pragmatischer gaan denken (Noodzaak

toegenomen, maar eigen bereidheid ver-

minderd). De verandering van opstel-

ling van de ME'ers die het in grote lij-

nen eens waren met het beleid tot het

aanwenden van geweld kwamen zowel

tot een verhard als een versoepeld stand-

punt. Ook konstateerden de onderzoe-

kers een pragmatischer opstelling.

Amsterdammers

De ME'ers uit Amsterdam zijn het

meeste van opvatting veranderd (44%),

gevolgd door de KMAR (35%), de men-

sen van de overige GP-korpsen (34%)

en de Rijkspolitie.

Onder de Amsterdammers is een klein

percentage dat harder is geworden en

een aanmerkelijk groter deel dat soepe-

ler is geworden of pragmatischer is gaan

denken.

Onder het personeel van het Wapen ko-

men meer pragmatici voor, terwijl poli-

tiepersoneel van de overige gemeentepo-

litiekorpsen voor een hardere lijn heb-

ben gekozen. Bij de ME'ers van de RP

die in Amsterdam waren, zijn er wat

meer overgegaan naar een wat soepeler

houding. De noodzaak en de bereidheid

is bij hen gedaald.

Het onderzoek toont aan, dat de

ME'ers na de ervaringen op 30 april in

Amsterdam harder zijn geworden. De

jongeren - zonder een leidinggevende

funktie - in verhouding meer dan hun

kollega's met meer ervaring. De jonge-

ren denken sterk legalistisch. Ze zijn het

niet eens met protesten van de bevolking

tegen beleid waar men het niet mee eens

is en ze vinden dat de Mobiele Eenheid

daar resoluut tegen ingezet moet wor-

den.

Daarbij kunnen onder de ME-kategorie

'hard' ook de wat ouderen geschaard

worden. Politiepersoneel met meer

dienstjaren, vaak in een leidinggevende

funktie. Op hen hebben de gebeurtenis-

sen in de hoofdstad geen invloed gehad.

Inzet

Bij de ongeregeldheden van 30

april 1980 zijn de Amsterdamse

ME'ers het langst in de weer ge-

weest. Tesamen met de leden van

de KMAR zijn ze het eerst daad-

werkelijk ingezet. De ME'ers van

de Rijkspolitie met veel ervaring

hebben in verhouding veel te ma-

ken gehad met de ernstige onge-

regeldheden.
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Emoties en opvang
Het gebeuren op 30 april 1980 in

Amsterdam is aan de ME'ers die daarbij

zijn ingezet, niet zonder emoties voor-

bijgegaan.

In het onderzoek van het WODC is aan

dit aspekt aandacht besteed. Maar, er-

kennen de onderzoekers, een schriftelij-

ke enquête is niet het meest geschikte

middel de doorstane emoties te peilen.

Zij stellen daarom voor de uitkomsten

met enig voorbehoud te hanteren.

Het vooruitzicht op lichamelijk geweld

te zullen stuiten of te moeten toepassen,

brengt op zich al emoties met zich. In de

uitvoerige berichtgeving over de inhul-

digingsplechtigheden in de media was

reeds weken van te voren de verwach-

ting uitgesproken, dat zich ernstige or-

deverstoringen zouden voordoen.

Geschokt

De politie had zich daarop voorbereid.

Een deel van de ondervraagde ME'ers

bleek te zijn geschrokken van zoveel ge-

weld. Men toonde zich geschokt en ver-

bijsterd.

Iets minder dan de helft (420/0) had niet

verwacht dat het er zo hard aan toe zou

gaan. Een bijna evengrote groep (40%)

had dat enigszins vermoed. Voor 18%

was de mate van ordeverstoringen geen

verrassing.

Als men in de auto of op linie met ste-

nen werd bekogeld, waren de ME'ers

het vaakst bang. Boosheid ontstond als

er iemand in de groep gewond raakte.

Als de ME'er geweld gebruikte, was dat

vaak het gevolg van een woede-

uitbarsting. Gevoelens van verontwaar-

diging ontstonden bij konfrontaties met

het stenengooiende publiek. Dezelfde

oorzaak wordt genoemd voor het ont-

staan van gevoelens van machteloos-

heid. Spanning kwam het meest voor.

Vooral tijdens de rit naar de plaats waar

moest worden opgetreden en bij het

voorwaarts gaan.

Op momenten dat de spanning afnam,

kwamen andere gevoelens sterker naar

voren. Gevoelens van paniek heeft men

(WODC: 'volgens zeggen') vrijwel niet

gekend tijdens het optreden. Iets meer

dan de helft zegt, niet angstig te zijn ge-

weest. Waarschijnlijk hebben de onder-

vraagden minder snel willen toegeven,

dat men op bepaalde momenten in pa-

niek is geraakt of angst heeft gevoeld.

Dienstrooster

Na het optreden in Amsterdam is twee-

derde van de geënquêteerden volgens

het dienstrooster gewoon weer aan het

werk getogen. Anderen kregen of na-

men een vrije dag; een enkeling moest

door ziekte verstek laten gaan.

Slechts voor een op elke drie ME'ers is

er bij terugkeer op de standplaats iets

gedaan aan opvang. Meestal betrof dat

een evaluatie-bijeenkomst van het ME-

peloton. In enkele korpsen was een bij-

eenkomst met een sociaal tintje georga-

niseerd of werd er een blijk van waarde-

ring ontvangen.

De politiemensen die waren opgevan-

gen, waren daarover zeer te spreken.

Men had kunnen praten over zijn erva-

ringen en bij anderen de bereidheid aan-

getroffen om te luisteren.

Uit het onderzoek blijkt, dat er behoef-

te bestaat aan een vorm van opvang na

dergelijke gebeurtenissen. Sommigen

spraken hun voorkeur uit voor een vrije

dag, anderen voor sport of rekreatie. De

onderzoekers komen tot de konklusie

dat er in feite minder aan opvang is ge-

daan dan de mensen zelf noodzakelijk

of wenselijk achtten. Vrijwel iedereen

(97%) heeft met anderen (echtgenoot,

partner, familielid, kollega of vriend)

over de ervaringen bij het' Amsterdam-

se Avontuur' kunnen praten. Ruim

driekwart van dit aantal heeft aan die

gesprekken iets gehad.

Ruim 70% van de geënquêteerden (per-

soneel van de KMAR minder dan van

GP of RP) hadden waarderende reak-

ties ontvangen voor de zelfbeheersing.

De doorstane emoties hebben bij de

ME'ers sporen achtergelaten. Iedereen

denkt nog wel eens terug aan de ervarin-

gen in Amsterdam; 40% tamelijk tot

zeer vaak. ME'ers vinden een opvang na

dergelijke evenementen noodzakelijk.

Zij denken aan scholing vooraf (het

hanteren van emoties bij rellen), opvang

direkt na het optreden, evaluatie achter-

af (waarin ook de doorstane emoties

worden besproken) en onderlinge

bijstand van de leden van de ME-

groepen.
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Grootschalig
politieoptrede
Is .de politie voldoende toegerust voor

een optreden als op 30 april 1980 in

Amsterdam? Behoort een dergelijk ta-

kenpakket wel tot dat van de politie? Is

en blijft de man of vrouw die deze taak

moet uitvoeren, daartoe bereid?

Gekoördineerd optreden van rnobielè

eenheden van politie en marechaussee

vergt een gedegen organisatie. Het ont-

breken van uniformiteit in voertuigen,

uitrusting, bewapening en verbin-

dingsmiddelen bemoeilijkt een geza-

menlijk en gekoördineerd optreden. Dit

kan ook nadelig werken voor toe-

komstige optredens, als de betrokken

ME'ers zelf de gevolgen van de gebre-

ken ondervinden. De bereidheid om te

blijven deelnemen aan ME-akties zou

wel eens kunnen afnemen en daarmee

ook de beheersing en beheersbaarheid

van de Mobiele Eenheid. Eerdere nega-

tieve ervaringen kunnen bij herhaling

daarvan tot gevolg hebben, dat eerder

12

tot geweldsgebruik wordt overgegaan,

voorspelt het rappon.

Een uit politieke of bestuurlijke overwe-

gingen gebaseerd beleid bij ordeversto-

ringen kan in tegenspraak zijn met de

beginselen van rechtsgelijkheid en met

de belangen van de betrokken politie-

mensen.

In hoeverre zijn de mensen die het be-

leid moeten uitvoeren - als dat indruist

tegen hun eigen opvattingen - daartoe

bereid? En hoe werkt de kontroverse

tussen het ME-optreden en het bestuur-

lijke en politiek pragmatisme enerzijds

en de beginselen van de rechtsgelijkheid

anderzijds door in de politiepraktijk

van alledag?

Deze vragen blijven in het rapport on-

beantwoord. De onderzo kers stellen

dat én de evaluaties van de gebeurtenis-

sen in Amsterdam én de uitkomsten van

dit onderzoek wellicht een beeld kunnen

opleveren waaruit lering kan worden ge-

trokken voor optreden in soortgelijke

situaties.

Nieu
onderzoek?
De uitkomsten van de enquête roepen

nieuwe vragen op die van belang zouden

zijn voor een volgend onderzoek, aldus

het WODe. Er is o.a. een beeld gekre-

gen van de politieke voorkeur van de

ondervraagden. Maar in hoeverre geldt

dat beeld voor de politie als geheel?

Een volgend onderzoek zou zich kun-

nen richten op de vraag naar de gevol-

gen van geweldstoepassing op korte en

lange termijn. Er zijn in Amsterdam

veel jonge mensen ingezet. Als na af-

loop van zo'n assistentie blijkt, dat juist

deze jonge mensen (die nog maar kort

hun opleiding achter de rug hebben) in

hun opvattingen verharden, mag je ze

dan nog wel inzetten bij een dergelijk

optreden? Waarschijnlijk zullen de

emoties van politiemensen die worden

ingezet, op korte termijn nog gevolgen

kunnen hebben bij de uitoefening van

hun dagelijkse politietaak, in kontakten

met de bevolking.

Meer dan ME-werk

Hoe hebben de politiemensen de stress

bij het optreden beleefd en verwerkt?

De ME'ers bleken voor een groot deel

gelijke opvattingen te hebben over be-

paalde politie-maatschappelijke aspek-

ten. Hoe groot is de invloed bij oplei-

ding en vorming van de jongemensen

tot politieambtenaar geweest? Politie-

werk omvat meer dan ME-werk. Als de

aandacht voor de ME in toenemende

mate gaat overheersen, brengt dat een

aantal gevaren met zich. Er zal een nei-

ging ontstaan de politieorganisatie meer

en meer af te stemmen op het ME-werk.

Het is mogelijk dat de ME'ers zelf on-

derscheid gaan maken tussen het 'nor-

male' politiewerk en de ME-taak. Het

ME-gezicht kan het beeld dat de bevol-

king van de politie heeft, veranderen.

De ene dag gebruikt de politie als ME de

harde hand, de dag erna draait dezelfde

man zijn surveillance of treedt hij op als

wijkagent. Zou - zo vragen de onder-

zoekers zich af - de politie daardoor

niet minder aanspreekbaar kunnen wor-

den voor de bevolking?
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Halve waarheid?

Onze vrees, dat een groot aantal ME'ers

wel eens weinig trek zouden kunnen

hebben in een pseudo-anonieme enquê-

te (zie RPm okt. 1980: 'Wat moet ik met

die enquête?'), blijkt terecht te zijn ge-

weest. Slechts de helft van de 3200 aan-

geschreven personen heeft de vragenlijst

van het WODC volledig ingevuld terug-

gestuurd.

Niettemin durven de onderzoekers te

stellen, dat 'de uitkomsten vermoedelijk

een representatief beeld geven van de

doorsnee ME'er'. Een wat gewaagde

konklusie, niet gebaseerd op een repre-

sentatieve steekproef, maar op de resul-

taten van 1337 van (ca. 3200 minus 501

niet-aktieven =) ca. 2700 ME'ers die ze-

ker of wellicht in aanmerking komen.

Net 49,5070, - minder dan de helft.

We weten nu hoe deze helft denkt.

Maar hoe denkt de andere helft? De

1170 ME'ers die de lijst niet instuurden

en de 192 ME'ers die dat zeer onvolledig

deden? Juist in die onbekende helft zou-

den eventuele verrassingen kunnen

schuilen. (De nonresponse - schreven

we eerder - zou wel eens voor een be-

langrijk deel kunnen bestaan uit mensen

die wat meer kritiek hebben en/of op

bepaalde punten wat afwijken van de

aloude 'norm').

We zitten nu met het wat dubieuze gege-

ven, dat het WODC - op grond van

wat vooralsnog niet meer dan de halve

waarheid kan zijn - konklusies trekt

die wel eens in strijd zouden kunnen zijn

met de werkelijkheid. En dat kan wel-

licht een (schrale) troost zijn voor de

PB-voorzitter die nu met het WODC-

gegeven in z'n maag zit, dat zijn 'rooie

bond' meer stemmers op de VVD (25%)

dan op de PvdA (16%) rijk zou

zijn ...

(AKA)

Bungalowpark

'Simpelveld'

Rust in Zuid Limburg in

moderne luxe bungalow(sl.

Alle comfort aanwezig.

Recreatiepark

'Sallandshoeve'

Ideaal familieverblijf.

Ook zeer geschikt voor qroeper
C.q. reünies.

Vraagt inlichtingen: 020-7139 9d

0'1,

Leesapparaat
Reinka's partner TRAFFIPAX is

specialist in fotografische verkeers-

kontrole. Produceert registratie- én

verwerkingsapparatuur. Deze projektor

L 60 is een uitgesproken tijd- en

kostenbesparende hulp bij het uitlezen

van de volgeschoten kleinbeeldfilms.

Het briljante scherm onthult met zijn

vergrotingsfaktoren 8 of 18 letterlijk

alles wat de kamera vastlegde.

* Ook bij daglicht kunt U dit lees-

apparaat gebruiken.

13
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Koninklijke on erscheidingen
voor 42 korpsleden
VOORBURG. - De Algemeen Inspek-

teur, twintig adjudanten, drie opper-

wachtmeesters, tien wachtmeesters le

klasse, een parketwachter A, zeven ad-

ministrateurs en een rijksambtenaar van

het korps Rijkspolitie ontvingen op 29

april j.!. een koninklijke onderschei-

ding. Tweeënveertig korpsleden in de

traditionele lintjesregen op de dag voor-

afgaande aan Koninginnedag.

De gelukkigen:

P. J. Plattel te Nijmegen, benoemd tot

Ridder in de Orde van de Nederlandse

Leeuw;

R. Huisman en H. Kuiper, beiden uit

het distrikt Zwolle, kregen (bij bevorde-

ring) de gouden eremedaille, verbonden

aan de Orde van Oranje Nassau.

Aan:

A. F. Bals (distr. Den Haag), H. G. Die-

terman (distr. Apeldoorn), W. M.

Franssen (distr. Roermond), G. H.

Hummel (distr. Utrecht), G. Klungers

(distr. Groningen), J. M. Knook (op!.

school Apeldoorn), A. Kosters (distr.

Groningen), S. Niemeijer (distr. Leeu-

warden RPtW), H. Otten (distr. Apel-

doorn), J. van de Put (distr. Utrecht), J.

H. A. Rutgers (Alg. Inspektie), D. H.

Scholtens (COME), H. L. Schutter (dis-

tr. Assen), J. Timmer (distr. Assen), C.

J. Waals (distr. 's-Hertogenbosch), H.

Westbroek (distr. Breda), A. Westra

(Dienst Luchtvaart) en H. van der

Woud (distr. Zwolle) werd de gouden

eremedaille, verbonden aan de Orde van

Oranje Nassau verleend.

Voor:

D. Andre (AVD), J. Apeldoorn (distr.

Apeldoorn), A. F. Arts (distr. 's-Her-

togenbosch), A. van den Bogaert (distr.

's-Hertogenbosch), J. J. Deij (distr.

Middelburg), H. Glaser (distr. Nijme-

gen), D. de Graaf (distr. Nijmegen), D.

J. Hanenburg (AVD), F. H. Hendriks

14

Minister van Justitie Mr. J. de Ruiter spelt Inspekteur Generaal P. J. Plattel,

Algemeen Inspekteur van het korps Rijkspolitie, de versierselen behorende bij de

Orde van de Nederlandse Leeuw op. (Foto CR)

(distr. Nijmegen), L. Hendriks (distr.

Alkmaar), W. . Horstmanshoff (distr.

Breda), G. Klomp (distr. Middelburg),

A. G. Meijer (AVD), G. Nijzing (distr.

Leeuwarden), J. W. J. Robertz (distr.

's-Gravenhage), P. C. C. Rommens

(distr. Breda), W. J. Stel (Veiligheids-

dienst Kon. Huis Baarn), J. M. Tulkens

(distr. Roermond), W. M. van Uffelen

(distr. 's-Hertogenbosch) en T. van der

Wal (distr. Leeuwarden) lag de zilveren

eremedaille, verbonden aan de Orde van

Oranje Nassau klaar.

C. van Barneveld (Verkeersschool Bilt-

hoven) kreeg de bronzen eremedaille,

verbonden aan de Orde van Oranje Nas-

sau.
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Minder onderscheidingen

~

noemingen plaats of worden er ereme-

dailles verleend.

Dat kan zijn bij een afscheid in verband

met funktioneelleeftijdsontslag, bij het

bereiken van de pensioengerechtigde

leeftijd of in een enkel geval bij een 40-

jarig ambtsjubileum.

Die aantallen bedroegen in 1977: 22, in

1978: 29, in 1979: 40 en in 1980: 24. In

de eerste vijf maanden van dit jaar wer-

den nog maar zes k.o.'s uitgereikt. Het

aantal incidentele toekenningen houdt

verband met het aantal Ll.o.'ers in een

bepaald jaar.

1981 bracht voor het distrikt 's-Her-

togenbosch de meeste onderscheidin-

gen. Het waren er vier. Wat opviel was

dat in de distrikten Amsterdam, Dor-

drecht, Eindhoven en Maastricht in het

geheel geen k.o.'s werden toegekend.

(AH)

In afwijking van de algemene regel wor-

den er steeds minder personeelsleden

van het korps Rijkspolitie voorgedragen

voor een koninklijke onderscheiding.

Tot deze konklusie komen we als we het

aantal toekenningen van de voorbije

vijf jaren met elkaar vergelijken.

In 1977 kregen 71 korpsleden ter gele-

genheid van de verjaardag van H. M. de

Koningin een lint. Het jaar daarop be-

hoorden 70 kollega's tot de gelukkigen.

In 1979 zien we een scherpe daling op-

treden. 57 RP'ers krijgen de versierselen

uitgereikt. In 1980 zijn dat er nog 49 en

'koninginnedag-nieuwe-stijl' 1981

bracht voor 42 Rijkspolitieambtenaren

een koninklijke waardering.

Naast de massale uitreiking van konin-

klijke onderscheidingen op onze natio-

nale feestdag vinden er incidenteel be-

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

'#

De Wegenverkeerswetgeving
.....!., r:

door L.G. van Kats is een losbladige

uitgave in vier banden.

De prijs bedraagt f 124,80.

De regelmatig verschijnende

aanvullingen en wijzigingen worden u

tot wederopzegging automatisch

toegezonden zodat u steeds 'bij' bent.

Ook de 'RP 15' dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller Schaafsma & Brouwer

Uitgevers van werken op politiegebied .

9100 AA Dokkum / postbus 10 /

telefoon 05190 - 2321.

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 070-814731

15
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Met bijdragen van: J, Baaijens, C.l. Th.C. Ba/man, R.l. de Gruil, J, Harmsen, M.l. de Leeiw, l.L.F. Moens, L. v.d. Ree, J, Scheper, A. v.d. Scheur,

R.A. van Velzen. P.G. v.d. Vlies, H. v.d. Werf], G.A. Wonink, S.G.M. Worm, S. Zeeman e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Van de wal(rus)

in de

sloot

pag. 23

werd het tóch nog Gazelle ...

pag. 22

Adjudanten op
kursus:

Jammer!
20 jaar
te
laat

pag. 18

Aprilmopperend

Nijmegen:

pag. 24

Kruidenierspolitiek
in Noord-Brabant
RP mengt
zich in de
prijzenslag

pa~.22

LUCHT,..,

BALLON

DOOR,..,

GEPRIKT

Ons lG1'oegje

in

VOO1'_

bK1'g
wie niet

volgt is af ...

Swifterbanden

met vingertje

aangehaald.

pag. 22

pag. 25

pag. 20

RP'ers in aktie
tegen slechte
B. Huizing.
Met sukses:

Raak!
'n tip van

twee knaak

De eerste fooi
is binnen
bij Justitie.

pag. 23

RGD belooft
~

eterschal!
17
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Reaktie van een deelnemer aan de adjudantenkursus:

'Jammer! 20 jaar te laat!'

APELDOORN. - "Deze

kursus is voor mij veel te

laat gekomen. Na wat ik op

de kaderschool heb gehoord

merk ik hoeveel tegen-

strijdigs er is tussen wat ik

doe en wat ik nalaat in de

omgang met mensen."

"Ik ben met gemengde

gevoelens naar Apeldoorn

gekomen, maar ik ga voor

100070tevreden weer weg."

"Gelukkig kwam op de val-

reep, voor velen

nog kennis die met anderen

is te delen.

Voorop stond - inmiddels

bekend uit wensen -

men wil dienen, iets beteke-

nen voor z'n mensen."

Een aantal opmerkingen, op-

getekend tijdens en na een

reeks van basiskursussen

voor adjudanten. Ruim een

jaar geleden startte de kader-

school met deze kursussen,

die bedoeld waren voor adju-

danten die geen kaderkursus

hadden gevolgd. In twee pe-

rioden van elk veertien dagen

werd aan vele onderwerpen

aandacht besteed. Hoe voer

je een korrektiegesprek, hoe

leg je iemand uit hoe hij is

beoordeeld, hoe leid je een

vergadering, hoe ga je om

met jonge wachtmeesters en

hoe moet je de pers benade-

ren? Onderwerpen die deel

uitmaken van het dagelijkse

werkpakket van 'de adju-

dant'.

Meningen van kursisten naar

aanleiding van het onderdeel

'Organisatie en Leiding-

geven' : "Mijn zelfvertrou-

wen is zo toegenomen, dat ik

meer ga delegeren aan mijn

kader" en "Mijn inzicht in

de organisatie-problematiek

is verbreed. Ik ga eens met

mijn Hoofd Algemene

18

(Foto C. Coemans/Opl. school Apeldoorn)

De deelnemers aan de eerste basiskursus voor adjudanten.

Dienst praten over de ver-

anderingen in onze gemeen-

te" .

Op de vraag "Wat heeft u

opgestoken van het onder-

werp Mens en Maatschappij?

kwamen antwoorden als:

"De tips en de nieuwe infor-

matie over minderheids-

groeperingen zullen van

invloed zijn bij mijn optre-

den" .

"Ik heb een beter beeld ge-

kregen op menselijke gedra-

gingen. Ik weet uit mijn

praktijk wel hóe mensen

kunnen reageren. Ik heb nu

enige kennis waaróm mensen

zo reageren en wat ik met

die reaktie aan moet".

Een overdreven bloemlezing?

Helaas niet! Het zijn de wer-

kelijke reakties van de kur-

sisten in de leeftijdsgroep

van 45 tot 58 jaar. Het

woord 'helaas' past in dit

verhaal, omdat de meesten

van deze leidinggevenden

voor het eerst een kursus

volgden binnen het korps.

Of zoals een van de deel-

nemers openhartig uitdrukte:

"Het is mijn eerste (bij-)

scholing na mijn banket-

bakkersopleiding. "

(L. v.d. Ree, stafdocent

Kaderschool RP)

nen voor een op te zetten

adjudantenkursus. Diezelfde

vraag werd voorgelegd aan

kaderkursisten. Als nood-

zakelijk voor de inhoud van

het scholingsprogramma wer-

den genoemd:

- kommunikatie

- mens en maatschappij

- leidinggeven.

Er werd een basiskursus

opgezet met het doel het op-

doen van kennis en ont-

wikkeling binnen het eigen

werkgebied, gericht op

leidinggevende aspekten bin-

nen het korps in relatie met

de samenleving. De laatste

van de serie eindigt in juni

a.s.

Adjudantenkursus

Zo'n 160 adjudanten, ver-

deeld over 10 perioden van

tweemaal twee weken, heb-

ben sinds januari 1980 aan

de Kaderschool van het

korps Rijkspolitie de Z.g.

Basiskursus Voor Adjudan-

ten gevolgd.

De kursus is het resultaat

van een enquête (1978) onder

adjudanten en opperwacht-

meesters in zes distrikten om

de behoefte aan het soort

kennis voor die kategorie te

peilen. Vervolgens werd de

distriktscommandanten ge-

vraagd suggesties in te die-

Daarna gaat een voortgezette

adjudantentraining van start

die de Land-groeps-

commandanten de gelegen-

heid biedt te gaan werken

aan het formuleren van het

groepsbeleid en het maken

van een plan om uitvoering

aan dit beleid te kunnen ge-

ven. Bij deze voortgezette

training wordt niet gewerkt

met een uitgewerkt leer-

programma. Kursisten wer-

ken met docenten aan een

beleidsplan voor hun eigen

werksituatie, waarbij aan-

dacht wordt besteed aan de

eigen wijze van samen-

werking en leidinggeven.
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Wie praat er mee

over . . . angst?

Bent u als politieman of

-vrouw wel eens bang om

naar een caféruzie te moe-

ten? Hoe voelt u zich als

'ME'er-in-de-strijd'? Wat

waren uw reakties toen u be-

dreigd werd met een vuur-

wapen? Of bent u nooit

bang?

Onder het motto 'Waarom

praat u niet mee' vroegen wij

u in oktober van het vorig

jaar eens te reageren op deze

uitnodiging als het onder-

werp' Angst' u aansprak.

Verschillende lezers belden

of schreven ons. Zij krijgen

van ons binnenkort een uit-

nodiging voor een bijeen-

komst waarop we dit onder-

werp willen bespreken. Om

over een zo groot mogelijke

verscheidenheid van menin-

gen te kunnen beschikken

kunnen we echter nog best

een paar gesprekspartners ge-

bruiken.

Kortom, we zijn op zoek

naar meer mensen die aan

deze diskussie willen deel-

nemen. We zouden er best

enkele kollega's van de land-

groep bij kunnen gebruiken.

En wat oudere RP'ers.

Hoogst interessant zou het

ons lijken als iemand die

zegt nooit bang te zijn er bij

was. U kunt zich voor het

gesprek opgeven bij het

redaktie-sekretariaat van het

RPm. Het telefoonnummer

is 08389-8830.

Er komt een andere infor-

mant voor het RPm in het

distrikt Den Bosch. De heer

Van de Looy die tot nu toe

die taak vervulde zal daar-

mee stoppen. De afdeling

Nieuwe info

Den Bosch

Voorlichting van het distrikt,

onder leiding van adjudant

J. Harmsen, zal de werk-

zaamheden voortzetten.

Het adres: Buro Voorlichting

van het distrikt 's Hertogen-

bosch, Vlijmenseweg 50A,

5223 GW 's-Hertogenbosch.

Tel. nr. 073-215115.

Van 16 tot 21 juni:

Op Roakeldais

GRONINGEN. - Van 16

tot 21 juni a.s. wordt in

Warffum voor de 16e maal

het internationale folklo-

ristisch dans festival 'Op Ro-

akeldais' (Gronings voor: Op

goed geluk) gehouden. Uit

nagenoeg de gehele wereld

komen dansgroepen naar het

dorp om op te treden. Men

kan er een handels- en voor-

lichtingstentoonstelling en

een kunst-hobbymarkt be-

zoeken. Er treden musici op

en voor de kleintjes is er een

miniatuur-kermis.

Voor oud-Groningers is er

een gelegenheid om oude

banden weer aan te halen.

Onder het motto 'Oet van

hoes en toch thoes' wordt er

een Groninger-reünie gehou-

den waar ook niet-

Groningers welkom zijn.

(LM)

DEN BOSCH. - Het perso-

neel van de groep Rosmalen

heeft het op koninginnedag

even moeilijk gehad. Het

probleem zat in het vlag-

hijsen. Want hoe bereik je

de vlaggemast als die op een

terrein staat dat rondom met

hekken is afgezet? En toch

moest de driekleur in top.

Dat is voorgeschreven. Dus

kreeg kollega Hitters een

'kontje' van opper Peters

om over het hek de vlagge-

mast te kunnen bereiken.

Wie Hitters op de terugreis

aan de andere kant van de

omheining een zetje heeft ge-

geven is niet duidelijk.
(JH)

19
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RP-A1kmaar in aktie voor betere huisvesting

ALKMAAR. - 'Beter te

hangen aan een touw dan te

werken in dit gebouw' ,

'De RGD denkt niet mee' en

'Rijksgebouwendienst, wan-

neer wij?', luidden enkele

van de opschriften op bor-

den en spandoeken die op 7
april j.1. de voorgevel van

een van de zeven (!) panden

sierden die het distrikt Alk-

maar aan de Bergerweg in de

Noordhollandse gemeente in

gebruik heeft.

De aktie voor een betere

huisvesting van de Rijkspoli-

tie, die werd uitgevoerd door

het personeel van het dis-

trikt, was al eens uitgesteld

na ingrijpen van de Algeme-

ne Inspektie. Een gesprek
zonder resultaat

in zijn distrikt: "Het distrikt

Alkmaar heeft 62 onder-

delen. Daarvan zijn er 25

redelijk tot goed gehuisvest,

17 slecht, terwijl er 20 in het

geheel geen onderkomen

hebben. Dat wil zeggen dat

ongeveer 300 van de 550

medewerkers zijn gedupeerd.

Het distriktsburo beschikt

bijv. over 738 m' verdeeld

over 5 panden. Het zou

moeten kunnen beschikken

over 1703 m' (exkl. stalling,

werkplaats, bergruimte etc.).

Maar de situatie is ook slecht

op sommige groepen (Den

Burg, Enkhuizen, Stede

Broec, Opmeer en Heiloo)

en posten (Venhuijzen, St.

Pancras en Barsingerhorn).

Een goede integratie in de

samenleving vereist een goed

onderkomen, waar de burger

te woord kan worden

gestaan, waar vanuit dienst

kan worden gedaan."

Overste Stokreef toonde zich

in eerste instantie niet erg

(Foto's Techn. Rech.)

Al bij zijn installatie op 18

maart j.1. had distrikts-

commandant Stokreef gewe-

zen op de nijpende situatie

300 gedupeerden

1'>.1

Buro houdend in een ME-wagen. Distriktscommandant

Stokreej in gesprek met een NOS-TV-verslaggever.

blij met de aktie maar hij

had er wel begrip voor.

, ,Er heerst hier een onhoud-

bare situatie. Het is frus-

trerend om te moeten zien

dat de Rijksgebouwendienst

de ene na de andere dienst

(belastingkantoor, kadaster)

voorziet van ruimte

terwijl een zich zo snel uit-

breidende dienst als de onze

nog niet eenderde aan ruimte

heeft die hij zou moeten

hebben. Bepaald logisch is

het ook niet als je nagaat

hoeveel de zeven onder-

komens die we nu hebben

kosten. "

Voor de toekomstige onder-

komens van de distriktsstaf

en de groep Heiloo is al ge-

ruime tijd grond gereser-

veerd. ('Wat derft de over-

heid niet aan renteverlies?').

Het wachten is op geld voor
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de tekeningen en de bouw.

Als laatste reden voor het

uitblijven van de bouw

wordt de bestedingsbeper-

king bij de overheid ge-

noemd. "Maar", zegt over-

ste Stokreef "de overheid

kan deze bestedingsstop niet

als argument aanhalen om

niet tot de bouw over te

gaan. Daarvoor loopt de

zaak al te lang."

'Uit de hand gelopen'

Rijksgebouwendienst rea-

geerde snel op de RP-aktie

die door de schrijvende pers

en de NOS-Journaal- TV

werd gevolgd: "De situatie

bij de Rijkspolitie in Alk-

maar is volkomen uit de

hand gelopen. Maar wat wil

je bij een zo snel groeiende

dienst als de politie? Als je

de plannen klaar hebt voor

de bouw kun ja al opnieuw

beginnen omdat ze achter-

haald zijn. Bovendien heb je

met meer diensten te maken

die ruimte nodig hebben en

zo kan het gebeuren dat je

als je, zoals in dit geval, de

Rijkspolitie aan huurruimte

geholpen hebt, bereid bent

een andere dienst eerst te

voorzien. Het is ons nu wel

duidelijk geworden dat het

distrikt Alkmaar van de

Rijkspolitie geholpen moet

worden, dus gaan we de

bouw versnellen."

In juni aanstaande moet het

schetsontwerp, waarbij reke-

ning wordt gehouden met de

groei in de toekomst, van het

nieuwe gebouw klaar zijn.

Het ligt in de bedoeling dat

reeds in 1983 met de nieuw-

bouw kan worden begonnen.

Rijksgebouwendienst zal

voor de periode tot het

tijdstip waarop de nieuwe

huisvesting kan worden be-

trokken, aanvullende ruim-

ten huren voor de staf en de

verkeersgroep zodat de

barakken kunnen worden

verlaten. Opper T. de Vries

van de staf is inmiddels als

'bouwpastoor' aangewezen.

(MJdL)

langs de~ weg gezien

Langs rijksweg 7, onderweg

van Wieringerwerf naar

Middenmeer , ontdekten de

kollega's Mus (Verkeers-

groep Alkmaar) en Staal

(Opvanggroep Enkhuizen)

een verkeersbord in een uit-

Links? voering die niet in hun Reg-

lement Verkeersregels en

Verkeerstekens voorkomt.

Rijkswaterstaat is daar bezig

een autoweg te veranderen in

een echte autosnelweg. Op

bepaalde gedeelten kan men

al gebruik maken van de vier

rijstroken. Op andere trajek-

ten moeten de voertuigen

nog wat 'inschuiven' om el-

kaar op dezelfde rijbaan te

passeren. De wegbeheerder,

als steeds op zijn hoede om

de automobilist voor onver-

wachte verrassingen te vrij-

waren, gooide er wat ver-

keersborden tegenaan om

voor tegenliggers te

waarschuwen. Een van die

borden was kennelijk uit

~~ I Engeland ingevoerd.

Wachtmeesters?

niet te zuinig!

VINKEVEEN. - "En nu

zou ik wel eens een wedstrijd

met jullie willen doen wie het

hardste kan rijden en de

meeste benzine gebruikt!"

Wachtmeester Hettie van der

Belt en haar kollega Miriam

van der Steen na afloop van

de Ladies Economy Run die

op 13, 14 en 15 april j.l.

werd gehouden. Zij eindig-

den als team op de zesde

plaats van het algemeen

klassement bij de zuinig-

heidsrit met de 'auto-van-

het-jaar-198 I ' die onder

auspiciën van de Koninklijke

Nederlandsche Automobiel-

club (KNAC) door Ford Ne-

derland NV was georgani-

seerd.

De rit bracht hen in drie da-

gen over vele kilometers

door Nederland, België,

Duitsland en Luxemburg,

waa. bij werd getest welke

van de deelneemsters daar-

voor de minste brandstof

nodig hadden.

Aan de rit namen een zeven-

tal teams van vrouwen deel,

waaronder de zangeres Deb-

bie, de mannequin Hormie

Bolle, presentatrice Karin

Verstraete en sport journaliste

Joan Haanappel, met in het

kielzog (foto- )verslaggevers

van vele dag- en weekbladen.

De politievrouwen die hun

prijs uit handen van de di-

rekteur van Ford Nederland

NV, G. Laurent ("Ik doe dit

liever dan praten met de

ondernemingsraad") ontvin-

gen: "We hebben veel gezien

en zijn erg verwend. Het was

dagen met vrij bekende men-

sen opgetrokken. Konklusie:

'k zou niet graag bekend wil-

len zijn!"

een mooie gelegenheid eens

buiten je eigen werk-

omgeving te kijken. We zijn

blij dat we die gelegenheid

hebben gehad. We zijn drie (AH)

Deelneemsters Ladies Economy Run '81.

Uiterst rechts Miriam van der Steen en Hettie van der Belt.
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Wie niet volgt is af

APELDOORN. - In Swif-

terbant in de Zuidelijke

IJsselmeerpolders werd op

Koninginnedag een praal-

wagenoptocht gehouden.

Buurtverenigingen en andere

klubs namen er met een in-

zending op het thema 'kin-

derspelletjes' aan deel. De

kollega's van het rayon Swif-

ter bant besloten deze keer

ook eens mee te doen. Een

mooie gelegenheid de banden

met de eigen bevolking iets

steviger aan te halen en de

(niet-Swifterbanterse) toe-

schouwers te tonen dat de

plaatselijke Rijkspolitie zich

echt met het dorp verbonden

voelt.

De vraag was welk spelletje

model zou staan voor de te

bouwen RP-kreatie. Het ant-

woord was gauw gevonden.

Het is gebruikelijk dat de

politie in de stoet voorop

rijdt. Dus kozen de politie-

mensen voor het spelletje

'Wie niet volgt is af. (Krijgt

van de meester straf, met een

dikke stok, boven op zijn

kop, enz.)'. Het lag in de be-

doeling een plaat, met aan

de ene kant de afbeelding

van een vrouwelijke - en

aan de andere zijde die van

een mannelijke RP'er, op

een imperiaal bovenop de

GSA te plaatsen. Door de

sterke wind was het gevaar

van een gevallen vrouw of

een in de goot geraakte poli-

tieman levensgroot aanwezig.

Daarom kreeg het gevaarte

een plaatsje op een aanhang-

wagentje dat aan de trek-

haak van een van de RPtW

in Lelystad geleende Volks-

wagen werd gehaakt.

Weggewaaide slingers en

bloemen van crèpe-papier en

stukgeslagen ballonnetjes

konden niet voorkomen dat

de leden van de Swifter-

bantse Hermandad toch nog

met een tiende prijs (bij een

deelname van twintig) buro-

wa arts konden keren.

Mijn fiets is terecht

LEEUWARDEN. - Mis-

schien is het u ook wel eens

gebeurd-dat u op de fiets

boodschappen ging doen,

een pilsje ging kopen of naar

het sportveld ging om na af-

loop lopend of met de bus

naar huis te gaan. Om dan

na een paar dagen tot de

ontdekking te komen dat de

fiets is verdwenen. Geleend?

Gejat?

Dat overkwam onlangs een

inwoner van Bergambacht

die op Vlieland met vakantie

was. Op zijn vakantie-adres

miste hij opeens zijn fiets. Er

volgde aangifte bij de politie

van het eiland. Ja, z'n twee-

wieler zag er ongeveer zó uit.

Het merk zei u? Ja, wat was

dat ook al weer. Batavus,

Union, Gazelle? Ik weet het

22

écht niet meer. Hé, wat stom

nou!

Geduldig stopte de wacht-

meester een velletje in de

machine voor het opmaken

van een aangifte-verbaaltje.

Ze zouden letten op onbe-

heerd staande fietsen. Waar

bent ute bereiken? Een paar

dagen later. Post voor de

Rijkspolitie van Vlieland:

(RJdG)

~~

~;;~~::V~

~

(Foto H. J. van Wieren)

Een bestraffende vinger voor wie niet volgt.

RP-buro Veghel werd

(even) supermarkt

ses met hun I-aprilgrap.

's Morgens in alle vroegte

was het tweetal aan het werk

getogen om hun RP-buro te

veranderen in een filiaal van

een plaatselijke supermarkt.

Affiches met 'Kampioens-

Prijzen' , posters met

reklame-aanbiedingen en

zelfs een vlag met de firma-

naam in de top van de

vlaggemast zorgden voor een

volledige metamorfose van

het gebouw.

(JB)

DEN BOSCH. - Afstap-

pende fietsers, bijna-

aanrijdingen voor de deur,

vragen van publiek en

politiepersoneel in de trant

van 'Is het buro verhuisd?'

waren de reakties op I april

j.l. in Veghel. Peter van

Raaij en Sieto Zeeman van

de groep Veghel hadden suk-

(Foto Wout van Assendelft de Coningh)

Afstappende fietsers.
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Vreemde gast

op Ameland

LEEUWARDEN. - Een

vrijdagmiddag in maart.

Koffiepauze op het groeps-

buro van Ameland. Een tele-

foontje: "Er ligt een walrus

op de stenen glooiing bij de

Ballumerbocht." Glim-

lachend wordt de hoorn op

de haak gelegd. Grappen-

maker. Als het kopje is leeg-

gedronken toch maar even

gaan kijken. Zou het hetzelf-

de dier zijn dat vorige week

aan de andere kant van het

eiland is gezien?

Vijf minuten later staat' kol-

lega Frank Huizenga oog in

oog met het reusachtige beest

dat omstanders met wit glim-

mende slachttanden en een

vervaarlijk gegrom begroet.

Het dier ligt vrijwel on-

machtig op de stenen aan de

bovenkant van de slikken die

door de eb zijn drooggeval-

len. Waarschijnlijk heeft hij

in het prikkeldraad vast ge-

zeten. Hij heeft verschillende

verwondingen op het

lichaam. De walrus schijnt er

niet zoveel hinder van te

hebben. De dikke speklaag

onder zijn huid heeft hem

voldoende bescherming ge-

geven.

Wat te doen. Omstanders

kijken de RP'er aan. Het is

wel duidelijk dat het dier er

niet kan blijven liggen. De

zeehondencrèche in Pieter-

buren, stelt iemand voor. De

meldkamer van het distrikt

Leeuwarden neemt kontakt

op met het dierenverblijf van

Lenie 't Hart. Lenie is er zelf

niet en de plaatsvervangster

zit een beetje met de vraag

of ze plaats heeft voor de

kolos. Huizenga belt op.

"Het dier ligt hier gewond

dood te gaan."

"O.K. Stuur hem maar.

Maar je moet zelf het ver-

voer naar Pieterburen rege-

len." "Als jij nou zorgt voor

vervoer vanaf Holwerd ... "

Schipper H. Bruin van de

,Alfit' wil het gevaarte wel

even naar Holwerd brengen.

Maar hoe krijg je de lieverd

aan boord? Walrus krijgt

een net over zich heen. Acht

man houden de uiteinden

strak zodat hij zich niet kan

bewegen. Er is een shovel be-

schikbaar die het dier ver-

plaatst en op de luiken van

het schip deponeert. In Hol-

werd staat de vrachtwagen

klaar, die de vreemde vracht

naar het zeehonden centrum

brengt. Een nacht blij ft hij

daar. Hij blijkt niet zo erg

vriendelijk voor zijn mede-

bewoners. Via een adres op

Texel waar het dier zich in

zijn bad kan wenden is het

inmiddels per schip afge-

voerd naar een voor hem

betere leefomgeving. (JS)

(Foto Friesch Dagblad)

'#

Fooi

Ongeveer 2.30 meter lang en ca. 600 kg zwaar.

NIJMEGEN. - '/25,- +
/5,- fooi, want ik vind het

toch rot voor jullie dat wan-

neer iedereen lol heeft jullie

moeten werken. Dus / 5,-

voor een pilsje. Wel in privé-

tijd natuurlijk'.

Een wachtmeester van de

groep Neerijnen bekeurde op

een zaterdagavond in februa-

ri j.l. voor een diskotheek in

Haaften een fout-parkeerder.

De automobilist maakte van

de mogelijkheid gebruik om

de bekeuring per giro te vol-

doen. Hij stortte dertig gul-

den in plaats van het tarief

van vijfentwintig. Op de

achterkant van de girokaart

stond te lezen vanwaar deze

ongewone financiële uitschie-

ter. De wachtmeester zal ech-

ter niet van dit pilsje kunnen

genieten. Het geld van de

giro-rekening wordt namelijk

door het ministerie van justi-

tie zelf geïnd. Een meevaller

van vijf gulden voor de toch

al zo geplaagde minister van

financiën.

(PvdV)

(RAvV)

de eerste exekutieve ambte-

naar bij de staf van het dis-

trikt die is aangesteld de

werkzaamheden die verband

houden met de reserve-

Rijkspolitie te verrichten.

Tot nog toe werd die taak

als 'bij baan' vervuld door

ambtenaren die waren aange-

wezen voor het uitvoeren van

andere opdrachten. Ook

werden f.l.o.'ers wel

ingeschakeld.

Eerste exekutieve

ambtenaar res.-RP

aangewezen

APELDOORN. - Opper-

wachtmeester W. Domburg

van het distrikt Apeldoorn is
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'De Bloaspepkus'

op toernee

staf) met gevolg, Hofkapel

en een ME-groep brachten

op 25 februari een bezoek

aan het revalidatie-centrum

-St, Lucas in Hoensbroek

waar kollega Martin Verzijl,

na een ongeval tijdens een

ME-opleiding, wordt ver-

pleegd.

Martin en zijn vrouw Maria

werden door de vroegere

kollega-ME'ers en de Prins

in het fruit gezet. Bovendien

werden hem de versierselen

bij een onderscheiding om-

gehangen. Er volgde - in de

rolstoel - een polonaise

onder de klanken van de
Hofkapel.

Op de terugreis deed de

groep de opleidingsschool in

Horn aan waar de Algemeen

Inspekteur uit de vergadering

met de d.c.'s van Roermond

.en Maastricht werd gehaald

en voorzien van de onder-

scheiding van de Bloas- het feest met de geestelijk ge-

pepkus. handikapten van Huize De

En dan was er natuurlijk nog Donksbergen in Son.

EINDHOVEN. - De in-

vloeden van het Nijmeegse

kraak-'feest' zijn direkt te

merken geweest op het

karnavals-feest van de

Rijkspolitie-karnaval-

vereniging 'De Bloaspepkus'.

Op hun jaarlijkse feest, dat

deze maal werd gevierd in

'Den Heuvel' in MierIo,

moesten ze het onder andere

doen zonder de aanwezigheid

van een zevental leden van

hun raad van elf. Die waren

afgereisd naar de Keizer

Karel-stad. Ondanks de ge-

kraakte stemming werd het

een grandioos feest waaraan

ook de ME-weduwen dapper

meededen.

Prins Gerard den Urste (adj.

G. Bossink van de distrikts-

Nieuwe info van

RP -reservisten

gevolgd door de reservist

P. G. van der Vlies.

De nieuwe informant is ad-

ministratief werkzaam bij de

Rijkspolitie.
Overdag is hij

te bereiken op het groeps-

buro in Nunspeet (tel. 03412-

4444) en privé onder num-

mer 03412-7052.

IJMEGEN. - Een grap

van Rijks- en Gemeente-

politie in Nijmegen bracht

op I april nogal wat mensen

op de been. In de namiddag

Lietde gemeentepolitie van

ijmegen via de mobilofoon

weten dat bij het rekreatie-

centrum de Berendonck een

heteluchtballon was geland.

Een andere ballonvaarder

had zijn luchtvoertuig door

het afwerpen van veel ballast

nog net in de lucht weten te

houden. Groot was de pret

bij de politie die waarnam

dat nieuwsgierige

mobilofoon-luisteraars zich

na de melding bij de Beren-

donck verzamelden. Ze trof-

fen er een paaltje aan met

een paar speelgoed-

ballonnetjes,

(De Gelderlander)

Prins Gerard den Ursten in Huize De Donksbergen.

'Good old' Dirk van de Wit-

te heeft na een lange staat

van dienst als info voor de

reserve-Rij kspolitie afscheid

genomen van het RPm.

In die funktie wordt hij op-
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POR voor A.I.

VOORBURG. - Als over

enige tijd het gebouw van de

Algemene Inspectie ver-

bouwd, opnieuw aangekleed

en fris in de verf wordt op-

geleverd, zullen degenen die

er werken de beschikking

hebben over een personeels-

ontmoetingsruimte (POR)

waar het goed toeven moet

worden. Er komt ook een

bar.

'Intercom', het kommunika-

tieblad van de Al, vroeg het

personeel naar suggesties

voor een naam. Er kwamen

veel reakties. Velen zochten

de naam in de sfeer van ge-

bouwen of verblijven:

't Vooronder (afkomstig van

iemand die vroeger bij de

RPtW werkte"), Het Poort-

je, Het Al Welkomst Café,

't Kelderke, Kelderhuis, Het

Spoelhok, 't Bruin Café,

't Kroechie, Porkhok , Ons

Kroegje, Alle Inn, POR-Inn.

Anderen vonden een vernoe-

ming naar een drankje de

moeite waard: 't Pint je, De

Kopstoot, Alquavit. Er wa-

ren er ook die een verband

legden met de status die de

ontmoetingsruimte zou moe-

ten krijgen: Rijksbar en

Korpsbar. Sommigen zoch-

ten een duidelijk verband

met het politiewerk: Het

Blaaspijpje, Het Overuurtje

(wordt Eigen Tijd), Glaasje

op, Hermandad, 't Srnerisje,

Erpê, Promiel. Gezellig

wordt het misschien wel in

de Gesellighe Praeter ,

't Trefpunt of bij de Lichte-

kooi. De bedoeling van de

inzenders van De Pimpelaar

en Bacchusbar is nu al dui-

delijk. Misschien hebben de

mensen die St. Peters Pub,

Peter Place en Het Al-tje in-

stuurden nog een lange amb-

telijke weg te gaan.

Volkomen onduidelijk voor

ons zijn de mensen die in-

zonden: 't Slinkertje, 't Oe-

keitje, Sou Sou, Allekens

Bar, Bar DCO, Naadje Pet,

De Apenkloof. En iemand

die er totaal geen gat meer

inzag leek Het Laatste Alter-

natief wel wat.
(AH)

Kinderarbeid?

BREDA. - Wordt de aan-

stellingsleeftijd van adspiran-

ten verder verlaagd of moet

de Rijkspolitie door de in-

grijpende bezuinigings-

maatregelen overgaan tot

kinderarbeid? Het waren

vragen waarmee kollega's

van de groep Zundert wer-

den gekonfronteerd toen ze

de behandeling van een aan-

rijding overnamen van een

uiterst jeugdige 'kollega'. Hij

hield trouw de wacht bij een

auto die na een aanrijding in

de sloot belandde. (SGMW)

kort
&klein

gelezen

• In Zweden kunnen voor-

taan burgergetuigen worden

benoemd om bij moeilijke

politieakties (zoals huis-

zoekingen en arrestaties) als

waarnemers aanwezig te zijn.

(NAC)

• Het toenemende aantal

roofovervallen in New York

heeft de politie gebracht tot

een ongebruikelijke service-

verlening. Oudere inwoners

van een wijk in Coney Island

kunnen tweemaal in de week

boodschappen doen onder

politiebescherming. (Parool)

• De Volvo 345 legt het

voor gebruik als politieauto

af tegen de VW-Golf. Het

Nederlandse produkt is

reparatiegevoeliger , moet

sneller worden vervangen en

de brandstofkosten (ook

LPG) zijn hoger. Aldus

hoofdcommissaris Valken

van de Amsterdamse politie.

(HC)

• Een Italiaan zonder

verblijfspapieren sprong on-

langs in de buurt van Arn-

hem uit de trein naar Duits-

land waar hij door de politie

op was gezet. Hij kreeg ver-

volgens een lift van een auto-

mobilist waarbij hij zijn hart

uitstortte. Die automobilist

bleek een Rijkspolitieman te

zijn; hij is opnieuw aan-

gehouden. (Parool)

• De Spoorwegpolitiekorp-

sen in Europa gaan samen-

werken. Door die samenwer-

king hopen de Europese

spoorwegen meer greep te

krijgen op misdadigers. Bij-

komend voordeel: kosten-

besparing. (AD)

• Eerder al had de Eindho-

vense gemeentepolitie laten

weten niet meer te zullen rea-

geren op stil alarm, wegens

de vele storingen in de syste-

men. In haar Jaarverslag

1980 heeft de Utrechtse poli-

tie gemeld, hierdoor vorig

jaar duizend maal ten on-

rechte te zijn gealarmeerd.

Zij zal nu niet meer reageren

als een alarm vaak onnodig

afgaat. (Volkskrant)

• De Nederlandse Hart-

stichting is teleurgesteld over

het besluit van minister De

Ruiter om de Rijkspolitie te

verbieden kursussen voor

hartreanimatie te volgen. Het

bestuur van de stichting wil

proberen de minister tot an-

dere gedachten te brengen.

(Vrije Volk)

• Een 18-jarige vrouwelijke

wachtmeester van de RP-

groep Bergen heeft gefun-

geerd als 'slachtoffer' bij de

jacht op een man die in

Noord-Holland vrouwen

lastig viel. Op het strand van

Egmond aan Zee werd ze

aangesproken door een man

die aan het inmiddels beken-

de signalement voldeed.

Haar kollega's ontfermden

zich daarna over de man, die

toegaf een aantal aanrandin-

gen en verkrachtingen op

zijn geweten te hebben.

(Parool)

• In Gelderland, de zuide-

lijke IJsselmeerpolders en de

Utrechtse gemeente Veenen-

daal is het vanaf I februari

mogelijk bekeuringen per

bank of giro te voldoen.

(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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noteren: naam, adres en telefoon van uw info

ALGEMENE INSPECTIE DISTRICT GRONINGEN ALGEMENE VERKEERSDIENST

H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, Th. A. LEENDERS,
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen Bureau: Hoofdstraat 54,3972 LB Driebergen
tel. 070 - 694021 (thuis: 02520 - 1 71 681. tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 1 27981. tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 76861.

DISTRICT ALKMAAR DISTRICT 's-HERTOGENBOSCH DIENST LUCHTVAART

M. J. DE LEEUW, W. H. A. G. v.d. LOOIJ P. H. J. E. BEEREBOOM,
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251. tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 073 - 56 28 33). tel. 020 - 17 45 55 (thuis: 01725 - 12301.

DISTRICT AMSTERDAM DISTRICT LEEUWARDEN RIJKSPOLITIE TE WATER

P. GORISSEN, J. SCHEPER, U. DE LANGE,
Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden Bureau: Zuidergrachtswal 3, 8933 AD Leeuwarden
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 1370731. tel. 05100 - 2 23 45 (thuis: 05100 - 813951. tel. 05100 - 23044 (thuis: 05170 - 69 291.

DISTRICT APELDOORN DISTRICT MAASTRICHT SCHOLEN:

W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44, 6221 BR Maastricht Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 87 221. tel. 043 - 54222 (thuis: 04495 - 31 15). tel. 055 _33 09 03 (thuis: 085 - 81 06 90).

DISTRICT ASSEN DISTRICT MIDDELBURG Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,

F. SCHOLTENS, J. L. F. MOENS, Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH Middelburg tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 811.

tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11741. tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 266661. Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,

DISTRICT BREDA DISTRICT NIJMEGEN Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)

S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).

Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: 2° Walstraat 8-14,6511 LV Nijmegen Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891. tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 281. P. S. G. VAN DE RIJKEN,

DISTRICT DORDRECHT DISTRICT ROERMOND 2e Tieflaarsestraat 2, 4182 PE Neerijnen

J. C. DE GROOT, STAFBURO VOORLICHTING, tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99).

Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,

tel. 078 - 137444 (thuis: 01804 - 2 67 261. tel. 04752 - 2530. Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven

DISTRICT EINDHOVEN DISTRICT UTRECHT tel. 030 - 784848 (thuis: 030 - 7625481.

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE, Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061. tel. 03404 - 1 98 21 (thuis: 03438 - 1 28 651. tel. 055 - 33 09 59

DISTRICT 's-GRAVENHAGE DISTRICT ZWOLLE RESERVE RIJKSPOLITIE

Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST, P. G. VAN DER VLIES,
Bureau: v.d. Valk Boumanweg 180,2352 JD Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle Heemskerklaan 47, 8072 AB Nunspeet
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681. tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 521

Officieren beëdigd

APELDOORN. - Op 14

april j.1. vond op het terrein

van de opleidingsschool in

Apeldoorn de beëdiging

plaats van een zestal nieuwe

Rijkspolitie-officieren.

Op de foto van links naar

rechts:

H. Heij (distrikt Utrecht),

A. A. Saanen (Rijkspolitie te

Water), H. Dubbelman (Al-

gemene Inspektie), H. C.

Roovers (Dienst Luchtvaart),

allen benoemd tot officier

der Rijkspolitie le klasse en

R. Schel (distrikt Dordrecht),

E. H. J. de Glint (distrikt

Eindhoven), beiden officier

der Rijkspolitie 2e klasse.

(Foto Wim Schermer

Dienst Luchtvaart)

(AH)
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Den Haag I wint

Luctor-trofee

RP-Middelburg won

'Zeeuwen

Pistoolwedstrijden '

Distrikt Roermond

wint handbaltoernooi

Het wedstrijdverloop is tot

het laatst toe zeer spannend

geweest. De RP'ers H. Fran-

se (verkeersgroep), A. C. van

Kaam (groep Borsele), P.

Toorstra (groep Veere), D.

Coppoolse (groep Reimers-

waal) en J. Sleutel (groep

West-Zeeuws- Vlaanderen),

verzamelden tot de finale

evenveel punten als de deel-

nemers van de gemeente-

politie Middelburg.

Doordat Franse tenslotte een

punt meer wist te scoren

werd zijn team winnaar. De

derde plaats was voor de

GP-Goes.

Bij de wedstrijden 'persoon-

lijk' werd P. Poppe van het

Marine Bewakingskorps

eerste. Kollega H. Franse

legde als beste RP-schutter

beslag op de derde plaats.

MIDDELBURG. - Het

voetbalteam 'Den Haag I' is

op 10 april j.l. winnaar ge-

worden in de strijd om het

Rijkspolitie-voetbal-

kampioenschap van de af-
deling West 1.

Aan het toernooi dat op het

sportpark 'Het Schenge' in

Goes werd gehouden en dat

werd georganiseerd door de

Middelburgse RP-sport-

vereniging 'Luctor' , namen

zes teams deel.

Al spoedig bleek dat het

team dat het evenement zou

winnen hoge ogen zou gooi-

en. De wedstrijden tegen

Dordrecht I en II wonnen ze

met 3-1 en met 4-0.

Het team van Den Haag II

wist de score tegen hun

eerste elftal in evenwicht te

houden (I-I).

In de spannen-

de slotfase had Middelburg

nog alle kansen. De ploeg

zag echter geen kans van het

team van Dordrecht I te win-

nen. Ze verloren zelfs met

1-0, zodat Den Haag I met 7

punten winnaar werd.

ROERMOND. - Het

'5-Distrikten Handbaltoer-

nooi' , dat dit jaar in de

sporthal van Vlodrop werd

gespeeld is gewonnen door

het team van Roermond. Het

werd een sporttreffen tussen

de vertegenwoordigende

zeventallen uit de distrikten

Breda, Eindhoven, 's-Her-

togenbosch, Maastricht en

Roermond, georganiseerd

door de RPSZ.

Helaas bleken Breda en Den

Bosch niet in staat een team

te leveren waardoor deel-

name aan de magere kant
bleef.

Een volledige kompetitie re-

sulteerde in de eindstand:

I. Roermond; 2. Maastricht;

3. Eindhoven. (GAW)

MIDDELBURG. - Bij de

'Zeeuwen Pistoolwedstrijden'

die op 15 en 16 april j.l. op

de schietbaan van de GP-

Middelburg werden gehou-

den is het team van de RP-

Middelburg eerste geworden.

Aan de wedstrijden, die

sinds 1966 elk jaar worden

gehouden, namen negen

teams deel. Vier van de GP-

korpsen Goes, Middelburg,

Terneuzen en Vlissingen,

schutters van de Koninklijke

Marine, van het Marine

Bewakingskorps, van de

OCMA (Militaire Adminis-

tratie), van de Koninklijke

Marechaussee en van de

Rijkspolitie uit het distrikt

Middelburg. (JLFM)

Rest-stand: 2. Den Haag II

(6 p.); 3. Middelburg (6 p.);

4. Dordrecht I (5 p.);

5. Dordrecht II (4 p.);

6. Middelburg II (2 p.).

Het winnende team zal in

mei deelnemen aan het

korpskampioenschap.

(JLFM) Hoofd Algemene Dienst D. van de Meeberg reikt de 'Luctor-trofee' uit.
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'Putje jongens?'

Snel smakte ik de buitendeur weer

dicht. Een woest grommen had mij in

rekordtijd tot deze daad gebracht. In

een flits realiseerde ik mij dat er zich een

ingrijpende wijziging had voorgedaan in

de gezinssamenstelling van Maat.

Breed grijnzend deed hij kort daarop de

deur weer open. Hij hield een indruk-

wekkende viervoeter, die best reklame

zou kunnen maken voor Ultra Bright,

of zo, aan de halsband vast.

"Aangenaam, dit is Nero", grinnikte

hij.
"Je lijkt op je baas als je lacht t ", sprak

ik tot de hond, die zijn bovenlip alweer

optrok.

"Dus je bent ook het slachtoffer van

wat men noemt - het hand over hand

toenemende gevoel van onveiligheid -

of is deze aanschaf het gevolg van je be-

labberde schietresultaten ?"

Maat keek me verwijtend voor zoveel

onbegrip aan.

"Nero is al half afgericht", zei hij zo

eenvoudig mogelijk, maar ik hoorde

duidelijk dat hij een zweem van trots

onderdrukte.

" Verdraaid, als jij nu ook nog zorgt dat

je zover komt, kunnen jullie samen een

aardige politiehond worden", zei ik.

Na nog een paar van deze leuke opmer-

kingen werd mij het volgende half uur

uitgebreid uit de doeken gedaan waar de

hond geboren en getogen was, wie de

vader en moeder waren en dergelijke

flauwekul meer. Ik dacht altijd dat een

hond van een hond was, maar dat was

kennelijk verkeerd gedacht. Maat pro-

beerde aan de hand van citaten uit een

pas gekocht boek genaamd: 'Hoe word

ik honds' of iets dergelijks, mij dit dui-

delijk te maken.

Het zal ongeveer een week later zijn ge-

weest, dat er aangifte werd gedaan van

diefstal van enkelefuiken uit het Kanaal

bij de provinciale weg. De dader had de

stokken uit het water getrokken en die

op de wal laten liggen.

"Iets voor een speurhond", zei Maat

toen ik hem kwam halen om het onder-

zoek te doen. Ik bestreed deze stelling,

er van uitgaande dat een dief beslist niet

zo ver zou lopen en vast en zeker zijn

auto vlakbij op de provinciale weg had

geparkeerd.

"Iets voor Nero?", vroeg Maat.

Even later reden we met z'n drieën in de

GSA naar het Kanaal. Nero proefde of

een verkeersvest eetbaar was en pro-

beerde vervolgens de mobilofoon te be-

dienen. Maat trachtte Nero vast te hou-

den: ik probeerde met de GSA op de

weg te blijven.

Op de plaats van het delikt bleken wij

niet alleen te zijn. Grondwerkers waren

daar druk bezig een kabel te leggen.

Toen wij uitstapten werden deze werk-

zaamheden subiet gestaakt. De mannen

kwamen langzaam maar zeker, nieuws-

gierig naderbij.

" Putje jongens?" (Voor buitenlanders:

klusje heren), vroeg één van hen. Hij

wist dat hij het goed geraden had.

Ja, inderdaad, wij hadden een putje.

Terwijl Nero voorzien werd van een

spiksplinternieuwe lange lijn en hijgend

trachtte te ontsnappen, namen onze on-

voorziene toeschouwers zittend op een

rij, plaats in de slootkant.

Het was duidelijk: zij wilden niets van

het gebeuren missen. Bewonderende

blikken gingen naar Nero en zijn baas

en je kon bij vlagen sterke verhalen ho-

ren over verrichtingen van politiehon-

den in het algemeen en speurhonden in

het bijzonder. Ze troffen het toch maar

dat ze dit nu met eigen ogen konden

aanschouwen ...

De voorstelling begon.

Maat ging met Nero het veld in. Bij de

stokken werd Nero 'lucht' gegeven.

Daarna het korte commando van Maat:

"Nero ... zoek!"

Als een pijl uit de boog ging hij er van-

door, rechtstreeks naar de eerste boom;

poot omhoog en ... ja hoor!

Daarna verder, het veld in om na een

meter of tien een salto ten beste te geven

... omdat de lijn niet langer was ...

Nogmaals weerklonk de gezaghebbende

stem van de baas: "Nero ... ZOEK!!!"

Nero zocht naar van alles en nog wat en

rende als een bezetene rond. Maat stond

als een dompteur in de piste en had de

handen vol om niet in de lijn verstrikt te
geraken.

Het hoogtepunt van de voorstelling
volgde.

Nero liet zich vlakbij de fuikstokken be-

hoedzaam door de achterpoten zakken,

keek onschuldig om zich heen of er ook

iemand keek, hield de adem even flink

in en ... ja hoor!!!

Luid applaus weerklonk vanuit de sloot-

kant.

Een nieuw sterk verhaal over de 'ver-

richtingen' van politiehonden was gebo-

ren!

Maat heeft gisteren weer een nieuw

boek gekocht. Het heet: 'Hoe word ik

weer mens'!!! (uit RSOG-nieuws)

29

Rp.org_RPM81_05_mei_nr.09_compri 158



I

Paauw de, P.C. te Apeldoorn per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

Pik, A. te Ermelo per 1-4-81 bevorderd tot owmr. I.

Postma, L. H. wmr. te Ermelo per 1-4-81verplaatst

naar Rekken.

Schut, H. wmr. I te Putten per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Stegeman, H.H. wmr. te Lochem per 1-4-81 ver-

plaatst naar Twello.

Veld in 't, J. wmr. te Heerde per 1-4-81 verplaatst

naar Ermelo.

Verkerke, H. wmr. I te Apeldoorn per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Wiessenberg, M. wmr. te Ermelo verplaatst naar

Putten.

Wind, J. te Apeldoorn per 1-9-80 bevorderd tot

adm. hfd. ambt.

personalia

Algemene Inspectie

Berge ten, A.M. te Voorburg per 1-4-81 bevorderd

tot AAB 2.

Buuren van, H. te Voorburg per 1-4-81 bevorderd

tot AAB 1.

Faber, A.T. hfd. comm. A te 's-Gravenhage per 1-

5-81 de dienst verlaten.

Gerritsen-de Groot, R.H.J. te Voorburg per 1-5-

81 bevorderd tot AAC 2.

Knoote, J.A. te Voorburg per 1-4-81 bevorderd tot

AAB 2.

Liman, J.L. te Voorburg per 1-5-81 bevorderd tot

AAA 1.

Meines, P.A. te Voorburg per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 2.

Tol v.d., P.B.J. te Schiphol per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 1.

Traanman-Amatmoestar, K. te Voorburg per 1-

4-81 bevorderd tot AAC 2.

Wilde de, A.H.W. telex-telefoniste te Voorburg

per 2-3-81 de dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Bakker de, M. te Opperdoes per 1-4-81 aangewe-

zen als postcdt. te Noorder-Koggenland en ver-

plaatst naar Sijbekarspel.

Clappers, F. res. wmr. te Wieringen per 15-3-81 de

dienst verlaien.

Jansen, M.B. AAC 1 te Alkmaar per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Meerveld, L. te Stede Broec per 1-4-81 aangesteld

als res. wmr.

Reep v.d., Th.A.M. te Alkmaar per 1-5-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Sijm, N.P.J. te Stede Broec per 1-4-81 aangesteld

als res. wmr.

Vries de, T.Y. te Stede Broec per 1-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Westerveld, H.F. te Alkmaar per 1-4-81 bevorderd

tot AAC 1.

Witte, J.J. res. wmr. te Texel per 15-3-81 de dienst

verlaten.

Distrikt Amsterdam

Eckstein, P.Ch. te Amsterdam per 16-3-81 aan-

gesteld als schr. A.

Frank, W.F. te Diemen per 15-3-81 aangesteld als

res. wmr.

Hadderingh, W. adj. te Amsterdam per 1-5-81 de

dienst verlaten.
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Hartog de, M.Y. te Aalsmeer per 1-5-81 bevorderd

tot schr. A.

Hoogervorst, J.J. res. wmr. I te Bennebroek per

1-4-81 met f.l.o.

Moens, P.J. wmr. I te Amsterdam per 11-4-81 ver-

plaatst naar Wijk bij Duurstede (distr. Utrechtl.

Steinvoort, H.J.B. res. wmr. I te Amsterdam per

1-4-81 met f.l.o.

Thirij, G.W.C. wmr. te Halfweg per 1-4-81 ver-

plaatst naar rech. groep Amsterdam.

Vollebregt, P.M. dir. oft. der Rijkspol. le kl. te

Amsterdam per 1-10-80 aangewezen als Hfd. Alg.

Dienst, tevens plv. cdt.

Wouters, C.J. te 's-Graveland per 15-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Broek v.d .• P.J. te Zutphen per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 1.

Brom, W.H.M. wmr. te Heerde per 1-4-81 ver-

plaatst naar Brummen.

Bruysten, H.C. wmr. te Heerde per 1-4-81 ver-

plaatst naar Nijkerk.

Eikenaar, J.J. wmr. te Lochem per 1-4-81 ver-

plaatst naar Almen.

Elverding, R.L. wmr. te Ermelo per 1-4-81 ver-

plaatst naar 't Harde.

Gerven van, N. te Ermelo per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Graaf de, A. wmr. te Heerde per 1-4-81 verplaatst

naar Lichtenvoorde.

Graaf de, A.M. wmr. te Lochem per 1-4-81 ver-

plaatst naar Wezep.

Hendriks, W. wmr. te Heerde per 1-4-81 verplaatst

naar Voorst.

Horsthuis, I.F.F.M. wmr. te Lochem per 1-4-81

verplaatst naar Vorden.

Krasse de, G.J. wmr. te Ermelo per 1-4-81 ver-

plaatst naar 't Harde.

Leuverik, J.W.C.M. wmr. I te Aalten per 1-5-81

de dienst verlaten.

Logtenberg, D. te Nunspeet per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Masselink, J.W. wmr. I te Twello per 1-5-81 met

f.l.o.

Meeberg v.d .• D. oft. der Rijkspol. le kl., docent

N.P.A. te Apeldoorn, ingedeeld bij de staf van het

distr. Apeldoorn, per 1-3-81 verplaatst naar Middel-

burg, aangewezen als Hfd. Alg. Dienst, tevens

plaatsvervangend distr. cd!. te Middelburg.

Munnik de, F.J. wmr. I te Hulshorst per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Oost, H. te Wezep per 1-4-81 bevorderd tot adj. en

verplaatst naar staf Apeldoorn.

Distrikt Assen

Bakker, H owmr. te Eelde per 1-4-81de dienst ver-

laten.

Blanken, J. adj. te Assen per 1-4-81 met f.l.o.

Buss, G.A. wmr. te Coevorden per 1-4-81 ver-

plaatst naar Annen.

Derksen, R.M. wmr. te Coevorden per 1-4-81 ver-

plaatst naar Ruurio (distr. Apeldoorn!.

Drogt, D. te Roden per 1-4-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Loosdrecht (distr.

Utrecht!.

Gerdes, H.J.D. wmr. te Coevorden per 1-4-81ver-

plaatst naar Uithuizen (distr. Groningenl.

Haijma, H. wmr. te Beilen per 1-4-81 verplaatst

naar Zwaagwesteinde (distr. Leeuwarden!.

Kuipers, H. res. wmr. te Borger per 15-3-81 de

dienst verlaten.

Lenting, B. wmr. te Beilen per 1-4-81 verplaatst

naar Gasselternijveen.

Meinders, A. wmr. te Coevorden per 1-4-81 ver-

plaatst naar Oldehove (distr. Groningen!.

Pot, J.J. te Assen per 1-5-81 bevorderd tot AAC 1.

Slik, B. te Dalen per 1-5-81 bevorderd tot wmr. I.

Strik, H. AAC 2 te Assen per 1-8-81 de dienst ver-

laten.

Timmer, G. owmr. te Rolde per 1-4-81 met f.l.o.

Walle v.d .• J. owmr. te Coevorden per 1-4-81 ver-

plaatst naar Zuidlaren .

Werkman, A. wmr. te Beilen per 1-4-81 verplaatst

naar Zeegse.

Wolde ten, E.S. wmr. te Beilen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Appingedam (distr. Groningen).

Woudsma, G.H. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Assen

per 1-4-81 aangewezen als Hfd. Afd. Recherche-

zaken staf distr. Assen.
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Distrikt Breda

Belzen van, P.N. wmr. te Steenbergen per 1-4-81

verplaatst naar Oostburg (distr. Middelburg!.

Brekelmans, H.J.M. res. wmr. te Udenhout per

15-3-81 de dienst verlaten.

Denissen, C.J. res. wmr. te Udenhout per 15-3-81

de dienst verlaten.

Essed, H.V. AAC 1 te Udenhout per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Graaf de, A.A. wmr. te Steenbergen per 1-4-81

verplaatst naar 's-Gravenpolder (distr. Middelburg!.

Jansen, E.J.L. wmr. te Steenbergen per 1-4-81

verplaatst naar Reimerswaal (distr. Middelburg!.

Janssen, W.M.G.M. wmr. I te Oisterwijk per 1-4-

81 verplaatst naar Soestdijk (VDKH).

Kerstens, A.J. res. wmr. te Zevenbergen per 15-3-

81 de dienst verlaten.

Koning, R.J. te Zevenbergen per 1-5-81 bevorderd

totwmr.1.

Kuijpers, J.A.A.G. te Zundert per 1-4-81 bevor-

derd tot AAC 1.

loenhout van, C. adj. te Breda per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Maas, A.G.J.M. res. wmr. te Udenhout per 15-3-

81 de dienst verlaten.

Moria, L.A.N. res. wmr. te Goirle per 15-3-81 de

dienst verlaten.

Mijvis, H.W.A. wmr. te Oudenbosch per 1-4-81

verplaatst naar Gilze.

Okkenburg van, H. wmr. te Oudenbosch per 1-4-

81 verplaatst naar Nieuw-Vossemeer.

Rijnen, C.J.J. te Oisterwijk per 15-3-81aangesteld

als res. wmr.

Stroosnijder, M.A.A. wmr. te Oudenbosch per 1-

4-81 verplaatst naar 's-Heerenshoek (distr. Middel-

burg!.

Voeten, C.J.P.M. wmr. te Steenbergen per 1-4-

81 verplaatst naar Hulst (distr. Middelburg!.

Zuidland van, J.C. wmr. te Oudenbosch per 1-4-

81 verplaatst naar Axel (distr. Middelburg!.

Distrikt Dordrecht

Beek v.d .• P. te Dordrecht per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Beekum van, J.A. te 's-Gravendeel per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Berg v.d., C.J. wmr. te Brielle per 1-4-81 ver-

plaatst naar Groot Ammers.

Bragt, C. te Dordrecht per 1-1-81 bevorderd tot

AAC 1.

Bruggen van, A. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-

81 verplaatst naar Ameide.

Bonis, R. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-81 ver-

plaatst naar Hardinxveld-Giessendam.

Bouman, P. wmr. te Numansdorp per 1-4-81 ver-

plaatst naar Hei- en Boeicop.

Engel, P.J. wmr. te Brielle per 1-4-81 verplaatst

naar Meeuwenplaat.

Gouweloos, J. te Hellevoetsluis per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Koning de, P.J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-81

verplaatst naar West Zeeuws Vlaanderen (distr.

Middelburg).

Konijn, A.M. wmr. te Middelharnis per 1-4-81 ver-

plaatst naar Papendrecht.

Kooman, E. wmr. te Middelharnis per 1-4-81 ver-

plaatst naar Kedichem.

Koorevaar, A.G. te Nieuwpoort per 1-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Koppelaar, T. te Dordrecht per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 2.

leeuw de-van Weenen, E. wmr. te Oud-Beijer-

land per 1-4-81 verplaatst naar Zuid-Beijerland.

lijster de, T.W. te Dordrecht per 1-6-81 bevorderd

tot owmr., aangewezen als ambtenaar V.M.

Mesker, C.L. te Dordrecht per 16-4-81 aangesteld

als rijksambt. 11.

Meulenbelt, J. te Dordrecht per 1-4-81 bevorderd

totowmr.

Muilwijk, J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-4-81

verplaatst naar Hulst (distr. Middelburg!.

Noordermeer, A.F. wmr. te Brielle per 1-4-81 ver-

plaatst naar Rozenburg.

Neut v.d .• G. adj. meldkamer te Dordrecht per 1-6-

81 met 1.1.0.

Olsthoorn, A.A.M. te Dordrecht per 1-6-81 aan-

gewezen als hld. Meldkamer.

Ouwerkerk, J.M. te Molenaarsgraaf per 1-5-81

bevorderd tot wmr. I.

Palm, D.H. te Hellevoetsluis per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Rietveld, H.A.J.M. oft. der Rijkspol. 2e kl, te Dor-

drecht per 1-5-81 verplaatst naar Voorburg (Alge-

mene Inspectie!.

Roodkerk, J.A. te Oostflakkee per 15-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Ruyter de, C. wmr. I te Numansdorp per 1-4-81

verplaatst naar Dordrecht.

Rijn van, J.B. wmr. te Middelharnis per 1-4-81ver-

plaatst naar Hendrik Ido Ambacht.

Sintemaartensdijk, J. te Vianen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Sterkenburg, B.C. te Nieuwpoort per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Stoppelenburg P. wmr. I te Dordrecht per 1-5-81

met 1.1.0.

Stout, P.B. te Papendrecht peer 1-4-81 bevorderd

tot wnv. I.

Stuurstraat, J.J. te Hardinxveld-Giessendam per

1-4-81 bevorderd tot wmr. I en verplaatst naar Gies-

senburg.

TImmermans, C.A. wmr. te Barendrecht per 21-

4-81 verplaatst naar Dordrecht.

Trommel, C. wmr. te Brielle per 1-4-81 verplaatst

naar Middelharnis.

Velde v.d .• M.B. te Rotterdam per 1-3-81 bevor-

derd tot AAB 1.

Venekamp, R. te Rozenburg per 1-4-81 bevorderd

tot owmr., aangewezen als 2e owmr. groepsstand-

plaatsrayon Rozenburg.

Visser, R.A. wmr. te Middelharnis per 1-4-81 ver-

plaatst naar TIel (RPtW!.

Vliet van, J. wmr. te Middelharnis per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Waumans, H.P.F. te Poortugaal per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Geervliet.

Wende v.d .• K. te Hendrik Ido Ambacht per 1-4-81

bevorderd tot wmr. I.

Zanten van, J.J. res. wmr. te Oostflakkee per 15-

3-81 de dienst verlaten.

Distrikt Eindhoven

Engels-Snoeijen, A.C.M. te Budel per 15-3-81

aangesteld als res. wmr.

Jalink, G .A. te Gemert per 15-3-81 aangesteld als

res. wmr.

Vennix, W.F.M. per 15-3-81 aangesteld als res.

wmr. verkeersgr.

Vermeer, C. te Son en Breugel per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Vissers, A.H.G. per 15-3-81 aangesteld als res.

wmr. verkeersgr.

Vrijsen, M.H.A. te Eindhoven per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

ALOYS ROEMAAT B.V.

ERKEND VERHUISBEDRIJF

ERKEND VERHUISBEDRIJF VOOR:

• Binnen- en buitenland
• Verw. opslagl. voor inboedels

• Confectie- en textielvervoer
• Meubeltransporten

• Immigratie verpakkingen

Rijksambt""",.",.".,ing

I 05443-3030 I
B.G.G. 05443-1387. TELEX: 72101

POSTBUS 68

7130 AB lICHTENVOORDE

VAN HEYDENSTRAAT 17A

Wouw v.d., J.C. res. wmr. I te Bladel per 15-3-81

de dienst verlaten.

Distrikt 's-Gravenhage

Bals, J.A.J. te Nieuwkoop per 1-4-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar St. Maartensdijk (dis-

tr. Middelburg!.

Bierlee, W.J.M. te 's-Gravenhage per 1-5-81 be-

vorderd tot AAC 1.

Bor, A.N. te leiderdorp per 1-10-80 bevorderd tot

rijksambt. 111.

Both, B.L. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-81

verplaatst naar Voorhout.

Cras, K.R. te 's-Gravenhage per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 1.

Don Griot-Treurniet, W. AAC 1 te Berkel en Ro-

denrijs per 1-5-81 de dienst verlaten.

Fakkel, J. te Rijswijk per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Fioole, J. te De lier per 1-4-81 bevorderd tot wmr.
I.

Flux, J.J. wmr. te Schoonhoven per 1-4-81 ver-

plaatst naar lekkerkerk.

Gangelen van, H.G. oft. der Rijkspol. 2e kl, te Lei-

derdorp per 1-3-81 verplaatst naar Voorburg, aan-

gewezen als hfd. Bureau Jeugdzaken Algem. In-

spectie.

Graaf de, W. te Dordrecht per 1-4-81 bevorderd

tot adj.

Hadelkamp van, P.J.M. te Leiderdorp per 1-4-81

bevorderd tot owmr.

Hansen, W.R. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-81

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Herkemij, T.W. wmr. te Leiderdorp per 1-4-81 ver-

plaatst naar Hillegom.
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Jongh. C.B. te Leiderdorp per 1-4-81 bevorderd

tot owmr.

Knechten, T.J.H. te 's-Gravenhage per 1-4-81 be-

vorderd tot owmr.

Koree, W.Je te Leiderdorp per 1-4-81 bevorderd

tot wmr. I.

Kort, H.P. te 's-Gravenzande per 1-4-81 bevorderd

tot owmr.

Kuijper de, P.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-5-

81 verplaatst naar Schiphol (Dienst Luchtvaart).

Landmeter de. J.R. te Hillegom per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Uithoorn (distr.

Amsterdam).

loon van, J. wmr. te Schoon hoven per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bergambacht .

Ooms, G.J. wmr. te Schoonhoven per 1-4-81 ver-

plaatst naar Boskoop .

Ouden den, J.B. owmr. te Bodegraven per 1-4-81

verplaatst naar leiderdorp.

Pirovano, F.W.M. wmr. te Voorschoten per 1-4-

81 de dienst verlaten.

Ploeg v.d., B.P. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-

81 verplaatst naar Hillegom.

Rijn van, A.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-4-81

verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Scherpenisse, J. te Berkel en Rodenrijs per 1-4-81

bevorderd tot wmr. I.

Schouten, J. te Reeuwijk per 1-5-81 aangesteld als

wmr.

Slingerland van, H.R. wmr. te Nieuwerkerk a.d.

l.Jsselper 14-3-81verplaatst naar Wouw (distr. Bre-

~). .

Stekelenburg, A. wmr. te Schoonhoven per 1-4-

81 verplaatst naar Voorschoten.

Tweel van, J.T. wmr, te Noordwijkerhout per 1-4-

81 verplaatst naar Schoonhoven .

Uittenbogaard, H. AAC 1 te lisse per 1-1>-81de

dienst verlaten.

Veek v.d .• H.P. wmr. I te leiderdorp per 1-5-81

verplaatst naar Warmond .

Verschuur, W.J.A. te 's-Gravenhage per 1-5-81

bevorderd tot AAC t.

Verweij, A. wmr. te Schoonhoven per 1-4-81 ver-

plaatst naar Voorschoten. .

Vrolijk, J. te Voorschoten per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Waarsenburg, R.A.J. wmr. te leiderdorp per 1-4-

81 verplaatst naar Gouderak.

Westhoff, E. wmr. te Leiderdorp per 1-4-81 ver-

plaatst naar Boskoop.

Zwienen vàn, G.B. wmr. te Schoonhoven per 1-4-

81 verplaatst naar Berkel en Rodenrijs.

Distrikt Groningen

Boverhuis, A.R. te Niekerk per 1-4-81 bevorderd

tot owmr.

Bronserna, A.W. te Middelstum per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

Ceunick van Capelle E.S. wmr. te Marum per 1-

4-81 verplaatst naar Leek.
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Dalhuisen. AAC 2 te Groningen per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Doornbos, F. wmr. te Scheemda per 1-4-81 ver-

plaatst naar Muntendam.

Fledderus, Mr. Th. oft. der Rp. 2e kl. te Gronin-

gen per 1-7-80 aangewezen als Hfd. Afd. Verkeers-

zaken staf distr. Groningen.

Höster, R. wmr. te Scheemda per 1-4-81verplaatst

naar Appingedam.

Jaroch, M.J.l. wmr. te Scheemda per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bedum.

Jongbloed. B. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81

met f.1.0.

laan v.d., C.J. wmr. te Bedum per 1-4-81 ver-

plaatst naar Zoutkamp.

Niemeijer, B.G. wmr. te Scheemda per 1·4-81 ver-

plaatst naar Blijham.

Oosterwijk, H.J. te Uithuizen per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Usquert.

Prak, H.H. wmr. te Bedum per 1-4-81 verplaatst

naar Grootegast.

Rispens, J. AAC 1 te Wehe per 1-6-81 de dienst

verlaten.

Rozerna, J.H.H. wmr. e Marum per 1-4-81 ver-

plaatst naar Oude Pekela.

Schutter, F.l. wmr. te Marum per 1-4-81 ver-

plaatst naar Slochteren.

Snijders, W.l. wmr. te Bedum per 1-4-81 ver-

plaatst naar Zuidhorn.

Stevens, D. wmr. te Marum per 1-4-81 verplaatst

naar Grijpskerk.

Zagers, H. wmr. te Marum per 1-4-81 verplaatst

naar Leek.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bal, A.M.E. owmr. te Erp per 1-S-81 verplaatst

naar rech. gr. 's-Hertogenbosch.

Bot de, H.M. te 's-Hertoçenbosch per 1-4-81 be-

vorderd tot adj.

Bijl de, T.J.M. te 's-Hertogenbosch per 1·3-81 be-

vorderd tot schr. A.

Dimmers, V.M. te St. ichielsgestel per 1-4-81

aangesteld als res. wmr.

Dreumel van, J.W. res. wmr. te Grave per 1-4-81

de dienst verlaten.

Jansen, 1.H. te 's-Hertogenbosch per 1-4-81 be-

vorderd tot adj. en verplaatst naar Voorburg. (AI-

gem. Inspectie).

Kloppenburg, J.W.H. te Cuijk, per 1-5-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Linden, T.J.A.P. res. wmr. te Rosmalen per 1-4-

81 de dienst verlaten.

Slagter, J. te 's-Hertogenbosch per 1-4-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Thissen, G.P.W. owmr. te Berlicum per 1-S-81

aangew. als ambt. Surveillance planning, verplaatst

naar 's-Hertogenbosch.

Veerdonk v.d., J.M. wmr. I te Veghel per 1-5-81

de dienst verlaten.

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gtd.)

Visser, M.H. te Werkendam per 15-3-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Waals, C.J. adj. gr. cdt. te Heesch per 1-5-81 met

f.l.o.

Distrikt leeuwarden

Annema, T. owmr. te Leeuwarden per 1-4-81 met

f.l.o.

Duin v.d .• H. te Oosterwolde per 1-3-81 bevorderd

tot schr. A.

Dijkstra, A.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81ver-

plaatst naar Warga.

Hilarides, D. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Leeuwar-

den per 1-1-81 aangewezen als Hfd. Afd. Alg. Za-

ken staf distr. Leeuwarden.

Honderna, A.A. res. wmr. te Franeker per 1-4-81

de dienst verlaten.

Hoop de, C. res. wmr. te Wymbritseradeel per 1S-

3-81 de dienst verlaten.

Kerstma, J.J. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81

verplaatst naar Makkum.

Kientz, G.J. te Heeg per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Klomp, H.W. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81 ver-

plaatst naar Arum.

landman, S.A. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81

verplaatst naar Grouw.

Osinga, W. wmr. te Damwoude per 1-4-81 ver-

plaatst naar Terschelling.

Oud, W.Y. te Leeuwarden per 1-4-81 bevorderd tot

adj.

Palma, l. res. wmr. I te Menaldumadeel per 15-3-

81 de dienst verlaten.

Riemersma, J. res. wmr. I te Franeker per 1-4-81

de dienst verlaten.

Ringma, R. wmr. te Joure per 1-4-81 verplaatst

naar Echtenerbrug .

Scheltema, W.W. oft. der Rijkspol. le kl, te Leeu-

warden per 1-3-81 aangewezen als Hfd. Afd.

Rech.zaken staf distr. Leeuwarden.

Schippers, C. res. wmr. te Bolsward per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Sluis v.d .• R.A. wmr. te Joure per 1-4-81 ver-

plaatst naar Woudsend .

Srnit, J.T. wmr. te Damwoude per 1-4-81 ver-

plaatst naar Koudum.

Veen v.d .• H. wmr. te Damwoude per 1-4-81 ver-

plaatst naar Rauwerd.

Visser, H. res. wmr. staf. Leeuwarden per 1-4-81

de dienst verlaten.

Wal v.d .• G.A. wmr. te Oosterwolde per 1-4-81

verplaatst naar Nes.

Weide v.d .• K.S. wmr. te Joure per 1-4-81 ver-

plaatst naar Harlingen (RPtW).

Distrikt Maastricht

Steine, H.J.M. AAC 1 te Maastricht per 1-6-81 de

dienst verlaten.

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/rn vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.}. Telefoon 03447-1256.
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Thijssen, G.J. owmr. pcdt. Bocholtz per 1·5-81

met f.l.o.

Quadvlieg, W. adj. grcdt. Voerendaal per 1·5-81

met 1.1.0.

Distrikt Middelburg

Brusselaars, J.H. te Zierikzee per 1·4-81 bever-

derd tot wmr. I.

Epskamp, A.C.J. te Clinge per 1-4·81 bevorderd

totwmr.1.

Gelder van, H.M. oft. der Rijkspol. le kl. te Mid·

delburg per 1·3·81 verplaatst naar Voorburg, belast

met de waarneming van de funktie als Hfd. Bureau

M.E. en Bijstandsverl. Afd. Toezicht Geûniforrneer-

de Dienst (Algem. Inspectie).

Helmich, W.C.L. te Kloosterzande per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Krijger, H. te Middelburg per 1-4·81 bevorderd tot

owmr.

leeuwen van, A.A. wmr. te Zierikzee per 1-4-81

verplaatst naar Zoutelande.

Munck de, A.C.P. wmr. te Tholen per 21-4-81

verplaatst naar Middelburg.

Platschorre, P.J.G. wmr. te Zierikzee per 1-4-81

verplaatst naar Breskens. .

Rievers, M.C.M. te Yerseke per 1·4-81 bevorderd

totwmr.1.

Roelse, D.W. te 's-Heer Arendskerke per 1-5-8J

bevorderd tot AAC 1.

Roelse, D.W. te 's-Heer Arendskerke per 1-5-81

bevorderd tot AAC 2.

Tuns, A.A.M. wmr. te Middelburg per 1-4-81 er-

plaatst naar Zierikzee.

Verrneer, L.G.H. wmr. te Hulst per 1-4-81 de

dienst verlaten.

Vetter de, A.I. wmr. I te Sas van Gent per 1-6-81

de dienst verlaten.

Zondervan, G. wmr. te Zierikzee per 1-4-81 ver-

plaatst naar Axel.

Weesie, A.J. te Middelburg per 1-3·81 aangesteld

als telefonist.

Distrikt Nijmegen

Aalbers, L.J.G.M. te Maurik per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Adolfs, P.A.T.M. te Doesburg per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Baakman, W.J.C. wmr. te Bergh per 1·4·81 ver-

plaatst naar Ulft.

Bakker, J. wmr. te Doesburg per 1-6-81 verplaatst

naar Malden .

Brouwer, H.T. te Opheusden per 1-4-81 bevorderd

totwmr.1.

Burg ter, J. adj. te Nijmegen per 1-4-81 verplaatst

naar Arnhem.

Cuppen, O.K.M. te Wijchen per 1·4·81 bevorderd

totwmr.1.

Dang, W.J. te Nijmegen per 1·2-81 bevorderd tot

AAC 1.

Delforterie, J. wmr. te Groesbeek per 20-6-81 de

dienst verlaten.

Dokter, G.W. wmr. te Groesbeek per 1-4-81 ver-

plaatst naar Wijchen.

Eldijk van, A.J.M. te Wijchen per 1-4-81 bever-

derd tot wmr. I.

Gerritsen, J.J. wmr. te Groesbeek per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bemmel.

Haaren, F.H.J. wmr. te Bergh per 1-4-81 ver-

plaatst naar Dreumel.

Haas de, P.P. wmr. te Wijchen per 1-5-81 ver-

plaatst naar Schiphol (Dienst Luchtvaart).

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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,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, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertoqenbosch.Baden Powe/lstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

Heikoop. J. schr. A te Geldermalsen per 1·4-81 de

dienst verlaten.

Hendriks, D.J. wmr. te Kerkdriel per 1-5-81 ver-

plaatst naar 's-Heerenberq.

Horstink, E.J.G.M. wmr. te Bergh per 1-4-81 ver-

plaats naar Didam.

Jacobi, H.C. wmr. te Groesbeek per 1-4-81 ver-

plaatst naar Opheusden.

Jansen, l.J. wmr. te Doesburg per 1-4-81 ver-

plaatst naar Elst.

Janssen·Steenbergen, M.G.M. te Huissen per 1-

4-81 bevorderd tot wmr. I.

Jongkind, G.J. wmr. te Buren per 1·4-81 de

dienst verlaten.

Heijden v.d .• T.A.L. te Nijmegen per 1-3-81 bevor-

derd tot owmr.

Kampschreur, J.A.M. wmr. te Bergh per 1·4-81

verplaatst naar Beneden-Leeuwen.

Keijser, Th.A. owmr. te Zeddam per 1-4-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Klarenbeek, H.J.M. wmr. te Groesbeek per 1-4-

81 verplaatst naar Wijchen.

Kokke, A.M.P.P. owmr. te Buren per 1·4-81 de

dienst verlaten.

Mettrop, B.A.F.M. te Huissen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Mulder, F. wmr. te Doesburg per 1-4-81 verplaatst

naar Groesbeek.

Overdulve, M.A. wmr. I te 's-Heerenberg per 1-4-

81 verplaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).

Pauw, C. wmr. te Rhenen per 1-4-81 verplaatst

naar Didam.

Poolman, A.L. te Beek per 1-4-81 bevorderd tot

wmr.1.

Roodakker, H.J. wmr. te 's-Heerenberg per 11·4-

81 verplaatst naar Markelo (distr. Zwolle).

Rothman, H. res. wmr. te Wisch per 1-4-81 met

f.l.o.

Verheijen, R.P. wmr. te Doesburg per 1-4-81 ver-

plaatst naar Beek.

Vreeman, G. te Druten per 1-4·81 bevorderd tot

wmr.1.

Weijers, G.H.M. wmr. te Doesburg per 1-4-81 ver-

plaatst naar Malden .

Willemsen, T. te Westervoort per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Witjes, l.J.M. wmr. te Beesd per 1-4-81 verplaatst

naar Nijmegen.

Zegel, G. te Wehl per 1·4-81 bevorderd tot wmr. I.

Distrikt Roermond

Ernste, K.G.J. te Roermond per 1-4-81 bevorderd

totowmr.

Claus, P.A. te St. Odiliënberg per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

Dirkse, M.E. wmr. te Maasbracht per 1-4-81 ver-

plaatst naar Horst.

Vergoossen, C.J.M. te Vergoosen per 1-11-80

aangesteld als RA 11.

Distrikt Utrecht

Boos, J.B.J. te Vleuten per 1-4-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar De Meern.

Bos, K. wmr. te Bunschoten per 15-3·81 de dienst

verlaten.

Duinsbergen-Bogaart, A. te Montfoort per 1-1-

81 bevorderd tot AAC 2.

Gorcom van, F. wmr. te Rhenen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Ermelo (distr. Apeldoorn).

Heij, R.e.G. te IJsselstein per 15-3·81 aangesteld

als res. wmr.
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Hopman, H.J.P.l. wmr. te Doorn per 1-4-81 ver-

plaatst naar Voorschoten (distr. 's-Gravenhage!.

Koers, B. wmr. te Hhenen per 1-4-81 verplaatst

naar Hengelo (distr. Apeldoorn!.

Kolkman-Oosthoek, M.J.G. te Zeist per 1-4-81

bevorderd tot AAC 1.

Kruijf de, G.M. res. wmr. te Bunnik per 15-3-81 de

dienst verlaten.

Leerkotte, M.W.B. wmr. te Driebergen per 14-2-

81 verplaatst naar Rijssen (distr. Zwolle).

Meijler, C. wmr. te Doorn per 1-4-81 verplaatst

naar Pijnacker (distr. 's-Gravenhage).

Muijs, E. wmr. te Loosdrecht per 1--4-81verplaatst

naar Amerongen.

Nimwegen van, C. te Zeist per 1-4-81 bevorderd

tot AAC 2.

Overeem, G. wmr. te Rhenen per 1-4-81 verplaatst

naar Zutphen (distr. Apeldoorn).

Pauw, C. wmr. te Rhenen per 1--4-81 verplaatst

naar Didam (distr. Nijmegen!.

Peeters, M.A.B.J. AAC 2 te Utrecht per 1-2-81

verplaatst naar Breda.

Ruiter de, R.J.J. wmr. te Doorn per 1-4-81 ver-

plaatst naar Pijnacker.·

Rijn van, G.C.J. wmr. te Doorn per 1-4-81 ver-

plaatst naar Bergschenhoek (distr. 's-Gravenhagel.

Sajtos, P. wmr. te Doorn per 1-4-81 verplaatst naar

Nieuwkoop (distr. 's-Gravenhaqe).

Siepermann, R.M. wmr. I te Zeist per 5-1-81 ver-

plaatst naar Achterberg .

Slappendel. G.J. wmr. te Rhenen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Uithoorn (distr.' Amsterdam).

Sondervan, R.J. te Vleuten per 1-4-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar De Meern.

Spies, G. res. wmr. te Driebergen per 1-4-81 de

dienst verlaten.

\l,olmer, G.H. te Maarn per 1-3-81 bevorderd tot

AAB 1.

Vrielink, G. te Maarn per 1-4-81 bevorderd tot

AAB 1.

Distrikt Zwolle

Alferink, E. te Zwolle per 1-2-81 bevorderd tot

schr. A.

Andringa, G.J. wmr. te Goor per 1-4-81 verplaatst

naar Scherpenzeel (distr. Apeldoorn).

Berfelo, A. wmr. te Vriezenveen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Haaksberqen.

Blokhuis, Iot.A.M. wmr. te Rijssen per 1-4-81 ver-

plaatst naar De Lutte.

Boiten, G.R. wmr. te Denekamp per 1-4-81 ver-

plaatst naar Urk.

Bosboom, H.N. wmr. te Rijssen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Goor.

Doosje, E.A. wmr. te Goor per 1-4-81 verplaatst

naar IJhorst.

Dijk van, O. wmr. te Vriezenveen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Den Ham.

Eefting, B. wmr. te Rijssen per 1-4-81 verplaatst

naar Zwartsluis.

Eikens, B.J. wmr. te Vriezenveen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Hattem (distr. Apeldoorn).

Eijzinga, H. te Almelo per 1-5-81 bevorderd tot

AAC 1.

Gielink, B.J.M. wmr. te Goor per 1-4-81 ver-

plaatst naar Lemmer (distr. Leeuwarden).

Giessen v.d., P. wmr. te Raalte per 1-4-81 ver-

plaatst naar Wijhe.

Habers, T.H.J.M. wmr. te Raalte per 1-4-81 ver-

plaatst naar Dalfsen .

Hulleman, J. res. wmr. te Dalfsen per 15-3-81 de

dienst verlaten.

Jong de, J.J. wmr. te Vriezenveen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Pijnacker (distr. 's-Gravenhage!.
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Klumper, J.W. res. wmr. I te IJsselmuiden per 1-

4-81 de dienst verlaten.

Koning, J. wmr. te Goor per 1-4-81 verplaatst naar

Aalten (distr. Apeldoorn).

Kuiper, H. adj. te Zwolle per 1-4-81 de dienst verla-

ten.

Medendorp, F.J. wmr. te Goor per 1-4-81 ver-

plaatst naar Denekamp.

Radelaar, W.B.J. te Vries per 15-3-81 aangesteld

als res. wmr.

Ritsema, P.A. wmr. te Raalte per 1-4-81 verplaatst

naar Middelstum (distr. Groningen).

Rook, E. wmr. te Raalte per 1-4-81 verplaatst naar

Dedemsvaart.

Seheggetman, J. te Haaksbergen per 15-3-81

aangesteld als res. wmr.

Woerds ter, B.J.J. wmr. te Rijssen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Vorden (distr. Apeldoorn).

Woudstra, C. wmr. te Vriezenveen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Zenderen.

Algem~ne Verkeersdienst

Brink, H. wmr. I te Driebergen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assenl.

Dorrestijn, M.W. te Driebergen per 1-11-80 bevor-

derd tot fotograaf B. le kl.

Haaring, J. adj. te Driebergen per 1-4-81 met f.I.o.

Hofman, O.M. te Driebergen per 1-4-81 bevorderd

tot fotograaf B 2e kl.

Ketting-Sehmidt, A.M. te Driebergen per 1-4-81

aangesteld als sehr. A.

Kokshoorn, H.J.M. te Grathem per 1-3-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Maastricht (distr.

Maastricht!.

Kuilenburg van, M.A.I. te Driebergen per 1-11-80

bevorderd tot AAB 1.

Meijer, T.R. owmr. te Driebergen per 1-4-81 met

Ho.
Min van, A. techno hfd. ambt. voor bijz. diensten

te Driebergen per 1-5-81 de dienst verlaten.

Mulders, F.A.J.M. te Driebergen per 1-4-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Pot, J. adj. te Driebergen per 1-4-81 de dienst ver-

laten.

Remmerden van, M.M. te Driebergen per 1-4-81

aangesteld als rijksambt. 11.

Sijbesma, T. AAA 2 te Driebergen per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Tellingen van, J.N. te Driebergen per 1-5-81 be-

vorderd tot AAA 2.

Zaborszky, I.E. te Driebergen per 1-4-81 bevor-

derd tot telex-telef.

Dienst luchtvaart

Brederode, C.W. te Schiphol per 1-5-81 aan-

gesteld als rijksambt. 111.

Eckhart, R.W. te Schiphol per 1-2-81 bevorderd

tot rijksambt. IV.

Frikken-Stevens, G.H. rijksambt. 11te Schiphol

per 1-6-81 de dienst verlaten.

Jansma, G. te Schiphol per 1-2-81 bevorderd tot

rijksambt. IV.

Roovers, H.C. per 1-2-81 benoemd tot oft. der

Hljkspol. le kl. en aangewezen als Hfd. Afd. Info.-

verzorging Dienst Luchtvaart.

Tukker, F. te Schiphol per 1-2-81 bevorderd tot

rijksambt. IV.

Rijkspolitie te Water

Elburg, A.M. owmr. te Vreeswijk per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Geldermans, A. wmr. I te Amsterdam per 1-4-81

verplaatst naar IJmuiden.

Meurs van, A. te Driebergen per 1-4-81 aangesteld

als AAC 1.

Meijer, E.F.H. wmr. te Terneuzen per 1-5-81 ver-

plaatst naar Lelystad.

Reizer, J. H. wmr. te Lelystad per 1-5-81 verplaatst

naar Groningen.

Roodvoets, M.A.T. wmr. te Amsterdam per 1-4-

81 verplaatst naar Harlingen.

Saanen, A.A. te Amsterdam per 1-2-81 benoemd

tot oft. der Rijkspol. le kl., aangew. als cdt. van de

Afd. Amsterdam in het distrikt Amsterdam der

RPtW.

Vries de, F. wmr. te Spijkenisse per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Scholen

Bloemsma, W. oft. der Hijkspol, 2e kl. te Neerij-

nen per 1-1-81 aangewezen als Oft. Opl. en T rai-

ning Bijz. Eenheden aan de Centrale Opl, Mobiele

Eenh.

Geer v.d .• S. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Neerijnen

per 1-2-81 verplaatst van Neerijnen naar Eindhoven,

aangewezen als Hfd. Bureau Alg. Dienst staf distr.

Eindhoven.

Paulissen, J.H. rijksambt. 11te Apeldoorn per 1-6-

81 de dienst verlaten.

Uijttewaal, N.M. rijksambt. 11te Bilthoven per 1-6-

81 de dienst verlaten.

De enige band
die geleverd wordt
met de unieke
schriftelijk

(gntinenml-:'
POSTBUS 71 - 3800 AB AMERSFOORT - TEL. 033-12934"

KWALITEITSGARANTIE
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Kruiswoordpuzzel

Geen ingewikkelde doordenker deze

keer, ook geen doorloper, maar een

rechttoe - rechtaan - kruiswoordpuzzel

met hier en daar toch wel wat lastige

vragen.

Horizontaal: 2. levensomstandigheden;

11. schooien; 12. stellen; 13. aantal; 15.

plaag; 16. lofdicht; 18. zintuig; 20. ik;

22. nogal wat; 24. bijwoord; 26. mik-

punt; 27. bijwoord; 28. koning van Ju-

da; 30. Griekse letter; 32. Chinese maat;

33. familielid; 34. vlaktemaat; 36. tijd

van het werkwoord; 38. Egyptische

christenen; 39. vals; 41. baan voor

balspel; 42. omroeporganisatie; 43.

roem; 45. voor de middag; 47. nauw;

49. plaats in Overijssel; 50. tot afscheid;

51. fraai; 53. altijd; 56. middag; 58.

voorlichtingsfunktionaris; 60. dwaas;

62. deel van een fuik; 63. Griekse godin;

65. achterbout van een varken; 67.

transport; 69. bedachtzaam; 70. Euro-

peaan.

Vertikaal: 1. deel van een huis; 2. Euro-

peaan; 3. vuur; 4. huid; 5. voegwoord;

6. als het u belieft (Lat. afk.); 7. niet

vast; 8. Bijbelse figuur; 9. voorzetsel;

10. vistuig; 14. smalle vloerbedekking;

16. voorzetsel; 17. water in Friesland;

18. voorzetsel; 19. pers. voornaam-

woord; 20. omroeporganisatie; 21. vette

vloeistof; 23. prik; 24. water in Noord-

Brabant; 25. muzieknoot; 26. dagteke-

nen; 29. duivel; 31. bedwingen; 33. wil-

de haver; 34. teerling; 35. bewust den-

kend subject; 37. internationale trein;

40. leger; 42. boek; 44. kreupel; 46.

metselspecie; 48. geprogrammeerde in-

struktie; 49. slee; 50. dunne lat; 52. on-

derofficier; 54. lengtemaat; 55. oude

maat; 57. onzes inziens; 59. Egyptische

god; 61. vreemde munt; 63. gegroet; 64.

Europese gemeenschap; 65. persoonlijk

voornaamwoord; 66. persoon; 68. mu-

zieknoot; 69. inhoudsmaat voor granen.

_
_1

2 3 4 5 6 7 8 lil e
10 _

11 _ 12_
_13

_ 14
_15

_ _
11> 17 _ _ ~tI 19 _ _ ~ 21

22 23 _ I:M ,;0 _ ~

127 _ 8 129 _ _ 30 131 _ 32_ 33 _ 34 p:> _ f'ti ::.( __ 38 _ 39 _
I'"" _41

_ 42 42 _ I~ _ 44

1"5 146
_47

48 _ _ [49 _
I""

pl 2
_53

54 55 _ l:.ti 57

P"
_ i-i9 _ bil _"I _ D4t_ e63 64 e e165

1
ö6 _ _

I'" IDII e1"9

!-
_ 70 _ _

ie de oplossing op een briefkaart vóór

IS juni a.s. inzendt naar de puzzelre-

dakteur RP-magazine, De Pothof 19,

6971 HE Brummen, dingt mee naar de

boeken- of platenbon van f 25,-.

Oplossing en winnaar
van maart-puzzel

Ondanks de moeilijkheidsfaktor, waren

er toch nog 48 goede oplossingen van

onze maart-puzzel 'Op de plaats rust'.

(Dank voor de vaak aardige reakties,

kritieken en persoonlijke groeten).

De oplossing luidde ,,'t Kan er mee

door" en (na loting uit de goede inzen-

dingen) kwam als winnaar uit de mand:

L. M. Steketee, Vlas laan I, 9991 BW
Middelstum. -," --

Hij reageerde als volgt:

Het Puzzlen is een mooi vermaak,

En daarom doe ik het ZO vaak.

Veel soorten zie je, telkens weer,

Als kryptogrammen en zo meer.

En doorlopers, die zijn zo fijn,

Die mochten er wel vaker zijn.

U had er nu één, die was sterk,

U noemde hel politiewerk.

Nou, dal was dan ook wel waar,

Maar loch kreeg ik hel voor elkaar.

Er komt een zinnetje in voor,

Dal ik U geef: " 'I Kan er mee door"

35
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• GEHOORD: 'Een debat is vaak een gesprek
waarin twee mensen tegen elkaar praten en naar
zichzelf luisteren.'

• HUMOR: Wachtmeester tegen een mevrouw op
fiets: "Uw achterlicht brandt niet."
De vrouw stapt af, kijkt en zegt instemmend:
"U hebt gelijk . . ."

• GEHOORD op de A.I.: 'Als het zo door-
gaat, kan het zo niet langer doorgaan'.

• KLACHT: 'We mogen niet klagen.'

• GEHOORD in Zwolle: 'Ik had hem een
.brugfunktie toegedacht. Maar hij gedraagt zich
als een ophaalbrug'.

• GEHOORD van een M.E.-docent: 'Onze mensen
zijn net eieren. Hoe meer je ze opwarmt, hoe harder
ze worden.'

• Theologie op de kaderschool: 'Iedereen moet hier
hervormd worden.'

ZOGENAAMD (34)

Anatomische kollega's

Been v.d. Duim
Bil Fakkeldij
Blaas Hollegien
Borst Hoofd
Buikema Koppenol

Kuijt
Pols
Scheen
Stuit
Voeten
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IN DIT NUlVIMlB

Waar blijft het
pak van ons hart?

Een uniform dat goed oogt, maar dat
tevens een goed werkpak is. Niet meer
en niet minder. Daar wordt al jaren
over gepraat. Waar blijft het? En hoe
zou het er dan uit moeten zien?
We hebben een aantal vragen uit de
praktijk voorgelegd aan de enige echte
kleermaker die dagelijks het RP-
uniform letterlijk aan den lijve ervaart:
postkommandant Rob van de Wateren,
tevens lid van de Kontaktgroep Kleding
Rijkspolitie.
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NPB's Leen v.d. Linden?

Hoe rechts is de jonge politiegeneratie?
En hoe links is de Ned. Politiebond?
Een openhartig interview met NPB-
voorzitter Leen v.d. Linden.
Over de m.e.-enquête, over de
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Kledingdeskundige Rob an de Wateren:

'Erm

Een pak
van ons hart?

Een onderwerp dat bijna voort-

durende aandacht van de exeku-

tieve politiemensen heeft, is Het

Uniform: onze werkkleding. Het

tenue dat moet dienen om aan re-

presentatieve verplichtingen te

voldoen, maar dat ook geschikt

moet zijn om ermee onder een

auto te kruipen. Kortom: kleding

die oogt en waarin te werken valt.

Reeds in juni/juli 1976 kreeg het

uniform ruimschoots aandacht in

ons blad. Volgens de Rijkspoli-

tiekledingkommissie zou er spoe-

dig andere kleding komen, die re-

presentatief moest zijn, maar ook

een optimale bewegingsvrijheid

zou bieden.
We zijn nu bijna vierjaar verder.

Het Schiller-overhemd (bij het

zomertenue) heeft zijn entree ge-

daan en onlangs werden bij Rijks-,

en Gemeentepolitie de eerste

jacks uitgedeeld om proef te dra-

gen.

"Waarom moet het allemaal zo

lang duren", vraagt wacht-

meester De Jong uit Leeuwarden

zich af "Waarom nu weer zo'n

proeftijd. In Amerika dragen po-

litiemensen al jaren jacks. Erva-

ring genoeg, zou je zeggen. Maar

ondertussen blijft voor de men-

sen in het veld alles bij het oude.

Als ik 's winters ingepakt zit in

trui, tuniek en kunstleren jekker

tee er

met koppel en pistool en ik kom

per ongeluk te vallen, rol ik van-

zelf verder. "

Motorsurveillant IJbema van de

Verkeersgroep Al aar: "Als ik

voor m'n werk op pad ga, trek ik

heel wat kleren 0 er elkaar aan.

Waarom hebben e een gewoon

motorpak?" Tweemaal heeft hij

al naar zijn wapen moeten grij-

pen in zijn werk: ,,_ taar voordat

ik het ding in handen had ... "

De onderscheiding te ens en de

verdere uitmonsteri op het uni-

form. Adjudant E. A. Boesaard

van de opleidingssc 001 in Apel-

doorn: "Het Uni orm met alles

erop en eraan is een te en van

macht en gezag. Die macht moet

blijven. Daarom moet het zilver

en het goud er op blijven zitten.

Niet voor de man die in het pak

zit, maar om zijn eindprodukt,

zijn taak, te kunnen leveren. "

"Onzin", zegt Kees van Rijsber-

gen, wachtmeester uit Helden-

Panningen. "Op die manier krijg

je onpersoonlijke verhoudingen

met de mensen voor wieje werkt.

Waarom kan het politie-uniform

geen verburgelijking ondergaan?

Waarom zouden we geen blauwe

blazer met badge kunnen dra-

gen? Naar mijn idee is het beter

als er gezegd wordt 'Daar komt

iemand' dan 'daar is iets'.

6
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werkuniform komen'

"We dragen een net uniform,

maar het zit niet gemakkelijk", is

de nuchtere konstatering van

Rob van de Wateren, postcom-

mandant in Haastrecht. Opper

Van de Wateren is deskundig op

het gebied van het uniform. Hij

heeft een kleermakersopleiding

gevolgd, is kleermaker geweest,

was bedrijfsleider (80 perso-

neelsleden) van een konfektiefa-

briek en werkte in de militaire

kleermakerij. Hij maakt nu deel

uit van de Kontaktgroep Kleding

'Netjes, maar niet gemakkelijk ..
,

door Bert Huizing

"Ons uniform ziet er in zijn algemeen-

heid best goed uit. Maar probeer nu

eens met het tuniek aan, met de koppel

tot onder je oksels opgeschoven onder

een auto te kijken, - en dan ook nog je

pet op te houden!"

"Vooral het tuniek belemmert je in je

bewegingen. Daarom moet er iets anders

komen. Een uniform dat je de optimale

vrijheid in bewegen biedt. Iedereen is

het daar over eens. Het komt er ook

wel. Alleen heeft het even tijd nodig om

de plannen te maken en door te voeren.

Ondertussen zijn er al wat veranderin-

gen te konstateren en ook in technisch

opzicht is er aan ons huidig uniform al

het nodige verbeterd. Onze kleding

hangt echter nauw samen met de traditie

op het punt van uniformen. Die door-

breek je niet zo gauw. De reorganisatie

Rijkspolitie en is lid van een sub-

groep met kollega's van RP en

OP die de gebruikerseisen bijeen-

bracht voor een ontwerp uniform

voor de gehele Nederlande poli-

tie. Een man die dus beide zijden

van de kledingmedalje kent.

Voor hem hebben we in het korps

wat vragen van 'meepraters' ver-

zameld over het Rijkspolitie-

uniform. Als uniformdrager en

als lid van de kontaktgroep Kle-

ding was hij best bereid de ant-

woorden te geven.

van de politie zou een mooi moment

zijn om nieuwe ontwerpen door te voe-

ren. "

Aldus kollega Rob van de Wateren, die

namens de Algemeen Christelijke Poli-

tiefederatie deel uitmaakt van de Kon-

taktgroep Kleding Rijkspolitie.

In de kontaktgroep zitten maar weinig

politiemensen uit de lagere rangen, die

het uniform dagelijks 'in het veld', aan

den lijve ervaren. De meeste leden van

de kontaktgroep dragen - voor zover

ze niet in burgerkleding gaan - hun

uniform vooral bij representatieve ge-

beurtenissen. Ze surveilleren nauwelijks

op een fiets, of in een auto. Ze zijn min-

der betrokken bij stoeipartijen in café

of op straat. Bestaat er van die kant be-

"#
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Het vorige uniform-ontwerp, zoals dat in 1976 werd gepresenteerd.

grip voor het verlangen van de politie-

mensen van de surveillance?

Van de Wateren: "Zoals ik al zei. Het

uniform zoals we dat thans kennen is in

haar uitvoering van historische af-

komst. In het RP-uniform zijn duidelij-

ke Marechaussee-invloeden terug te vin-

den. Sommigen - maar dat geldt niet

alleen voor de leden van de groep kle-

ding - hebben er moeite mee om dit

traditionele pad te verlaten. Men vindt

dat van die historie iets terug te vinden

moet blijven in de kleding. Persoonlijk

heb ik daar niet zo'n moeite mee. Ik

vraag me alleen af of er een oplossing

voor dit probleem te vinden is. Mis-

schien moet je het systeem uit de militai-

re dienst overnemen. Daar kennen we

de 'servicedress' naast een soort werkte-

nue. Nou is het mijn bedoeling ook weer

niet om het huidige uniform te verwisse-

len voor een soort van ME-pak. Maar

daarvoor ligt er het voorstel om te ko-

men tot een geheel nieuw uniform dat

8

herkenbaar voor het publiek en repre-

sentatief is. Terwijl het de politieman of

-vrouw toch een maximum aan bewe-

gingsvrijheid biedt in het werk. De kon-

taktgroep kan alle kanten op."

RPm: Er zijn al plannen?

Van de Wateren: "Er ligt een lijst met

gebruikerseisen. De subkommissie, be-

staande uit leden van Rijks- en gemeen-

tepolitie, heeft - na een onderzoek on-

der politiemensen - die lijst samen-

gesteld. We zijn daarbij uitgegaan van

een man of vrouw, die (wat betreft de

Rijkspolitie) bij de landdienst werkt. De

speciale onderdelen komen later aan de

beurt. Wat ons betreft willen we alles

vergeten wat er nu is. Maar hoe moet

dat uniform eruit zien? Het moet 's zo-

mers en 's winters kunnen worden ge-

dragen. Vrouwen man moeten gelijk

worden gekleed. En dan kun je natuur-

lijk allerlei eisen gaan stellen. Zo kun je

verlangen dat de kleding èn isolerend èn

(Foto's AVD)

waterafstotend èn brandvrij is. Nou, ik

denk niet dat je tot een uniform komt

dat aan alle mogelijke verlangens zal

voldoen. Ik denk wel dat je een kleding-

pakket kunt samenstellen dat naar belie-

ven aan de omstandigheden kan worden

aangepast. De kommissie heeft daarom

enquêteformulieren rondgestuurd. In de

enquête waren geen vragen opgenomen

die verband hielden met de kleur, het

hoofddeksel (men vond een hoofddek-

sel belangrijk voor de herkenbaarheid

van de politieman) en de rang-onder-

scheidingstekens. Uit het onderzoekje

blijkt duidelijk het verlangen naar een

ander werktenue. "

Overnieuw beginnen

We gaan dus helemaal overnieuw begin-

nen?

"Daar komt het wel op neer. Aanvan-

kelijk is het idee geopperd een uniform-

ontwerper in te huren, die zou moeten
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Het-toen-nieuwe (winterjuniform van de motorsurveillant in 1967.

bekijken wat de mogelijkheden waren.

Maar die werd te duur, vond men."

En de ervaringen in het buitenland?

"Zeker. Daar worden soms uniformen

gedragen die voldoen aan de eisen die

wij stellen. Maar dan is er die plotselin-

ge vreemde weerstand van: Ja, maar

dan dragen we hetzelfde pak ... Nou

èn ... denk ik dan!"

En zo is er dan ineens een jack dat

proef gedragen moet worden.

"Inderdaad. En dan kan het zelfs voor-

komen dat het als model om verschillen-

de redenen wordt afgewezen. Maar ik

ben wel blij dat het er is. We kunnen in

elk geval over iets praten."

Hoe ziet hij zelf het toekomstige politie-

werkunijorm?

Van de Wateren: "Ik heb in het verle-

den wel eens gezegd, dat we een baret

zouden moeten krijgen als hoofddeksel.

Voor de politieman in de auto is het ge-

makkelijk te dragen. Het ding waait niet

af op straat. Dat ding is gemakkelijk op

te bergen voor de motorrijder die plot-

seling verkeer moet gaan regelen en

daarbij z'n helm niet op kan houden.

Maar was het verweer van anderen: het

is niet representatief, het doet te militai-

ristisch aan. En wat zien we dan later.

Dan schaffen de mensen van de arres-

tatie-eenheden een baret aan. Ik denk

dat voor een goede bewegingsvrijheid

een battledress het best zou zijn. Inmid-

dels is er nu dat jack. Als dat straks (in

plaats van in de stof waarin de ME-

kleding wordt vervaardigd) in een ande-

re stof wordt gebruikt, dan kan dat best

eens de oplossing zijn. We zitten alleen

met de moeilijkheid dat we het pistool

(straks de grotere Walther) kwijt moe-

ten. Als het weer aan de koppel moet,

bungelt het straks weer ergens op een

van je heupen. Mijn voorstel was: hang

het aan een draagriem. Nee, werd er ge-

~~~

~ ...,

s» .•. *~

'i)' <iI>

'#

(Foto's AVD)

zegd, een draagriem biedt de mogelijk-

heid voor een aanvaller om je vast te

grijpen. Zo lust ik er nog wel een paar,

heb ik toen bij mezelf gedacht.

En dan de broek. Ik heb eens een ont-

werp gemaakt voor een goede uniform-

broek voor de politie. Het idee was ei-

genlijk een beetje ingegeven door het

feit dat er weer wat meer vraag naar bal-

Ionbroeken en laarzen is. Ik kan me best

voorstellen dat men bij slecht weer en in

het veld er wat beter beschut bij wil lo-

pen. Maar waarom niet elke politieman

uitgerust met een paar schoenen met ho-

ge schachten (ME-boots). Daarover een

broek met een gerende pijp en de zaak is

opgelost. Voorts mag het pak best een

wat fors· karakter hebben. Je mag best

zien dat er een politieman aankomt. En

de onderscheidingstekens zitten me ook

niet in de weg. Ik vind het maar wat ge-

makkelijk als ik op een vreemd buro

kom en ik weet waar ik me kan meI-

den. "

9
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RPm-interview met NPB-voorzitter Leen van der Linden

'Ervaren p
zijn meest
Tekst: Koen Aartsma
Foto's: Techn. Recherche Amsterdam

tiemensen
toleranter'

RPm-redakteuren Aartsma (r) en Huizing in gesprek met PB-voorzitter

Van der Linden in het bondsburo te Amsterdam.

Wat is er met NPB-voorzitter Leen
van der Linden? Vindt hij inder-
daad, dat de jongste politiegenera-
tie 'afschuwelijk rechts' is, zoals het
Algemeen Dagblad meldde?
Wat zijn eigen vakbond betreft: 'is
de Nederlandse Politiebond niet
(meer) zo rood? En voelt 'rooie
Leen' - zoals konservatieve kolle-
ga's hem wel noemen - zich daar
nog wel thuis? Denkt hij er mis-
schien over, op te stappen? De
NPB-voorzitter heeft dat wèl over-
wogen, ... maar daar zat meer ach-
ter, zoals hij in dit interview ont-
hult.

Een langdurig gesprek over politie
en politiek, de ME-enquête, rechts
en links, het Wegenwacht-effekt,
jonge en oudere kollega's en de
kommunikatie met publiek en pers.

10

Amsterdam, derde htend na de parle-

mentsverkiezingen. Or. Jan Terlouw

heeft z'n buit binnen. De dagbladen

staan al weer bol van de spekulaties over

de komende kabine formatie. Maar de

vakbeweging laat zich niet uit het

nieuws verdringen.

- 'Staking na akkoord bij HTM beëin-

digd'.

- 'FNV-bond kwaad over ontslag bij

El Al'.

- 'FNV steunt sta ring van Saoedische

bemanning van vra htschip in Rotter-

dam'.

- 'Industriebond F.\ spreekt op we-

reldkongres in Washington met Ameri-

kaanse kollega' over de situatie bij

Ford in Nederland .

- 'De vervoersbonden F V zijn met

steun van de Rotterdamse havenwerkge-

vers een aktie begonnen tegen bedrijf

Deka-Hanno, dat experimenteert met

opjaagpremies' .

- 'Bouwbond FNV schort akties in de

bouw op' ,

Ziedaar de oogst van één ochtend kop-

pensnellen in de serieuze dagbladen. En

dàt op de loze vrijdag tussen Hemel-

vaart en het weekend, die door de

meeste Nederlanders erbij wordt ge-

snipperd,

Misverstand

Voor een vakbondsbestuurder als Leen

van der Linden is het een inhaaldag

voor zaken die zijn blijven liggen. Het

representatiepak heeft plaats gemaakt

voor een - keurige - spijkerbroek en

sportief overhemd. We ontmoeten el-

kaar in het bescheiden NPB-kantoor,

dat is gehuisvest tegenover het negen la-

gen dikke FNV-bastion aan het Plein

'40-'45 in de nieuwbouw van

Amsterdam-Slotervaart.

We moeten nodig eens bijpraten, na de

kritiek die we in de afgelopen maanden

in ons blad op de gezamenlijke politie-

bonden en op de NPB in het bijzonder

hebben gericht.

Van der Linden - zojuist aangereisd

vanuit zijn woonplaats Worm er - doet

niet rancuneus. Zijn gelooide huid is

bestand tegen kritiek en als die ook nog

terzake en goed bedoeld is, valt er te pra-

ten.

- "Ik wil allereerst even een mis-

verstand uit de wereld helpen" zegt hij

en zet z'n bekertje automatenkoffie

voor zich op de tafel, , want dat zit me

toch wel dwars ... "
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- ... Dat van die 'afschuwelijk recht-

se politie' bedoelt u zeker.

- "Inderdaad. Dat woord 'afschuwe-

lijk' heb ik in dit verband niet gebruikt.

Het Algemeen Dagblad heeft dat zinne-

[je hlindelings overgenomen uit KRI

(maandblad van de reklassering,

-AKA), zonder het bij mij te checken.

Helaas, want KRI zat hier mis mee. Men

heeft gesuggereerd dat ik dit gezegd zou

hebben. Dat is niet zo. Men suggereert

eveneens, dat men bij mij is geweest.

Dat is evenmin het geval. Onzorgvuldig

werk, kennelijk in haast geschreven,

met behulp van schaar en lijmpot. Ik

heb daar wel begrip voor, maar het mag

niet ten koste van ons gaan. Zo'n on-

zorgvuldige formulering kan een eigen

leven gaan leiden, zoals je nu hebt ge-

zien. "

- Goed, de NPB-voorzitter vindt de

ME'ers dus niet een 'afschuwelijk recht-

se' klub. Wat vindt hij dan wèl van wat

het WODC-rapport heeft bekendge-

maakt over de ideeën van de ME'ers die

op 30 april vorigjaar in Amsterdam zijn

ingezet?

- "Een aantal dingen uit het rapport

hebben me niet verrast. Je kent natuur-

lijk wel de meningen die er zo leven, ook

bij de jongeren. Wat me wèl verrast

heeft, zijn de uitspraken over de

tolerantie-grenzen, de vrijheid van me-

ningsuiting en het al dan niet goedkeu-

ren van demonstraties." (Zie RPm mei

'81, -AKA)

Geladen sfeer

- De politieke keuze van de onder-

vraagde ME'ers lijkt duidelijk: relatief

veel VVD, ook een hoger CDA-percen-

tage, terwijl de animo voor de PvdA

slechts eenderde bedraagt van het lande-

lijke cijfer. Terwijl zojuist een minder-

heid van de Nederlandse bevolking

heeft gekozen voor CDA en VVD, zegt

70procent van de nieuwe generatie poli-

tiemensen zich daar het meest thuis te

voelen. Heeft dat de NPB niet verrast?

') "Niet de teneur. Door ons werk we-

ten we natuurlijk wel ongeveer hoe de

politie denkt. Maar het was toch wel

sterker dan ik verwacht had."

- Sterker wàt?

- "Die afwijking ten opzichte van wat

'#
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de totale Nederlandse bevolking

denkt. "

- Had men dan de illusie dat de politie

een doorsnee zou zijn van de Neder-

landse bevolking?

- "Neeneenee. Dat het sterk naar één

kant zou liggen: was mij natuurlijk wel

bekend. Maar de gegevens over de jonge

leden van mijn eigen bond hebben me

toch wel gefrappeerd. Ik heb de indruk,

dat de jongeren zich rechtser hebben

geuit dan dat de wat ouderen - naar

mijn idee - zouden doen. U moet na-

tuurlijk niet vergeten, dat de enquête

kort na 30 april is gehouden, toen de

sfeer nog geladen was."

- Zou het ook niet zo kunnen zijn -

zoals we eerder in het RP-magazine

schreven - dat de enquête een wat ver-

tekend beeld kan geven, doordat slechts

de helft van de ME'ers heeft gerea-

geerd? Het zou interessant zijn om te

weten.. hoe die andere helft denkt. Wij

hebben die grote nonrespons vooral ge-

weten aan de wijze waarop de enquête is

geïntroduceerd, met name v. w.b. de

anonimiteit. Maar dat verwijt treft in de

eerste plaats het WODC.

- "Daar blijf ik buiten. Ik heb uw kri-

tiek destijds gelezen en misschien hebt u

wel gelijk. De politieman is inderdaad

zeer voorzichtig als het gaat om het

prijsgeven van zijn persoonlijke mening

over politieke thema's e.d., zeker wan-

neer die zouden afwijken van wat de

'groep' denkt. Misschien dat het totaal-

beeld toch een wat ander resultaat te

zien zou geven. Daarom zien we een

vervolg-onderzoek - zoals het WODC

dat ook in z'n rapport voorstelt - met

grote belangstelling tegemoet."

VVD-stemmers

- Blijft toch de wat merkwaardige situ-

atie, dat wat vaak de 'rooie bond' ge-

noemd wordt meer VVD-stemmers on-

der de leden te hebben dan PvdA-

kiezers. Maar daar is de NPB-voorzitter

kennelijk niet door teleurgesteld?

- "Je kunt zeggen, dat we de meest al-

gemene bond zijn. Onder onze leden

zijn de meningen keurig verdeeld over

VVD, D'66, CDA, PvdA en overigen.

Zo'n spreiding vind je elders niet.

- De NPB is dus niet zo 'rood' als wel

eens wordt gedacht.

12

- "Nee, niet rood, maar wel progres-

sief. Want de CD - emmers die lid van

onze bond zijn, behoren, denk ik, voor-

al tot het progr eve deel van die

christelijke partij. je die bij de D'66-

en PvdA-kiezers lel. aangevuld met wat

het rapport 'de • eine partijtjes links'

noemt, dan heb je al zo'n 600/0, - een

flinke meerderhei die je progressief

mag noemen binn e j ederlandse po-

litieke verhoudinge .,

- Hoe moeten we dan de 25% VVD-

stemmers in de 'PB plaatsen?

- "Je kunt stelle . dal ook een niet-

onbelangrijk per age VVD-stemmers

zich bij ons thui voe . Wellicht zijn dat

vooral de tolerante ralen van 't slag-

Vonhoff die net nog niet bij D'66 uitko-

men. Maar ook me n die wat minder

progressief denken runnen zich heel

wel thuis voelen bij e PB. Wij zijn er

natuurlijk in de ee e plaats voor de da-

gelijkse belangenbehartiging van de Ne-

derlandse politieam enaar. Ik heb de

indruk dat wij dar op een behoorlijke

manier doen. Onze eden weten, dat wij

in alle opzichten a er de ederlandse

politie staan. Dal is ook in de laatste ja-

ren toch wel duidelij gebleken. Veel

mensen tillen niet zo zwaar aan politieke

stellingname. Heel al leden komen

voor wat zekerhei . Hel Wegenwacht-

effekt. "

- De NPB heeft meer randleden - als

we de 'Wegenwachtleden ' even zo mo-

gen noemen - dan de meeste andere

vakbonden die bIJ de F: V zijn aan-

gesloten ...

- ,,0 ja, en dal i geen wonder. Terwijl

de Nederlandse beroep bevolking voor

40% is georganiseerd, is dat bij de poli-

tie 95%. Je kunt niet verwachten dat dat

allemaal sterk bewuste en betrokken le-

den zullen zijn. En dat geldt niet alleen

voor onze bond, maar ook voor de le-

den van onze christelijke zusterorgani-

satie, de ACP."

Na een aantal jaren ...

- Nog even terug naar het WODC-

onderzoek. In het recente rapport wordt

gesteld, dat de resultaten waarschijnlijk

gelden voor de gehele ME, misschien

wel voor de gehele politie. Een zeer aan-

vechtbare suggestie, die geen weten-

schappelijke basis heeft. Uit een eerdere

opmerking van de heer Van der Linden

zou je kunnen opmaken, dat hij deze

WODC-mening niet deelt.

- "Onze ervaring leert dal de politie-

man bij het ouder worden zich wat

maatschappelijker opstelt, meer be-

langstelling toont voor wat er zich bui-

ten de politie in onze samenleving voor-

doet, ook toleranter wordt, meer van

anderen kan verdragen."

- Door zijn beroeps- en levenserva-

ring?

- "Kijk, de politieman komt vaak uit

een wat behoudend milieu. Die visie

brengt hij meestal mee, als hij, jong en

doorgaans rechtstreeks vanuit het ou-

derlijk milieu, toetreedt tot de politie.

In het begin verandert er in het alge-

meen weinig in zijn denken. De oplei-

ding is kort en vraagt alle aandacht.

Ook de eerste jaren eist de praktijk zo-

veel van hem, dat er nog weinig tijd en

gelegenheid is voor uitgroeien en evalu-

atie. Dat verklaart ook het stemgedrag

van de ME'ers. Maar na een aantal ja-

ren verandert er vaak wat. De politie-

praktijk levert konfrontaties op met an-

dere groepen, andere meningen, andere

gedragingen. Je leert relativeren, je

krijgt een wat bredere horizon. Dat is

niet altijd het geval. Er zijn ook politie-

mensen die zich niet openstellen voor

wat er uit de samenleving op je af komt;

die zich afsluiten en verschuilen achter

een dik pantser. Gelukkig veranderen de

meeste politiemensen wèl door hun

praktijkervaringen. Velen leren de be-

trekkelijkheid van veel dingen zien, als

ze achter de schermen hebben gekeken.

Daardoor zijn de ouderen vaak wat ver-

draagzamer, wat milder ook. Dat ver-
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schil merken we ook op de ledenverga-

deringen in onze kontakten. Dat je in je

werk 'levenservaring' en 'levenswijs-

heid' opdoet, geldt niet alleen de politie.

Het betekent, dat er wat tijd nodig is,

oordat een politieman - en natuurlijk

ook een politievrouw - volledig geïnte-

greerd is in onze samenleving."

Vervolg onderzoek

- We spreken steeds over het recente

WODC-onderzoek, maar het is destijds

gelanceerd door de gezamenlijke politie-

bonden. Van wie is het in eerste instan-

tie uitgegaan, wie heeft het uitgevoerd

en wie betaalt de kosten?

- "Het initiatief is uitgegaan van het

WaDe. Daar wilde men een onderzoek

gaan instellen om de emoties van de

ME'ers te meten die op die beruchte

30ste april ' 80 in Amsterdam waren in-

gezet. Toen wij van dat voornemen

hoorden, hebben we kontakt gezocht

met het WaDe. Wij waren ook geïnte-

resseerd in een dergelijk onderzoek.

Men heeft met onze wensen rekening ge-

houden en wij hebben als gezamenlijke

politievakbonden de enquête bij de be-

treffende politiemensen geïntroduceerd.

Het onderzoek, de methodiek en de ge-

hele technische verwerking was in han-

den van het WaDe.

- En wie heeft het allemaal betaald?

- "Binnenlandse Zaken. Voor ons als

vakbonden is dat te duur. Dat komt op

zo'n vij ftig- tot zestigduizend gulden."

- De vakbonden waren natuurlijk blij

met deze goedkope gelegenheid. Toch

hadden zij, naar onze mening, meer in-

vloed moeten uitoefenen toen het ging

om de vraag: wel of niet anoniem.

- "Nou ja, wij hadden zoveel garan-

ties gekregen dat er niets mee kon ge-

beuren, dat we voor dat argument ge-

zwicht zijn.

- Maar u wist - beter dan het WODC

- dat een politieman door zijn beroep

zeer voorzichtig, zo niet argwanend is

geworden en daardoor niet zo gauw zijn

innerlijk bloot zal leggen in een enquête,

als daar zijn naam en veel antecedenten

bij worden verlangd. Had men dat hele-

maal anoniem gedaan, dan zou de

respons ongetwijfeld groter zijn ge-

weest, en dus ook de betrouwbaarheid

van de uitslag.

- De NPB-voorzitter knikt: "U zou

wel eens gelijk kunnen hebben. We heb-

ben daar in dat stadium niet zo bij stil-

gestaan. Dit zullen we zeker moeten

overwegen, als er een vervolg-

onderzoek komt, zoals het WaDe in

het rapport voorstelt. We willen dan

ook de vraagstelling wat anders gefor-

muleerd zien. We hebben nu de indruk,

dat men het formulier toch teveel als po-

litieman - die opzoekt of de wet het

toestaat ja dan nee - heeft zitten invul-

len."

Wil Van der Linden weg?

Als we even konkluderend samenvatten:

bondsvoorzitter Van der Linden is wel

wat verrast, maar niet geschrokken van

de uitslag over de politieke voorkeuren

van ME'ers. Als dat wèl het geval was

geweest, zouden wij ons hebben afge-

vraagd of een voorzitter die z'n achter-

ban - althans het jeugdige deel daar-

van - niet kent, wel op de juiste stoel

zit. Op onze redaktie hebben we zelfs

even de opmerking gemaakt, dat de

reaktie van Leen van der Linden ('af-

schuwelijk rechts') wel eens een kami-

kaze-poging zou kunnen zijn om van

deze lastige post verlost te worden.

Goed, de term 'afschuwelijk' komt niet

van de NPB-voorzitter. Toch stellen we

de vraag, of Van der Linden naar 'Ta-

petenwechsel' verlangt. Het zou best

kunnen dat de vakbeweging méér in het

vat heeft voor deze toch niet onbekwa-

me vakbondsbestuurder, die nu al zo'n

twintig jaar meeloopt bij de NPB en

daar in die tijd van manus-van-alles via

het penningmeesterschap tot de hoogste

post geroepen werd?

Leen van der Linden knippert niet met

zijn oogleden. Hij neemt eerst nog een

slok koffie, wacht enkele sekonden en

zegt dan beheerst: "Laten we één ding

voorop stellen. Er mag geen kloof ont-

staan tussen de bond en z'n voorzitter.

De tamboer-majoor die een andere weg

inslaat dan zijn drumband doet, kan be-

ter inpakken. Dat zou niet kunnen en

dat zou ik ook niet willen. In zo'n situa-

tie zou ik natuurlijk opstappen. Maar

daar is geen sprake van. Ik voel me uit-

stekend thuis op deze post bij deze

bond. "

-- Echt geen andere plannen? Ook niet

overwogen?

- "Ik zal het u sterker vertellen. On-

langs ben ik benaderd voor de funktie

van ondervoorzitter van de FNV. Het is

de bedoeling dat de FNV twee onder-

voorzitters krijgt, als direkte plaatsver-

vangers van Wim Kok. Een mooie pro-

motie. Toch heb ik 'nee' gezegd. Ik heb

mijn kollega's ervan kunnen overtui-

gen, dat ik voorlopig niet gemist kan

worden bij de NPB. Er is zoveel aan de

hand, de politie staat zo centraal in de

problematiek, dat ik nu niet weg kan lo-

pen. Daarom heb ik gezegd: laat me bij

de NPB. Mijn taak is daar nog niet af.

Om op uw vraag terug te komen: ik blijf

dus, zolang mijn leden mij deze taak

toevertrouwen. En ik doe dat uit volle

overtuiging." •

13
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Hypnose, wat is dat?

Er bestaan veel misverstanden

over het begrip Hypnose. Som-

migen scharen het onder de kate-

gorie 'boerenbedrog' zoals zij dat

via TV-shows hebben leren ken-

nen. Anderen menen, dat hypno-

se verwerpelijk is omdat het te

maken zou hebben met 'duivels-

kunsten', magie of duistere

machten. Het gaat in dit geval

echter om iets anders. Bedoeld

wordt hier Hypnose als feno-

meen, zoals zij al zeer lang be-

kend is als therapie in de genees-

kunde en sinds enkele jaren ook

op juridisch terrein.

Hypnose wordt op veel grotere

schaal toegepast dan velen be-

kend is. In de tandheelkunde bij-

voorbeeld, in de psychiatrie veel-

vuldig en ook bij de behandeling

van funktionele en organische

ziekten. Een merkwaardig voor-

deel bij het gebruik van hypnose

in de tandheelkunde is, dat bij

operaties ernstige bloedingen uit-

blijven. Tevens dient de hypnose

dan als alternatief voor de anes-

thesie.

Wat is hypnose dan wel?

Een hypnotische toestand heeft

veel overeenkomst met de gewo-

ne slaap. Er zijn echter ook be-

langrijke verschillen. Terwijl ie-

mand in de gewone slaap zich

vaak beweegt en draait, zal hij

onder hypnose vrij: elonbeweeg-

lijk zijn. Overi ens blijft de ge-

hypnotiseerde met I zijn zintui-

gen volledig toeg nkelijk voor

zijn omgeving, 000 mor zeer ge-

ringe prikkels. Tevens onder-

houdt hij volledig ontakt met

zijn omgeving en - hij tot nor-

maal gekoordineerd handelen in

staat.

Hypnose is dus een bijzondere

slaaptoestand, ~ rbij een ver-

mindering van he antal aktieve

relaties met de 0 geving op-

treedt, waardoor op een beperkt

gebied tot hogere prestaties kan

worden gekomen ijv. een ver-

sterkt geheugen).

Bijna iedereen ka onder hypno-

se worden gebra I, mits hij dat

zelf ook wil. Zonder deze

wilstoestand is he meestal niet

mogelijk iemand onder hypnose

te brengen. De h)p ose kent ver-

schillende gradaties. In het straf-

proces hanteert en een lichte

gradatie: de te oren persoon

verkeert dan in een maximale

ontspanning, ~ ardoor een

maximale konsentratie mogelijk

is (een vorm van 0 -erkonsentra-

tie) en waarbij de vrije wil niet

wordt aangetast, maar juist ver-

sterkt, zodat niet in strijd met

zijn persoonlijkheid of geweten

kan worden gehandeld.

14

Getuige

door G. Stegman,
Inspekteur Gemeentepolitie Rotterdam

Hypnose kan een belangrijk hulpmiddel

zijn bij het verhoren van getuigen. Dat

hebben praktijkgevallen - in het bui-

tenland vooral, maar ook in Nederland

- aangetoond. De vraag rijst echter: is

de toepassing van de hypnose-techniek

wel toelaatbaar, ook al geschiedt dat op

basis van vrijwilligheid?

Enkele jaren geleden was het gebruik

van hypnose bij het verhoren van getui-

gen en slachtoffers in Nederland nog

iets heel vreemds, dat alleen uit Ameri-

kaanse verhalen bekend was. Totdat het

in 1977 - en daarna bij herhaling -

ook in ons eigen land werd toegepast.

Vier voorbeelden uit de praktijk.

Vierlingbeek

Op 13 januari 1977 werd op een vuil-

nisstortplaats te Vierlingbeek het ont-

zielde lichaam van een 17-jarig meisje

aangetroffen. Een uitgebreid recherche-

onderzoek kon geen opheldering bren-

gen. Nadat enkele dagbladen hierover

hadden gepubliceerd, meldden zich twee

meisjes als getuigen. Zij konden zich

vaag herinneren, dat zij tijdens een

fietstocht hadden gezien hoe een man de

kofferbak van zijn auto snel had geslo-

ten en was weggereden, toen hij hen had

opgemerkt. Meer details wisten zij niet

te vertellen. Besloten werd tenslotte, een

van de meisjes - met haar goedvinden

- onder hypnose te horen. Resultaat

van dit verhoor was, dat de betreffende

auto op kleur en merk kon worden ge-

ïdentificeerd. Ook kon een gedeelte van

het kenteken achterhaald worden. Het

grootste gedeelte daarvan bleek echter

niet te lezen te zijn geweest door het ho-

ge gras. Ook kon een signalement van

de man worden gegeven. Hoewel door
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erhoor onder hypnose?

deze nieuwe informatie het verhoor als

zeer positief werd beoordeeld, kon het

misdrijf niet worden opgelost.

Tegelen

Op 29 mei 1977 werd een brigadier van

gemeentepolitie te Tegelen tijdens de

vitoefening van zijn dienst nabij de

Duitse grens door vijf schoten gedood.

Uit het onderzoek bleek, dat hij een

drugs-transaktie op heterdaad had ont-

dekt; hierbij zouden militairen zijn be-

trokken.

Na enkele maanden, toen het recherche-

onderzoek onvoldoende vooruitzichten

bood, werd besloten enkele getuigen on-

der hypnose te horen, uiteraard weer

met hun medewerking. Bij dit verhoor

herinnerde de getuige zich het kenteken

van een auto. Van een andere auto kon-

den kleur, binnenbekleding, beschadi-

gingen, merk en type worden geïdentifi-

ceerd. Tevens kon een getuige duidelijke

signalementen geven van mensen die bij

de auto's aanwezig waren geweest. Het

onderzoek kon hierdoor gericht worden

voortgezet. Dit had tot resultaat, dat het

misdrijf kon worden opgelost.

Kerkrade

Op I november 1978 werd een aanslag

gepleegd op het douanekantoor in Kerk-

"#

rade, waarbij douaniers werden neerge-

schoten. Het enige houvast in dit onder-

zoek was de korte konfrontatie van de

douane-beambten met de daders, van

wie een zich nog had gelegitimeerd. De

gegevens bleken echter te summier, zo-

dat het onderzoek dreigde vast te lopen.

Ook hier werd besloten van hypnose ge-

bruik te maken. Deze verhoren leverden

zoveel informatie op (zoals de identifi-

katie van het legitimatiebewijs), dat de

daders konden worden aangehouden.

Groningen

Op woensdag 27 juni 1979 werd in de

nachtelijke uren te Groningen een 19-

15
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Waarborgen

Om de rechtmatigheid van een hypnose-

verhoor te waarborgen, zijn enkele uit-

drukkelijke voorwaarden nodig:

- Toepassing van hypnose in het op-

sporingsonderzoek dient slechts plaats

te vinden bij zeer ernstige misdrijven;

- Om lichtvaardig gebruik te voorko-

men, dient de beslissing en de toestem-

ming hiertoe in tri-partit overleg tot

stand te komen;

- Toepassing alleen dan, wanneer in

alle redelijkheid belangrijke informatie

kan worden verwacht;

- De uitdrukkelijke vrije toestemming

van de te horen persoon is vereist. Er

mag op geen enkele wijze een psycholo-

gische druk op hem worden uitgeoe-

fend;

- De persoon dient een bepaalde mate

van psychische stabiliteit te bezitten,

alsmede een redelijk betrouwbaar waar-

nemingsvermogen;

- Hypnose mag uitsluitend worden

toegepast door een wetenschappelijk

deskundige;

- De te horen persoon moet duidelijk

het hypnoseverhoor worden uitgelegd

en daarop door de deskundige worden

voorbereid;

- De getuige mag geen familierechtelij-

ke betrekking hebben met de verdachte

of het slachtoffer;

- Het verhoor moet zoveel mogelijk

woordelijk en schriftelijk worden vast-

gelegd;

- Het verhoor dient zoveel mogelijk

plaats te vinden op een door de deskun-

dige aan te geven plaats en in het bijzijn

van tenminste één politieambtenaar; ,

- De gehoorde moet zijn verklaring

kunnen bevestigen en eventueel korrige-

ren; de verklaring kan dan schriftelijk

worden vastgelegd en ondertekend, zo-

dat deze ter terechtzitting onder ede kan

worden bevestigd;

- Indien nodig zal de gehoorde per-

soon verzekerd moeten zijn van deskun-

dige nazorg;

- Wanneer het een verdachte of moge-

lijke verdachte betreft, dient van een

hypnoseverhoor te worden afgezien.

16

jarig meisje onder bedreiging meege-

voerd en later in een auto verkracht. Met

alleen een beschrij 'ing van de auto liep

het onderzoek na e .ele weken vast.

Daar men van de 0 merkelijke resultaten

van de hypnose-verhoren in Limburg

had gehoord, besloot men in Groningen

eveneens van deze nieuwe techniek ge-

bruik te maken. Di had tot gevolg, dat

het slachtoffer nu een andere auto be-

schreef, met details an het interieur en

een kussen dat zij daarin had gezien.

Ook het steekwapen waar ze mee be-

dreigd was, kon he meisje nu nauwkeu-

rig beschrijven. T bij een andere ver-

krachting de dader .erd aangehouden,

trof de politie in ziin auto de zo nauw-

keurig beschreven oorwerpen aan, zo-

dat de man ook \'00 de eerste verkrach-

ting kon worden veroordeeld.

In het buitenland

Het gebruik van h_ nose bij het verho-

ren van getuigen en lachtoffers is in de

Verenigde Staten een min of meer

aanvaard hulpmid e. voor de politie ge-

worden. Ook in I raël en Groot-

Brittannië past men deze techniek toe.

In West-Duitsland' het echter bij de

wet verboden.

Waar hypnose wor toegepast, gebeurt

dat alleen bij getuigen en slachtoffers

van ernstige misdrij en, en op basis van

volledige vrijwillig eid. Hypnose wordt

nooit toegepast bij het verhoren van een

verdachte of een po entiële verdachte.

De ervaringen in h buitenland hebben

geleerd, dat het ge rui van hypnose het

meest effektief is ij misdrijven tegen

het leven, ontvoering en verkrachting,

Ook bij het vervaardigen van komposi-

tiefoto's is het een zeer bruikbaar hulp-

middel gebleken. Ook de gebruikte

techniek komt vrijwel in alle landen

overeen.

De betreffende persoon wordt eerst ver-

trouwd gemaakt met het fenomeen hyp-

nose, waarna hij of zij door een psychi-

ater of psycholoog onder hypnose

wordt gebracht en vervolgens door poli-

tiemensen (in een rekonstruktie) ge-

hoord. Het verhoor wordt met een

bandrecorder opgenomen. De verhoor-

de persoon krijgt de tekst later ter lezing

en kan deze eventueel korrigeren, want

het verhoor is zodanig verricht dat de

betrokkene zich dit volledig kan herin-

neren. Op grond hiervan kan zijn ver-

klaring als een reguliere worden be-

schouwd en de daaraan verbonden be-

wijskracht bezitten.

Niet bij verdachten

We hebben tot hiertoe uitsluitend

gesproken over de toepassing van hyp-

nose bij getuigen of slachtoffers. Hoe

staat het met het horen van verdachten

onder hypnose?

In Nederland wordt dit onder geen en-

kele voorwaarde toelaatbaar geacht,

ook niet met toestemming of zelfs op

verzoek van de verdachte. De raadsman

mr. M. Moszkowicz uit Maastricht zegt

hiervan: "Wat blij ft er dan nog over

van de kontroleerbare rechtsbescher-

ming, waarop iedere verdachte recht

heeft?"

Ook de Hoofdofficier van Justitie te 's-

Hertogenbosch, mr. A. J. J. Pfei!, zegt

zich met hand en tand te zullen verzet-

ten tegen het onder hypnose verhoren

van verdachten, ook al vragen ze er zelf

om. Aan een dergelijk uitdrukkelijk

verzoek van een verdachte die zijn on-

schuld wilde bewijzen, is door het O.M.

in Den Bosch dan ook geen gevolg gege-

ven. Reden: het niet denkbeeldige ge-

vaar, dat de verdachte onder hypnose

zijn schuld zou bekennen, Hierdoor zou

men in strijd zijn gekomen met het be-

ginsel dat de verdachte niet aan zijn ei-

gen veroordeling behoeft mee te wer-
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en. Hier konkludeer ik uit, dat het ver-

hoor van een verdachte onder hypnose

onder geen enkele voorwaarde wordt en

moet worden toegestaan.

Werkwijze

Bij het toepassen van hypnose op getui-

gen of slachtoffers, zoals dat inmiddels

verscheidene keren met sukses in ons

land is geschied, heeft zich inmiddels

een bepaalde werkwijze ontwikkeld. In

het kort komt het hierop neer:

Nadat het onderzoekteam tot de kon-

klusie is gekomen dat het horen onder

hypnose gewenst is en de Officier van

Justitie zijn toestemming heeft ver-

leend, vraagt men de te horen persoon

om zijn toestemming en medewerking.

Dan wordt een afgestudeerd psychiater

(die deskundige is op het gebied van de

hypnose) aangezocht zijn medewerking

te verlenen. Hij wordt van het politie-

onderzoek in kennis gesteld en treedt in

kontakt met de te horen persoon om de-

ze in te lichten over zijn manier van wer-

ken. Het hypnoseverhoor zelf vindt

plaats in de praktijkruimte van de psy-

chiater, waar (met toestemming van de

gehoorde) een politieambtenaar aanwe-

zig is en het gesprokene op de band

wordt vastgelegd. De te stellen vragen

worden tevoren door de politie schrifte-

lijk vastgesteld. Alleen bij het vervaardi-

gen van kompositiefoto's onder hypno-

se kunnen de betrokken politiemensen

rechtstreeks vragen stellen. De persoon

wordt door de deskundige onder hypno-

se gebracht, zonder enige medikamen-

teuze ingreep. Het verhoor duurt in het

algemeen een half uur tot drie kwartier.

Dan breekt de psychiater de hypnose en

heeft hierna met de betrokkenen een be-

geleidend gesprek. Het opgenomen ge-

sprek wordt door de politie letterlijk uit-

getypt in proces-verbaal vorm. De ge-

hoorde persoon kan zowel het vastge-

legde verhoor beluisteren alsook de uit-

gewerkte tekst lezen. Desgewenst kan

hij korrekties aanbrengen, waarna de

verklaring wordt bekrachtigd en onder-

tekend. Van het geheel wordt afzonder-

lijk proces-verbaal opgemaakt.

Meer duidelijkheid gewenst

Ten aanzien van het gebruik van hypno-

se in het strafproces, meen ik twee be-

langrijke konklusies te mogen trekken:

1. Met behulp van deze nieuwe techniek

kan belangrijke informatie worden ver-

kregen omtrent hetgeen een persoon

heeft waargenomen.

2. Op basis van onze huidige wetgeving

kan het verhoren van getuigen en slacht-

offers toelaatbaar worden geacht, mits

aan de gestelde voorwaarden en waar-

borgen wordt voldaan.

Ook de Justitie verzet zich in principe

niet tegen deze nieuwe verhoormethode.

De juridische gevolgen zijn echter nog

moeilijk te bepalen, mede doordat richt-

lijnen op dit gebied ontbreken. Ik be-

treur het dan ook, dat de rechter in Ne-

derland zich nog niet over deze methode

van verhoren heeft kunnen uitspreken.

Mits aan de gestelde voorwaarden is vol-

daan, is het hypnoseverhoor in elk geval

niet in strijd met ons huidige recht. Ter

voorkoming van een te grote differenti-

atie bij het gebruik van hypnose in Ne-

derland, is het wenselijk dat zo spoedig

mogelijk duidelijke beleidslijnen wor-

den opgesteld.

Dit artikel is een beknopte weergave van de
skriptie die Egbert Stegman vorig jaar schreef
ter afsluiting van zijn studie aan de Ned. Politie
Akademie. De heer Stegman is thans inspek-
teur van politie bij het Rotterdamse korps (bu-
ro Rivierpolitie).

Het komt in de bus!
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Shell gaat door. Door met het
verspreiden van "Shell helpt"-boekjes.
En daarbij schuwen wij de aktualiteit niet.

Dit wordt bewezen door de laatste
boekjes die allemaal de ondertitel "Energie
in Nederland" dragen. In deze recente uit-
ga ven draait het niet meer om de auto, maar
om energie in het algemeen.

Onderwerpen die aan de orde
komen of al zijn geweest zijn O.m.de brand-
stofprijzen, besparing in huis en de auto in
de toekomst. En voor deze informatie hoeft

u echt de deur niet uit. Die komt gratis en

voor niets bij u in de bus.
Mistu nog "Shell helpt"-deeltjes?

Vraag die dan aan bij: Shell Verzendcentrale,
Antwoordnumnier30l0,2500WN Den Haag.
Een postzegel is niet nodig.

Uw vragen over produkten,over
auto's of autorijden kunt u sturen naar:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v.,
Afdeling Klantenservice (MK/k),
Antwoordnummer 175,3000 VB Rotterdam.
Ook hierbij is geen postzegel nodig.

Shell helpt @
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Rp.org_RPM81_06_07_jun_jul_nr.10_11_compri 179



Kollega's over de grens (3)

door Bert Huizing

'M'sieur LeCap· ine weet alles'

Een zaterdagmiddag in mei. Het plaats-

je Dieulefit, in de Dauphiné op de grens

met de Franse Alpen, ligt er stil bij. De

winkels zijn dicht. Op het plein in het

centrum zit de benzinepomphouder op

een houten caféstoel weg te soezen on-

der zijn alpinopet. Alleen in het restau-

rant annex cafetaria-bat-automatenhal-

disco klinkt wat gepraat. Verwonderde

blikken naar wandelende toeristen uit

een land -van -één -uur -even -naar -huis-

voor-warm-eten. Vanaf de muur langs

het riviertje dat door het dorp stroomt,

zit een jongetje te vissen. Aan het eind

van Rue Gabriël Peri ligt een pleintje.

Er kruisen twee wegen. Aan de ene kant

staan huizen en aan de andere kant is

een ommuurd park. Naast de kruising

liggen in de vier hoeken achtereenvol-

gens twee pony's, een veulen, een geit en

een leeuwenwelpje. Ze bewegen zich

nauwelijks in de stralende zon die de

temperatuur doet oplopen tot boven de

dertig graden. Een eindje het park in is

een circus neergestreken: 'Nouveau Cis-

que Medranon'. De naam is groter dan

het bedrijf zelf. Langs de weg die erheen

voert staat een olifant in een open wa-

gen. Een van de mannen van het circus

steekt een baal hooi naar binnen en vult

een bak met water. Aan de andere kant

van de weg tegenover de plaats waar de

circustent is opgezet, prijkt een oker-

geel, kazerne-achtig gebouw. Achter het

hek een grote lege binnenplaats. In twee

rijen achter elkaar dienstwoningen. Er

staan twee vrouwen in gebloemde jas-

schort met elkaar te praten. Aan de

vlaggestok voor het midden van de gevel

hangt de tricolore. Boven de ingang in

het midden met zwarte letters: Gendar-

merie Nationale. Achter de zware deur

een hoge lange gang. Halverwege, te-

genover een deur met het opschrift 'Bin-

nen niet roken' staan drie opgeklapte,

met pluche beklede bioscoopfauteuil-
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tjes. Er zit niemand in deze wachtkamer

van het politieburo. Achter de deur-

met-het-opschrift horen we geroeze-

moes en het geluid van een schrijfma-

chine. Van de houten balie kijken we op

de rug van een jongeman in T-shirt die

tegenover een politieman zit. De gen-

darme heeft een bloc-note voor zich lig-

gen. Hij kijkt met de afstandelijke en

afwachtende blik, een politieman eigen,

naar de jongeman die aan het woord is.

Een oudere politieman (met pet) beroert

de schrijfmachine in het bekende twee-

vinger-politietempo. Het lijkt wel druk

in de winkel van justitie.

Vanachter de openstaande schuifdeuren

komt een derde politieman naar de ba-

lie. Net als zijn kollega's korrekt ge-

kleed. Alle knopen dicht, ondanks de

temperatuur; de stropdas tot boven aan

toe dichtgeschoven. De haren zijn kort-

geknipt en in een onberispelijke schei-

ding gekamd. We stellen ons voor.

"Met vakantie bij ons? Naar de zin?

Waar logeren jullie?"

De man die ons te woord staat, blijkt de

commandant van de post Dieulefit te

zijn. Hij is midden dertig en hij heeft

weinig tijd. "We hebben het druk. Er

staat een circus voor de deur (Eens per

jaar. Moet maar). Gisteravond hebben

we nog een flinke slag geslagen." Hij

wijst naar de hoek waar drie vuurwa-

pens staan. Op zijn buro een aantal pak-

jes. Het zijn munitiedoosjes-met-

inhoud, waaraan een label. Ook in

beslag genomen.

"Gisteravond kregen we bericht dat er

geschoten was. U weet hoe dat gaat.

Een onderzoekje gedaan en daar staat

de buit." Een beetje trots is hij wel.

Nou we toch hier zijn: "We werken

voor een blad dat nogal gelezen wordt

binnen Nederlandse Rijkspolitiekrin-

gen. Kunnen we niet eens wat praten

over hoe jullie hier werken, over jullie

verhouding met de andere burgers van

het dorp, over de organisatie waarin je

werkt, waar je privé mee bezig bent, hoe

je tegen de Nederlandse politie aankijkt.

Misschien kunnen we een dienstje op de

auto meedraaien."

De postcommandant zwijgt verbaasd.

Dan: "Och, we doen ons werk. Niets

bijzonders. Wat zouden Nederlandse

politiemensen daarover nou willen we-

ten?"

Wij: "Wij zijn er in ieder geval wel

nieuwsgierig naar. En de ervaring leert

ons inmiddels, dat ook anderen best iets

meer van hun buitenlandse kollega aan

de weet wil komen."

Hij: "Ik denk dat ik u dan beter naar

mijn chef in Montelimar kan verwijzen.

Hij, Monsieur Le Capitaine weet alles."

Wij weer: "Maar zeggen alle comman-

danten in alle landen niet hetzelfde? We

zouden jullie graag gewoon een beetje

leren kennen."

Opnieuw stilte. Hij heeft er kennelijk

wat moeite mee om nee t~ zeggen. Hij

zou zelf wel willen, schatten we. Maar

die meneer in Montelimar hè ...

Hij kijkt nog eens over z'n buro. Je

hoort hem denken. Dan: "D'accord.

Maar niet nu. Te druk zoals u ziet.

Maandagmiddag om twee uur hier op

mijn buro."

Handenschudden. Een zwaai naar de

voorkamer. De jongeman in T-shirt is

weg. De typemachine is stil. De politie-

man onder de pet leest de tekst die hij

net getikt heeft. De andere politieman

scharrelt wat in een archiefkast. Er

wordt geglimlacht naar de Nederlander

met z'n vreemde nieuwsgierigheid.

Buiten is het nog warm en stil. Bij het

circus worden voorbereidingen getrof-

fen voor de voorstelling van vier uur.

Op het pleintje ligt het welpenleeuwtje

inmiddels achter twee dranghekken.

Een oudere man en een jongetje verza-

melen het beestenspul en brengen de

dieren die een paar uur als reclameob-

jekt hun werk hebben gedaan, naar hun

verblijven.

Een beetje blij omdat het toch nog ge-

lukt is de politiemensen van Dieulefit

warm te maken voor een gesprekje voor

het RPm, trekken we ons terug op de

camping La Motte in Saillans, waar de

Nederlander Schaepman en zijn Julia de

scepter zwaaien.

's Avonds rijdt er een blauwe Renault

over de steenweg langs de berghelling

van een uniek stuk natuurgebied. Twee

gendarmes laten hun ogen gaan over de

vrijwel verlaten kampeerplaats waar

gasten zich opmaken voor een nogal

koude nacht.

Maandagochtend rond een uur of elf

komt Schaepman met grote stappen

over de camping in onze richting.

"De politie van Saillans heeft me net ge-

beld. Je hoeft vanmiddag niet op het

buro in Dieulefit te komen. Het gaat

niet door."

Er is wel enige uitleg nodig, vinden we.

's Avonds, bij de open haard en een

goed glas rood , zegt de grijze oud-

industrieel, die zichzelf jaren geleden in

Frankrijk importeerde: "Monsieur le

capitain wéét niet alleen alles. Hij

besliist ook alles. We zijn hier in Frank-

rijk."

Twee dagen later zien we in de stad

Crest weer het Nouveau Cirque Medra-

non staan. Ondanks de warmte van die

dag geven de artiesten twee voorstellin-

gen weg voor de temperamentvolle

jeugd. Tegen een boom ligt het jonge

leeuwenwelpje.

Vijf gendarmes kijken vanaf een af-

standje toe. Ze praten wat met elkaar.
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Met bijdragen van: A.H. Bijl, P. Gorissen, l.C. de Groot, G.M. Koning, H.J. Kuiper, U. de Lange, W. van Middelkoop, l.L.F. Moens, F. Roosenstein,

A.C.l. Schaddelee, A. v.d. Scheur, Th. Spelt, l. Zoodsma e.a. Eindredaktie: A. Huizing.
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Schokkende konklusies uit rapport

Zorg OID de justitië e taak
van de landgroep
DORDRECHT. - Het

zwaartepunt van het

recherchewerk ligt bij de

landgroepen. Het personeel

dat niet als groepsrecher-

cheur is aangewezen, neemt

het leeuwendeel van de mis-

drijven die bij de' politie be-

kend worden voor haar reke-

ning. De groepsrecherche is

overbelast, maar ook bijzon-

der ondoelmatig georgani-

seerd. Ze houdt zich goed-

deels bezig met misdrijven

tegen bekende daders of

onderzoeken die niet tot een

proces-verbaal leiden. Nieu-

we zaken worden nauwelijks

opgevangen. Dit gat wordt

weliswaar door de overige le-

den van de groep opgevuld,

maar hier kan men eerder

spreken van administratieve

afdoening dan van een ge-

paste afhandeling. De

groepsrecherche loopt

grotendeels achter de zaken

aan. Van een taakafbakening

groepsrecherche-overig per-

soneel is niet of nauwelijks

sprake.

De recherchedienst is zwaar

overbelast. Een overbelasting

die men overigens ten dele

zelf heeft bewerkstelligd

door te veel en te grote

onderzoeken aan te pakken.

Als gevolg daarvan kan in

vele gevallen geen assistentie

worden verleend aan de

landgroepen. De recherche-

dienst verwaarloost dit taak-

facet in ernstige mate. De

dienst jeugdzaken maakt

hierop een gunstige uitzonde-

ring. Gelet op de geringe

personeelsbezetting van deze

taak van dienst treft men

hier een hoog servicenivo

22

aan naar de landgroepen toe. Ilandgroep, lijkt - aldus de

Gelet op de huidige toestand samenstellers - onverrnijde-

en met het oog op de toe- lijk.

komst, zijn veranderingen in

die situatie een bittere nood- Relatie
zaak!

Deze schokkende konklusies

zijn afkomstig uit het rap-

port 'De justitiële Politiezorg

op de landgroep' . Het rap-

port is het resultaat van een

onderzoek naar het funktio-

neren van de justitiële dienst

in het distrikt Dordrecht.

Het is toegezonden aan de

groepscommandanten, om in

gezamenlijk overleg te ko-

men tot een systematischer

beleidsontwikkeling die erop

gericht is knelpunten weg te

nemen, zodat de justitiële

dienst zo goed mogelijk kan

funktioneren. Dat dit ten

koste zal gaan van andere

politiële taak facetten op de

De onderzoekers ontdekten

dat in hun distrikt ruim 90070

van de geregistreerde krimi-

naliteit tot de kategorie 'lich-

te kriminaliteit' kon worden

gerekend. Driekwart daarvan

be tond uit diefstallen en

vernielingen. Juist deze de-

li ten werden gepleegd door

daders in de leeftijdsgroep

tot 17 jaar en waren over-

vegend lokaal gebonden.

Het zwaartepunt van het

justitiële gebeuren ligt dus

overduidelijk bij de land-

groep. Dit komt echter niet

tot uiting in de wijze waarop

de justitiële politie in het dis-

trikt wordt uitgeoefend, vin-

den de rapporteurs.

Het veelvuldig opgeroepen

beeld van de groepsrecherche

als exklusief specialisme en

van de groepsrechercheur die

alle zaken aan zich trekt zo-

dat de overige personeels-

leden niet of nauwelijks aan

recherche-onderzoeken toe-

komen, is niet juist. Groeps-

rechercheurs behandelen

slechts 19,7070 van de zaken.

De rest is voor de overige

groepsleden. Zij worden het

meeste ingeschakeld bij de

relatief zwaardere delikten,

Een kwart van zijn tijd 'ver-

doet' de groepsrechercheur

aan oneigenlijk werk (plan-

ton, surveillance).

Minder dan eenderde van

zijn tijd kan hij besteden aan

recherche-onderzoeken. Als

uitvloeisel van de werkdruk

komt men nauwelijks tot het

bedrijven van recherche-

informatie. En vooral dat

laatste klemt, omdat 80 á

85070 van het aantal bekende

daders woont in de regio

waar het delikt is gepleegd.

Uit het onderzoek is bekend

geworden, dat in 1979 in het

distrikt Dordrecht slechts
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16,8070van het aantal ge- tamelijk wisselvallig aan. Er groep' in het distrikt Dor- ventarisatie van knelpunten

pleegde misdrijven werd op- is nauwelijks enige struktuur drecht toont aan, dat voor en aanbevelingen te komen.

gelost. Het oplossings- in te onderkennen, aldus het wat betreft het recherche- Na een voorlopige stand-

percentage bij diefstallen en rapport. gedeelte van de politietaak, puntbepaling van de

vernielingen bedroeg nog Al met al geen al te blijde nog wel een paar zaken de distriktsstaf over de aanbeve-

minder: 10,2070.Zou het boodschap die de Justitiële aandacht dienen te krijgen. lingen zullen er dan nieuwe

oplossingspercentage met bij- Dienst van Dordrecht ons In een aantal gespreksronden diskussies volgen. Men hoopt

voorbeeld 10070stijgen, dan heeft te vertellen. Het is het (met 'een representatieve ver- vanaf januari te kunnen

zal de politiedienst op de trieste resultaat van een ge- tegenwoordiging uit alle be- overgaan tot het uitvoeren

landgroep ernstig worden waagde poging tot zelf- trokken exekutieve geledin- van de noodzakelijk geachte

ontregeld, is de verwachting onderzoek. Het vertoont het gen') hoopt men tot een in- veranderingen. (AH)

van de onderzoekers. beeld van een situatie zoals

Een ander aspekt dat bij het we waarschijnlijk niet heb-

onderzoek duidelijk naar vo- ben gewild. In hoeverre de

ren is gekomen, is de konklusies overeenkomen

aangiftebereidheid van het met de situatie in andere dis-

publiek. Zo bleek dat van de trikten, valt niet te bepalen.

misdrijven die werden opge- Het distrikt Dordrecht met

lost er slechts bij de helft er- een hoog inwoneraantal, veel

van voorafgaand aangifte industrie, stedelijke en ver-

was gedaan. stedelijkte gebieden, kent zo

zijn eigen problemen.

Geen
blijde boodschap Dordrecht is een van de

proefdistrikten waar andere

De samenstellers van het rap- wegen zijn ingeslagen om de

port konkluderen dat er in politiedienst in de toekomst

hun distrikt nauwelijks spra- zo optimaal mogelijk te laten

ke is van enige vorm van funktioneren. In het rapport

aangiftebeleid. Zij denken 'Struktuur en Formatie van

dat dat manco veroorzaakt het Staforgaan van een dis-

wordt door het ontbreken trikt te land', dat onlangs

van een taakafbakening tus- verscheen en dat melding I Laatste van het drietal. (Foto P. Wiegman)

sen groepsrecherche en overi- maakte van een veranderde

ge groepsleden. Ze achten opstelling ten aanzien van Reserve- Rijkspolitie heer Dorren de zilveren ere-

het voorts mogelijk dat fak- het verrichten van politie- in opperloos tijdperk medaille verbonden aan de

toren als bezettingsgraad dienst, wordt gepleit voor Orde van Oranje Nassau op-

groepsrecherche, ervarings- een zo breed mogelijke gespeld.

peil, bereikbaarheid en der- taakstelling van de wacht- AMSTERDAM. - De "De laatste van de reaktio-

gelijke een rol spelen. De meester. Het rapport' Justi- reserve-Rijkspolitie zit op- nairen", noemde LOR-

'opvang' van misdrijven doet tiële Politiezorg op de Land- nieuw zonder oppers. Op 29 voorzitter Offermans de

mei nam J. P. M. Dorren, flo'er. Dorren had namelijk

Onderzeedienst
reserve-opperwachtmeester deel uitgemaakt van het drie-

regelmatig marine-personeel bij de groep 's-Graveland tal dat aanzet gaf tot het op-

Koninklijke Marine overgegaan naar het korps van de Rijkspolitie, afscheid nieuw onder de aandacht

viert 75-jarig bestaan Rijkspolitie. RP'ers, oud- van het korps in verband brengen van het instituut

onderzeedienstmensen van de met zijn funktioneel reserve-Rijkspolitie. De toen-

DEN HELDER. - Eind dit marine die bij de reünie aan- leeftijdsontslag. Voor het af- malige res.-wachtmeesters I

jaar bestaat de onderzee- wezig willen zijn maar nog scheid was in het distrikts- J. K. Pietersma (thans hoofd

dienst van de Koninklijke geen bericht hebben ont- buro in Amsterdam een bij- buro reserve-Rijkspolitie van

Marine 75 jaar. Op 28 mei vangen, wordt verzocht zich eenkomst belegd, waarbij de Algemene Inspektie) en

1982 wil men dit feit herden- (bij voorkeur schriftelijk) in o.a. de familie Dorren, de D. G. van de Witte (in-

ken. Ter gelegenheid daarvan verbinding te stellen met: staf van het distrikt Amster- middels als reserve-opper af-

zal op die datum een reünie de Commandant van de dam en het hoofdbestuur gezwaaid) waren de grond-

worden georganiseerd voor Onderzeedienst, p/a Marine- van de Landelijke Organisa- leggers voor het LOR, dat in

het huidige en het voormali- postkantoor Zuidwal, tie van Rijkspolitie- de afgelopen jaren niet zon-

ge onderzeedienstpersoneel. 1780 CA Den Helder, reservisten aanwezig waren. der sukses langs de weg tim-

In de afgelopen jaren is er tel. 02230-11366 tst. 2372. Bij deze gelegenheid werd de merde. (AH)
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Hoefsmid Hazenhoek ging 'vut'l Landelijke
Organisatie
Controleurs Vogelwet

(Foto Windschoter Courant/Noordooster)

GRONINGEN. - Wigbold

Hazenhoek (63) uit Nieuwol-

da heeft de Rijkspolitie ver-

laten.

Na ruim elf jaar de paarden

van het korps te hebben

beslagen, besloot deze

hoefsmid gebruik te maken

van de VUT-regeling.

De heer Hazenhoek :

,,45 jaar onder de paarden is

voldoende. Het werk wordt

me te zwaar. Een dag Wasse-

naar bijvoorbeeld betekent

's morgens om half vier op.

Met de auto naar Groningen

en dan met de trein naar

Den Haag, de hele dag hard

werken en 's avonds om ne-

gen uur weer thuis."

De hoefsmid windt zich op,

als gesuggereerd wordt dat

het inzetten van paarden bij

rellen neerkomt op het uit-

lokken van dierenmishande-

ling.

"Als er met stenen naar een

paard wordt gegooid, moet

je het kwaad zoeken bij de-

gene die de steen gooit en

niet bij de politie. Als ik zul-

ke beelden zie, springen de

tranen me in de ogen. Toch

vind ik dat je paarden moet

kunnen inzetten, anders kun

24

je ze beter opdoeken."

Het afscheid is in stijl ge-

vierd. Het echtpaar Hazen-

hoek is afgehaald met een

koets en onder eskorte van

acht beredenen naar Midwol-

da gereden, waar de

afscheidsreceptie is gehou-

den.

Hazenhoek hield van zijn

werk bij de politie. Hij voel-

de zich betrokken bij het wel

en wee van 'zijn' paarden, al

heeft hij zelf nooit op een

dienstpaard gereden. Toch

wist hij altijd of hij een

paard goed had beslagen.

Lichtelijk verontwaardigd:

"Ik dacht dat ik daar genoeg

ervaring voor had om dat te

kunnen beoordelen."

Hij maakte het ook wel eens

mee, dat er paarden werden

aangekocht die, volgens

hem, niet geschikt waren om

te worden opgeleid voor het

politiewerk .

"Vroeger ging de hoefsmid

altijd mee, als er een paard

werd aangeschaft. Nu is dat

niet meer zo. Ik kreeg zelfs

wel eens te horen, dat ik me

er niet mee moest bemoeien

als ik zei dat een dier onge-

schikt was."

Op 4 april is in Amersfoort

de Landelijke Organisatie

Controleurs Vogelwet 1936

opgericht. Het initiatief hier-

toe is afkomstig van enkele

ontroleurs die een groeiend

ontevredenheid en ongerust-

heid hadden gekonstateerd

onder hun kollega-

opsporingsam btenaren.

Dit betrof onder meer de on-

duidelijke rechtspositie, on-

voldoende koördinatie van

de werkzaamheden, ont-

brekende zekerheid na het

oplopen van schade of letsel

bij de opsporingsaktiviteiten,

de onduidelijkheid omtrent

de nieuwe Vogel wet en ge-

brek aan inspraak bij de

I totstandkoming ervan, on-

duidelijk en willekeurig be-

leid bij CRM, gebrek aan

een passende opleiding en de

houding van justitie in straf-

zaken.

. leer dan 300 controleurs uit

het gehele land reageerden

po itief op het voorstel om

de krachten te bundelen.

De oprichtingsvergadering

'\ am tot de konklusie dat er

een Landelijke Organisatie

van Controleurs Vogelwet

1936 (LOCV) moest komen,

dat:

- zich inzet voor een opti-

male bescherming van de

ilde avifauna;

- de belangen der contro-

leurs behartigt;

- de mogelijkheid biedt

regelmatig te praten over za-

'en die hen bezig houden en

het verschaffen van een or-

gaan dat als spreekbuis kan

dienen;

- fungeert als overlegorgaan

en controleurs en instan-

ties;

- zorgt voor een goede

samenwerking met het mi-

nisterie van CRM, afd.

Vogelwet.

- De LOCV is voorts van

mening dat ze de opdracht

heeft de taak van de

Controleur- Vogel wet kritisch

te beoordelen en inspraak te

krijgen in het beleid rond de

Controleur- Vogelwet.

Tot voorzitter van de voor-

lopige stuurgroep die de ver-

kiezing van het bestuur moet

voorbereiden, is de RP-

reservist W. Brinkmans uit

Horst (L) gekozen. (AH)

Embleem LOCV.

Snelle
achtervolging

AMSTERDAM. - Twee

knapen die in Amsterdam

aan een auto rommelden,

hadden zich vergist in de

snelheid van de drie wacht-

meesters die de introduktie-

kursus van het distrikt

Amsterdam volgden. De

kersverse politiemensen, met

de snelle sprint van de

schoolsport nog in de benen,

wisten na een korte achter-

volging de hand te leggen op

daders en buit (autoradio).

Met aanhoudingsverbaal

werden ze overgedragen aan

de gemeentepolitie. (PG)
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Zuinig! --

DEN HAAG. - Onlangs

bezochten de Haagse

distriktscommandant Paul en

zijn vervangster mevrouw

Baars de groep Noordwijker-

hout. Een onderwerp van

gesprek bij dit werkbezoek

vormde (natuurlijk!) de

kwestie Bezuinigingen.

De RP'ers Van den Berg,

Van de Boom en Wiemese

hadden aanbevelingen op dia

vastgelegd om te tonen hoe

het óók kon. (ThS)

Politieke voorkeur
van Harlingse
adspiranten

HARLINGEN. - De lande-

lijke stembus-uitslag zal u

nog wel bekend zijn. Maar

hoe zit dat met de 'stem-

ming' onder politiemensen?

In het RPm van mei j.l. lie-

ten we u de uitkomst zien

van een enquête onder een

groot aantal ME'ers.

Hoe zou het staan met het

politieke denken van onze

adspiranten?

Dat vroeg de staf van de

opleidingsschool in Harlin-

gen zich af. Om antwoord

op die vraag te kunnen geven

organiseerde men er een ei-

gen verkiezing. 327 kiezers

brachten daarop de stem van

hun politieke voorkeur uit.

Als deze adspiranten het al-

leen voor het zeggen hadden

waren de zetels in de Tweede

Kamer als volgt verdeeld:

CDA - 44

VVD - 38

D'66 - 29

PvdA - 24

GPV - 4

PPR - 3

DS'70 - 2

EVP - 2

RPF - 2

PSP - 1

SGP - 1

Waaruit blijkt dat de Harlin-

ger pupillen minder voor het

CDA en meer voor D'66 en

PvdA voelen dan de ge-

Dure munitie blijft achter-

wege. Het nieuwe wapen

wordt pijl-en-boog. De pijlen

zijn van riet te snijden.

Een oud surveillance-middel (met bietstas) zal in een moder-

nè versie weer op straat moeten verschijnen.

Er zal niet meer worden aangedrongen op de bouw van een

postburo in rayon 'Zilk:'. Met de tent kom.je een heel end.

lex of andere informatie aan-

geeft. Onlangs kwam uit

Voorburg het verheugende

bericht dat voor de vakature

van een postcommando een

kandidaat was aangewezen.

Het infoblad:

Al-Aanwijzing owmr. P.

v.d. Kemp (geb. 16-4-1981).

Postcommando Leersum
m.i.v. 1-4-1981.

Het kleine foutje in de re-

daktie werd al spoedig opge-

merkt door een lezer die zich

aan de dicht-tafel zette:

Het is algemeen bekend

dat omtrent zeventig procent

van 'plichtsgetrouwen steeds

paraat'

De GSA zal voorzien moeten

worden van de mogelijkheid

om gebruik te kunnen

maken van windenergie.

Ongeboren
kaderleven

uit jeugdig personeel bestaat.

Men vindt er geen enkele

barriëre

voor een flitsende carriëre.

De promotie neemt zelfs

zo'n vlucht

dat men in een ongeboren

vrucht

al reeds een commandant

herkent.

Maar, als men het Burgerlijk

Wetboek kent,

waarom blijft dan

ongenoemd

dat een curator-ventris is

benoemd?

Want wie beschermt er zijn

belangen

zolang hij nog in de moeder-

schoot moet hangen?

UTRECHT. - De staffunk-

tionarissen van het distrikt

Utrecht worden dagelijks op

de hoogte gehouden van wat

er zoal aan post binnenkomt.

Dat gebeurt door middel van

een info-blad dat in korte

bewoordingen de strekking

van de inhoud van brief, te-

ënquêteerde ME'ers. De

VVD komt bij beide groepen

ongeveer gelijk (hoog) uit de

bus. Vergeleken met geheel

Nederland lijken de adspi-

ranten nog wat rechtser te

kiezen dan de ME'ers.

25
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langs de

~

weg gezien

LEEUWARDEN. - Kollega

J. Zoodsma van de RPtW-

groep Sneek, op surveillance

met de RP 47 in de buurt

van Bolsward ontdekte in de

buurt van een brug in de

rondweg rond de Friese ge-

meente een aardig staaltje

van hoe je voetgangers kunt

bezighouden.

Wandelen tussen het snelverkeer acht de wegbeheerder een

hoogst ongezonde bezigheid. En als de voetganger de drang

om te bewegen niet kan onderdrukken dan dienen de aan-

wijzingen te worden opgevolgd.

hij gul aan. Hij wilde achter-

af geen gepraat van "Ja,

maar ik had m'n jas nog

aan. Ik kon me niet zo goed

bewegen ... " De reserve-

wachtmeester bedankte voor

het aanbod. Als hij dan toch

ten onder moest gaan dan in

elk geval in het uniform dat

hij steeds met trots had ge-

dragen.

De opper zou scheidsrechter

zijn, spraken beide partijen

af.

De mannen namen plaats

achter de tafel, zochten een

zacht plekje op het tafelblad

voor de punt van de elleboog

en vatten elkaar stevig bij de

hand. De opper telde af.

"Zal ik hem laten winnen of

moet ik proberen hem op

zijn nummer te zetten?"

De bovenkamer van de reser-

vist werkte op volle toeren.

Als de knaap zou winnen

zou hij misschien wat rusti-

ger worden. Maar het zou

misschien ook wel eens goed

zijn om eens te laten zien dat

zijn gepoch geen enkele in-

druk maakte. De politieman

besloot tot het laatste. Hij

zette al zijn reserves in en

bracht de arm van zijn

tegenstander plat op tafel.

Reserve- krach t

"Wie durft?" In het midden

van de kamer stond een jon-

ge vent. Ongeveer 30 jaar

oud. Even breed als hoog.

Zijn rechtervuist gebald en

zijn arm gebogen. Hij liet

een aanmerkelijke spieren-

bundel onder het mouwtje

van zijn' Baretra-shirt' over

zijn bovenarm heen en weer

rollen.

"Ik oefen met halters."

De vleesgeworden domme-

kracht keek de politiemensen

verwachtingsvol aan. De

moeder van de jongeman zat

in een stoel in de hoek van

26

de kamer met een blik

waarin angst en gelatenheid

elkaar afwisselden. De vader

wachtte onzeker af.

De zaterdagavond-patrouille,

een opper en een reserve-

wachtmeester , was door de

meldkamer naar het bekende

adres gestuurd. De zoon des

huizes had laten weten dat

hij de hele boel in elkaar zou

slaan. De opper kende de fa-

milie. Zoonlief had al voor

meer problemen gezorgd. De

dokter was ook al gebeld.

Die had beloofd te komen

als de politie meeging.

De RP'ers keken elkaar aan

met een blik van verstand-

I houding. De opper was geen

partij voor de massieve fi-

guur, dat was duidelijk. De

re ervist, kleiner en minder

breed als de uitdager, maar

toch altijd nog goed voor

zo'n 220 pond (schoon aan

de haak) kwam daarvoor

eerder in aanmerking.

"Wat denk je ... ", begon

de opper. "Zullen we een

potje gaan 'handje

drukken'?", vervolgde de re-

servi t. De kolos begon te

lachen. Wat een kans. Een

politieman vellen. Daar zou-

den zijn maten van op-

I
kijken!

"Doe je jas maar uit", bood

Het werd even stil in de huis-

kamer. Het was de politie-

mensen niet helemaal duide-

lijk wat er toen in de jonge-

man omging. Was hij onder

de indruk van zijn verlies?

Of had de zege van de reser-

vist hem geïmponeerd? Hij

herstelde zich snel. Hoe de

politieman aan die enorme

kracht - want dat kon niet

anders om van hem te win-

nen - kwam. Hoe hij train-

de. Geduldig gaf de reserve-

wachtmeester antwoord op

de vragen. Inmiddels was de

knul een stuk rustiger gewor-

den. De spanning in de ka-

mer was verdwenen. De op-

per kon de onderhandelingen

beginnen.
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Kolonel P. Paul (bij afscheid):

'Burger mag niet onderworpen
zijn aan macht van politie'
LEIDSCHENDAM. - Op 1

oktober a.s. gaat kolonel

P. Paul, kommandant van

het RP-distrikt Den Haag,

met f.1.0. Ter gelegenheid

van dit vertrek werd hij ge-

interviewd door de Delftsche

Courant, die o.a. met hem

sprak over macht en gezag

van de politie.

"De politie mag nooit een

op zichzelf staand doel

zijn", aldus de heer Paul.

"We hebben dat tijdens de

bezetting gezien. De politie

mag niet via een achter-

deurtje onze rechtstaat

binnenglippen. We mogen

als burger niet onderworpen

zijn aan de macht van de po-

litie. "

Kolonel Paul realiseert zich,

dat er groepen mensen zijn

die vinden dat de politie wèl

meer macht zou mogen en

moeten hebben. Hij wil daar

echter niets van weten.

"De mobiele eenheid bij-

voorbeeld moet normaal

politiewerk doen en zich ook

houden aan de normale

voorschriften. We moeten

juist enorm voorzichtig zijn

met de rechten van de bur-

ger. Als we teveel de teugel

laten vieren, kan dat in het

gedrang komen. De burge-

meester moet verantwoorde-

lijk blijven voor de openbare

orde. Hij moet het hoofd

blijven van de politie. Je

kunt en mag als politieman

niet ongekontroleerd je gang

gaan", voegt hij toe.

Hoever kan de politie gaan

bij het bestrijden van

ongeregeldheden?

"Ach, er is natuurlijk een

bovengrens. Maar als de on-

geregeldheden nog ernstiger

worden, wie neemt het dan

over? In principe vind ik,

dat het bestrijden daarvan in

handen moet blijven van de

politie en niet van het leger.

Het is een zaak van de ME,

al dan niet versterkt met de

speciale aanhoudings-

eenheden. We moeten die

mensen goed trainen, zodat

ze hun taak tot het uiterste

kunnen blijven uitoefenen."

"De politie heeft heel duide-

lijk een civiele taak. De poli-

tie beschermt de burger tegen

terreur vanuit het eigen land;

het leger doet dat tegen in-

vloeden van buiten onze

grenzen", stelt kolonel Paul

nadrukkelijk.

de mensen die er dagelijks

tegenaan moeten kijken

weliswaar. Troost bij dit al-

les is de wetenschap, dat een

paar honderd meter verderop

een nieuw distriktsburo met

een prima uitzicht wordt ge-

bouwd. Naar verwachting

kan het in het voorjaar van

1982worden betrokken.

(JCvA)

Apeldoornse RP'ers
varen tussen de
zanden door

APELDOORN. - Wat zou

er aan de hand zijn, zullen

bezoekers distriktsburo aan

de Fauststraat in Apeldoorn

zich afvragen. Enorme ber-

gen zand torenen hoog bo-

ven de gebouwen uit. Werd

het personeel teveel afgeleid?

Zijn er verdedigingswerken

aangelegd voor eventuele

bestormers van de semi-

permanente behuizing?

Dit kunstmatige Zwitserse

landschap blijkt geschapen te

zijn door de buren van de

Rijkspolitie. Het Rijks-

komputercentrum (u weet

wel, van de salarisslips) is uit

haar jasje gegroeid en dus is

er een begin gemaakt met

een forse uitbreiding. De

opslag van het zand uit de

enorme bouwput, vormde

een probleem. De oplossing

werd gevonden door de aar-

de te storten rond het

distriktsburo. Niet leuk voor

27
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·:.info intern - info intern - info intern

Wat is een loze kreatie, die in zijn ge- om een onfeilbare diagnose nog meteen weten waar de

politieman? zicht met 'meneer de inspek- te stellen. Hij moet kunst- dader zich verborgen heeft.

teur' wordt aangesproken en matige ademhaling kunnen Als hij de dader dan pakt

Er zijn nogal wat definities
achter zijn rug met 'idioot'. toepassen en bloedingen heeft hij geluk gehad; pakt

Hij moet zo diplomatiek zijn kunnen stoppen, verbanden hij hem niet dan is hij een
over het hoe en het wat van dat na de bijlegging van een kunnen aanleggen en er zich sufferd.
de politieman in omloop. geschil ieder van de betrok- van vergewissen dat het Een politieman moet tien
Onlangs kregen we zo'n filo- kenen van mening is dat hij slachtoffer verder niets man- nachten lang zijn best doen
sofische beschouwing over 'Zelf gelijk heeft gekregen. keert. om een getuige te vinden die
'Wat is een politieman?' toe- Hij moet op het moment zelf Hij moet in staat zijn het dan komt met de verklaring
gezonden door lezer E. Bui- beslissingen nemen, waar- met twee man tegelijk aan de dat hij zich niets meer kan
tenhuis uit het Overijsselse voor de rechter misschien stok te hebben die eens zo herinneren. Hij schrijft rap-
Hengelo. Hij had hem ont- maanden, soms zelfs jaren groot zijn en maar half zo porten tot zijn ogen hem
dekt in een oude editie van nodig heeft. Als hij vriende- oud, zonder zijn uniform te zeer doen om het gerechte-
de Hengelose Courant. lijk is gedraagt hij zich te jo- beschadigen en zonder bruut lijk optreden tegen de mis-
Voor ons was de omschrij- viaal, is hij het niet dan te zijn. Als iemand op hem dadiger op gang te brengen,
ving nieuw: wordt gezegd dat hij kan- inslaat is hij een lafaard; die vervolgens op vrije voe-

kert. Als hij knap voor de slaat hij terug dan is hij een ten wordt gesteld.

Een politieman is een mix- dag komt wordt gezegd dat woesteling. Een politieman

ture van allerlei soorten men- hij verwaand is, maar als er moet alles weten en niets De politieman moet tegelij-

sen; hij is samengesteld uit een knoop ontbreekt wordt zeggen. Hij moet weet heb- kertijd én minister én maat-

heiligen en zondaren, uit stof hij een landloper genoemd. ben van alle zonden, maar schappelijk werker én diplo-

en goddelijkheid. Zijn aan- Maakt hij haast dan is hij mag ze niet bedrijven. De maat én ruige jongen én

wezigheid is de ene keer het onvoorzichtig, is hij bedacht- politieman moet in staat zijn gentleman zijn. Als hij be-

dringendst noodzakelijk en zaam dan heet hij lui te zijn. met behulp van één mense- vorderd wordt is dat van-

een andere keer het meest Hij moet steeds als eerste op lijk haartje het misdrijf, het wege zijn goede relaties;

ongewenst. Hij is een zeld- de plaats van het ongeval of I wapen en de dader te om- komt hij niet verder dan is

zaam voorkomende naam- het misdrijf aanwezig zijn, schrijven en het liefst ook hij een halve gare.

Distrikts- men van de adj. Rutgers, erie 42 2x 10; 7. W. J. van men. De wegenverkeerswet-

schietwedstrijden Mr. geweermaker, die bin- Rhijn, Wamel, 45 punten, geving en de milieuwetten

reservisten Nijmegen nenkort met Ll.o. gaat en teunserie 42 1 x 10; 8. B. F. zijn buiten de opsomming

voor de laatste keer bij de anders, Didam, 45 punten, gehouden, omdat - aldus
,. wedstrijd voor de inspektie teunserie 35; 9. F. J. M. de samensteller - "het

NIJMEGEN. - Op de van de wapens zorg droeg. , iesink, Wisch, 44 punten; eerste onderwerp reeds uit-

schietbaan Heumensoord is
Uitslag groepswedstrijd: 10. J. P. Vonk, Druten, 43 voerig in de primaire oplei-

op 23 mei de jaarlijkse
1. groep Wisch, 132 punten;

punten. ding aan de orde is geweest
distrikts-schietwedstrijd ge- De poedelprijs ging naar de en het tweede beter af-
houden voor de reservisten 2. groep Valburg, 123 pun-

res. wmr. A. Vinke, Maas- zonderlij k kan worden be-
in het distrikt Nijmegen. ten; 3. groep Groesbeek, 120

driel. handeld. "
Aan deze wedstrijd werd punten; 4. groep Ubbergen,

Als blijkt dat in een behoefte
deelgenomen door 18 groe- 117 punten.

aslagwerkje wordt voorzien, zal het dis-
pen met elk een equipe van De wisselbeker kwam in het

trikt overgaan tot verstrek-
drie reservisten. Tijdens de bezit van de groep Wisch.

king van een exemplaar per
wedstrijd hebben verschillen- DORDRECHT. - Adjudant man of vrouw. Men zal dan
de instrukteurs, groeps- Uitslag personele wedstrijd: . P. van der Linde van de tevens bezien of het boekje
commandanten en de officier I. J. H. van Zanten, Val- ektie Opleiding en Vorming (nu nog 15 x 21 centimeter
toegevoegd van hun be- burg, 48 punten; in het distrikt Dordrecht groot) in een kleiner formaat
langstelling doen blijken. 2. L. D. W. Aalbers, Wisch, heeft een naslagboekje voor is uit te geven. De samenstel-
Onder toepasselijke woorden 47 punten; 3. F. G. Schel, de traatsurveillance samen- Ier staat open voor adviezen
van dank voor de goede in- Ubbergen, 46 punten; ge teld. Het ruim 80 pagina's over samenstelling, inhoud,
zet en medewerking van de 4. D. T. Peeters, Verkeers- bevattende boekje is bedoeld bruikbaarheid en formaat.
reservisten werden na de groep, 45 punten, steunserie om - naast de parate kennis Gehele of gedeeltelijke over-
wedstrijd de prijzen uitge- 46; 5. M. Meijering, Val- - wat bredere informatie te name van de inhoud is toe-
reikt door de plv. DC, over- burg, 45 punten, steunserie ver chaffen aan de surveil- gestaan, als de bron wordt
ste F. J. C. M. van Etten. 43; 6. J. Woudhuizen, Zalt- lam op straat. Er zijn 31 bij- vermeld.
Tevens werd afscheid geno- bommel, 45 punten, steun- zondere wetten in opgeno- (JCdG)
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Watertrappen van de politie boot (opper-

wachtmeester E. Pap en de

GRONINGEN. - Totaal administrateur van de groep

uitgeput zwom de jonge ree- W. Keyzer) kregen het dier

bok in het Eemskanaal bij al snel te pakken. Nadat het

Groningen rond. Een passe- was af- en opgedroogd en

rende schipper waarschuwde enigszins bijgekomen, is het

de Rijkspolitie te Water. in de bossen bij Eelde los-

De gelegenheidsbemanning gelaten.

Foto Nieuwsblad van het Noorden.

î

NEERIJNEN . - Een kleine

zestig f.l.o. 'ers-met-aanhang

brachten op 15 mei een

bezoek aan de COME in

Neerijnen. De kollega's-b.d.

zagen er videobeelden en

dia's over het ME-gebeuren,

maakten een wandeling over

Tussen bezichtiging en diner.

(PvH)

FLO'ers Op de COME het komplex en bezichtigden

er de voertuigen die voor de

gelegenheid waren opgesteld.

Vooral de gepantserde voer-

tuigen hadden veel bekijks.

Binnen was er een ten-

toonstelling ingericht van

ME-materialen en van lek-

tuur van ekstreern links naar

uiterst rechts.

• Commissaris N. van
Dorp van de Rotterdamse

vreemdelingenpolitie heeft in

een brief het gemeente-

bestuur van de Maasstad la-

ten weten, dat zijn dienst

geen goed toezicht kan uit-

oefenen op het illegale ver-

blijf van buitenlanders, door

gebrek aan medewerking van

enkele gemeentelijke

diensten. De Gemeentelijke

Sociale Dienst, de GG en

GD en de dienst woon-

ruimtezaken zouden nauwe-

lijks of in het geheel niet wil-

len samenwerken. (AD)

• Lezers van het Duitse
omroepblad Hörzu vinden

Derrick (Horst Tappert) de

beste en de leukste t.v.-

commissaris. Commissaris

Haferkamp (Tatort) werd

goede tweede en 'Der Kom-

missar' (Erik Ode) derde.

(Trouw)

• "Het zou goed zijn als
de marechaussee zou worden

aangewezen als eerste

bijstand verlenend orgaan bij

kalamiteiten" , aldus mr.

W. J. Geertserna, CdK van

Gelderland. Hij is van me-

ning dat het politieapparaat

bij zaken als 'Dodewaard' en

'Nijmegen' wordt gedesorga-

niseerd. "Uit alle delen van

het land worden dan politie-

rnensen ingezet. Dat heeft

tot gevolg dat politiediensten

elders in het land vrij scha-

mel zijn. Het grote voordeel

van de marechaussee is dat

dit korps direkt beschikbaar

is." De CdK meent ook dat

voor het ontruimen van ge-

barrikadeerde kraakpanden

de marechaussee beter tegen

dergelijke taken is opgewas-

sen dan de reguliere politie.

(N.Apeld.Crt.)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-

Iitie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud

blijven de genoemde media

verantwoordelijk.

kort
&klein

gelezen
• Het distrikt Utrecht van

de Rijkspolitie heeft het ou-

de onderkomen in villa

'Schoonoord' in De Bilt ver-

laten om een volkomen

nieuw pand in Zeist te be-

trekken. Alle onderdelen van

de staf bevinden zich nu op

het Zeister handelscentrum.

Het telefoonnummer van de

meldkamer (geen alarmlijn)
is 03404-19821.

(Gooi- en Eemlander)

• Er moet een duidelijker
wetgeving komen op het ge-

bied van alkohol- en drug-

gebruik in de luchtvaart. Er

moeten ruimere bevoegd-

heden bij de opsporing ervan

worden ingevoerd. Aldus lui-

tenant R. M. Schnitker van

de Dienst Luchtvaart van de

Rijkspolitie tijdens een lezing

voor het forensisch medisch

genootschap. (Volkskrant)

• Den Haag gaat niet expe-
rimenteren met de ongewa-

pende wijkagent. Dat kan in

voorkomende gevallen

slechts leiden tot misverstan-

den, met name bij een ge-

wapende tegenpartij, aldus

hoofdcommissaris Peijster en

de dienstcommissie van de

Haagste politie. (NRC)

• De gemeenteraad van
Rotterdam vindt, dat de po-

litie het nieuwe dienstpistool

onder het tuniek moet kun-

nen dragen. Als het in een

open holster op het uniform

wordt gedragen, geeft dat de

drager een onnodig agressief

uiterlijk. Bovendien draagt

het niet bij tot een menselij-

ker gezicht van de politie,

vindt de indiener van het
voorstel. (AD)

29
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WODC-eindrapport
over vroeghulp
door reklassering

DEN HAAG. - "De hoog-

gespannen verwachtingen,

die in de jaren vóór de wets-

wijziging (betreffende de

voorlopige hechtenis, sinds 1

jan. 1974 - red.) voorname-

lijk bij de reklassering leef-

den over de mogelijkheden

van het kontakt tussen re-

klassering en verdachte, zo

spoedig mogelijk na zijn ar-

restatie, zijn nog niet uitge-

komen. Van de reklassering

mag verwacht worden, dat

zij zich ernstig rekenschap

geeft van de mogelijkheden

die de vroeghulp te bieden

heeft en deze mogelijkheden

ook daadwerkelijk gebruikt.

Alleen dan zal voortzetting

van de vroeghulp zinvol zijn

en vruchten afwerpen."

Met deze slotopmerkingen

eindigt het derde en tevens

eindrapport van het WODC-

onderzoek naar de 'vroeg-

hulp' door de reklassering,

dat medio juni is uitge-

bracht. Onderzocht is de wij-

ze waarop deze vroegtijdige

hulp in praktijk wordt ge-

bracht, door het interviewen

van verdachten die in verze-

kering gesteld waren en

maatschappelijk werkers van

de reklassering die hun deze

hulp verleenden.

Voor geïnteresseerden is het

eindrapport (getiteld 'De

vroeghulp in praktijk ge-

bracht', - WODC-reeks no.

20) verkrijgbaar bij de

Staatsuitgeverij in Den

Haag.

Klandestiene
TV-zender in
Linschoten gepakt

LlNSCHOTEN. - Tijdens

de uitzending van de griezel-

film 'My bloody Valentine'

is 's nachts om half twee de

illegale TV-zender

'Moonlight-tv' in Linschoten

uit de lucht gehaald. Toen

de PTT -opsporingsdienst met

Personeel A.I. wil
praten over
rookgedrag

VOORBURG. - Gelijke

rechten voor rokers en niet-

rokers, dat is het uit-

gangspunt van de kampagne

die landelijk door de stich-

ting Volksgezondheid en

Roken gevoerd wordt.

'Intercom', het personeels-

blad van de Algemene In-

spektie in Voorburg, wijdt

een uitvoerige beschouwing

aan deze aktie en zegt in de

komende maanden meerdere

malen aandacht aan deze

problematiek te zullen schen-

ken. Omdat - zoals wordt

gesteld - 'de niet-roker (de

meerderheid van onze bevol-

king) wil praten met de roker

om tot afspraken over het

roken te komen.'

Argumenten: Een roker

rookt haast nooit alleen, ze-

ker in de werksituatie niet.

Driekwart van de rook

zweeft de ruimte in en wordt

door andere mensen in die

ruimte ingeademd. Behalve

dat het onfris is om dat

soort lucht te moeten in-

30
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ademen, kan het vaak ook

de niet-roker regelrecht over-

last en moeilijkheden bezor-

gen (hartpatiënten, astma-

lij ders, dragers van kontakt-

lenzen, etc.). Rokers dienen

zich bewust te zijn van het-

geen zij door hun gewoonte

aan de werkomgeving 'toe-

voegen' en de bereidheid op-

brengen om voor het roken

tot afspraken te komen.

RP-kollega's van de groep

Montfoort de woning bin-

nenvielen, betrapten zij op

heterdaad een 31-jarige En-

gelsman. Hij bleek over zeer

professionele apparatuur

(waarde f 18.000,-) te be-

schikken; via de kabelnetten

van Woerden, Alphen aan

den Rijn en Leiden had hij

een zendbereik tot aan Kat-

wijk. De Engelse zender was

niet uit het veld geslagen.

Hij verklaarde, zo spoedig

mogelijk weer in de lucht te

zullen komen met een nog

groter bereik, waarbij ook

reklame zou worden uitge-

zonden. Tot zolang zullen de

politiemensen en alle andere

kijkers moeten wachten op

de afloop van de onder-

broken griezelfilm.

Jeans om te stelen

VINKEVEEN. - Een sur-

veilJancepatrouille van de

groep Mijdrecht betrapte in

Vinkeveen twee jonge

Utrechters, toen zij juist wa-

ren binnengedrongen in het

kledingbedrij f Populair

Jeans. Voordat ze zo'n

'jeans of hope and glory'

hadden kunnen uitzoeken,

werden de broekemannen al

ingerekend.

Kustnavigatoren
RPtW

DRIEBERGEN. - Voor het

examen 'Beperkte kustnavi-

gatie' slaagden in juni de

RPtW-kollega's H. D. Uilke-

ma en J. Former (Amster-

dam), S. F. Wezeman en P.

Piekstra (Delfzijl), L. Wisse-

link (Dordrecht), L. J. Bout

(Hansweert), J. E. Valkerna

(Den Helder, J. Boterhoek

(Lelystad), C. J. van de Kooi

(Terneuzen), H. J. van Elze-

lingen (Vlissingen), C. B.

Langendoen (Wemeldinge)

en K. de Jong (IJmuiden).
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Belangrijk nieuws voor politie

LANDELIJK

REGISTRATIE

SYSTEEM voor

ANTIEKE KLOKKEN

EN ANDERE

KOSTBAARHEDEN

Onze unieke geheime beveiliging

en het H.H.B .. registratie-

systeem met eigendomscertificaat

helpen diefstal te voorkomen.

De Friese Klokkerij biedt t/m

1-8-'81 gratis registratie en

onderbrenging van antieke en

kostbare klokken.

Vraag informatiefolder aan.

'DE FRIESE KLOKKERIJ'
Herman Bossink, Nijverdal,

Tel. 05486-16724.

Erkend door het landelijk comité

coördinator voorkoming misdrijven

van het Ministerie van Justitie.

Wnd. d.c. D. van de Meeberg reikt de trofee uit

aan aanvoerder J. P. M. Zuurveld

van Oost-Zeeuwsch- Vlaanderen.

Oost-Z.- Vlaanderen
wint voor vijfde maal
Zeeuws zaalvoetbal-
toernooi

MIDDELBURG. - Het

zaalvoetbalteam van Oost-

Zeeuwsch-Vlaanderen is win-

naar geworden van het zesde

toernooi om de 'Overste

W. D. Lanting Trofee',

waaraan door acht Zeeuwse

ploegen werd deelgenomen.

De finalewedstrijd tussen

'Oost -Zeeuwsch-Vlaanderen'

en de 'Verkeersgroep' eindig-

de onbeslist. Na verlenging

bleek het team van over de

Westersehelde tenslotte de

sterkste. Omdat het de vijfde

maal was dat Oost-

Zeeuwsch-Vlaanderen de tro-

fee mee naar huis kon ne-

men, kreeg het team de prijs

definitief in zijn bezit. Derde

werd Zuid-Beveland. (JLFM)

(Foto Techn. Rech)

DUTCH TT
ASSEN

26 juni 1982

Uw tribunekaarten kunt U nu reeds bestellen:

TT-Bureau, Postbus 150, 9400 AD Assen

(Na bestelling ontvangt U begin 1982een bevestiging)
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Voetballers Zuid

korpskampioen

APELDOORN. - Bij de

wedstrijden om het korps-

voetbalkampioenschap die

op 19 mei j.l. in Wezep wer-

den gespeeld is het team van

Zuid als eerste geëindigd.

De selektie van West 11 legde

beslag op de tweede plaats,

gevolgd door het elftal van

West I. Vierde en vijfde wer-

den respektievelijk Noord en

Oost.

Het kampioenschap was ge-

organiseerd door de SRGA

dat voor deze gelegenheid ge-

bruik kon maken van het

sportkomplex van de Wezep-

se sportvereniging W.H.C.

Reeds na de eerste ronde was

al duidelijk dat Zuid deze

keer hoge ogen zou gooien,

omdat het team van West I

met 1-0 werd verslagen en

West 11 en Noord met gelijke

spelen werden bedwongen.

In de tweede ronde versloeg

Zuid het elftal van Oost met

1-0. Hoewel Zuid daarna vrij

was zag geen van de konkur-

renten kans dichterbij te ko-

men. Zonder zelf te spelen

zagen ze hun uitgangspositie

voor de volgende ronden

Luctor 11 winnaar

voetbaltoernooi Goes

MIDDELBURG. - Het

tweede voetbalteam van Luc-

tor Middelburg is op 18 mei

winnaar geworden van het

toernooi dat door de

Gemeentepolitie van Goes

was georganiseerd.

Luctor 11 was ingedeeld in

een poule met de teams van

de GP-Middelburg, de GP-

Terneuzen en de Rijksver-

keersinspektie Zuid-Holland.

De jonge Zeeuwse RP'ers

wisten met een gelij kspel en

twee overwinningen als eerste

32

zelfs verbeterd. Een treffen

tegen West 11 werd afgeslo-

ten met een gelij kspel. Zij

(West 11) waren op dat mo-

ment de enigen waarvoor het

in theorie mogelijk was

langszij te komen. Zover

heeft Zuid het niet laten ko-

men. Met 2-0 schoven zij

• oord aan de kant.

Het kampioenschap heeft he-

laas een slachtoffer op-

geleverd in de persoon van

ollega F. A. Swieringa van

Zuid. De voetballer ging in

de tweede ronde door zijn

Een beeld uit een van de wedstrijden.

in hun afdeling te eindigen.

De finalewedstrijd was een

treffen tussen Luctor Il en

hun Goese gastheren. On-

danks de kansen voor de

RP-kollega's werden er geen

doelpunten gemaakt. Penal-

ty's moesten de beslissing

brengen. Vooral dankzij pri-

ma keepwerk van Jaap van

der Hiele - hij was ook al

in het overige deel van het

toernooi opgevallen - werd

Luctor 11 nummer I.

Het was de eerste maal dat

Luctor winnaar werd van het

Goese toernooi.

(JLFM)

I RP-Ianddienst won
zeil-trial

LOOSDRECHT. - De jaar-

lijkse zeilwedstrijd tussen de

teams van de GP-Hilversum,

de Rijkspolitie te Water en

van de RP-Landdienst is op

20 mei gewonnen door de

zeilequipe van de landdienst.

Bij uitmuntend zeilweer met

een tevige zuidooster bries

konden vanaf Ottenhome al-

le hoeken van de Loos-

drechtse plassen worden aan-

gedaan.

Het team van de RP-te-land

met de beste zeilers van de

enkel en moest naar het

'Sophia-ziekenhuis' in Zwol-

le worden afgevoerd. Daar

ontdekte men dat zijn enkel-

banden waren gescheurd en

dat operatief ingrijpen nood-

zakelijk was. Hij is met

spoed naar het ziekenhuis in

Maastricht afgevoerd. (GP)

seizoenen '79 en '80, behaal-

de 's morgens een Je, 2e, 6e,

7e en 8e plaats. Bij de

middagwedstrijden hielden ze

het op een Je, Se, 6e, 7e en

lOe plaats. Hun puntentotaaI

bedroeg 106,2.

Als tweede eindigde de

RPtW met 86 punten.

Hekkesluiter was de GP-

Hilversum met 48 punten.

Commissaris Brouwer van de

Hilversumse politie reikte bij

deze gelegenheid de prijzen

uit. De wisselbeker is een

jaar lang te bezichtigen in de

prijzenkast van de Dienst

Luchtvaart op Schiphol.

(JWB)
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RP Luctor Dordrecht 1 landskampioen voetbal 1981

DORDRECHT. - Het

eerste elftal van Luctor (RP

Dordrecht) is overtuigend

landskampioen geworden

van de hoofdklasse politie-

voetbal 1981.

Op 12 mei was in Gorinchem

met 2-1 tegen RP Alkmaar

het kampioenschap van het

distrikt West behaald. (De

volgende dag stonden beide

teams overigens weer tegen-

over elkaar in een toernooi

te Amersfoort, waar Alk-

maar zich nu met 4-0 liet

kloppen door de Dordtena-

ren).

Tot 26 mei had RP Dordt

tijd om zich voor te bereiden

op de beslissingswedstrijden

voor het landskampioen-

schap in Muiderberg.

Behoorlijk in de watten ge-

legd (vrij van avond- en

nachtdiensten en dagelijkse

training in diensttijd), traden

de Dordtenaren die dag in

het strijdperk tegen de ande-

re kampioenen van Noord

(RP Assen), Zuid (RP Maas-

tricht) en Oost (Gempo

Nijmegen).

West bleek een stugge tegen-

stander. Ondanks overwic'ht

van Luctor Dordrecht wist

gastspeler H. van Dijk pas 4

minuten voor het einde met

een afstandsschot het enige

doelpunt te scoren (1-0).

De wedstrijd Noord-West

was opnieuw een RP-

gebeuren: de elftallen van de

RP-distrikten Assen en Dor-

drecht. Met goed voetbal

won laatsgenoemd team ge-

makkelijk (3-1).

De laatste en beslissende

wedstrijd moest worden

gespeeld tegen Zuid: RP

Maastricht, de lands-

kampioen 1980, tevens

korpskampioen 1981.

,~..~..•. .".,..., ...- ...•...,. •..

Ondanks technisch en men-

taal sterk spel van Dor-

drecht, slaagden de Wester-

lingen er niet in een doelpunt

te maken; Zuid evenmin.

Bij een uitval van Maastricht

wist Fernandez de Dordtena-

ren door een overtreding (l)

van een nederlaag te redden,

met het gevolg dat hij de

wedstrijd vanaf de zijlijn

moest bijwonen. Totaal leeg-

gespeeld bereikten beide elf-

tallen de eindstand (0-0).

Voldoende echter voor Dor-

drecht dat 4 punten had ver-

gaard tegenover de 3 punten

van Maastricht. En daarmee

was Luctor dan lands-

kampioen 1981. Jaap Vier-

geven reikte de zilveren

bokaal en de herinnerings-

medaljes uit.

Door dit resultaat veroverde

Luctor Dordrecht voor de

tweede maal de Tae Lanca-

saire Constabulary Caallence

Cup (de eerste keer was in

1975). Jammer genoeg was

MUïöi;t6'RG

~~ ....." ... ,. -.
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er - behalve de sport-

instrukteurs - niemand van

het distrikt Dordrecht aan-

wezig om dit heugelijke feit

mee te vieren, dit in tegen-

stelling tot de andere dis-

trikten die een team naar de

eindstrijd hadden afgevaar-

digd. De spelers die aan dit

kampioenschap hebben mee-

gewerkt, zijn:

Willem de Rooij (leider), A.

H. Bijl, R. de Hoog, L. La-

gendijk, N. Ebbelinghause,

J. van Bree, M. Heerijhui-

zen, P. Berendse, C. Mes-

ker, S. Crezee, W. de Jong,

R. Bos, R. Fernandez, A.

v.d. Leer, B. de Koning, H.

van Dijk, R. Boersma en R.

Burema.

(AHB)

Bosch en van de Verkeers-

school in Bilthoven.

Aan het toernooi namen

zestien teams deel die in to-

taal 52 wedstrijden speelden.

De organisatie was in handen

van de verkeersgroep Nij-

megen. Huissens burge-

meester C. A. van Wiggen

reikte na afloop de prijzen

uit in de kantine, waar een

'Bourgondisch Rijnlandse

sfeer' werd geschapen door

de blaaskapel 'De Bieten-

rooiers' . (AvdS)

Verkeersgroep
Amsterdam winnaar
voetbaltoernooi

NIJMEGEN. - Het team

van het distrikt Amsterdam

is op 20 mei in Huissen win-

naar geworden van het ver-

keersgroepenvoetbaltoernooi.

Het won in de finale van

Nijmegen met 2-0 en kwam

daarmee in het bezit van de

wisseltrofee. Derde en vierde

werden de elftallen van Den

33
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Super-ondernemer Dirk van den Broek:

goed voorbeeld geven. Dat leerde ik van

mijn tweede broer. Die was een echte

werker. Zodanig, dat het personeel hèm

stond te prijzen, terwijl ze toekeken hoe

hij alles zelf deed. Ik probeer ook een

harde werker te zijn, maar dan een an-

dere. Eén die niet alleen zijn handen,

maar ook zijn ogen gebruikt. Door de

fouten van mijn broer leerde ik, dat je

pas aan je eigen werk kunt beginnen, als

je ziet dat iedereen weet wat hij of zij

moet doen. Als je het werk niet overge-

laten, maar overgedragen hebt.

Mijn ouders hadden een eigen melkbe-

zorgingsapparaat. Toen op een zeker

moment de melk aan de fabriek moest

worden geleverd, zei ik dat ik de melk-

handel wel wilde blijven doen. Ik was

toen 18 jaar en er was dus handlichting

voor nodig. Maar in 1943had ik mijn ei-

gen bedrijf ..

Er zijn mensen die denken, dat alles wat

ik in handen genomen heb zomaar in

goud veranderde. Nou, die ouwe koning

Midas, die op het laatst niets meer de

bikken had, was niet zo'n beste in het

zakenleven. Ik denk dat in onze onder-

neming een heleboel dingen vrij snel ge-

groeid zijn doordat het dikwijls hele-

maal niet zo goed lukte in den beginne.

Dat noodzaakte ons om te zoeken naar

de oorzaken van dat falen. Een bedrijf

dat helemaal niet gaat, dat bestaat ei-

genlijk niet. Er zijn altijd oorzaken voor

fouten en mislukkingen. En die oorza-

ken kun je wegnemen. Als je maar

doorzet en om je heen blijft kijken; èn

als je maar bereid bent om van je eigen

fouten te leren. Zo ging het met mijn

eerste zelfbedieningswinkel (de huis-

vrouwen wilden eerst niets hebben van

die zelfbediening). En zo gaat het nu

nog.

Maar je moet wel bedenken dat in de

branches waarin wij werken (levensmid-

delen, horeca, dranken, reizen, bloe-

men, enzovoorts), daar verandert de

markt niet eenmaal in de vier jaar. Dat

verandert soms wel tweemaal per jaar.

En dat betekent dat iedereen zijn ogen

open moet houden en dat iedereen mee

'Recht op respekt moet
Geen gezag
zonder gezicht

'Geen gezag zonder gezicht'

luidt de titel van het zojuist ver-

schenen boek over leiderschap

en management, geschreven

door Peter M. Storm, weten-

schappelijk hoofdmedewerker

bedrijfsekonomie aan de Rijks-

universiteit te Groningen. Het

boek is bedoeld voor een ieder

die een leidinggevende taak ver-

vult of zich daarop voorbereidt.

De auteur beantwoordt vele

vragen, zoals:

Waarom kan het gezag niet zon-

der gezicht? Wat mogen we ver-

wachten van mensen in leiding-

gevende posities? Welke vormen

van leiderschap vinden wij aan-

vaardbaar of zelfs nood-

zakelijk? Welke middelen staan

leidinggevende personen ter be-

schikking? Een studie- en oefen-

boek waar wellicht ook leiding-

gevenden in het korps Rijks-

politie hun voordeel mee

kunnen doen.

De paperback bevat ook een

hoofdstuk 'Leiderschap in prak-

tijk', waarin een aantal bekende

Nederlanders, allen ervaren lei-

ders, een indruk geven van hun

inzichten over leiding geven en

leiding nemen.

Uit dat hoofdstuk kozen wij het

verhaal van super-ondernemer

Dirk van den Broek, waaruit wij

- met toestemming van de uit-

gever - hiernaast een gedeelte

weergeven.

'Geen gezag zonder gezicht' door Pe-
ter M. Storm, paperback, 180 blz.
Uitgeverij Van Gorkum, Assen 1981.
Prijs f 29,50.
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"Recht op respekt moet je als chef ver-

wèrven - steeds weer opnieuw."

Dat is een van de levenslessen van super-

ondernemer Dirk van den Broek,

oprichter en mede-eigenaar van een ke-

ten van ondernemingen op het gebied

van levensmiddelen, horeca, reizen,

bloemen, etc. Veertig jaar geleden be-

gon hij als boerenzoon zonder een cent.

Nu, na een suksesvolle loopbaan als on-

dernemer, zegt hij veel van zijn eigen

fouten te hebben geleerd: "Er zijn altijd

oorzaken voor mislukkingen die

oorzaken kun je wegnemen."

Als leider van duizenden werknemers,

zegt hij:

"Als chef moet je het werk niet overla-

ten, maar overdragen." En ook: "Je

staat er versteld van, hoe weinig druk

mensen kunnen verdragen. Het gekke

is, dat ze die druk vaak zelf veroorza-

ken."

Een boeiend verhaal, waaruit blijkt dat

leiding geven in een kommercieel bedrijf

niet hetzelfde is als in een politie-

organisatie, maar ook opmerkelijk

overeenkomsten vertoont.

"Mijn ouders hadden een boerenbe-

drijf. Daarin deed mijn vader vooral de

handelskant (veehandel en melkhandel)

en mijn moeder de organisatiekant.

Mijn moeder probeerde me bij te bren-

gen, hoe mijn gedrag zou moeten zijn

tegenover ondergeschikten. (Ik spreek

nu over 40 jaar geleden, toen de positie

van ondergeschikten wel even anders

was dan nu). Ze zei:- als je wat te

'bestellen' hebt, dan zeg je 'wil je dat

doen' en niet 'je moet dat doen' -.

Ik denk niet, dat ze dat zei omdat ze

daar een management-kursus voor ge-

volgd had, maar gewoon omdat ze wist

dat als mensen iets willen doen, dan

komt er aanzienlijk meer van terecht.

Wat ik toen ook geleerd heb, is dat je

het recht op respekt moet verwèrven.

Steeds weer opnieuw. Mijn moeder pro-

beerde dat te doen door het goede voor-

beeld te geven. Nu kun je ook een tè
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verworven worden'

moet naar een nieuwe situatie. Iedereen

moet blijven bouwen aan dat bedrijf.

En om ze zover te krijgen, dàt noem ik

leiderschap.

genJijk pas. Want je moet bereid zijn

om die kinderen (ze zijn tenslotte bijna

allemaal onder de 18 jaar) op de leiden.

Bij de één is dat een kwestie van drie da-

gen. Een ander moet zich eerst helemaal

aanpassen, en dan kan die opleiding

lang duren. Kijk, waar mijn volkje soms

nog wel eens versteld van staat (maar

dat is dan een of andere 'act' van mij),

dat is dat als iemand met een emmer en

een dweil bezig is en ik zie zo'n kind

Personeel selekteren

Bij het selekteren van winkelpersoneel

lette ik - toen ik dat zelf nog deed -

op houding, uiterlijk en op reakties op

mijn vragen. Vervolgens begon het ei-

stuntelen (want dweilen leren ze thuis

niet meer) dan zeg ik "nou zal ik jou

eens voordoen hoe jij een dweil moet

uitwringen." Dat doe ik dan niet zozeer

voor dat meisje of die jongen, maar

voor de anderen. Om ze te laten zien

hoe belangrijk het is om het goede voor-

beeld te geven. En ook: hoè je dat voor-

beeld moet geven. Want dat kun je op

een arrogante manier doen, maar ook

op een gewone manier (ik heb het

tenslotte zelf ook moeten leren).

Mensen die werkelijk wat willen berei-

ken, die zoeken voortdurend gaatjes.

Witte plekken die ze zelf op kunnen vul-

len. Je moet dus reuze voorzichtig zijn

in het geven van voorbeelden aan je

mensen van wat ze kunnen bereiken.

Als mensen niet zèlf die gaatjes zien en

een ander moet ze voor hen open ma-

ken, dan zijn het niet die knullen die ik

zoek. Je moet er geweldig voor oppas-

sen dat je iemand niet te ver optilt. In de

eerste plaats kan zo iemand daar wel

eens een verkeerde konklusie uit trek-

ken. In de tweede plaats moet je reke-

ning houden met het Peter-principe

(mensen hebben de neiging om zich op

te werken tot een nivo waarop ze net

niet meer kompetent zijn). En in de der-

de plaats kun je zèlf veel te graag willen

dat iemand promotie maakt. Ik heb die

fout een paar maal begaan. Maar uitein-

delijk kwam ik er achter dat je mensen

die niet echt naar boven willen, alleen

maar ongelukkig maakt door ze naar

boven te duwen. Toch leiden wij bijna

al onze managers, van bedrijfsleider tot

directeur, zelf op. Want mensen die het

elders al gemaakt hebben, die nemen we

niet aan. We zoeken geen goeie kerels,

maar goeie jongens.

Bedrij fsleiders

Van een bedrijfsleider in een super-

markt wordt bij ons verwacht dat hij (a)

er voor zorgt dat de handel die verkrijg-

baar is in het centraal magazijn, zicht-

baar uitgestald is voor de klant, (b) de

personeelskosten binnen bepaalde nor-
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men houdt, (c) de 'lekkage' binnen

daartoe aangegeven perken houdt en (d)

omzet maakt.

Die omzet kan hij niet met prijzen beïn-

vloeden, want die worden van bovenaf

opgelegd. Omzet kan hij maken door de

artikelen goed uit te stallen en door er

voor te zorgen dat er sfeer is in de win-

kel. En die sfeer wordt voornamelijk be-

paald door het personeel. Ik denk dat

een paar zaken de boventoon voeren in

zo'n supermarkt. Dat is in de eerste

plaats het personeelsbeleid. En daarmee

bedoel ik eigenlijk het leiderschap van

de filiaalchef. In de tweede plaats moet

een filiaalchef z'n vak verstaan. Vervol-

gens komen er nog een aantal andere

kwaliteiten om de hoek kijken. Hij

moet bijvoorbeeld ook verkoper zijn.

De volgende stap voor een bedrijfsleider

is die naar de positie van rayonleider.

En dat is een totaal ander vak. Die

rayonleider moet natuurlijk wel het vak

van de winkelier verstaan. Maar hij

moet uit andere ogen kunnen kijken.

Hij moet de hele handel kunnen over-

zien en toch oog blijven houden voor

details. En bovenal moet zo'n rayonlei-

der eigenlijk al een manager van mana-

gers zijn. In het management staan twee

taken voorop: beleid maken en nieuwe

managers opleiden. Ik heb persoonlijk

een aantal managers - waaronder vijf

van mijn eigen kinderen - opgeleid en

ik verwacht van hen, dat zij weer nieuwe

managers opleiden.

Beleid maken

Wat dat beleid betreft, laat ik daar een

aktueel voorbeeld van geven. Op dit

moment maakt de konjunktuur van ons

land niet zo'n beste tijd door. Wij spre-

ken niet van beleid als je je af gaat zitten

vragen 'wat kan ik daar nou aan doen?'

Wij spreken van beleid als je je afvraagd

'wat kan ik daar nou mee doen?'

En dan zodanig dat je op korte termijn

aktie kunt ondernemen. Dan kun je zeg-

gen "nou, meubelzaken bijvoorbeeld".

En dan kijk je 's om je heen, maar dan

36

'Leiderschap is geen
heersen maar regeren'
zie je dat de men en best nog een paar

jaar met hun meubels toe kunnen. Of

kleding? Kijk nou' even om je heen.

Wanneer kopen de mensen een nieuw

pak? Omdat het revers zo nodig breder

moet, of de broek pijpen moeten smal-

ler, of het moet met een vest of juist

zonder vest. Dus kleding, dat zal straks

ook wel wat moeilijker worden. Vakan-

ties misschien? akanties, vakan-

ties ... nee jongens waar praat je nou

over. De beste tijd voor de vakantierei-

zen moet nog komen. Want wat heb je

nodig voor een vakantie? Geld en vrije

tijd. Nou, dat heeft iedere werkloze. En

dan liefst geen kleine kinderen.

Het grootste aantal werklozen zit in de

.,Mensen die werkelijk wat
willen bereiken, zoeken
voortdurend gaatjes."

groep van, zeg maar wat, boven de 45

jaar. Dus wat doe je dan? Je past je pro-

dukt aan. Wij doen bijvoorbeeld dat ge-

doe met die dure boot in Zuid-Frankrijk

de deur uit en we proberen een aantal

nieuwe bestemmingen te krijgen die bij

werklozen of bejaarden (want die zeg-

gen ook tegen elkaar "vergeet dat ap-

peltje voort de dor t, drink nou maar

een borrel") beter liggen, en bedenk dat

iemand die niets om handen heeft meer

om vakantie verlegen is dan iemand die

werkt.

Wij hebben in onze onderneming geen

kommissarissen. Ik ben dan wel gedele-

geerd kommissari , maar we hebben

geen Raad van Kommissarissen. In

plaats daarvan hebben we voor elke

B.V. een eskort-kommissie. Zo'n kom-

missie bestaat uit een Van den Broek en

een direkteur van een andere B. V. Die

eskort-kommissie heeft twee funkties:

(a) de betrokken direkteur vervangen bij

ziekte of andere kalamiteiten en (b) hem

begeleiden bij het ontwikkelen van een

beleid.

Zo'n direkteur kan zijn ideeën binnen

de eskort-kommissie toetsen en daarmee

zijn risiko - niet zijn verantwoordelijk-

heid - beperken. De kommissie komt

eens in de vier à zes weken bij elkaar.

Aangezien die direkteur elke week de re-

sultaten van zijn B.V. rapporteert, is ie-

dereen op de hoogte van de situatie en

hoeft zo'n vergadering niet lang te du-

ren. In ieder geval niet langer dan twee

uur. Ik zit daar zelf ook vaak bij, maar

dan niet als lid van de eskort-

kommissie. Dat wil niet zeggen, dat ik

me niet met de inhoud van de zaken be-

moei. Als gedelegeerd kommissaris heb

ik tenslotte het recht om in te grijpen.

Maar ik moet kunnen gedogen, dat an-

deren het anders doen dan ik. Als ik

denk dat zo'n direkteur of zo'n kom-

missie een verkeerde beslissing gaat ne-

men, dan zeg ik: "Luister, ik ben het

daar-en-daarom niet met je eens, en ga

nou je gang maar". Als ze vervolgens

toch doorzetten, dan blijkt meestal dat

ze er wel wat van terecht brengen.

Als ik die beslissing had moeten uitvoe-

ren, was het waarschijnlijk op een ramp

uitgelopen. Maar omdat het zijn idee is

en zijn beslissing, gooit hij er zich hele-

maal tegenaan en dan komt het meestal

wel ergens voor elkaar.

Zwakheden

Je moet natuurlijk wel de zwakke plek-

ken van je mensen kennen (en die ken je

pas als je lang en intensief met ze sa-

mengewerkt hebt). Het komt wel eens

"Je moet er geweldig voor
oppassen, dat je iemand niet te

ver optilt."

voor dat de mensen zeggen: "Hoe kun

je die man nou direkteur maken?" Dan

zeg ik: "Ja, wij wel. Als ik maar weet

wat zijn zwakheden zijn, want dan let ik

daar op en dan kan ik hem in zijn verde-

re karrière begeleiden".

In 1974 namen wij een supermarktbe-

drijf in Rotterdam over. Dat bedrijf had

toen een omzet van zo'n 16 miljoen gul-

den. De eigenaar had een stuk of vijf

zoons waarvan er één in het bedrijf
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werkte (als adjunkt-direkteur). Voorts

werkte in dat bedrijf een rayonJeider die

in die positie terecht gekomen was op

advies van een organisatiebureau. Nou

geloof ik dat iemand die zijn bedrijf

door een ander laat doorlichten, zelf

geen ogen in zijn hoofd heeft. Maar

goed, die beslissing was genomen, dus

ik dacht: "Van die twee knapen moet ik

het hebben; die ga ik allebei volgen en

coachen. Want, als er één sterk wordt,

dan maak ik die direkteur en als ze alle-

bei sterk worden dan kan ik er één ge-

bruiken om een nieuwe onderneming op

te zetten."

Ik heb die tent geruime tijd, gedurende

3 dagen per week begeleid. En na enkele

jaren bleek wel dat die rayonleider meer

in z'n mars had dan de zoon van de

vroegere eigenaar. Die rayonleider is di-

rekteur geworden. En nu heeft dat be-

drijf een omzet van zo'n 200 miljoen.

Eigen mentaliteit

Een goed bedrijf heeft een duidelijke ei-

gen mentaliteit. De mentaliteit van ons

bedrijf houdt bijvoorbeeld in, dat wij

alles van de grond af opbouwen. En dat

wij blijven bouwen. Mensen komen hier

niet werken alleen omdat ze behoefte

hebben om zich te bewijzen, maar om-

dat zij de behoefte hebben om iets op te

bouwen. Wij beginnen in principe altijd

klein. En, we beginnen zèlf. Als ik nu

bijvoorbeeld nog in de reizen zou willen

stappen dan zou ik waarschijnlijk mijn

huidige reisonderneming (één der 5

grootste in Nederland), bij wijze van

spreken, niet over willen nemen.

"Uit onkostennota's kun je
lezen hoe mensen over hun

werkdenken.slÏi
,~ Th

Waar we ook zitten - in de levensmid-

delen, de horeca, de reizen - overal

hebben we dezelfde mentaliteit. Ja, na-

tuurlijk, als je niet oppast dan ontstaat

er wel een verschillende mentaliteit. Je

moet er in het begin gewoon bovenop

gaan zitten. Wij namen bijvoorbeeld

een paar jaar geleden een reisburo over.

Het eerste wat ik dan doe is een jaar

lang alle dagelijkse onkosten bekijken.

Want uit onkostennota's kan je een he-

leboel lezen. Bijvoorbeeld hoe mensen

over hun eigen werk denken. Nou, in

dat kantoor hadden ze een bar met aller-

lei dure drankjes. En ze hadden twee

public-relations mensen. En iedereen

moest daar zo nodig elke dag lunchen

met allerlei figuren van nul en generlei

waarde. Wel, bij ons nemen de mensen

hun eigen boterhammetjes mee. Dat is

niet alleen belangrijk om de centen,

maar ook omdat daar een zekere menta-

liteit uit spreekt. Die boterhammetjes

moeten tenslotte klaargemaakt worden

door moe. En die moet dat ook maar

willen. In onze mentaliteit proberen wij

zuinig, niet krenterig, te zijn.

Bij onze mentaliteit past ook een nogal

radikale assortimentspolitiek. Onze in-

kopers kunnen pas een nieuw produkt

invoeren als ze een oud produkt opge-

ven. We zijn daarom ook tegen grote

centrale magazijnen. Grote magazijnen

verleiden je ertoe om ze te vullen met

nieuwe produkten waar de klanten hele-

maal niet om vragen. Een onderneming

kan bij ons niet verder groeien dan zijn

centraal magazijn toelaat. Als dat ma-

gazijn tenslotte toch te klein wordt, dan

stichten we liever een nieuwe onderne-

ming dan een nieuw magazijn.

Leiderschap

Leiderschap is een kwestie van karakter,

mentaliteit en vakmanschap. Dat bete-

kent dat bijna iedereen leiderschap kan

leren, ook al zal niet iedereen het zelfde

nivo kunnen bereiken. Het is voor een

jongeman die uit een typisch arbei-

dersmilieu komt, heel moeilijk om lei-

derschap te leren. Evenzo kan het voor

de zoon van de kolonel of van de predi-

kant moeilijk zijn om zich de juiste lei-

derschapsstijl te verwerven. Milieu

speelt dus wel een grote rol, maar ieder

die wat wil leren, kán het leren. Sommi-

ge mensen kunnen hun hond uitstekend

africhten. Maar enig gezag uitoefenen

over andere mensen, dat kunnen ze niet.

Die mensen denken misschien dat lei-

derschap 'heersen' is. Maar leiderschap

is geen 'heersen': leiderschap is 'rege-

ren'. In het leiderschap over mensen

moet je niet alleen konsistent zijn (want

niet alleen honden, maar ook mensen

hebben een zekere rechtlijnigheid

nodig), maar je moet ook voortdurend

bezig zijn om je recht op respekt wáár te

maken. Dat recht op respekt maak je

waar door mensen het goede voorbeeld

te geven, door rechtvaardig (niet te mild

en niet te hard) te zijn en door bereid te

zijn om mensen aandacht te geven en op

te leiden. Respekt ontstaat ook, wan-

neer je begrip toont voor mensen die in

moeilijkheden verkeren. En dat begrip

kun je pas echt verkrijgen als je die

moeilijkheden zelf ook, op de één of an-

dere wijze, meegemaakt hebt.

Een leider moet stress-bestendig zijn. Je

staat er soms versteld van hoe weinig

druk sommige mensen, bij nader inzien,

kunnen verdragen. Het gekke is dat
,

"Bij ons mag een vergadering
nooit langer dan twee uur

duren."

mensen die druk vaak zelf veroorzaken.

Ik probeer mijn knullen bij te brengen

dat niks een spelletje is, maar dat het

wel een spel moet blijven. Je moet in dit

vak tegen je verlies kunnen.

Niet uitstellen

Veider vertel ik ze steeds, dat ze niet uit

moeten stellen wat ze vandaag nog kun-

nen doen. Sommigen nemen elke dag

stapels werk mee naar huis. Vaak zijn

dat ook nog de moeilijkste zaken. Nou,

daar slapen ze dan niet van. Dus ik pro-

beer hen er van te overtuigen, dat ze de

'lekkere' dingen (een brief aan een rela-

tie, waar je wat extra aandacht aan wil

besteden, bijvoorbeeld) voor thuis moe-

ten bewaren.

En dan is het natuurlijk belangrijk om

te weten wanneer je op moet houden.

Op een gegeven moment is het werk

voor die dag op. Dan ga je niet op zoek

naar werk; dan kun je beter wat gaan

wandelen.

Een andere leiderschapskwaliteit betreft

de produktiviteit. Bij ons mag een ver-

gadering beslist niet langer duren dan

twee uur. Mensen moeten dus leren om

snel, kort en konkreet te praten. Ook je

administratieve werk moet snel gebeu-

ren. Pas maar eens een arbeidsanalyse

op jezelf toe. Vraag je bijvoorbeeld af

of je je post wel zodanig splitst, dat je

alleen bezig gaar met die zaken die on-

middellijk behandeld moeten worden.

Bij het nemen van besluiten mág je als

leider niet bang zijn en moét je voor-

zichtig zijn. Dat betekent óók: overleg

met velen en besluit met weinigen. En

het betekent dat je moet leren werken

met het kruid uit je eigen tuin. Kijk nou

maar niet de hele tijd naar de bloemetjes

in andermans tuin, want die blijven niet

zo mooi als ze bij jou overgeplant wor-

den." •
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gezag nog niet was doorgedrongen in de

Peeldorpse gemeenschap.

Kapelaan Walman meldde schuchter

dat er een Rijkspolitieman in Peeldorp

was geplaatst. Burgerlijke autoriteiten

waren tot de konklusie gekomen dat het

in het gehucht regelmatig en onaan-

vaardbaar uit de hand liep.

De oude pastoor dacht even na. Hij

aanvaardde in beginsel dat het wereldse

gezag een handje zou toesteken.

"En wie is die politieman dan wel?"

wilde hij even later weten. Zijn profiel-

schets van de gezagsdrager had hij al

klaar. In het dorp was plaats voor een

wat oudere, kerkelijke, gezagsgetrouwe

dienaar.

"Tja", weifelde de kapelaan, die zich

afvroeg of zijn mededeling niet een te

grote schok voor zijn baas zou beteke-

nen.

"Het is ene Peer of zoiets. Een jonge

vent die nog niet zo lang in Zandgat

dienst doet. Hij gaat binnenkort trou-

wen."

"Nou ja", sufte meneer pastoor gela-

ten. "Misschien is het wel goed dat een

politieman ons helpt de bandeloze jeugd

het goede pad te wijzen. "

"Uh", schuchterde de kapelaan. "Ik

heb alvast wat geïnformeerd. De wacht-

meester is niet rooms-katholiek; naar ze

zeggen doet hij nergens aan. Hij is zelfs

niet hervormd of zo. "

De pastoor raakte zienderogen geër-

gerd. Hij fronste zijn wenkbrauwen.

Het hele Peeldorpse leven had zich on-

der zijn invloedssfeer voltrokken. En nu

was er - buiten hem om - besloten dat

zijn volk mede onder het wereldlijke ge-

zag zou worden geplaatst. Met dat

besluit kon hij nog wel vrede hebben.

Maar er zou een gezagsdrager komen

die je - nou, ja - een heiden zou kun-

nen noemen. Nee, dat konden ze hem

niet aandoen.

De burgemeester vergoelijkte het besluit

om juist die niet-katholieke wacht-

meester in Peeldorp te plaatsen. "U

hebt van uw kant bezien natuurlijk ge-

lijk, meneer pastoor, maar er was nie-

mand anders. U hoeft zich geen zorgen

te maken dat hij zich tegen ons geloof

zal uitlaten. Als dat gebeurt zal de dis-

Ervaringen van Peer, een jonge wachtmeester in de Sû-er jaren, opgetekend door Paul Meijers

Mijmeren over die 'goeie ouwe landgroep'

Lang voordat kollega Paul Meijers het

witte A VD-tuniek aantrok, werkte hij

op een landgroep in Brabant. Hij deelde

lief en leed met de Peelse bevolking,

leerde de gezagsverhoudingen er kennen

en onderging er de invloeden van kerk

en wereld. Na vele jaren keek Paul

Meijers om naar die tijd. Hij zette zijn

herinneringen aan 'die goeie ouwe land-

groep' op het papier van Pers A lex, het

personeelsorgaan van de A VD. Voor

zijn mijmeringen over 'toen' stond Peel-

dorp model. De post Peeldorp van de

Rijkspolitie maakt deel uit van de groep

Zandgat. Geen van beide namen zijn op

de kaart terug te vinden. Ze vormen de

kapstok waaraan Meijers zijn herinne-

ringen ophing. Overeenkomsten met

personen of situaties die in het verhaal

voorkomen, lijken ons niet uitgesloten.

Wat vooraf ging

In eerdere verhalen in het RPm vertelde

Paul Meijers hoe Peer in Peeldorp werd

ingehaald. Vóór zijn komst naar het ge-

hucht had men er geen politie. Ze kon-

den hun eigen boontjes wel doppen,

vonden de Peeldorpers. Goed, er was

wel eens wat. De dansavonden die eens

in de zes weken in een van de plaatselij-

ke café's met zaal voor bruiloften en

partijen werden gehouden wilden wel

eens uitlopen in een kloppartij. En op

de jaarlijkse kermis bleken de handen

ook nogal los te zitten.

Toen de dokter na afloop van zo'n uit

de hand gelopen stoeipartij het niet

meer aan kon en de kasteleins tenslotte

tussen de scherven achterbleven, greep

'den Burger' in. De distriktscomman-

dant werd benaderd met de vraag een

politieman in Peeldorp te plaatsen.

Wachtmeester Peer werd de gelukkige.

Hij betrok met zijn vrouw een huisje in

het dorp en wachtte geduldig af De

konfrontatie kwam al gauw. Met de

jeugd voorop. Ze zouden diejen potte-

kijker wel eens met een volle broek het

bos insturen, beloofden ze.

Op een avond kwam het bij de rijdende

patatkraam tot een treffen tussen 'het

gezag' en de opstandige jeugd. Peer

besliste de strijd in zijn voordeel. Hij

38

zette daarmee de eerste stappen op de

weg van een psychologische beheersing

van de situatie. De migende konfronta-

tie zou al snel vol en. amelijk die met

de geestelijkheid van het dorp. Die had

het in de dorpsgemeenschap tot nu toe

steeds voor het zeggen gehad. Peer's er-

varingen in drie afleveringen.

Deel I

Terwijl de burgemeester van Zandgat

zich bezig hield met een detail van de ge-

meentelijke overheidszorg, de De wat

geïrriteerd kennis nam van het klein-

steedse gedoe rond een wachtmeester

die naar een gat als Peeldorp was ver-

plaatst en de voor beiden bange groeps-

commandant wanhopig zocht naar een

weg om iedereen te vriend te houden zat

de oude - in het geloof vergrijsde -

pastoor Alleman wat te mijmeren in de

pastorie van Peeldorp.

De tachtig levensjaren van religieus le-

ven drukten op hem. De lange levens-

weg met het ideaal hel Peelvolk de juiste

weg te wijzen was "el erg moeilijk te be-

gaan geweest. Steeds als hij dacht hen in

zijn greep te hebben glipten ze hem weer

door de vingers en volgden ze hun

onontkoombare instinktleve driften.

'Hebt uw naaste lief' lukte door de week

wel, maar op zaterdagavond bestorm-

den ze elkaar. Het leek wel of die goeie

oude pastoor z'n hele leven de Tien Ge-

boden voor Jan Joker had staan preken.

En daar was hij eerlijk gezegd wel wat

moe van geworden.

Terwijl de 'burgerlijke autoriteiten' zich

zorgen maakten over dat hinderlijke de-

tail Peeldorp wist de pastoor nog niets

van zijn nieuw probleem.

Kapelaan Walman, niet meer zo piep

maar met z'n 55 jaar nog een jochie in

het vak, klopte bedeesd aan bij zijn

pastoor. In het van het werelds-gezag-

vrije Peeldorp hadden de pastoor, de

kapelaan en de bescheiden broeder naar

vermogen getracht de wat naar bande-

loosheid nijgende boeren in de greep te

houden. Dat lukte soms, maar - zoals

dat is met menselijke eigenschappen -

soms ook niet. Aan politie hadden ze

nooit gedacht. Gewoon omdat wettelijk
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triktscommandant zeker ingrijpen. "

'Den Burger' wist waar hij het over had.

De De was nauw verwant aan een mon-

seigneur wist hij.

De oude pastoor stribbelde nog wat te-

gen. Met lede ogen zag hij toe dat de

jonge, inmiddels veelbesproken wacht-

meester zich in Peeldorp vestigde.

Kapelaan Walman kreeg opdracht de

handel en wandel van Peer en zijn

vrouw te volgen. Walman's verslagen

stelden de oude pastoor gerust. Er ont-

stond een aanvankelijk wat aarzelende,

maar later een goede relatie tussen de

politieman en de kapelaan.

De aanleiding voor die toenadering

vormde de grote paradijselijke tuin ach-

ter de pastorie. Er groeiden peren, appe-

len, kruisbessen, aardbeien en nog veel

meer van dat lekkers. De broeder, maar

ook de kapelaan en de meid renden zich

soms een benauwdheid achter de jeugd

die het verlangen naar al dat lekkers

maar niet konden onderdrukken. De

kapelaan klaagde zijn nood over de on-

rechtmatigheid van deze daden bij Peer.

De wachtmeester luisterde en zegde zijn

medewerking toe bij de beteugeling van

deze vorm van misdadigheid. In zijn

ijver de pastoriebewoners een dienst te

bewijzen leverde hij menige sprint met

de jeugd. Als hij ze dan in de lurven had

gevat liet hij ze lange vellen volschrijven

met: 'Ik mag in de pastorie geen peren

stelen'.

Braaf en met gebogen hoofd kwamen de

verdachten later hun strafwerk inleve-

ren. Zijn aktiviteiten hadden twee ge-

volgen: de overdreven oogst in de pasto-

rietuin werd in stand gehouden en er

ontstond een goed kontakt tussen kape-

laan en politieman. Beiden waren daar-

mee zeer ingenomen. De kapelaan om-

dat hij wel eens een ander gesprek wilde

voeren als dat van de herder tot zijn

schapen en de wachtmeester en zijn

vrouw omdat ze toegang kregen tot de

verbluffend goede bibliotheek in de

pastorie.

De komst van Peer naar Peeldorp leidde

zo te zien niet tot grote omwentelingen

binnen de gezagsverhoudingen. Zeker,

er waren een paar veranderingen ont-

staan waar vooral de jeugd de dupe van

werd. De jongelui van het dorp werden

wat meer op de vingers gekeken. En

Malle Bart van 'De Witte Heks' had het

ook al eens met de Rijkspolitieman aan

de stok gekregen toen zijn dochter Gri-

da haar grijpgrage vingers niet van de

beurs van Gradus in het Liesend kon

thuishouden. Maar verder bleef alles bij

het oude leek het. Totdat Bartje van

Floor een keer hevig snikkend thuis-

kwam. Het jong had op z'n duvel ge-

had. En niet zo zuinig ook. Op dat mo-

ment kwam Peer op z'n fiets langs ...

c=.;:J
c:;:J

( ._)
r

'Ot.! • r:

Ook de 'RP 15' 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 070-814731
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Kleine oorzaken ...

Uw d.c.. ,,
is een

en al oor

U wilt meepraten? Komt u

maar. Uw distrikts- of dienst-

commandant is één en al oor,
zoals u ziet. Maar dan moet u

wel het juiste oor kiezen. Wie

niet eens de oren van zijn ei-

gen d.c. (her)kent, loopt na-

tuurlijk grote kans geen ge-

hoor te vinden. Om deze oor-

zaak van gebrekkige kommu-

nikatie weg te nemen, bieden

wij elke RP'er de gelegenheid

te bewijzen dat hij of zij de

hoogedelgestrenge kraak been-

flappen uit duizenden kan her-

kennen.

Op de volgende pagina's leest

en ziet u, hoe dat dient te ge-

schieden en wat u ermee kunt

verdienen.

uw ClleF IS ElN lN Al, OOR-
41
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D. e. Den Haag D. e. Groningen D.e. Den Bosch D.e. Leeuwarden D.e. Maastricht D.e. Middelburg D.e. Nijmegen

o.c. Roermond D.e. Utrecht D.C. Zwolle Chef-staf A .l. cdt. A.V.D. cdt. Luva cdt. RPtW
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Doe mee aan ons spelletje een-en-twintigen en ...

geef zelf uw oordeel

Er schijnen mensen in het korps rond te

lopen die serieus menen dat er niet naar

hen wordt geluisterd. Althans niet op

hoger nivo. Zij denken en zeggen, dat

hun uiteraard zinvolle opmerkingen,

klachten en adviezen bij hun D.e. wel

het ene oor in, maar even snel weer het

andere oor uit gaan. En dat is natuurlijk

erg jammer.

Wat kan hiervan de oorzaak zijn? Laten oordeel

de bazen zich een oor aannaaien? Zitten

ze misschien tot over hun oren in het

werk? Of hebben ze hun laatste oortje

versnoept?

We hebben ons oor in hogere sferen te

luisteren gelegd. De oorzaak van de

vaak wat gebrekkige kommunikatie

blijkt toch elders te liggen: velen weten

het oor van de meester niet te vinden.

We willen dat wel eens uittesten.

Daarom hebben we van elk van de com-

mandanten van de 17 RP-distrikten en

van de drie grote diensten plus van

A.1. 's chef-staf het mooiste oor gefoto-

grafeerd en de foto's hiernaast in wille-

keurige volgorde geplaatst, elk voorzien

van een (willekeurig) trefwoord.

Wie het juiste oor van zijn eigen D.e.

herkent, zit goed. Wie ook nog dat van
de chef-staf herkent, zit beter. Wie nog oorstrelend

meer oren kan thuis brengen, zit het

best. Maar voor alle kategorieën hebben

we prijzen, waar uw oren van zullen tui-

ten.

Prijzen: Kategorie 1 (wie z'n D.e. her-

kent): 1 paar oordoppen.

Kategorie 2 (wie D.e. plus chef-staf

herkent): 1 paar oorbellen.

Kategorie 3 (wie de meeste oren her- oorvijg

kent): 1 paar oorwarmers.

(Bij meer goede inzendingen beslist het

lot).

Erevoorzitter van de jury die de inzen-

dingen beoordeelt, is kolonel b.d. J.

Oor, oud-O.C. Den Bosch.

1nzending: tot 1 september 1981, per

briefkaart aan Redaktie-sekretariaat

RP-magazine, Postbus 120, 6720 AC

Bennekom (Gld).

oorkussen oorlam

oormerk oorsprong

oor/ui/end oorverdovend oorveeg

oorwurm oorzaak open oor

op 'n oor na laatste oortje
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verplaatst naar St. Oedenrode (distr. 's-Hertogen-

boschl,

Merwe v.d., C. wmr. te St. Willebrord per 11-4-81

verplaatst naar Gorinchem (distr. Dordrecht).

Pellicaan, P.C. wmr. te Steenbergen per 1-5-81

verplaatst naar Phillipine (distr. Middelburg).

Robben, A.M.C. res. wmr. te Goirle per 15-4-81

de dienst verlaten.

Schrijver, T. res. wmr. te Berkel Enschot per 15-4-

81 de dienst verlaten.

Schuurbiers, W.J.P. res. wmr. te Halsteren per 1-

5-81 de dienst verlaten.

Teems v.d., F.M. wmr. I te Chaam per 9-3-81 ver-

plaatst naar Breda.

Welle v.d., A.M. wmr. I te Loon op Zand ver-

plaatst naar 's-Hertogenbosch (distr. den Bosch).

Welmers, K. te Zundert per 1-4-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Oisterwijk.

personalia

Algemene Inspectie

Buhr, A.G.M. te Amsterdam per 1-4-81 bevorderd

tot AAC 2.

Dalen van, J. adj. te Voorburg per 1-4-81 ver-

plaatst naar Driebergen (AVD).

Klaassen, A.B. te Amsterdam per 1-4-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Raamsdonk van, A.C. AAC 3 te Voorburg per 1-

5-81 de dienst verlaten.

Tiller, C. te Amsterdam per 1-4-81 bevorderd tot

adm. hld. ambt.

Vogel poel. F.A.l. relerendaris te Voorburg per 1-

6-81 de dienst verlaten.

Distrikt Alkmaar

Broersen, C.F.J. te Enkhuizen per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Gorter, l. te VervershooI per 1-5-81 aangesteld als

res. wmr.

Harlaar, J.P. te Enkhuizen per 1-5-81 aangesteld

als res. wmr.

Kaandorp, M.A.M. te Schagen per 1-5-81 bevor-

derd tot schr. A.

Koster, A.H.G. te Enkhuizen per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Raalte van, H. te Wester Koggenland per 1-5-81

aangesteld als rès. wmr.

Distrikt Amsterdam

Frank, W.F. te Diemen per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

in memoriam

Kassei van, P.

adj. te Amsterdam

geb. 26-10-21

overl. 23-4-81

Pennekamp, R.H.M. wmr. I te Ouderkerk aid

Amstel per 1-5-81 verplaatst naar Kortenhoef.

Vos, H. AAC 2 te Amsterdam per 1-5-81 verplaatst

naar Haarlem (distr. Amsterdam).

Vroom, K. AAC 2 te Amsterdam per 1-6-81 de

dienst verlaten.
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Distrikt Apeldoorn

Hecker, M.J.J. te Dronten per 15-4-81 aangesteld

als res. wmr.

Hellendoorn, G. wmr. I te Apeldoorn per 13-4-81

verplaatst naar Hulshorst.

Lange, H.H. AAC 1 te Dronten per 1-8-81 de

dienst verlaten.

Luttikhuis, F.G. wmr. te Aalten per 1-6-81 ver-

plaatst naar Bredevoort.

Wagenvoort, A. res. wmr. te Eibergen overleden

op 21-4-81.

Distrikt Assen

Bergman, H. owmr. te Zeegse per 1-4-81 ver-

plaatst naar Rolde.

Brandsma, R. wmr. I te Havelte per 13-4-81 ver-

plaatst naar Nijeveen.

Klaasen, R. wmr. te Nijeveen per 1-4-81 verplaatst

naar Eelde.

Kroon, J.O. wmr. te Smilde per 1-5-81 verplaatst

naar Assen.

Lenters, H.J. res. wmr. te Coevorden per 1-5-81

de dienst verlaten.

Mantingh, G. wmr. I te Diever per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Slik, B. te Dalen per 1-5-81 bevorderd tot wmr. I.

Weerts, J. res. wmr. te Dalen per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Distrikt Breda

Beets van, l.W. wmr. I te Udenhout per 9-3-81

verplaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).

Bergh v.d., J.J. te Halsteren per 1-3-81 bevorderd

tot AAC 1.

Best van, W.J.A. res. wmr. te Kaatsheuvel per 1-

5-81 de dienst verlaten.

Bodelier, P.L.J. wmr. I te Oud-Gastel per 13-4-81

verplaatst naar Boxtel (distr. 's-Hertoqenbosch).

Haaren van, M.J.A.M. te Udenhout per 1-5-81

aangesteld als res. wmr.

Iriks, M.P. te Fijnaart per 1-5-81 aangesteld als res.

wmr.

Joossen, H.F.F. te Ulvenhout per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Koning, R.J. te Zevenbergen per 1-5-81 bevorderd

totwmr.1.

Laros, F.G.D.M. te Kaatsheuvel per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Leenen, J.A.M. wmr. te Hoogerheide per 14-4-81

Distrikt Dordrecht

Engbers, H.T. wmr. te Alblasserdam per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Duinen van, C.J.l. te Piershil per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr.

Kris v.d., S.C. te Dordrecht per 1-5-81 bevorderd

tot schr. A.

Kuijper, H. res. wmr. te Brielle per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Moerland, F. te Rockanje per 15-4-81 aangesteld

als res. wmr.

Mol, H.D. te Zwartewaal per 15-4-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt Eindhoven

Baken, J. P. M. te MierIo per 1-5-81 aangesteld als

res. wmr.

Beekwilder, W.A.A.M. res. wmr. te Waalre per

15-4-81 de dienst verlaten.

Bressers, H.O. res. wmr. te Best-Oirschot per 15-

4-81 de dienst verlaten.

Eibers, B.P. adj. en plv. grp. cdt. te Best per 1-6-

81 met 1.1.0.

Ermers, P.J.M. wmr. I te Best per 1-6-81 ver-

plaatst naar Simpelveld (distr. Maastricht).

Jansen, J.J.M. te Luykgestel per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Jonkers, A.A.A.C. te Eindhoven per 1-6-81 ver-

plaatst naar gr. techno rech. 's-Hertogenbosch (dis-

tr. Den Boseh).

Klerx, W.A.A.M. te Gemert per 1-5-81 aangesteld

als res. wmr.
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Klooster van, J. P. te Aarle-Rixtel per 1-5-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Schalkwijk

(distr. Utrecht).

Kooien, l.C.J.M. res. wmr. te Bergeijk per 15-4-

81 de dienst verlaten.

Kroonenburg van, A.Th. gr. cdt. te Gemert per 1-

6-81 met 1.1.0.

Lijsdonk, C.J.J.M. te Oirschot per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Lintermans, W.P.H. te Asten per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Mierio van, H.A. res. wmr. te Mierio per 15-4-81

de dienst verlaten.

Rooij van, J.A.H. res. wmr. te Nuenen per 1-5-81

de dienst verlaten.

Roijakkers, J.F.G. res. wmr. te Nuenen per 1-5-81

de dienst verlaten.

Spaay, H.A.l. te St. Oedenrode per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Velden v.d .• H.F.J. res. wmr. te Nuenen per 1-5-

81 de dienst verlaten.

Verhagen, H.M. res. wmr. te Reusel per 15-4-81

de dienst verlaten.

Distrikt 's-Gravenhage

Berg v. d., R. te Lisse per 1-5-81 bevorderd tot

wmr.1.

Buitelaar, J.P. wmr. te Pijnacker per 1-5-81 ver-

plaatst naar Driebruggen.

Dool v.d .• P. te Driebruggen per 1-4-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Willemstad (distr. Bre-

da).

Geurts, J.H.W. te Leiderdorp per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Steenweg 63

WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

Aannemersbedrijf

Fa. Gebr.
VAN MOUWRIK
& CO.

voor onderhoud

en reconstructie van

Rijkswegen

en aanbrengen van

slijtlagen, bestratingen

en rioleringen

POSTBUS 71 - 3800 AB AMERSFOORT - TEL. 033-12934"

Groot de, J.C.G.M. res. wmr. te Schoon hoven

per 1-5-81 de dienst verlaten.

Hoogendoorn, M.N. te Boskoop per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Nieuwenhuilen, R.J.P.M. te Hillegom per 15-4-

81 aangesteld als res. wmr.

Nieuwpoort, B. te Wassenaar per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Bleiswijk.

Twigt, A. te Nieuwerkerk a.d. l.Jssel per 1-4-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Mijnsheeren-

land distr. Dordrecht).

Verboog, B. te Leiderdorp per 1-5-81 bevorderd

tOl . I.

Distrikt Groningen

Bos, l. res. wmr. te Winsum per 1-5-81 de dienst

verta en.

Hukema, M.J.F. schr. A te Groningen per 1-7-81

de dienst ertaten.

Kooistra, H. res. wmr. te Bedum per 1-5-81 de

dienst vertalen.

Korringa, E.R. te Groningen per 1-6-81 bevorderd

tot ownv.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Baggerman, Chr. wmr. te Rosmalen per 1-6-81

verplaatst naar Geldermalsen (distr. Nijmegen).

Geenen, P.J. res. wmr. I te Oploo per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Hees van, J.F.M. res. wmr. I te Rosmalen per 15-

4-81 de dienst verlaten.

Hubers, J. adj. en gr. cdt. te Grave per 1-6-81 de

dienst vertalen.

Kessels, M.J. res. wmr. te Cuijk per 1-5-81 de

dienst vertaten.

Luiten-Been F.B.l. wmr. te Drunen per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Ven v.d., W.H.C. te Berlicum per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Verkuijlen, P.T. res. wmr. te Veghel per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Vervoort, G.H.M. wmr. I post. rech. te 's-Her-

togenbosch per 1-6-81 met 1.1.0.

Distrikt leeuwarden

Bos, J. res. wmr. I te Kollumerland per 1-5-81 met

1.1.0.

De enige band
die geleverd wordt
met de unieke
schriftelijk

KWALITEITSGARANTIE

Dijkstra, J. wmr. I te Midsland per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Groen, A. te Damwoude per 1-5-81 aangesteld als

res. wmr.

Hengst, J.T. wmr. te Oosterwolde per 21-4-81 ver-

plaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).

Hoekema, S. te Leeuwarden per 1-2-81 bevorderd

tot rijksambt. 111

Houten van, E. res. wmr. te Kollum per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Marrum v.d., M. te Kollum per 1-4-81 aangesteld

als AAC 3.

Prins, B. te Damwoude per 1-5-81 aangesteld als

res. wmr.

Statema-Visser, A. te Leeuwarden per 1-5-81

aangesteld als res. wmr.

Distrikt Maastricht

Essers, W.J.M. te Maastricht per 1-5-81 bevor-

derd tot owmr.

Heuvel v.d., J.J. te Amstenrade per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Jongkind, J.A.J. res. wmr. te Ubach over Worms

per 1-5-81 de dienst verlaten.

Kersjes, P.J.G. te Maastricht per 1-5-81 bevorderd

tot owmr.

KeYler, M. wmr. te Valkenburg per 6-6-81 ver-

plaatst naar Veghel (distr. 's-Hertoqenboschl.

Hozerna, J. te Ubach over Worms per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Zinken, J. res. wmr. I te Vaals per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Distrikt Middelburg

Bogaart, J.M. res. wmr. te Tholen per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Bogaert, W.D.M. wmr. I te Oostburg per 1-5-81

verplaatst naar St. Jansteen.

Brouwer de, J.F. res. wmr. I te St. Jansteen per

1-5-81 de dienst verlaten.

Cracau, S.F. wmr. te St. Jansteen per 1-4-81 ver-

plaatst naar Vlissingen (RPtW).

Diepeveen, A. wmr. te 's-Gravenpolder per 1-6-81

verplaatst naar Heinkenszand.

Eerland, J. res. wmr. te Schouwen-DUiveland per

1-5-81 met 1.1.0.

Jager de, M.A. wmr. te Hulst per 1-5-81 verplaatst

naar Nieuw-Namen.

Jong de, R.A. wmr. te Haamstede per 1-6-81 ver-

plaatst naar Hulst.
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Klein, T.F.H. te Middelburg per 1-5-81 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar 's-Gravenhage (distr. 's-

Gravenhagel.

Koning, J. te Middelburg per 1-9-80 bevorderd tot

adm. hld. ambt.

Kraak, J.E. te Middelburg per 1-6-81 aangesteld

als AAC 3.

Milatz, H.R.J.M. te 's-Gravenpolder per 15-4-81

aangesteld als res. wmr.

Priem is, D.l. res. wmr. te Bruinisse per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Schootbrugge v.d., E.J. res. wmr. te Brouwers-

haven per 15-4-81 de dienst verlaten.

Tresonie, A.A. res. wmr. te Sluis per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Nijmegen

Baltussen, H.A.G. te Valburg per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Erinkveld, J.T. res. wmr. I te Ubbergen per 1-5-81

met 1.1.0.

Jacobs, H.C. te 's-Heerenberg per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Wijk bij Duurste-

de (distr. Utrecht!.

Koeverden van, J.J. res. wmr. te Beneden-

Leeuwen per 1-5-81 de dienst verlaten.

Pot, M. wmr. I te Groesbeek per 1-6-81 verplaatst

naar Heilige Landstichting .

Thönissen, W.H. te Kerkdriel per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Versloot, C.M. wmr. I te Zaltbommel per 13-4-81

verplaatst naar Bilthoven (distr. Utrecht.!

Distrikt Roermond

in memoriam

Hamers,

R.W.M.P.M.

wmr. te Roggel

geb. 8-12-60

overl. 13-5-81

Heel van, H.H.T. te Herkenbosch per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kasteel van, J. wmr. te Sevenum per 1-6-81 ver-

plaatst naar 's-Heerenberg (distr. Nijmegen!.

Kellenaers, Y.E.J.B. te Meerlo-Wanssum per lS-
4-81 aangesteld als res. wmr.

Kessels, P.H. res. wmr. I te Nederweert per 15-4-

81 de dienst verlaten.

Kouters, C.l.M. res. wmr. te Swalmen per 15-4-

81 de dienst verlaten.

Pijpers, H.J. res. wmr. te Meerlo-Wanssum per 1-

5-81 de dienst verlaten.

Wilms, M.J. schr. A te Herkenbosch per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Utrecht

Binsbergen van, J. res. wmr. I te Driebergen per

15-4-81 de dienst verlaten.

Brink v.d .• H.W. te Utrecht per 1-10-79 bevorderd

tot AAC 1.

Brink ten, P.J.W. res. wmr. te Mijdrecht per 1-5-

81 de dienst verlaten.
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Cornelissen, P. res. wmr. I te Gilze en Rijen per 1-

5-81 met 1.1.0.

Dellt van, A. res. wmr. te Rhenen per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Dijk van, C. wmr. I te Loosdrecht per 21-4-81 ver-

plaatst naar Bilthoven.

Haelten van, J.H.P. te Zeist per 1-2-81 bevorderd

tot owmr.

Halum van, E.H. te Breukelen per 1-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Jansen, A.W. res. wmr. I te Rhenen per 1-5-81

met 1.1.0.

Jong de, S. wmr. te Abcoude per 21-4-81 ver-

plaatst naar Driebergen.

Keulen van, W. res. wmr. te Maartensdijk per 1-5-

81 met 1.1.0.

Kraan, J. te Eemnes per 1-4-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Blaricum (distr. Amster-

dam!.

Kruijf, A.T.M. res. wmr. te Bunnik per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Pennekamp, H.J.F.M. AAC 1 te Leusden per 1-7-

81 de dienst verlaten.

Setten van, l. res. wmr. te Rhenen per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Staal, B. wmr. I te Zeist per 11-4-81 verplaatst naar

Driebergen .

Vendrig, J.l.W. wmr. I te Zeist per 11-4-81 ver-

plaatst naar Driebergen.

Distrikt Zwolle

Baas, H. te Losser per 15-4-81 aangesteld als res.

wmr.

Beima, A.H. te t.Jsselrmnden per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Beunders, R.B.M. te Losser, per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

BolI, H.G. te Losser per 15-4-81 aangesteld als res.

wrnr.

Bos, F.J.M. te Losser per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

Botter, B. res. wmr. te Vriezenveen per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Coes, J.H. te Wijhe per 1-7-81 bevorderd tot wmr.
I.

Damhuis, G.J.M. te Losser per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Dierselhuis, M.C.A. te De Lutte per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Eertman, M.A.M. te Losser per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Fretes de, J.A. te Ommen per 1-1-80 bevorderd

tot AAC 1.

Gervink, a.J. te Losser per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

Hagedoorn, T.H.G. te Rijssen per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Hamelink, A. te Raalte per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

in memoriam

Heun van, A

adj. te Holten

geb. 20-06-21

overl. 23-5-81

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Hop-Jonker, J. te Zwolle per 1-4-81 bevorderd tot

AAC 1.

Hosmar, A.J. te Tubbergen per 1-7-81 bevorderd

totwmr.1.

Kamphorst, F.C. te Diepenveen per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kloek, W.A. te Balkbrug per 1-7-81 bevorderd tot

wmr.1.

Kooij, P. owmr. te Rijssen per 1-4-81 verplaatst

naar Finsterwolde (distr. Groningen!.

Kroeze, J.H.F. te Haaksbergen per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Landeweerd, H. res. wmr. te Holten per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Kwakkel. F. te Raalte per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

Mors ter, T.l. te Losser per 15-4-81 aangesteld als

res. wmr.

Pape, G. te Westerhaar per 1-7-81 bevorderd tot

wmr.1.

Pape, G. wmr. te Hasselt per 11-4-81 verplaatst

naar Westerhaar.

Reinerink, T.A.J. te Rijssen per 1-7-81 bevorderd

totwmr.1.

Reijlink, B.J. res. wmr. te Holten per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Rietman, J.T.M. te Geesteren per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Schoenaker, G.H.J. res. wmr. I te Wijhe per 1-5-

81 met 1.1.0.

Stal ter, J. res. wmr. te Holten per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Steen van, H.M.M. te Zwartsluis per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.
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Tiggelaar, J. te Raalte per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

Vincent, H. res. wmr. te Holten per 15-4-81 de

dienst verlaten.

Weeink, L.J.F. te Haaksbergen per 15-4-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Algemene Verkeersdienst

Benou, J.A. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Coobs, P. wmr. te Driebergen per 11-4-81 ver-

plaatst naar Amsterdam (RPtW).

Evers, N.J.M. wmr. ! te Grathem per 14-2-81 ver-

plaatst naar Roermond (distr. Roermond).

Gatsma, J. wmr. I te Driebergen per 1-5-81 met
f.l.o.

Jongkind, G.J. te Driebergen per 1-4-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Kleinherenbrink, A.J.J. te Driebergen per 1-7-81

bevorderd tot wmr. I.

Kley v.d .• J.T. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

landmeter de, H.W. wmr. I te Grathem per 14-3-

81 verplaatst naar Roermond (distr. Roermond),

Marijnus, P. wmr. I te Driebergen per 9-3-81 ver-

plaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).

Rink de, C.J. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Stubbe, A.T.J.M. wmr. I te Driebergen per 11-4-

81 verplaatst naar Bunnik (distr. Utrecht).

Sijtsma, L. owmr. te Driebergen per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Dienst Luchtvaart

Berk v.d .• A.P. te Ulestraten per 1-5-81 bevorderd

tot owmr.

Hensens, F. te Schiphol per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

leeuwen van, J.J. wmr. I te Schiphol per 1-5-81

verplaatst naar Vrouwenpolder (distr. Middelburg).

Meester, H.G.J. wmr. I te Schip hol per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Pauk, Q te Schip hol per 1-5-81 bevorderd tot

owrnr.

Slootstra, E. te Schiphol per 1-5-81 bevorderd tot

owmr.

Verkerk, A. M.J. te Schiphol per 1-4-81bevorderd

tot owmr.

Rijkspolitie te Water

Grootes, D. wmr. te Amsterdam per 1-5-81 ver-

plaatst naar Duivendrecht (distr. Amsterdam).

gevestigd in het voormalig
Koninklijk Weeshuis te Buren (Gtd.)

MUSEUM der Koninklijke Marechaussee
Een bezoek aan dit museum geeft u inzicht in de geschiedenis van dit
Wapen, het voormalig korps Politietroepen, de voormalige Rijks- en
Gemeenteveldwacht, de vooroorlogse Gemeentepolitie en de huidige
Rijks- en Gemeentepolitie.

Open: 1 mei - 1 oktober van dinsdag t/m vrijdag 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur, zaterdag,
zon- en feestdagen van 13.30-17.00 uur. Maandag gesloten. Rondleiding op aanvraag.
Weeshuiswal 9, Buren (Gld.l, Telefoon 03447-1256.

Kip, H. owmr. te Harlingen per 1-6-81 met f.l.o.

Meijer, T. te Amsterdam per 1-4-81 bevorderd tot

AAB 1.

Schimmel, H.G. wmr. I te Gorinchem per 1-6-81

met U.o.

Veltkamp, A.W. te Driebergen per 1-4-81 aan-

gesteld ais typ. A.

Griendt v.d .• W.M. wmr. I te Neerijnen per 21-4-

81 verplaatst naar Driebergen (AVD).

Guilikx, F.M.J.M. te Neerijnen per 1-4-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Keeken van, H.P.M. te Apeldoorn per 1-4-81 be-

vorderd tot adj.

Klaver, A. owmr. te Apeldoorn per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Toorn v.d .• M.J. AAC 3 te Neerijnen per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Vries de, D. owmr. te Harlingen per 14-3-81 ver-

plaatst naar Baarderadeel (distr. Leeuwarden}.

Scholen

Beek van, D. adj. te Apeldoorn per 1-4-81 ver-

plaatst naar unspeet (distr. Apeldoorn).

Beijert, J. te Harlingen per 1-5-81 bevorderd tot

adj.

Bleijenberg, G.F. te Bilthoven per 1-4-81 bevor-

derd ot schr. A.

Dekkers, K. te Harlingen per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Eekma, E. te Soestdijk per 1-5-81 bevorderd tot

adj.

Ge dienen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,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, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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KLAS U

Nieuwe wachtmeesters Apeldoorn (aug. 1980/81)

Achterste rij v.l.n.r.: wmrs. G.J. de Bruin, H.

Groen, H.J. Lammerink, D.G.J. van der Schans,

A.A.e. Bol, G.J. de Bruin, W.H.A.M. Giessen,

M.e van der Ent, P.J.B. Splitthoff.

Middelste rij v.l.n.r.: wmr. G.J.L. Reijgersbere, adj.

M. Danel, wmrs. H.J. Olde Scholtenhuis, P.J.P.

Withag, A.A.M. Adriaansen, R.F.M. Bernaros,

W.J. de Haan, J.C. van Moort, A.J.W.J. Verwe-

gen en owmr. F.J. Wennekker.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. T.O.M. Philippi, H. Slag-

ter, J.J. Kemperman, H.A.J. van den Muijsenberg,

W.J. Schulte, B.D.J. Timmerman, J. Megelink,

L.A. Bakker.

POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM
•

Hij heeft er
zelf voor gekozen

Met belangstelling heb ik de artikelen

'Je weet van niets, maar er wordt wel op

je gerekend', een verslag van een

gesprek met de partners van politiemen-

sen, en 'Hoe vrij voelt zich de politie-

ambtenaar?' in het RPm gelezen. Als

echtgenote van een wachtmeester van de

Rijkspolitie herken ik de situatie zoals

die in de gesprekken naar voren komen.

Met name het verhaal over de vrijheid

van de politieambtenaar is voor mij aan-

leiding te reageren. Ik las: "Zoals al is

gezegd. Elk beroep kent zijn beperkin-

gen en zijn frustraties. Zo ook dat van

politieman. En als hij zich in zijn vak

niet voldoende vrij voelt? Hij heeft er

zelf voor gekozen ... "

Ik ben niet iemand die gemakkelijk in

de pen klimt om een mening te geven.

Het waren echter de laatste twee zinnen

KLAS V

Achterste rij v.i.n.r.: wmrs. G.H. Schippers, A.

Tuut. E.C. van Popta, F.G. Nomden, J. Marinis-

sen, H.P.A. Frijters, G.J. Bierenbroodspot.

Middelste rij v.i.n.r.: e.R. Groenendijk, H.J.

Baarslag, J. te Riet, E. van den Brink, M.G. Diepe-

veen, R.E. IJtsma, adj. R. Jansma, e.p. de Hond,

G.F. Meyerink.

Voorste rij v.i.n.r.: owmr. H.J.G. Veenstra, wmrs.

G.A. . van de Griendt, H.M.R. Vreeling, J.G. Ou-

de Breuil, A.F. Buijs, J.H. van Son, J.A. BoeIhou-

er, F.P.L. Schouwaert.

Afwezig: J.A.G. Klein Rouweier en J.H.W. Seij-

get.

KLASW

Achterste rij v.l.n.r.: wmrs. w.J.e. Pelgrom, T.H.

van Twillert, G. V.d. Bor, e.A.T.M. Weerman,

J.M. Brouwer, F.P. Wesselink, G. Mensink,

F.J.M. Kaal.

Middelste rij v.l.n.r.: wmrs. H. Slager, L.J. van Oe-

ne, R. Karstens, L.J.M. Kupers, V.P.H. Thijssen,

R.J.M. Moorman, M.F.M. van Gestel, L.P. v.d.

Pijl, B. Boelen.

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. P.A.W. Schrauwen,

B.H. Grimmius, J. Roos, G. Snijders, P.E.N. van

BelIeghem, H. Keizer, H. Zwiers, B.F. Klein Swor-

mink.

Nieuwe wachtmeester opleiding 1980/11Horn

KLAS C

Voorste rij v .. n.r.: wmrs. Kolenbrander, Dewaide,

Unders. Ba en, adj. Dolmans, wmrs. Duyme-

lings, Bosma en Bombay.

Midde e rij: owmr. Van Gemert, wmrs. Jonkers,

Blaas, Oonners, Janssen, De Kort, Meuwissen,

Kiene en de adj. Assendelft en Groot.

Achterste rij: wmrs. Grooymans, Van Lieshout.

Meys. a Gastel. Van Haren, Barten, Boone-

kamp, Bax en Adriaensen.

KLAS D

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Verkerk, Schouteten,

Niederer, Witteman, Verdonk, Van de Schans, Si-

mons, Quaden.

Middelste rij: wmrs. Voets, Steskens, adj. Bethle-

hem, wmrs. Van Nunen, Pubben, Blox, Voorbach,

owmr. Niessen, adj. Groot.

Achterste rij: adj. Srnit, wmrs. Van Vooren, Verma-

zeren, Van der Sanden, Raemakers, Nieuwerth.

(Foto's Herman Smeets)

uit het citaat die mij dermate stoorden

dat ik besloot te reageren.

Ik vraag me namelijk af of degene die

deze uitspraken deed zich realiseert dat

kiezen voor het politievak niet inhoudt

dat je kiest voor een onvrij leven. Na-

tuurlijk. Je weet dat je in een 'glazen

huis' komt te wonen. Maar je kunt toch

nooit van tevoren weten hoe dat zal

zijn? Nee, dat is geen kwestie van kie-

zen. Je kiest voor het vak en zeker niet

voor de daaraan verbonden onvrijheden

of beperkingen. Die neem je op de koop

toe!

Anne-Marie Beltman,

Tuitjenhorn.
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Voor ons zomernummer hebben we

weer een aantal puzzels die u de nodige

uurtjes verstrooiing kunnen bezorgen.

En een kans op een dubbele boeken- of

platenbon.

I. Kruiswoord-woord

We beginnen met een gewoon, niet te

moeilijk kruiswoordraadsel. Hebt u al-

les kunnen vinden, dan ontdekt u van-

zelf het woord, dat is samengesteld uit

de letters die (in deze volgorde) in de als

volgt genummerde hokjes staan:

14-41-65-55-11-18-37-36-44. U hoeft al-

leen dit woord in te zenden.

Horizontaal: 1. prikkelbaar; 6. on-

brandbare stof; 12. gas; 13. lichaams-

deel; 15. rubidium; 17. hoofd van het

oude Venetië; 19. larve; 20. persoonlijk

voornaamwoord; 21. wier; 23. degelijk;

25. heer (Spaans); 26. Romeins keizer;

28. papegaai; 29. voederbak; 30. afgod;

32. kledingstuk; 33. strijdperk; 34. mu-

ziekinstrument; 36. azijn; 37. pui; 39.

gebed; 40. al de dingen; 43. meisjes-

naam; 45. wet (F); 47. plaats in Dren-

the; 49. binnenste van een bot; 50.

zitstok voor kippen; 52. vervelend; 53.

meisjesnaam; 54. kast met planken; 56.

naar aanleiding van; 57. rang; 58. drin-

gend verzoek; 59. getroffen; 61. mu-

zieknoot; 62. puistje; 63. Spaanse land-

voogd; 65. haarvlecht; 66. hevige storm.

Vertikaal: 2. radon; 3. gelofte; 4. af-

voerkanaal; 5. hemelgeest; 7. proeftijd;

8. koerier; 9. een zekere; 10. soortelijk

gewicht; 11. flink; 14. brandstof; 16.

plaats in Joegoslavië; 18. god van de

liefde; 19. kenteken; 20. familielid; 22.

spelonk; 24. hulpmiddel bij afwas; 25.

slijk; 27. pats; 29. beven; 31. houten ge-

bouw; 33. meisjesnaam; 35. vermoeid;

36. meisjesnaam; 38. 'ijdsdeel; 39.

boom; 41. geestdrift; 42. missen; 44.

plaats in Italië; 45. gast; 46. rivier in

Duitsland; 48. bijwoord; 50. scheep-

vaartondernemer; 51. Russisch vorst;

54. rivier in Rusland; 55. huidsmeer; 58.

luchtvaartmaatschappij; 60. kilovol-

tampère; 62. astatium; 64. rivier in

Noord-Brabant.
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43 44 _ 45 46 _ 47 48

49 _ 50 51 _ 52

-
53 e 54 55 _ 56

57 _
58

_
59 60

_61_ 62 _ _ _ 63 64 __
65

_ 66 _
11. Rekenwerk

Ook iets voor de rekenaars onder ons

die houden van recherchewerk: decuce-

ren en kombineren. Hoe ziet deze ver-

menigvuldiging eruit? Elke letter ver-

vangt een cijfer, waarbij we wel even

moeten vermelden dat de letter 0 over-

eenkomt met het cijfer O.

REKENTU

MAARUIT x

AMIEARTRRKOTIT

Oplossing en winnaar

Het gevraagde woord van de kruis-

woordpuzzel in RPm-aprii is:

KARNA VANSERAI (een herberg voor

karavanen).

Winnaar van de boekenbon à f 25,-

werd, na loting onder de inzenders van

goede oplossingen:

Hans de Haas,

J. Kazernierstraat 4,

9641 OL Veendam.

111.Doorlopen - Maar hoe?

De veelgevraagde doorloper mag na-

tuurlijk niet ontbreken. Voor de lief-

hebbers hebben we het wat moeilijker

gemaakt, door alle omschrijvingen ach-

ter elkaar te geven en de regelcijfers weg

te laten. Begin en eind zijn meestal wel

vrij snel te vinden, maar daar tussenin?

En uitgerekend die woorden hebt u no-

dig, want om mee te dingen naar een

prijs, zult u de woorden van 8 horizon-

taal en van 8 verticaal moeten insturen.

Horizontaal: zinnebeeldig grote

woestijn - ontkenning - plaats in Gelder-

land - niet te vertrouwen - plant - jaar-

boekje - deel van Europa - ongaarne -

zacht - tijdelijk afstaan - inhoudsmaat -

op grote afstand - deel van Europa -

bergplaats - ivoor - vlaktemaat - voor-

werp tegen ongeluk - bedorven - straf-

werktuig -waterdoorlatend - onderricht-

ondervraging naar iemands bekwaam-

heid - Energetic Partiele Explorer -

Frans lidwoord - uitnodigen - lofdicht -

troefkaart - wereldtaal - vader - slot - ei-

keschors - wagenspoor - uithangteken

van een drogist - waterrijk weiland -
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slingerplant - korrelige steensoort - veili-

ge haven - bijwoord - weggetje - uitroep-

plaats in Noord-Brabant - plaats in Gel-

derland - hoofd van een abdij - ontken-

ning - teken - een zekere - daar - zonne-

god - landbouwwerktuig - verslag - bij-

woord.

Verticaal: pijnlijk nauwgezet - goed

doorbakken - oningewijde - roem - ge-

lofte - eiland - rivier in Rusland - mod-

der - wolvlokje - vierkante kantzuil -

loot - land in Azië - gat - scheepstouw -

zoogdier - en andere - familielid - her-

senschim . genezen - muzieknoot -

plaats in Overijssel - klaaglied - proef -

elektrisch geladen deeltje - behorend bij -

van dezelfde soort - bek van een vogel -

deel van het gebit - persoonlijk voor-

naamwoord - Friese mansnaam - klein

vertrek - voorzetsel - nooddruft - Engels

telwoord - uitspansel - buidel - nobel -

gebakken aardewerk - lichaamsdeel -

meisjesnaam - oosterlengte - opschrij-

ven - plakband - errore excepto - insekt -

stand - gezongen toneelspel - plaats in

Zuid-Jemen - duivel- deel van Limburg-

niet hetzelfde.

Oplossingen van de drie puzzels (dus al-

leen de beide gevraagde woorden en de

uitkomst van de vermenigvuldiging)

kunnen tot 15 augustus 1981worden ge-

zonden naar het RP-puzzelredakteur,

De Pothof 19, 6917 HE Brummen. On-

der de goede inzendingen wordt een

dubbele boeken- of platenbon van

f 50,- verloot. Veel sukses!

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3
--

4

5
,- -_.

6
-

7

8

9

I
10

11
-- ---

2

3
----

~

1'5

De RP te Water is inmiddels op (aan)ge-

paste wijze in Driebergen gearriveerd.
Welkom!

(RP A/ex)
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Extra:
superdoorloper

Voor de liefhebbers van monsterpuzzels

hebben we nog een extra superdoorlo-

per, die we nog wat moeilijker gemaakt

hebben door de omschrijvingen achter

elkaar te geven. Echt een vakantiekluif-

je of voor een regenachtig weekend.

Ervaring leert, dat de problemen in het

midden zitten. Daarom hoeft u ook niet

de hele oplossing in te sturen, maar kunt

u volstaan met de woorden die u gevon-

den hebt op de beide middelste regels,

dus 17 horizontaal en 13 vertikaal.

U dingt dan mee naar onze boekenbon-

nen van f 25,-.

Inzenden vóór 15 augustus a.s.

Horizontaal: scherts ondanks eigen te-

genspoed; leer v.d. woordbetekenis;

sluithaak; man v. adel; gelukzoeker;

wijze; zedelijk; kortschrift; takje; we-

tenschap v.d. serums; familielid; kle-

dingstuk; telwoord; honingbij; loot;

voor de vuist; gereed; kleine steur; lui-

zeëi; voorzetsel; verwonding; dat is; te-

genmaatregel; bezinksel; voorzetsel; ge-

lijk; scheepstouw; neon; toegang; graaf-

werktuig; trek in voedsel; wetering; af-

hankelijkheid; dwaling; riv, op Suma-

tra; lekkernij; uitstekend; nachtzwaluw;

riv. in Schotland; metaal; bosgod; pl. in

Drente; verfstof; kortschrift; zangspel;

bloem; inwoner v. Urk; aanvankelijk;

soort stof; eierleggend zoogdier; wan-

kel; hoofddeksel; kunstgoud; plaag-

geest; pl. in Italië; vlaktemaat; strand-

meer; vaartuig; langzaam; deel v.e. mo-

tor; noot; opschik; deel v. Europa; titel;

gelaatskleur; keukengerei; herkauwer;

vorstentitel; bevel; Friese burcht; Iid-

woord; verzekering; behoorlijk; door-

gaans; ouderwets; soort; Sociaal-

Economische Raad; pl. in Gelderland;

etensrest; opbrengst; ommekeer; smalle

opening; vlaktemaat; metselspecie; snel-

le loop; voorzetsel; ontkenning; hout-

soort; geur; deel v.h. gelaat; bijb. munt;

door water omgeven land; voorzetsel;

dapper; rijtuig; ijzerhoudende grond;

zeer vrolijk; schrijnwerker; teleur-

gesteld; nobel; vogel; godheid; verzoek

om antwoord; hond; soort appel; partij-

blad; zonnegordijn; vlaktemaat; pl. in

Friesland; bescherming; oude lengte-

maat; Turks decreet; partij in rechtsge-

ding; gehoororgaan; neerslag; noot:

zuiver; azijn; hoofddeksel; grote golf;

vlaktemaat; aantal te drukken exempla-

ren v.e. werk; scheidingslijn; dicht; bo-

venzoldertje; deel v. Europa; insekt;

rampzalig; apparaat; vogel; ambtshal-

ve; watervlakte; schelpdier; grondsoort;

pl. in W.-Duitsland; wetering; gezel-

schapsspel; schrijver; vogel; stutpaal;

keukengerei; larve v.d. meikever; bloei-

wijze; proef; voegwoord; christelijk

feest; kier; werktuig; gebrek; of derge-

lijke; pl. in Spanje; zonder gezelschap;

voldoende; voederbak; vordering; vlijt;

verbindingsstuk; plant; gewest; rijtuig;

mogelijkheid.

Vertikaal: ongedwongen, gezellig; ge-

recht; deel v.h. jaar; reeds; aanneming

als kind; bundel dierenfabels; dicht; ge-

recht; uitgave; vloeibaar vet; noot; leer-

kracht; kattekruid; nuchter denkend

mens; akelig; brief; Europ. taal; geul;

CAP-CHUR APPARATUUR D=ii=c~~

Strandgaperweg 30 . 8256 PZ Biddinghuizen

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van

Palmer Chemica I v/h Bureau Veein

werk v. Oudijslandse literatuur; bij-

woord; muziekinstrument; armoedige

woning; gewetenloos; titel; pl. in Gel-

derland; landbouwwerktuig; vogel;

voegwoord; vertrouwd; cilinder; Euro-

peaan; honingdrank; halsriem; vogel;

bouwland; speelgoed; degelijk; koper;

weegtoestel; vergiffenis; insekt; pl. in

Frankrijk; oorspr. bewoner v.d. Filipij-

nen; koppelriem; water in Gelderland;

moeder-overste; munt; voorzetsel; be-

doeling; knevel; hevig; dunne lat; hard-

op; begeleiding; water in N.-Brabant;

biersoort; rijtoer; bijwoord; rondgang;

hatelijkheid; bijwoord; eretitel; voor-

zetsel; gevangenis; hoofddeksel; ge-

zicht; aan de ouderdom eigen; oorlog-

voerende; plantengeslacht; dwaas;

mann. dier; asbestcementlei; treurig;

godheid; onbep. vnw.; handvat; groen-

te; woede; geldstuk; telwoord; honing-

bij; voertuig; plant; ingeving; vrucht;

landgoed; kunstenaar; voegwoord; in-

houdsmaat; wiel; plaaggeest; militair;

advocaat; godsdienst; muurholte; gast;

ambtsrust; gespannen; te alledaags; eil.

in de Middell. Zee; stuk hout; deel v.d.

voet; riv. in O.-Duitsland; bouwland;

bijwoord; bevalligheid; herkauw.er; vrij-

postig; voorzetsel; ambtsgewaad; titel;

stroom; muziekinstrument; Europeaan;

vette substantie; nauwe doorgang; pl. in

N.-Holland; nobel; loopvogel; pl. in W.-

Duitsland; kleur; schrik; verwarring;

brandstof; dringende noodzaak; be-

daard; vertegenwoordiging; handvat;

heester; krachtig; pl. in N.-Brabant;

wildebeest; deel v.e. viool; vooraf; teug;

viseter; dankbaar; vertrouwd; kolenwa-

gen; kunstzinnig; verhoging v.d. vloer;

zijriv. v.d. Donau; bijb. figuur; riv. in

Frankrijk; dat is; bijwoord; lndon. ei-

land; uitgave; Germ. godheid; bij-

woord; boom; aanmatiging; viseter; bij-

woord; kansel; romp v.e. beeld.

Voor het vangen en verdoven van wilde, wild
geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter

Long range projector (Koolzuurgasgeweerl Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter

Extra long range projector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.
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• GEHOORD in Serooskerke: ME-vrouw slaat haar
mannetje.

• VRAAG voor dr. P. van Reenen van het WODC:
Zijn de politiemensen in Polen 'links'?

• Verwarring bij de NPB over een oud liedje:
Leentje leerde Lotje lopen in de lange Lindenlaan.
Maar Lotje was toch getikt?

• Ze tobben wat af in Harlingen.

• GEHOORD: van een groepscommandant op de
Veluwe: 'Ik ben geen avond meer thuis, want ik heb
nogal wat ziekte onder de leden.'

• M.E. 'ers blijken echte afzetters te zijn.

• INTENDANCE: 'Ja, wat ons betreft kunt u de
kleren krijgen . . .'

• GELEZE : Als politieman kun je zo makkelijk
worden tot iemand die uitmaakt hoe het moet. Dat
hoort niet zo. Politiewerk kun je vergelijken met olie
die moet zorgen dat de motor soepel loopt. Je mag
als politieman nooit een stuurfunktie gaan vervullen.

(C. Waals te Heeseh)

• Beredene: 'Nee overste, je zegt paardebenen en
aardappels poten.'

ZOGEN AAMD (35)

Kollegiale broeken

Blaauwbroek Mastenbroek
Eikenbroek Mooibroek
Hazebroek Nieuwbroek
Heinsbroek van Rijbroek

Schokkenbroek
Spanbroek
Vlaardingerbroek
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10.000 uren-beurt
voor elke RP' er?

Ook politiemensen moeten 'bij' blijven.
Op gezette tijden - pakweg na 10.000
diensturen, eens in de 5 à 6 jaar -
moet er olie ververst, bijgesteld en waar
nodig uitgedeukt worden.
Daasvoor zal het nieuwe vormings-
instituut dienen dat de kaderschool
moet vervangen. Een gesprek met de
CIOV-direktie Nelissen en De Vos.

pag. 4

Klacht over de politie,
- wat moet je ermee?

Krijgt de Rijkspolitie inderdaad minder
klachten dan de Gempo?
Hoeveel wordt er dan wel geklaagd?
En wat doe je met zo'n klacht?
Dat blijkt allemaal wat onduidelijk te
zijn in de politiepraktijk. Toch bestaat
er al jaren een officiële klachten-
procedure, maar de brief schijnt diep

, weggeborgen in de dossiers van de
groepskommandanten. Opklaring op

pag. 8

11

21 RP-sport

Kursief je: 'Die goeie ouwe Landgroep' (II)25

27 Personalia

35 RP-puzzel

36 Granaatjes

37 Inhoud 22e jaargang RP-magazine
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Centraal Instituut Opleiding en Vorming eind 1981 van start

'Politie-a
moet naar

tenaa
oger nivo'

Interview: F. J. C. M. van Etten en A. Huizing (tekst)

In Rijkspolitie-kringen wordt al enige
tijd gesproken over een mogelijkheid
om politie mensen na de primaire oplei-
ding vervolg-kursussen te geven in de
hoop de man of de vrouw daarmee in
hun werk bij te staan.
Vanuit de opleidingssektor zijn sug-
gesties gedaan en plannen gemaakt om
te komen tot een instituut dat aan zo'n
permanente edukatie zou kunnen mee-
werken. Een kommissie die de behoefte
aan een dergelijke vormingsmogelijk-
heid peilde, heeft inmiddels verslag uit-
gebracht en aanbevelingen gedaan.

Bij de behandeling van de laatste
justitie-begroting gewaagde minister De
Ruiter in de Tweede Kamer van de plan-
nen. Nog onlangs sprak Direkteur-
Generaal mr. J. Grosheide van de Di-
rektie Politie op een studiekonferentie
te Warnsveld van de vergevorderde
plannen die het korps zou hebben om te
komen tot een Centraal Instituut voor
Opleiding en Vorming (CIOV). Dit in-
stituut zou worden gehuisvest in het
komplex 'De Wijert' aan de Arnhemse-
weg te Apeldoorn, dat thans plaats
biedt aan de Kaderschool en aan _een

Gemakkelijker bewegen ...

van de primaire opleidingsscholen. Aan
de opleiding voor nieuwe wachtmeesters
kan binnenkort in Apeldoorn een einde
worden gemaakt, nu het korps geleide-
lijk op sterkte begint te komen.
In oktober a.s. begint dan de laatste
opleiding voor ad piranten. In oktober
1982 zal het opleiding centrum beschik-
baar zijn voor andere doeleinden.
Een opleidingsinstituut dat van 'De
Wijert' gebruik zou ~ iIIen maken, is het
a.s. CIOV.
Waarom moet CIOY er komen? Wat
kunnen politiemen n er van verwach-
ten? Wie komen er in aanmerking voor
de scholing? Welke vorming en wat
voor opleidingen zullen er worden gege-
ven? Wie gaan de kursussen verzorgen?
Wanneer kunnen ~\e de eerste aktivitei-
ten van het CIOY verwachten?
Het RPm ging met een aantal vragen
naar kaderschool-direkteur Th. P. Ne-
lissen en zijn adjunkt J. M. de Vos. Zij
zijn belast met een \ erdere uitbouw van
hun opleidingsin tituut tot wat moet
worden het Centraal Instituut voor
Opleiding en Vorming van het korps
Rijkspolitie.

4

"De meest kwets baren in de politie-
organisatie - de mensen die met de al-
gemene politiedienst belast zijn - ont-
breekt het aan vormingsmogelijkheden.
We zijn tot nu toe niet bij machte hun
de helpende hand te bieden. Hen wacht
op de buro's een vertederende bevoog-
ding; talrijke chefs blijken bereid hen
met raad en daad bij te staan. Maar als
hij of zij eenmaal dat buro heeft verla-
ten, staat die politie-ambtenaar alleen in
een toekijkende samenleving. Men
spreekt dan wel over de praktijk als de
beste leerrnee ter. Maar ik vind het wel
een omslachtige." \ oorden van kolo-
nel Th. P. eli en bij zijn installatie als
direkteur van de kaderschool in februari
van het vorige jaar.

"Maar kunnen we het ons veroorloven
om onze men en op deze wijze te blijven
laten funktioneren?", vult hij aan in het
gesprek, waarin ve hem vroegen waar-
om er een in tituUl al het CIOV moet
komen.

"Wat hebben we tot nu toe gedaan? We
leiden jonge men en op. Ik heb overi-

gens bewondering voor de goochelaars
van de primaire opleiding, die kans zien

om er in nauwelijk 42 weken politie-
rnensen van te maken. De jonge mensen
vallen na -die opleiding geen builen
meer. En daarna? De wachtmeester gaat
de praktijk in. a verloop van tijd
neemt hij of zij misschien wel het initia-
tief zich verder te bekwamen, geeft zich
op voor de verkeersopleiding of de re-
cherchekursus. Het B-diploma wordt
behaald. Vervolgens moet de man of
vrouw in zijn werk teruggeven wat er
aan kennis is ingestopt. Tot op dit mo-
ment ontbreekt het aan een initiatief
van de overheid z'n politiepersoneel in
hel werk kundig te begeleiden. Die poli-
tie moet toch op peil kunnen funktione-
ren? Waar is de gelegenheid om zich te
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len uitgerust een groeps-
commandant op zijn stoel
wordt gezet! In zijn funk-

tie zal hij zich toch kunnen

meten met de direkteur

van publieke werken of

het hoofd van de sociale

dienst in zijn gemeente?

En wat te denken van de

motivatie van de senior-

wachtmeester le klasse

voor wie straks de weg

voor enige promotie zal

zijn afgesloten?"

Direkteur Th. P. Nelissen.

'De Wijert'

Toen in 1979 bekend werd

dat de primaire opleiding

van de Rijkspolitie uit

Apeldoorn zou verdwij-

nen, werd het initiatief ge-

boren er het CIOV te vesti-

gen. Een novum in de politie-oplei-

dingswereld. 'De Wijert' biedt al onder-

dak aan (aanstaande) opperwacht-

meesters die op de kaderschool worden

voorbereid op hun kaderfunktie. In de

afgelopen kursusperiode werden adju-

melden voor een tienduizendkilometer-

beurt na een jarenlange praktijk in een

steeds ingewikkelder wordende samen-

leving met een steeds mondiger publiek?

Het CIOV zal zich tevens op de funktie

van de individuele politieman moeten

richten. Zie met welke schaarse midde-

34ste Aalsmeerse
Bloemencorso
Zaterdag 5 september 1981

onder het motto:

dan ten die geen kaderkursus hadden ge-

volgd uitgenodigd voor de basis-

adjudanten-kursus. Groepsadministra-

teurs werden volgens de BAB-richt-

lijnen bijgeschoold en bij een aantal ou-

dere wachtmeesters le klasse werd geïn-

ventariseerd in welke richting hun vor-

ming eventueel zou moeten worden

gestuurd. De Rijkspolitie ligt met haar

plannen een neuslengte voor op Binnen-

landse Zaken (gemeentepolitie), maar

inmiddels is bekend dat ook daar plan-

nen bestaan om het vormingselement bij

het dienstdoend personeel in te brengen.

Karrièregang

De heren Nelissen en De Vos voelen wel

aan, dat het wel enige tijd en moeite zal

kosten de ideeën van het CIOV zowel in

als buiten het korps ingang te doen vin-

den. Wat wordt er bijvoorbeeld be-

doeld, als we het hebben over 'vorming

van politiemensen'?

Adjunkt-direkteur De Vos: "Bij vor-

ming willen wij de houding van de mens

laten belichten. Hoe uiten, hoe gedra-

gen mensen zich? Er gaat iets mis, hoe

los ik de situatie op? Vele politiemensen

kennen het gevoel dat normen worden

afgebroken en waardesystemen verdwij-

nen. De kursus zal er op gericht moeten

zijn die mensen bij te brengen dat er niet

zoveel, van die vanzelfsprekende oplos-

singen zijn voor problemen in de maat-

schappij. We zullen niet alleen in techni-

sche zin, maar ook in kulturele zin bezig

moeten zijn. Er zal geprobeerd moeten

worden de mensen - voor zover ze dat

SPELENDER WIJS
Adj. dir. J. M. de Vos.

wordt tentoongesteld in de Verenigde Bloemen-
veilingen 'V.B.A.' te Aalsmeer, Legmeerdijk 313.

vrijdag 4 september a.s. van 15.00 - 22.00 uur
zondag 6 september a.s. van 11.00 - 17.00 uur

Bezoekt vooral de stands, waarin u informatie
kunt ontvangen over de behandeling van bloemen
en planten, en vele andere aantrekkelijke stands.

Het beoefenen van oude ambachten.

Entree (met programma) f 5, - (belangrijk voor
publieke beoordeling der wagens).

Kinderen f 1,-. 65+ers f 3,-.

Groepen van minstens 20 personen krijgen
10% reductie.
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zelf nog niet onder de knie hebben - de
relatie tussen verschillende gebeurtenis-
sen te onderkennen. Politie mensen
moeten een duidelijke, bredere en hel-
derder kijk hebben op de maat-
schappij.' ,

Direkteur Nelissen: "De vorming zal er
op gericht moeten zijn de mogelijkhe-
den en de kapaciteiten van mensen te
vergroten. Vaak zit er in iemand veel
meer dan we eruit halen, dat zien we
hier op de kaderschool. Van die moge-
lijkheden moet je dan ook gebruik ma-
ken. We moeten spelen op de zelfstan-
digheid en de verantwoordelijkheid van
de man. Bij onze huidige opleidingen
hebben we vrijwel uitsluitend aandacht
voor het kennisgedeelte en de uiterlijke
vorming. We leren met wetten omgaan.
We zijn op de hoogte van de kultuur,
van de organisatie, de hiërarchie en de
processen-verbaal. Zo ziet ons publiek
ons waarschijnlijk ook. Ze krijgen een
onvolwassen gedrag aangeboden en zul-
len waarschijnlijk op die wijze

reageren. "
De direktie begrijpt wel iets van de
weerstand tegen deze (in politiekringen)
progressieve ideeën.

Uitrusten met de middelen ...

Nelissen: "Je kunt in konflikt komen
met ingewortelde tradities. Er zal blij-

ken dat er voor het politiewerk in een
veranderde maat chappij nog iets an-
ders komt kijken dan anciënniteit, be-
oordeling en B-diploma. Met aksenten
die zijn toegespit t op karrièregangen.
Een politie-ambtenaar die op dat - ho-
gere - nivo wil werken, zal het zijn chef
waarschijnlijk ook niet makkelijker ma-
ken."

Bedrijfsschool

Het CIOV wordt een 'bedrijfsschool'
die met de middelen die voorhanden
zijn wil werken aan de problemen die
voorliggen. De dire 'tie van de school
verwacht - na de uit praken van de he-
ren De Ruiter en Grosheide - dat zij
niet door de bezuinigingsoperaties van
de regering zal worden getroffen. Het
lijstje met onderwerpen die op het
ClOV aan bod komen, bevat onder an-
dere kursussen voor de aanstaande
groepscommandanten an de landgroep
(eind 1984), managements-kursussen
voor officieren, adjudanten en opper-
wachtmeesters, voortzetting van de Z.g.

6

Menshouding.

BAB-kursussen voor administrateurs
(eind 1981). Men denkt aan het terug-
roepen van komplete jaargroepen jonge
wachtmeesters voor 'uitdeuken en olie-
verversen'. Er komen vormingsbijeen-
komsten voor senior-wachtmeesters. De
Parketpolitie krijgt aandacht en voorts
gaan de gedachten uit naar het organise-
ren van themakonferenties. Voor de
'bemanning' van het instituut wil men
putten uit docenten uit RP-geledingen.
Hebben we voldoende kwaliteit aan do-
centen in het korps?
Nelissen: "De omstandigheden maken
het ons niet mogelijk personeel van bui-
ten de Rijkspolitie aan te trekken. Bij
onze selektie van het personeel zullen we
terdege rekening houden met de kwali-
teit van de man of de vrouw. In mijn
ogen is het ondenkbaar iemand aan te
stellen die vijftien jaar of meer buiten de
praktijk staat. De politiedocent zal zich
kwetsbaar moeten durven opstellen. We
willen niet terugvallen in een 'blauwe
broekenkursus' ."

Kolonel Nelissen tenslotte: "Welke
mensen hebben we voor ons werk aan-
gesteld. Velen zijn afkomstig uit de be-
schermde milieus, Genk ik. De huidige
opleiding biedt hen waarschijnlijk niet
de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot
het type politieambtenaar dat in alle op-
zichten bestand is de maatschappelijke
veranderingen te verwerken. Wat ons
bijstaat is een scholing, een vorming tot
een grotere en gemakkelijker vrijheid
van bewegen, Het losmaken van het
personeelslid uit het isolement. Tot een
funktioneren op een hoger nivo. Als we
dat niet doen mi en we de aan luiting
met de maatschappij."
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Wat valt er te klagen?
Klaagt de plattelander minder dan de
stedeling? Is misschien het kont::kt tus-
sen Rijkspolitie en publiek wat gemoe-
delijker? Of is de gemeentepolitie eerder
bereid een klacht in behandeling te ne-
men? Hoe het ook zij, een feit is dat er
in eenzelfde periode in het RP-distrikt
Nijmegen de helft minder klachten
(over 700 personeelsleden) zijn behan-
deld dan in de gemeente Nijmegen (met
200 politiemensen).

Dit konstateerde het Instituut voor Toe-
gepaste Sociologie, dat voor Binnen-
landse Zaken een onderzoek heeft in-
gesteld naar de achtergronden van
klachten over de gemeentepolitie en zich
vervolgens (op verzoek van Justitie)
hieromtrent ook oriënteerde bij het
korps Rijkspolitie. Uit praktische over-
wegingen werd daarvoor het distrikt
Nijmegen gekozen.
In ruim een jaar (begin '79 tot medio
'80) bereikten het stafburo van het RP-
distrikt Nijmegen 22 klachten: 8 recht-
streeks, 12 via de Officier van Justitie en
2 via het klachtenburo. In een iets kor-
ter tijdsbestek (het jaar 1978) behandel-
de de gempo in de Waalstad 45 klach-

ten.
Vergelijkende cijfers die - naar de me-
ning van de sociologen Woldringh en
Geerts - 'wel erg tegen elkaar afsta-
ken'.
Heeft de burger werkelijk zó weinig te
klagen over de Rijkspolitie? Want wat
betekenen 22 klachten op meer dan 1Y2
miljoen diensturen? Mag - als je even
blijft cijferen - een RP'er misschien
eens in de 32 jaar een klacht incasseren?
Eén keer in de fout in pakweg je hele
politiekarrière?
Het klinkt haast te mooi. ZÓ lief en zo

-

goed kan een mens eigenlij k alleen op
papier zijn. En dat is dan waarschijnlijk
ook de realiteit. Want als de groeps-
kommandanten gevraagd wordt een
schatting te maken van het aantal klach-
ten dat hen per jaar zoal bereikt, va-
rieert dat van 1 tot 15 à 20, soms meer.
Gemiddeld een stuk of tien per groep
per jaar. Dat zou dan in het distrikt Nij-
megen een aantal van zo'n 200 klachten
per jaar moeten opleveren. Toch bereikt
daarvan uiteindelijk maar een 20-tal het
distriktsburo, circa tien procent.
Waar blijven al die andere klachten?
Het thema 'Klachten' blijkt moeilijk te
liggen in het korps. Niet alleen omdat er
op de groep geen officiële registratie van
binnengekomen klachten is. Ook niet
alleen omdat de meeste klachten mon-
deling worden ingediend en behandeld.
De voornaamste reden is, aldus het lTS:
de onduidelijkheid van het begrip
'klacht' zelf.

De Minister van Justitie in het kabinet-
De Jong (mr. C. H. F. Polak) die in

1969 de klachten procedure liet invoe-
ren, definieerde het begrip 'Klacht' als:
een mondelinge of schriftelijke medede-
ling (geen disciplinair rapport) waarin
bezwaar wordt gemaakt tegen het optre-
den van een ambtenaar, dat geen straf-
baar feit lijkt te zijn doch mogelijk als
indisciplinair gedrag kan worden aange-
merkt. Deze definitie en de klachten pro-
eed ure waarin ze is opgenomen (d.d. 13-
11-1969), gelden nog steeds.

'Je eindigt in grijs'

De praktijk is vaak wat anders, konsta-
teerden de onderzoekers na hun oriënta-

tie. Meestal weet een Rijkspolitieambte-
,

-

"""---

naar wel, wanneer hij een klager kan
'verwachten. Doorgaans heeft hij dan
ook zijn groepskommandant tevoren in-
gelicht over de zaak. Als de betrokkene
inderdaad komt opdagen, wordt deze
eerst aangehoord. De praktijk is dan
meestal, dat de groepskommandant dan
een gesprek heeft met de politieman en
vervolgens weer met de klager. De on-
derzoekers kregen de indruk, dat er veel
tijd wordt besteed aan de gesprekken
met de klager en dat er ook alle moeite
voor wordt gedaan om de klager en de
politieman naar elkaar toe te praten.
(' Je begint met wit en zwart, en je ein-
digt in grijs').
Als de klager dan toch niet tevreden is,
wordt hem op de mogelij kheid gewezen
dat hij een brief kan schrijven naar de
OvJ of het distriktsburo. Er wordt, vol-
gens het lTS, echter veel moeite gedaan
om het zover niet te laten komen. Bij de
ondervraagde RP'ers bleek grote weer-
stand te bestaan om de zaken op papier
te zetten. Omdat dit veel (vervelend)
werk met zich brengt, maar ook omdat
het vaak ondoenlijk is een verwarrende
situatie op papier te zetten. Bovendien
zijn bij situaties die uit de hand zijn ge-
lopen (bijv. bij een simpele bekeuring),
gebaren, houding, toon e.d. vaak van
veel meer invloed op het wederzijds ge-
drag en roepen veel meer irritatie op dan
een schriftelijk verslag doet vermoeden.

'Klager wordt ingepakt'

Klachten worden doorgaans niet gere-
gistreerd. De schriftelijke klacht zal wel
op de landgroep worden bewaard, maar
dit aantal is minimaal. Van de monde-
linge klachten wordt vaak wel een muta-
tie gemaakt in het rapportenboek. Soms
,

7
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KIachtenprocedure van 1969
nog steeds onbekend
Talrijke Rijkspolitiemensen blij-
ken niet op de hoogte te zijn van
de procedure die gevolgd moet
worden, wanneer een burger bij
hen komt klagen over het optre-
den van een politieambtenaar.
Dat bleek al in 1978, toen studen-
ten van de Ned. Politie Akade-
mie een onderzoek instelden bij
de groepskommandanten in de
distrikten Breda en Den Haag.
Slechts één op elke vier groeps-
kommandanten wist dat er een
formele procedure bij klachten
bestaat, aldus de skriptie 'Klach-
tenbeleid bij het korps Rijkspoli-
tie' .
De skriptie is kennelijk weinig ge-
lezen, want thans - drie jaar la-
ter - weet de basis nog steeds
niet waar Abraham de klachten-
mosterd moet halen. Tot die ont-
dekking kwamen de onderzoe-
kers van het lTS onlangs tijdens
hun oriëntatie in het korps.

"Het meest opvallende kenmerk
in de praktische gang van zaken
van de klachtenregeling is de on-
bekendheid ermee", aldus het
rapport dat deze zomer werd uit-
gebracht.

"Ook de gesprekspartners die bij
deze oriëntatie betrokken waren
(groepskommandanten, oppers
en wachtmeesters) bleken vrijwel
geen van allen op de hoogte van
het bestaan van de procedure. En
zover men op de hoogte was, be-
tekende dit nog niet dat men de
inhoud kende."
Toch bestaat de 'Regeling inzake
disciplinaire onderzoeken naar
gedragingen van ambtenaren van
het korps Rijkspolitie' al ruim elf
jaar: op 13 november 1969 zond
de toenmalige Algemeen Inspek-
teur W. de Gast deze (door de
minister van Justitie vastgestelde)
uitgangspunten naar de kom-
mandanten van de distrikten en
diensten.

En daarna is de brief kennelijk
diep in de dossiers van de groeps-
kommandant weggeborgen.

Om in deze lacune te voorzien,
drukken wij hiernaast de richtlij-
nen (vrij vertaald in omgangstaal
1981) af. Zie: 'Wat doe je met

een klacht?'

ook niet, omdat men de zaak niet be-
langrijk genoeg acht, hetzij uit principe

('bij ons komen klachten over kollega's
niet in het rapporten boek terecht').
De onderzoekers kregen de indruk, dat
er veel moeite wordt gedaan om te voor-
komen dat een klager zich tot het dis-
triktsburo wendt. Bij gerezen moeilijk-

heden is het dan ook niet ongebruike-
lijk,dat een groeps- of postkomman-
dant zelf het initiatief neemt en naar de

~ <....--:> c.-"

~

betrokken burger toegaat om erover te
praten. Meestal is het resultaat, dat de
klager tevreden is gesteld. ('Het komt er
op neer, dat de klager wordt ingepakt',
noteerden de sociologen. Maar dat ligt
dan wel mede aan de klager. Want als
hij over de afloop niet tevreden is,
wordt hem geadviseerd naar de OvJ of
de distriktskommandant te schrijven.
Zoals die 22 burgers in het Nijmeegse in
1979/80 hebben gedaan. (AKA)

I

~

RP-catechismus van de

klach ten proeed ure

Wat doen

we

lDet

een klacht?

De acht bladzijden met ambtelijke,
juridisch waterdichte en derhalve
nauwelijks leesbare richtlijnen van
de Klachtenprocedure 1969, kunnen
in eenvoudige bewoordingen van de
volgende klachten-catechismus wor-
den samengevat:

--

Wat moet er gebeuren als iemand
komt klagen?

Wanneer iemand komt klagen over

het gedrag van een politie-ambte-

naar, moet de klacht op schrift

gesteld, aan de klager voorgelezen en

door hem of haar ondertekend wor-

den.

En als het een strafbaar feit blijkt?

Zodra het vermoeden rijst, dat spra-

ke kan zijn van een strafbaar feit,

moet de ambtenaar die de klacht op-

neemt onverwijld zijn kommande-

rend officier hiervan in kennis stellen

en diens orders afwachten. ~

~

9
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Als de ontvanger niet bevoegd is?

Wordt een mondelinge klacht ge-

richt tot een ambtenaar die niet be-

voegd is deze in ontvangst te nemen,

dan is deze verplicht de klager te ver-

wijzen naar een ambtenaar die wèl

bevoegd is.

Wie moet de klacht opnemen?

Wanneer bekend is tegen wie de

klacht gericht is of tot welk onder-

deel hij behoort, is zijn komman-

dant verplicht z.s.m. een disciplinair

rapport van de klacht op te maken.

(De kommandant dient hier de rang

van opperwachtmeester of hoger te

bekleden).

Is niet te achterhalen wie de 'be-

klaagde' is of van welk onderdeel hij

tijdens het gebeurde deel uitmaakte,

dan kan dit worden opgenomen

door elke officier of kommandant

die een hogere rang bekleedt dan de

betrokkene. Is ook zijn rang niet bij

benadering bekend, dan is het een

zaak voor een kommandant die ten-

minste de rang van adjudant be-

kleedt.

Als de klacht jezelf betreft, wat dan?

In geen geval kan een ambtenaar een

klacht opnemen, zodra deze (mede)

tegen hem gericht blijkt te zijn. Hij

moet dan naar zijn direkte komman-

dant verwijzen en deze onmiddellijk

inlichten en de zaak aan hem over-

dragen.

Wat doet de ontvanger?

De funktionaris aan wie de schrifte-

lijke klacht of het disciplinair rap-

port is toegezonden, laat op korte

termijn schriftelijk aan de klager we-

ten, dat hij de klacht in behandeling

heeft genomen. Tevens vermeldt hij,

of hij wel of niet een nader onder-

zoek zal instellen.

Wanneer wordt de rijksrecherche in-
geschakeld?

Als de kommanderend officier het

gevoel krijgt, dar aan de objektiviteit

van het onderzoe - getwijfeld zou

kunnen worden, overlegt hij met de

Ov.I over het eventueel inschakelen

van de rijksrecherche.

Worden anonieme achten ook on-
derzocht?

Anonieme klachten worden alleen

nader onderzocht, indien de ernst

van de zaak dit verlangt. Als de

kommanderend officier voorlopig

beslist geen nader onderzoek in te

zullen stellen, deelt hij dit - met

motivering - aan de A.I. mede.

Uiteraard kan de .-t.I. beslissen als-

nog een nader onderzoek te gelasten.

Wanneer wordt gesuaft?

Leidt het onderzoek rot de konklusie

dat de klacht gegrond is, dan kan

een formele straf worden opgelegd,

zoals een mondelinge of schriftelijke

betuiging van ome ·redenheid. Zal er

feitelijk gestraft 'orden, dan wordt

dit voornemen aan de 'beklaagde'

medegedeeld, met de gronden waar-

op dit is beslist.

Wie krijgt verder bericht?

In alle gevallen wordt de A.I. in een

brief (vergezeld van een afschrift van

het eventuele besluit tot een discipli-

naire straf) medegedeeld, hoe de

klacht is afgedaan.

Ook de klager wordt - als daarte-

gen geen overwegende bezwaren be-

staan - medegedeeld hoe de klacht

zal worden afgedaan. Als regel

schriftelijk, soms ook mondeling.

Wordt de klacht afgewezen, dan

dient dit zeker (mêt de motivering)

aan de klager re worden medege-

deeld.

De cartoonstrip werd - met toestemming van Uitg, Mondria

te Hazerswoude - overgenomen uit 'Automobiele humor'.
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Echtpaar, buiten wonend in het
Land van Cuyk, zoekt van buiten-

leven houdend

ECHTPAAR

geïnteresseerd om in aan landhuis
gebouwde voormalige boerderij te

komen wonen en behalve
burenhulp incidenteel diensten te

verlenen.

Mogelijkheden tot tuinieren en
houden van kleinvee ruimschoots

aanwezig.

Bereidheid enig toezicht op
landgoed en jacht te houden strekt

tot aanbeveling.

Brieven aan Rentmeester
W. C. Gloudemans, Hintham 117,

5246 AE Rosmalen.

ALOYS ROEMAAT B.V.

ERKEND VERHUISBEDRIJF

ERKEND VERHUISBEDRIJF VOOR:

• Binnen- en buitenland
• Verw. opslag!. voor inboedels
• Confectie- en textielvervoer
• Meubeltransporten
• Immigratie verpakkingen

Rijksambtens,enregeling

I 05443-3030 I
B.G.G. 05443-1387. TELEX: 72101

POSTBUS 68

7130 AB LICHTENVOORDE

VAN HEYDENSTRAAT 17A

Rp.org_RPM81_08_aug_nr.12_compri 221



n
Mei bijdragen van: J. C. de Graal, J. Harmsen, G. M. Koning, M. J. de Leeuw, J. H. Nijbroek, M. Oudesluijs, A. C. J. Schaddelee,

A. van der Scheur, H. C. van Schilt, A. W. M. Steens e.a. Eindredaktie: A. Huizing.

Gaat AVDover stag?

'Geef mijn Porsche
maar aan Fikkie'

pag. 17

/::-:::::;:,

t...~:"·

"Bedankt voor alle~Imoeite"
~~

I

pag. 14

,.

~'-
••••••~

Idee van deegee:

BURGER BAZEN
BIJ POLITIE?

pag. 18

ZIIYEREN-mANEN-PROJEKT

'#

Sint
8ureaucratius

'Hèhè (zegt prof.
Enschedé) dat gaat
zomaar niet!'

Inhaalkursus
voor RP-oversten. pag. 18

pag. 16

Meldkamer zit er

warmpjes bij.

pag. 7

Zo dood als
een pie.

11

•...

,'"-,
'~ "

-.,

Limburgers staken

de vlag uit.

Voor 1-1-1982.

pag. 12

Politie speel;!
diefje-met-~erlosI

Waar gehakt wordt,

vliegen

Spaander-

mans ideeën

over de
tafel.

pag. 15
J

Rp.org_RPM81_08_aug_nr.12_compri 222



Onrust over fusieplannen

Rijkspolitie in Limburg

MAASTRICHT. - Bij een
aantal RP'ers in de distrikten
Maastricht en Roermond is
onrust ontstaan na het lezen
van een artikel in 'De Lim-
burger'. Daarin werd aange-
kondigd dat er plannen
bestaan om de RP-distrikten
Maastricht en Roermond sa-
men te voegen tot één distrikt
Limburg. De krant had de
hand weten te leggen op een
(geheim) rapport waarin de
fusieplannen (met een gede-
tailleerde opsomming van de
gevolgen voor het personeel
van de distrikten) aan de mi-
nister werden voorgelegd.
Vooral het personeel van de
staven, de recherchegroepen
en de verkeersgroepen van de
beide betrokken distrikten
toonden zich nogal geschrok-
ken. De mensen van de ver-
keersgroep stuurden een brief
naar de minister van Justitie
waarin zij protesteerden tegen
een eventuele fusie.
Wat is er in Limburg aan de
hand?

De plannen

Er is al geruime tijd gespro-
ken over een bestuurlijke her-
indeling van Zuid-Limburg.
Die diskussie heeft tot gevolg,
dat per 1 januari a.s. de 56
gemeenten zullen opgaan in
23 grotere. Het is het resul-
taat van samenvoeging en in
een enkel geval het stichten
van een nieuwe gemeente.
De operatie zal direkte gevol-
gen hebben voor de Rijkspo-
litie. Haar werkgebied wordt
kleiner. Er ontstaan gemeen-
ten die gemeentepolitie zullen
krijgen. Het distrikt Maas-
tricht zal na de herindeling in
15 van de 23 nieuwe gemeen-

12

ten de politiezorg te vervullen
krijgen. 'Eigenlijk een te
klein gebied voor een Rijks-
politiedistrikt om de politie-
taak op een goede manier uit
te voeren', vindt komman-
dant W. Schaafsma van het
distrikt Maastricht.

Algemene Inspectie en de
commandanten van de dis-
trikten Maastricht en Roer-
mond beraadden zich op de
situatie die als gevolg van de
bestuurlijke ingreep zou ont-
staan.
In een rapport bestemd" voor
de minister van justitie, werd
onder andere aanbevolen de
Rijkspolitiedistrikten Maas-
tricht en Roermond samen te

voegen en de recherche- en de

"erkeersgroep van het nieuwe
distrikt in Hom te plaatsen.
Daar zouden ze onderdak

unnen krijgen in de RP-op-
leidingsschool die in de nabije

toekomst aanmerkelijk min-
der opleidingen te verwerken
zal krijgen.
Het distriktsburo en de Meld-
amer van de Rijkspolitie in

Limburg zouden in Maas-
tricht kunnen blijven.
De bestuurlijke herindeling
zou op korte termijn (1-1-'82)
al konsekwenties dienen te
hebben voor de organisatie in
Zuid- Limburg: het aantal
landgroepen zou daar moeten
worden teruggebracht tot
acht.

I Het rapport verheelde niet,

dat de reorganisatie op iets
langere termijn gevolgen zou-
den hebben voor een deel van
het personeel van staf,
verkeers-en recherchegroep
an beide distrikten.

Geschrokken

Kolonel Schaafsma is wel ge-

schrokken van de onverwach-
te berichtgeving in de streek-
krant en enigszins geagiteerd
door bepaalde reakties van
z'n personeel. Hij is tussen

het afrekenen van de kantine-
rekening, het overdragen van
de stukken van de projekt-
groep 'Provinciale Politie
Limburg' aan zijn sekretares-
se en het rijklaar maken van
auto en caravan voor een va-
kantie in Engeland, bereid
(niet gretig), ons het verhaal
rond de herindeling van de
provincie en de gevolgen voor
de Rijkspolitie in zijn gebied
nog eens te doen.
'Twee jaar geleden heb ik op
een nieuwjaarsbijeenkomst
voor het personeel in ons dis-
trikt al opgemerkt, dat de
provinciale herindeling (zoals
die toen werd verwacht) best
eens gevolgen zou kunnen
hebben voor de Rijkspolitie
in dit gebied. Meer kon ik op
dat moment ook niet vertel-
len. Er was nog niet meer be-
kend. Plannen van hoe en
wat waren er niet.'

Toen de definitieve gemeente-
lijke herindeling bekend was,
riep men de hulp van de Alge-

mene Inspectie in. In samen-
werking met het Stafburo van
de A.1. werden de mogelijk-
heden geïnventariseerd en de

plannen geformuleerd die aan
de minister ter goedkeuring
zouden worden aangeboden.
Kan de d.c. zich de ongerust-
heid en de verontwaardiging
van het personeel voorstellen,
als het in de krant moet lezen
dat het rapport al de namen
bevat van de mensen die
'overbodig' worden?
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Schaafsma: 'Jazeker. En die
details hadden voor mij best
achterwege kunnen blijven.
Voor het overige ben ik van
mening, dat wij met een goed
plan bij de minister dienden
te komen. Met een voorstel
waarin we ons konden vinden
in een goede uitoefening van

de politietaak. Die zorg is on-
ze opdracht. Om die op-
dracht uit te voeren zijn we
toch bij de politie gekomen?
Uit reakties van bepaalde
kanten in het distrikt heb ik
de indruk gekregen, dat dit
wel eens wat naar de achter-
grond wordt verschoven en
eigenbelang op de voorgrond
wordt geplaatst.'

missie zich had gedacht voor
een zo goed mogelijke organi-
satie van de RP in Limburg.
Over die voorstellen gaan we
praten met de betrokkenen,
met de dienstcommissie, met
de bonden. We hebben bij de
plannen tot samenvoeging
van de Rijkspolitiedistrikten
in Noord-Holland gezien

waar dat toe kan leiden ... '

'•..

Veel werk - minder mensen

Uitgangspunt voor ons is ge-
weest de veranderde werkom-
standigheden van de Rijkspo-
litie in de provincie Limburg.
Naar mijn smaak wordt het
distrikt Maastricht straks te
klein voor een goede taakver-
vulling. Zeker, het is moge-
lijk om alles bij het oude te
laten. Dan wordt het distrikt
Maastricht kleiner met
minder mensen voor staf, re-
cherche en verkeer, terwijl I [ ~ ,,-' .: _'L""';;:::'
Na het bekend worden van de plannen tot samenvoeging van de distrikten Maastricht en

Roermond werd bij de Maastrichtse verkeersgroep de (zwarte) vlag uitgestoken.

(Foto's John Baan)

Onrust

De Maastrichtse d.c. is niet
zo erg blij met het uitlekken
van het rapport. Hij draagt
geen verantwoording voor de
openbaarmaking ervan. Zijn
argument: 'Wij hadden er he-
lemaal geen behoefte aan on-
rust te veroorzaken onder de
mensen. We vonden dat er
een stuk op tafel moest ko-
men waarvan we bij het ver-
dere overleg konden uitgaan.
Welnu, dat stuk is klaar. En
als de krant er niet mee was
gekomen, hadden we na 1 juli
(de datum waarop we het
overleg wilden openen) zelf
informatie gegeven. De pers-
berichten hebben overigens
wel tot gevolg gehad, dat we
op 29 mei al een stuk met alle

voorstellen omtrent organisa-
tie, personeel, huisvestiging
enz. het distrikt in hebben
gestuurd.'
Maar het is toch een stuk dat
- nadat de minister het heeft
goedgekeurd - alleen maar
hoeft te worden ingevuld om
tot een nieuwe Rijkspolitie-
organisatie in Limburg te ko-
men?
WS: 'En dat is nu net het
misverstand. Het rapport be-
vat de voorstellen die de com-

••

we meer mensen kunnen ge-
bruiken. In dit gebied is veel
werk voor de politie.
En wat de landgroepen be-
treft: We hebben vaak gepro-
beerd uit oogpunt van een be-
tere taakvervulling tot een
herindeling van de groepen te
komen. Een ingreep die tot

J I gevolg zou moeten hebben
dat te kleine groepen zouden
opgaan in een grote.
De bestuurlijke veranderin-
gen die eraan komen bieden
ons die mogelijkheid wèl.
Als het aan ons ligt komen
er in het gebied van

het huidige distrikt Maas-
tricht acht groepen met een
ideale sterkte van tenminste
34 personeelsleden. Met zo'n
organisatie kun je beter uit de
voeten. Want of je als com-
mandant van een groep van
vijftien man twee mensen
voor het toeristische Valken-
burg moet leveren, of dat je
kunt putten uit een bestand

13
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van 34 man, dat maakt nogal
verschil.'

Minste pijn

Wat zijn de konsekwenties
voor het personeel? Er zullen
per 1 januari a.s. al groepen
verdwijnen, als de bestuurlij-
ke herindeling een feit wordt.
En door de samenvoeging
van Maastricht en Roermond
zullen er mensen overbodig
raken.
'De operatie zal hier en daar
pijn veroorzaken. Zo zullen
in het Maastrichtse zes adju-
danten hun groepscommando
verliezen. En bij een samen-
voeging kunnen er mensen
met een funktie 'te veel' wor-
den. Als de verkeersgroep
naar Hom gaat, zoals we ons
dat hebben voorgesteld, zal er
gereisd moeten worden. Maar
anders dan bij de bestuurlijke
herindeling (waarbij onder
het gemeentepersoneel ontsla-
gen vallen) verdwijnt er bij
ons niemand. Je kunt ook
niet verlangen dat een perso-
neelslid zijn huis verkoopt en
elders duur gaat zitten omdat
de zaak gereorganiseerd
wordt. Het biedt echter wel
weer mogelijkheden voor bij-
voorbeeld de noordelingen in
ons distrikt die graag weer
naar hun vroegere omgeving
terug willen. Er ligt een
toestemming van de A.I. om
ca. 10070 teveel aan personeel
te hebben en die door natuur-
lijke afvloeiing te verminde-
ren. Wij willen die hele ope-
ratie met zo weinig mogelijk
pijn laten verlopen. Er is te
praten. Voorwaarde is wel
het uitgangspunt dienstbelang
en eigenbelang in gelijke mate
in het gesprek te betrekken.'
Het uitlekken van het rap-
port, dat de ongerustheid on-
der de Limburgse RP'ers ver-
oorzaakte houdt de heer
Schaafsma nog wat bezig:
'Het gevaar bestaat dat zo'n
nota een geheel eigen leven
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gaat leiden. Dat-ie los wordt
gezien van de andere elemen-
ten van de procedure (zoals
het overleg met de personeel -
vertegenwoordigers) die je in
dergelijke gevallen moet han-
teren. En wat het aandeel van
de korps- en distriktsleiding
betreft: ik zou niet weten hoe
we het anders hadden moeten
doen.' (AH)

Winkeldievegge vlucht

naar groepsburo

DEN BOSCH. - Een 38-
jarige vrouw uit Eindhoven,
die in een Schijndelse winkel
·as betrapt bij het stelen van

een paar bloesjes, is uit angst
·oor de winkelier linea recta
naar het groepsburo gestapt
om zich aan te geven.

De vrouw had kans gezien
uit de winkel te ontsnappen,
maar de winkelier die al va-
ker door deze klant bena-
deeld was, kende haar auto
en ging daarbij posten. Toen
de vrouw kwam opdagen en
zij de postende winkelier
zag, nam zij de benen en
meldde zich ten einde raad
bij het politieburo.

Kamervragen

1. Is het waar, dat er plannen

bestaan de afdeling Jeugdza-

ken van de rijkspolitie in de

huidige vorm op te heffen?

2. Zo ja, welke argumenten

liggen hieraan ten grondslag?

3. Is het de Minister bekend,

dat genoemde afdeling een

belangrijke taak heeft bij de

voorkoming en verdere aan-

pak van het probleem van de

jeugdcriminaliteit ?
4. Indien vraag 1bevestigend

wordt beantwoord, is de Mi-

nister dan bereid alvorens tot

een dergelijke ingrijpende

beslissing over te gaan deze

voornemens aan de Staten-

Generaal voor te leggen?

De vragen werden op 25 mei

j.l. gesteld door de kamerle-
den Wessel-Tuinstra (D'66),
Roethof (PvdA) en Buikema
CDA), mede als gevolg van
publikaties in het april-
nummer van het RPm
(' Jeugdzaken: geen luxe') ge-
ijd aan het onderzoek van

de orthopedagogen De Jong
en Van Wijk. Inmiddels heeft
minister De Ruiter van Justi-
tie de vragen beantwoord.
Helemaal voldaan zullen de
ollega's, die nu nog' Jeugd-

zaken' doen, na het lezen van
die antwoorden niet zijn.
De bewindsman laat echter
ruimte over voor gesprek.

1 en 2. Naar aanleiding van

het 'rapport inzake de struc-

tuur en formatie van het staf-

orgaan van een district te

vrouw bij een Vianense zaak

een doosje met wormen had

gekocht, waarin zich twintig

levende wezens moesten be-

vinden. Toen zij thuisgeko-

men was en het doosje aan

een controle onderwierp

bleek dat er zich onder de

wormen een drietal bevond

dat geen teken van leven meer

vertoonde. Zij voelde zich be-

kocht en beklaagde zich daar-

over bij de politie. Deze kon

haar geen andere raad geven

dan zich tot de betrokken

winkelier te wenden en daar

van haar ongenoegen blijk te

geven.

Dood als een pier

DORDRECHT. - Voor po-
litiemensen met enige erva-
ring is er weinig nieuws meer
onder de zon. In hun vak
gaan ze de meest vreemde za-
ken als 'normaal' beschou-
wen. 'Och .. .' klinkt het
dan als gevraagd wordt of ze
een ervaring 'raar' hebben ge-
vonden. 'Och .. .' klonk het
ook na een ervaring met een
schijnbaar verontruste dame
in Vianen die een doosje le-
vende wormen had gekocht.
Enfin, leest u zelf maar.

Vianen. Door een inwoonster

van Vianen werd de dienst-

doende wachtmeester opge-

beld over het feit dat de

land van het Korps Rijkspoli-

tie' hebben mij voorstellen

bereikt, onder andere voor

een doelmatiger organisatie

van de justitiële dienst van

een district.

Daarbij wordt voorgesteld de

huidige dienst Jeugdzaken,

met behoud van de taakstel-

ling, onder te brengen in het

Bureau Justitiële Dienst.

3. Ja.

4. Als ik tot een positief oor-

deel over de voorstellen kom,

lijkt het mij in de eerste

plaats aangewezen het geor-

ganiseerd overleg in politie-

ambtenarenzaken, afdeling

Rijkspolitie, te raadplegen.

Stellig zal er ook nog een ge-

legenheid zijn de zaak in dat

geval in Tweede Kamer ter

sprake te brengen.

Welke moeite?

DORDRECHT. - De poli-
tie van Hellevoetsluis heeft
een kaart ontvangen waarop
een geboorte werd bejubeld.

"Zo leer, zo fijn

en nog zo klein.

In '1 wiegje ligt ze daar,

die glorie van het ouderpaar.

Geluk ermee m'n beste

mensen;

meer kun je je loch niet

wensen!"

Onder de tekst de toe-
voeging:
"U bent bedankt voor alle

moeite. "

Toch benieuwd wie het ver- Tot vandaag zeggen ze daar
haaltje aan 'de Vijfheerenlan- in Hellevoetsluis niet te weten
den' heeft verteld. (JCdG). voor welke moeite. (JCdG)
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Boze Brieven

BREDA. - In de nacht van
29 op 30 juni voerde de
Rijkspolitie in Z.O.-Brabant
een aktie uit die velen nog
lang zal heugen. Met krante-
koppen als deze: 'Politie
haalt 154 niet afgesloten au-
to's leeg' en 'Politie 'steelt'
154 auto' s leeg' .
Tussen één en vijf uur
's nachts werden ruim 6000
auto's en caravans gekontro-
leerd in de sfeer 'Voorkoming
misdrijven. Een zaak van de
politie en Û'. Zoals ook in
andere delen van het land al
was gekonstateerd, bleken er
heel wat voertuigen niet af-
gesloten. De 'buit' was groot.
Het aantal reakties navenant.
Zoals dit gedeelte uit een in-
gezonden stuk in Het Parool:
Diefstal

Herhaaldelijk lezen we dat de

politie wegens personeelsge-

brek zo weinig kan uitrichten,

waardoor de misdaad te wei-

nig en de preventie te veel

aandacht krijgt. Nu lees ik

dan ten slotte - met diepe

verontwaardiging en afschuw

- dat het zover gekomen is
dat de onschuldige burger

bestraft en bestolen wordt

door de politie!

Jammer dat deze enorme

kostbare verspillende actie

niet aangewend is om de in

die nacht gepleegde en achter-

stallige misdaden op te los-

sen! Bijkomstig natuurlijk,

dat een aantal mensen geen

aangifte zal doen en nooit zal

weten dat de politie de dief

was, wetend dat de politie

zelden actie onderneemt op

deze 'kleine misdaad'.

Deze actie is op geen enkele

wijze te rechtvaardigen. '

Geen regelrechte diefstal ...

Diefstal door de politie? 'Zo
simpel ligt het niet' schrij ft
NRC-kommentator mr. F.
Kuitenbrouwer in zijn krant.
De politie heeft weliswaar an-

dermans goed weggenomen,

maar voor diefstal is óók het

oogmerk vereist zich dit goed

wederrechtelijk toe te eige-

nen, zoals de Strafwet het

noemt en dat wilde de politie

in Zuidoost-Brabant natuur-

lijk niet.

Toch is het een bedenkelijke

politietactiek wanneer de

rechtvaardiging afhangt van

zulke subtiele onderscheidin-

gen. Er valt met het wetboek

in de hand trouwens te beto-

gen dat dit weliswaar geen re-

gelrechte diefstal is, maar wel

aardig in de richting gaat van

'wederrechtelijk wegmaken'

(buiten bereik van de eige-

naar brengen). Dat mag ook

niet. De politie zal haar me-

thode van wegnemen eerder

betitelen als 'veiligstellen '.

Het blijft een onderscheid dat

menige burger zal ontgaan.

Het is van groot belang de

burgers beter de doordringen

van hun eigen verantwoorde-

lijkheid voor het veiligstellen

van hun bezittingen. Dat mag

hen bij gelegenheid ook best

worden ingepeperd. Wanneer

iemand een diefstal komt

aangeven en hij blijkt zelf

verregaand zorgeloos te zijn

geweest, dan valt het bijvoor-

beeld te billijken dat de reeds

zwaar belaste politie die

klacht onderop de stapel legt.

Maar dan moet de politie

haar kostbare mankracht ook

niet verspillen aan zo 'n

morrel-actie die zó toevallig is
dat hij geen zoden aan de

dijk zet. Iedereen herkent wat

dit is:plagerij. Een zaak van

de politie tégen u. Dat is heel

wat anders dan misdrijfpre-

ventie. '

.' .. wel onrechtelijke daad

Daarop verscheen in datzelf-
de NRC-Handelsblad prompt
een reaktie van ene meneer
Enschede. Juist ja, van het
'rapport Enschedé'. Hij is het
ten dele met Kuitenbrouwer
eens, maar gaat nog iets ver-
der:
Akkoord: als de politie een

onafgesloten auto leeghaalt

om de bestuurder een lesje te

geven, dan levert dat geen

diefstal op. Maar het is wel

een onrechtmatige daad.

Want politiemensen moeten,

net als alle andere burgers,

met hun handen van ander-

mans goed in auto's afblij-

ven. De bestuurder die bij-

voorbeeld door het tijdverlies

dat hem door dit politiege-

drag wordt betrokkend scha-

de lijdt, heeft naar civiel recht

aanspraak op schadevergoe-

ding. Men mag aannemen,
dat de politie in zo'n geval

na deze fout niet zal gaan

chicaneren.

Zou smartegeld hier eigenlijk

niet op zijn plaats zijn?

Ch.J. Enschedé, oud-
raadsheer in de Hoge Raad
en oud-hoogleraar in het
strafrecht aan de Universiteit
van Amsterdam.

tervoort in de groep Thorn
ontdekte RPm-fotograaf Fer
Traugott een fietspatrouille
die was uitgerust met mobilo-
foon. Een wachtmeester met
energieke benen.

Toppunt van

kommunikatie

ROERMOND. - Bij een
grote verkeerskontrole in It-
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Distriktscommandant Dordrecht RPtW bij presentatie jaarverslag:

'Is de politie Die

verburokratiseer
DORDRECHT. - "Nu het
er naar uit begint te zien dat
het politie-apparaat niet
meer in staat is de veiligheid
van de burger voldoende te
waarborgen, is bezinning op
de oorspronkelijke taak van
de politie dringend nodig.
Men kan zich afvragen of de
politie niet teveel ver buro-
kratiseerd is, of het veld van
aktiviteiten niet te breed is
geworden en daarbij niet te-
veel is gericht op wetshand-
having in plaats van op
rech tshan dha ving.
Zou het niet beter zijn de
kriminaliteit en de onveilig-
heid met geconcentreerde
aandacht en de inzet van al
het beschikbare personeel te-
gemoet te treden en andere
(secundaire) taken naar het
tweede plan te verwijzen?
Een dergelijke taakopvatting
dient door het bevoegde ge-
zag te worden ingevoerd en
gesteund, omdat de politie
alléén de ongewenste maat-
schappelijke ontwikkelingen
niet kan keren."
Aldus mr. A. P. Mensert
Spaanderman, commandant
van het RPtW-distrikt Dor-
drecht bij de presentatie van
zijn jaarverslag 1980.

Niets toevoegen

Uiterst kritisch is de de over
de politie-organisatie:
"Ze is allerminst doelmatig.
Veel overheidsgeld verdwijnt
in de zorg voor het politie-
apparaat zelf. Het korps
Rijkspolitie wordt beheerd
via een omslachtige hiër-
archie, met een teveel aan
burokratische nivo's die niets
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aan de zaak toevoegen, ter-
wijl het toch in wezen gaat
om de politiedienst die op de
groepen van de Rijkspolitie
moet worden verricht. Boven
deze groep is een hoeveelheid
van beherende organisatori-
sche nivo's opgestapeld die
steeds minder met het eigen-
lijk politiebedrijf te maken
hebben. De organisatie. is
topzwaar. "
De heer Mensert Spaander-
man gaat voorts in op de si-
tuatie zoals hij die aan de
top aantreft. Naar zijn me-
ning had de organisatie voor
wat betreft het politie-
gebeuren een eindpunt moe-
ten vinden bij de distrikts-
commandant, in onder-
geschiktheid aan de algemene
leiding, het beheer en de or-
ganisatie van de politiek ver-
antwoordelijke minister van
Justitie:
"Het had voor de hand gele-
gen, dat binnen de departe-
mentsafdeling (direktie Poli-
tie) die taken zouden zijn
waargenomen met een staf-
buro Algemene Inspektie met
een vijf tiental hooggekwalifi-
ceerde politie-autoriteiten,
die de minister in politie-
technische zin zouden kun-
nen adviseren en de vinger
aan de pols van de praktijk
zouden kunnen houden.
In de huidige situatie is de
afstand van de top tot de ba-
sis te groot. Daardoor krij-
gen misverstanden gemakke-
lijk toegang; het proces van
besluitvorming mist voldoen-
de demokratische grond-
toon. "
De Dordtse RPtW-
commandant meent dat de

teveel
?'
•

organisatiestruktuur zoals hij
die zich voorstelt, beter zou
pa sen bij de bestuurlijke
verhoudingen politie - ge-
meente, distrikt/regio - pro-
incie, ministerie.

. Tussen distrikt en minis-
terie ontbreekt thans een
rechtstreekse schakel. Dat
verkt vertragend, het be-
lemmert de informatie en
ertroebelt de blik op het

buitengebeuren.' ,

osten - baten

Er is nimmer een afweging
geweest van de kosten van
het politie-apparaat tegen de
baten, stelt de heer Spaan-
derman. Hij vraagt zich
overigens af of die baten
meetbaar zijn, of de appa-
raatskosten niet te hoog wa-
ren en of er wel efficiënt ge-
werkt is bij de politie:
• 1 immer is de zaak eens be-
zien vanuit het oogpunt van
erantwoorde besteding van

overheidsgelden. De burger
betaalt voor de executieve
politiedienst. Het naast el-
'aar bestaan van alle politie-
.orpsen die ieder zoveel mo-

gelijk self-supporting willen
zijn, Tot een kosten/baten-
analyse komt het nooit. Het
blij ft bij een heilloze loop-
gravenoorlog over de vraag
\ ie de leiding over de politie
moet hebben. Publieke gel-
den die thans worden
best ed aan het overeind
houden van kokerachtige
organisatiecilturen (20070
mankracht), hadden beter
be reed kunnen worden aan
de eigenlij ke politiedienst."

1 De dc konkludeert dat Rijks-

en Gemeentepolitie dezelfde
taak verrichten. Hij acht het
(uit oogpunt van een goede
besteding van de schaarser
wordende overheidsgelden)
nodig, dat voor sommige
politie-onderdelen (opleidin-
gen, administratieve en tech-
nische aangelegenheden, in-
formatie en meldkamers) met
gemeenschappelij ke voor-
zieningen zou worden ge-
werkt.

"Waarom vinden we in één
stad drie dag-en-nacht bezet-
te politiemeldkamers? "

Pakkans vergroten

"Iedere tweeëneenhalve mi-
nuut wordt er in ons land
een inbraak gepleegd. De
dreiging van fysiek geweld
neemt toe. Een op de vier à
vij f burgers van ons land
loopt kans tijdens zijn leven
slachtoffer te worden van
een misdrijf. Het heeft wei-
nig zin zich in slaap te laten
sussen door het onderscheid
tussen grote en kleine krimi-
naliteit. De kleine kriminali-
teit valt wel te dragen, zo
wordt gesuggereerd. Maar
wat is eigenlijk 'kleine krimi-
naliteit'? Wat betekent
diefstal van een fiets voor
iemand met een minimum
inkomen?"
De distriktscommandant stelt
vast dat de burger van de
politie mag verwachten dat
er goede nota van hem wordt
genomen als hij aangifte
doet en dat er serieus wordt
opgespoord:
"De misdaad verlangt een
geconcentreerde, intensieve
aanpak en een duidelijk ge-
richt, politiek beleid. De
'pakkans' - de beste pre-
ventie - moet worden ver-
groot. Een politie die uit-
gerust met bonboekjes, een
blaaspijpje en een brieven-
weger voor het afwegen van
stuf de wijk ingaat om soci-
aal werk te doen, lijkt mij
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niet te voldoen aan de ver-
wachtingen die de burger
mag stellen met betrekking

tot bescherming van persoon
en goed."

Bevoegdheden

Mr. Mensert Spaanderman
over de bevoegdheden van
de politieman:
"Wil de politie in staat zijn
de kriminaliteit te keren, dan
moet men zulks niet zoeken
in het uithollen van haar be-
voegdheden. Integendeel, ze

zou ruime bevoegdheden die-
nen te hebben om de zaak te
klaren. Men moet voldoende
vertrouwen hebben in het
apparaat. Er moet tevens een
goede kontrole op de politie
bestaan, die burgers zou
kunnen beschermen tegen
ongekontroleerde machts-
uitoefening, door de rechter
eerder te betrek ken bij de
zaak. Het is dringend ge-
wenst dat bij ernstige milieu-
delikten het stelsel van de
omgekeerde bewijslast wordt
ingevoerd." (AH)

Aangewezen Wij, leden vin hel KOfp' Atnnen..~, ~ INtonvoltooide

o & Esvmp/'H)no& t.e.~, beU..t.., ~ het nwoIQende:

Marius van den Berg,
groepscommandant van de
Rijkspolitie te Water is uit-
gezwaaid. Zijn personeel
heeft hem bij die gelegenheid
een nieuwe funktie aan-
geboden en hem op voor-
hand bevorderd tot kapitein
op zijn eigen schip:

Krijgt AVD

andere auto's?
DRIEBERGEN. - Er gaan
al enige tijd geruchten dat de
Algemene Verkeersdienst van
de Rijkspolitie zijn Porsches
zal moeten vervangen door
andere (goedkopere)
surveillanceauto' s.
De berichten hebben bij de
kollega's in Driebergen voor
enige opschudding gezorgd,
zo lezen we in het auto-
magazine' Autovisie' van
25 juli j.l.

"Wij willen en moeten de
baas blijven op de auto-
snelweg", vinden de wacht-
meesters van de A VD die
verslaggever Gert Enkelaar te
woord stonden, "en dat be-
tekent dat je een auto moet

Marius van den Berg

DEN BOSCH. - Op de
meldkamer van het distrikts-
buro 's-Hertogenbosch
heersten soms tropische tem-
peraturen. Daarom is nu de
werkruimte voorzien van een

~

4!J
luchtverversingssysteem.

Voor een frissere toekomst

moesten de medewerkers van

de meldkamer tijdens de in-

stallatie van de apparatuur

wel wat ongerief aksepteren.

Maar ze hebben zich er

doorheengeslagen .

Mei ~....., 1 AUGUSTUS '" won:n.

Stofkamer

(JH)

(Foto Techn. Rech. Groningen)

lukkig huwelijk zo wil het

volksgeloof.

Op zijn beurt werd het

bruidspaar verrast door

kollega-ruiters van de

beredenen die meneer en

mevrouw Stevens in een ori-

ginele Drentse sjees en onder

begeleiding van een eskorte

vakkundig afvoerden. (GMK)

Geboren I'W.-un •• SIMwjo.epCSJUlil9'l1

AdjudanI:cJ.~'iP'~qn

doIgra.p",",*,,"'~.W_

11. Ontt.tv.n....".IUI'ICDe •• ~

ArntNomder~ •• Wat.

12~ ••6ttunn.. ••••

• NHIOf •••n MI Atnftem . K_e •••••

l(unluchlWen-gll1M;

• otfIci,e, 1. k •••.•.• Ifand. "un...oe- RP "LO

•• M~

V...-- •.•N1:~_~ •..•qnl"'"
_2f_I* A27AA~. ~

K.te4 ••• 1i&t1.,.Amtwm.~41
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hebben waarvan de weg-

gebruiker weet dat die hen

altijd en onder alle

omstandigheden de baas is."

Proeven

Om niet het verwijt aan te

hoeven horen dat de

Rijkspolitie altijd maar weer

automatisch overgaat tot het

aankopen van het beproefde

surveillancemiddel voor haar

(tachtig auto's tellend)

wagenpark, zijn er bij voort-

during andere merken getest.

In een recenter verleden zijn

(in opdracht van de Algeme-

ne Inspektie) proeven geno-

men met goedkopere auto's.

Over de resultaten van die

onderzoeken wilde men zich

in Driebergen noch in Voor-

burg uitlaten. (AH)

Paardevolk.

Gesjeesd bruidspaar

ASSEN. - Op 23 april

trouwde kollega P. Stevens

in Dwingeloo met mejuf-

frouw L. Mulder.

Traditiegetrouw strooide de

bruidegom vanaf het bordes

centen en ander klein geld.

Een afkoopsom voor een ge-
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Mr. J.H. Grosheide op studie-konferentie in Warnsveld:

Waarom geen 'burgers' op hoge politieposten?

WARNSVELD. - 'Wat is

het specifieke van de hogere

kader- en management-funk-

ties bij de politie, dat die ge-

woonlijk door een politieoffi-

cier bezet worden? Als het

niet in het specifieke van die

funkties zit, wat is dan het

uitzonderlijke dat juist zij bij

uitstek geschikt zouden zijn

voor al deze - onderling

sterk uiteenlopende - funk-

ties? Zou het niet wenselijk

zijn voor de politie als organi-

satie, dat voor die funkties

ook buitenstaanders in aan-

merking komen? Zou het niet

even wenselijk zijn dat poli-

tiefunktionarissen funk ties

buiten de politie gaan vervul-

len (bij andere overheids-

diensten, het wetenschappe-

lijk onderwijs of het be-

drij fsleven) en verrij kt met

kennis en ervaring daarna in

politiedienst terug te keren?'

Aldus mr. J. H. Grosheide,

direkteur-generaal Direktie-

Politie van het ministerie van

Justitie bij de opening van

een studie-konferentie die op

23 juni op het Studiecentrum

voor hogere politie-officieren

in Warnsveld werd gehouden.

Ook B-diploma voor officie-

ren

De O.G. was tot zijn

vraagstelling gekomen na te

hebben gekonstateerd, dat

het overgrote deel van de

midden- en hogere kader- en

managementfunkties wordt

vervuld door politiefunktio-

narissen: 'Ook die funkties

waarvoor specifieke politiële

kennis en deskundigheid van

ondergeschikt belang zijn.

Wie z'n karrière wil opbou-

wen, moet op jeugdige leef-

tijd onder aan de organisatie

beginnen. Intrede op latere

leeftijd in een funktie halver-

wege de organisatie is vrijwel

niet mogelijk, welke kwalifi-

katies men ook heeft. Er is

een strenge scheiding tussen

officieren en overige exeku-

tieven. Het percentage dat er-

in slaagt door te stromen tot

de officiersrangen, bedraagt

slechts 0, I 0J0. Er is een nog

strengere scheiding tussen

burger en politiefunktionari -

sen. Men krijgt soms de in-

druk, dat de 'politieambte-

naar' en 'de burger' in ver-

schillende werelden leven.

Toch komt het herhaaldelijk

voor, dat dezelfde funktie

beurtelings door een politie-

ambtenaar en een burger

worden vervuld.

Een gericht promotie- en mu-

tatiebeleid, gesteund door een

systeem van permanente edu-

catie staat in de kinderschoe-

nen. Kennen we als bevorde-

ringseis voor opperwacht-

meester en brigadier nog het

bezit van het B-diploma, voor

officieren bestaat zo'n eis

niet. Wel wordt binnenkort

gestart met een systematische

voorbereiding van hogere po-

litiechefs op hun funktie.

Mr. J.H. Grosheide

.. kinderschoenen ..

leerd van andere onderwijs-en

opleidingsmogelijkheden? Is

een benoeming van zo'n

( oor het politievak opgelei-

de) funktionaris noodzake-

lijk, vanuit de funktie bezien

en gelet op de relatie met de

omgeving?'

Het leek hem niet uitgesloten

dat een aantal hogere funk-

ties ook door niet politie-

funktionarissen konden wor-

den vervuld. Zo'n benoeming

zou een positief effekt kun-

nen hebben op de relatie tus-

en de politie en haar omge-

ving, verwachtte hij. 'Dit be-

tekent echter niet,' aldus de

O.G. 'dat politiefunktionaris-

en minder geschikt zijn, of

dat het - gelet op de relatie

met de omgeving - minder

gewenst is politiemensen aan

de top te hebben. Bij benoe-

ming van een politieambte-

naar is dan een gerichte oplei-

ding en loopbaan begeleiding

van groot belang.'

Krakers

'De aard en de intensiteit van

de problemen waarmee de

politie te maken krijgt wor-

den voor een belangrijk deel

bepaald door het funktione-

ren van het openbaar bestuur.

Als de regering voor 18-jari-

gen het recht op zelfstandige

woongelegenheid erkent,

maar verzuimt voor voldoen-

de woonmogelijkheden te

zorgen, schept zij een klimaat

dat het woningkraken bevor-

dert. Het inzetten van politie-

personeel tegen die krakers is

in zeker opzicht een vorm van

afwentelen van een falend

overheidsbesluit op de politie.

Een gewelddadig optreden

van de politie tegen krakers is

een bestrijding van sympto-

men. Dat een gewelddadig

optreden daarnaast ook een

bestrijding van een verstoring

van de rechtsorde kan zijn,

wordt niet ontkend.'

Prof. dr. A. Hoogerwerf,

hoogleraar in de Bestuurs-

kunde aan de Twentse T.H.,

brak in zijn inleiding een lans

voor een scholing van leiding-

gevende politiefunktionaris-

sen in het openbaar bestuur:

'Wil men de afwenteling van

het falen van de verzorgings-

staat op de politie zoveel mo-

gelijk beperken, dan zijn we-

derzijdse informatie en een

nauw kontakt tussen bestuur-

ders, politie en maatschappij

noodzakelijk. Dan zal de po-

litie, met haar kennis van fak-

toren die kriminaliteit bevor-

deren, meer dan tot nu toe

kunnen meewerken aan het

totstandkomen van een pre-

ventief beleid. Zo lijkt mij

zeer belangrijk, dat de politie

meedenkt over stadsvernieu-

wing en andere onderwerpen

op gebieden van volkshuis-

vesting en ruimtelijke orde-

ning. Ik heb de indruk dat dit

meedenken bij de aanleg van

de Bijlmerrneer niet voldoen-

de is gebeurd.'

Prof. Hoogerwerf vond dat

Politie-gericht

Mr. Grosheide konstateerde

dat de politie voor hogere

kader- en managementfunk-

ties nog steeds kiest voor spe-

cifiek opgeleide politie-funk-

tionarissen.

'Maar,' zo vroeg hij zich af,

'zijn de politieopleidingen

niet erg sterk gericht op be-

paalde aspecten van het be-

I
drijf? Zijn de scholingen niet

- meer dan nodig - geïso-

18
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Justitie- Pers- Politie

DEN HAAG. - Op voorstel
van het overlegorgaan
'J ustitie-Pers-Politie' hebben
de Procureurs-Generaal bij
de Gerechtshoven een opspo-
ringsbeleid geformuleerd dat
gehanteerd zal worden als er
tijdens akties opgetreden
moet worden tegen journa-
listen.
In beginsel zal de politie er-
van afzien journalisten aan te
houden die aanwezig zijn bij
kraakakties, ontruimingen,
protest-akties of demonstra-
ties, wanneer ze zich als jour-
nalist kunnen legitimeren,
bijvoorbeeld door de erkende

politieperskaart te tonen. Bo-
vendien moeten journalisten
zich daarbij onthouden van
daden die niet geacht kunnen
worden samen te hangen met
de uitoefening van hun be-
roep.
Deze beperkte vrijwaring
heeft tot doel de journalist in

staat te stellen zijn werk toch
zo goed mogelijk te doen. De
afspraak houdt niet in, dat de
verslaggever op een later
tijdstip gevrijwaard blijft van
opsporings- en vervol-

gingsmaatregelen. Hij mag

zich niet verzetten tegen
maatregelen die voor alle aan-
wezigen gelden, bijvoorbeeld
verwijdering. (AH)

Alles kwijt

UTRECHT. - De Utrechter
die op de terechtzitting was
verschenen om naar de rech-
ter te luisteren die hem zou
vertellen dat zijn vrouwen
hij zijn gescheiden, gedroeg
zich niet helemaal jofel. De

parket politie bekeek hem van
wat dichterbij en ontdekte
dat de man een vervaarlijk

20

uitziend luchtdrukpistool bij
zich had. Toen hij toch door
de justitiële molen moest,
werd ook nog even het
opsporingsregister open-
geslagen. En ja wel hoor. Het

boekwerkje had nog een
aantal geldboeten tot een be-
drag van f 560,- in petto.
Eind van het liedje: vrouw
kwijt, pistool kwijt, centen
kwijt.

kort
&klein

gelezen

• PB-voorzitter Van der
Linden is het met minister
Tuijnman van Verkeer en

'aterstaat eens dat verdere
ezuinigingen bij de politie
en koste gaat van de ver-
.eersveiligheid. (Volkskrant)

• Een 24-jarige Utrechte-
naar heeft onlangs zijn lag
.,e lagen in het distriktsburo
an de Rijkspolitie in Zei t.

Hij gaf zich uit voor repara-
ieur van zonneschermen en
.warn zo het buro binnen.
Hij verdween met een
polstasje van een opper van
e recherchegroep. De auen-
e receptioniste wist een goed
ignalement van de dader te

geven, zodat deze later door
de politie van Zeist kon wor-
den aangehouden. De opper
heeft al zijn spullen terug.

(U.N.)

CS)

• Bezuinigingen op het
politie-apparaat geven de
lei ne misdaad meer kans,

hebben de distriktscomman-
danten van de Rij kspolitie la-
ten weten aan hun Algemeen
Inspecteur en de Procureurs-
Generaal. Zowel de recherche
als de surveillancedienst zul-
len moeten 'oprapen wat op
tra at ligt", zegt de Nijmeegse

d.c. Feijlbrief. Hij meent dat
de budgetbewaking waar in
het verleden weinig aan ge-
daan werd voordelen heeft.
(De Gelderlander)

• De Zevenaarse GP en de
Didam e RP hebben onenig-
beid gekregen over het for-
maliseren van een vorm van
samenwerking. (Arnhemse
Crt.)

• De Internationale Politie
Organisatie heeft in Heuke-
lurn een lPA-huis geopend.
(De Gecornb.)

• De gasmaskers van de Ne-
derlandse politie zijn niet te
gebruiken bij kalamiteiten in
de chemische industrie. Het
ontbreekt bovendien aan goe-
de ademhalingsapparatuur,
zegt ACP-penningmeester
Kruizinga (AD)

• De PSP-fraktie in de Twee-
de amer wil dat in de Kamer
wordt gesproken over rnas-
aal politieoptreden bij orde-

verstoringen. Incidenten wor-
den in de Kamer en gemeen-
teraden besproken, maar een
debat over de totale politie-
organisatie en het optreden
wordt steeds uit de weg ge-
gaan, aldus de PSP-brochure
'Politie, diender of comman-
do'. (Volkskrant)

e Voor toezicht op de nale-
ving van de wetgeving dieren-
bescherming dient er een
korps vrijwilligers met
kontrole- en opsporingsbe-
voegdheden te worden opge-
bouwd, aldus de nota Rijks-
overheid en dierenbescher-
ming die de.staatssekretaris
van CRM naar de Tweede
Kamer heeft gestuurd. (NRC)

• De politie bonden vinden
dat er geen rugnummers voor
de ME moeten komen. De
Mobiele Eenheid treedt op als
eenheid. Klachten over optre-
den van de Me'er dienen bij
de leiding worden ingediend,
vindt men. (Waarheid)

• Ruimtenood in Huizen van
Bewaring leidt er vaak toe,
dat politiecellen oneigenlijk
worden gebruikt. Er is een

onderzoek gedaan in de regio
Breda. (NRC)

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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138 RP'ers liepen

de Vierdaagse uit

NIJMEGEN. - Onder de

18.063 tippelaars die op vrij-

dag 24 juli in de stromende

regen de Nijmeegse Vier-

daagse beëindigden, be-

vonden zich 138 Rijkspolitie-

kollega's, twee minder dan

het aantal dat de maandag

daarvoor aan de wandeling-

in-vi er-etappes was begon-

nen.

Onder hen bijvoorbeeld Jan

de Sain (51) uit Blaricum die

al wandelend een jubileum

vierde. Hij liep de Vierdaag-

se voor de 25-ste maal. De

Sain is helemaal vol van

'Nijmegen': "In de week dat

ik trouwde, werd juist de

Vierdaagse gehouden. Ik heb

toen niet meegelopen, maar

ben wel een dag wezen kij-

ken. Ik vind het geweldig.

En dan in een groep. Een-

maal heb ik de afstand indi-

vidueel gelopen, maar dan

mis je de kollegialiteit. Als je

in een groep loopt, word je

door je maten wel opgevan-

gen als je wat inzakt. Loop

je alleen, dan moet je de in-

zinking zelf en alleen over-

winnen. Die stemming met

zo'n heel stel ... ik vind het

geweldig! "

Een andere RP'er die die

Vierdaagse inmiddels voor de

23ste maal liep, is distrikts-

commandant Monsma uit

Leeuwarden. Hij loopt indi-

vidueel en schicht in een

hoog tempo over de vele

kilometers.

Gerard Cornelissen, sport-

instrukteur in het distrikt

Utrecht en verzorger bij een

detachement lopers: "Ik ge-

loof nooit dat het gezond is,

zo ver in vier dagen te lopen

en daarmee zoveel van je li-

chaam te vragen, maar 't

steekt je wel aan. 'k Heb

vandaag minstens dertig kilo-

meter naast de groep mee-

gelopen."

Onder de wandelaars deze

keer ook een detachement

van 11 vrouwelijke RP'ers,

die de gang er tot het laatst

danig in hielden.

De leiding van het detache-

ment berustte evenals vorige

jaren bij kapitein Wesselink

van het distrikt Nijmegen,

die voor een voortreffelijk

onderkomen had gezorgd in

het sportkomplex 'De Veld-

schuur' in Malden. (AH)

vraag wel een probleem te

scheppen. Als er bijvoor-

beeld staat: "Stop bij de ro-

de brievenbus, adresseer de

briefkaart en zet er een leuke

groet op voor de organisa-

tor", - wil dat dan ook

zeggen dat de kaart gepost

moet worden? Alleen recepti-

oniste Chri~tel Castelein van

het distriktsburo nam haar

kaart keurig ingevuld mee

naar de finish, waar het vuur

van de barbecue al gloeide.

Eén team toonde wel erg veel

vertrouwen in de aktiviteiten

van de PTT, door te schrij-

ven: "Wij groeten jullie uit

het hooggebergte (ijle lucht).

Zijn echter thuis vergeten de

badkamer kraan dicht te

draaien. Willen jullie ons ex-

cuseren bij onze onder-

buren? Tot 21.15 uur.

Kees en Hennie." (HCvS)

De staf ging

het distrikt in

NIJMEGEN. - "Hoe krij-

gen jullie het in vredesnaam

voor elkaar om zoiets uit te

denken. We hebben nu al 73

kilometer gereden en zijn

nog steeds op zoek naar die

gele linten. Met vriendelijke

groeten, Theo en Hanny."

Deze noodkreet op de kaart

gaf wel aan, hoe moeilijk het

allemaal wel toeging bij die

autopuzzelrit van de perso-

neelsvereniging van de staf

van het distrikt Nijmegen.

De afstand was slechts 25

kolometer door de bossen bij

Groesbeek. Er mocht 2 uur

over worden gedaan. De op-

drachten waren gemakkelijk

genoeg, maar (en dat komt

in politiekringen meer voor)

men wist voor elke simpele

21
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RP-beredenen tweede

bij Nederlandse

kampioenschappen

Zagreb (beiden van de bere-

den groep Boxtel) en J. J.

Vermeer-Jasper uit Bilt-

hoven. Als verzorger fun-

geerde C. J. J. M. Smolders

uit Boxtel.

Na het opmaken van de ba-

lans over de eerste dag, toen

de politie-dienstpaardproef

werd gereden, stond de equi-

pe van de Rijkspolitie op de

eerste plaats, op de voet ge-

volgd door Eindhoven. Na

de cross en het springen

bleek, dat de eer van het to-

tale kampioenschap tenslotte

aan de Rotterdammers moest

worden gelaten. Naast een

eervolle tweede plaats in de

totaalstand bleek er bij de

individuele prestaties een

tweede plaats te zijn weg-

gelegd in het klassement

voor de kombinatie De Jong-

Ares. Vermeer met Jasper

behaalde de tweede plaats bij

het springen. (JH )

Tot grote Heugde van de

deelnemen, werd het team in-

gedeeld in klas l. Dat wil

zeggen, dat er op behoorlijke

regensrand gerekend kon

worden.

Na lange debatten kwamen

de team leden overeen, dat de

naam van het team' Blue

13ullets' zuu worden. Een

plaatselij [.. bedrij f stak de

zaalvoetballers in een k(l)eu-

rig veebaltenue.

De resultaten van de ' Bul-

lcts' waren verbluffend. Er

werd regelmatig gewonnen

en de kans op het kampioen-

schap was zeker aanwezig.

Doordat tegen het eind van

de rit de spanningen wat

opliepen en enkele wedstrij-

den niet geheel volgens het

taktisch plan verliepen, ein-

digde Stein op de tweede

plaats, zij het met slechts één

punt verschil.

Enkele cij Iers: Van de 22

wedstrijden werden er 18 ge-

wonnen, 2 gelijkgespeeld en

2 verloren. Het doelgemid-

delde was 159 voor en 47

(het laagste totaal in de af-

deling) tegen. Een gemiddel-

de score van 7-2 dus.

P. Schuttelaar werd top-

scorer met 53 doelpunten.

(AWMS)

Groep Stein maakt

Lidi graag moe

\1AASTRICHT. - Dat de

groep Stein vele sportieve

personeelsleden telt, is in het

Maastrichtse wel bekend. In

het verleden behaalde deze

groep vele malen eerste en

andere ereprijzen op sport-

gebied. Ze werd enige jaren

geleden winnaar van de

plaatselij ke zeskamp, zege-

\ ierde en kele malen bij

plaatselijke en regionale

voetbaltoernooien, Bij de

laatstgehouden distrikts-

portdag eindigde de groep

op de eerste plaats.

De voetballers van de groep

oefenen al enkele jaren op

de maandagavonden zaal-

voetbal. Er wordt dan met

volledige inzet gewerkt. Een

ieder die op enige wijze met

de politie van Stein te maken

heeft, is op die avonden

daarbij welkom.

Over het algemeen is er ech-

ter een vaste kern die zich

graag moe maakt. Al langere

tijd speelde men met de ge-

dachte, deel te nemen aan

zaalvoetbal in de regio. Men

gaf zich op voor een kompe-

titie in de wintermaanden.

AMERSFOORT. - Bij de

jaarlijkse kampioenschappen

voor de Nederlandse bereden

politie die op 13 en 14 mei in

Amersfoort werden gehou-

den, is de RP-equipe op de

tweede plaats geëindigd na

Rotterdam. Den Haag werd

derde.

De wedstrijden werden ver-

reden in manege Marcroix

van de Prins Bernhard-

kazerne. Deelgenomen werd

door de gemeentepolitie van

Amsterdam, Breda, Eind-

hoven, Groningen, Den

Haag en Utrecht en door de

Rij kspolitie.

De equipe van het korps

Rijkspolitie bestond uit de

kornbinaties A. de Jong-Ares

en A. A. M. van Wijliek-

Surferusuit Vij fde bosprestatieloop

Up 15 oktober

in GeleenALKMAAR. - Zeilsporter

Dick Breeuwer van het dis-

trikt Alkmaar heeft midden

in de roos geschoten met de

organisatie van een surf-

kursus op het Uitgeester-

meer. Veertig Alkmaarse

RP'ers waren present, toen

een Amsterdamse surfschool-

houder met planken en pak-

ken langs de boorden van

het meer neerstreek om hun

de beginselen van het surfen

bij te brengen. Er volgde uit-

leg over vaar- en gedrags-

regels. Men maakte zich de

benodigde nautische termen

eigen en daarna ging ieder-

een te water om te stoeien

met lichaam, geest, even-

wicht, wind en water en nog

veel meer.

De mensen van de groep Uit-

geest stonden garant voor

wal er voorts nog aan natjes

en droogjes te wensen was.

(MJdL)

Op donderdag 15 oktober

a.s. houdt de PSOV 'De

Hanenhof' le Geleen voor de

5e maal een 10-kilometer

prestatieloop in het Daniker-

bos voor de leden van de

NPSB en kollega's van de

Franse en Belgische politie.

leder die de zware prestatie

binnen de vastgestelde lijd

verricht, ontvangt een

herinneringsvaantje .

'Blue Bul/ets', V.l.n.r. knielend: Knez, Van Neer,

Van Bennekum, Pieters, Nijnens, Tulmans.

Slaand: Godding. Seinen, Moens, Pommé, Adam,

Paulussen, Schuttelaar, Quardackers (sekr./coach).

..~~

VEEVOEDER~
Snelheid

speelt geen rol; er zijn dan

ook geen prijzen. De start is

om IJ.OO uur. Het inschrijf-

geld bedraagt f 3,50 per per-

soon.

Voor nadere inlichtingen kan

men zich wenden tot sekte-

taris en organisator Harry

Vinceru , hoofdburo Gemeen- I

tcpolit ie te Geleen, tel. I
()·U94-4955 (t st . 55). •••••.•••.••••••_~--"'_....:..'--~.-... ••••••••.•..•
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RP-Millingen bracht
27 elftallen in het veld
NIJMEGEN. - Op 28 mei

(Hemelvaartsdag) bracht de

Rijkspolitie van Millingen

aan de Rijn op het sportpark

van de gemeente 23 heren-

en 4 damesvoetbalteams in

het veld. Diverse plaatselijke

bedrijven hadden hun politie

al eens uitgedaagd voor een

wedstrijd. Toen de groeps-

commandant bij de laatst-

gehouden nieuwjaarsreceptie

zich liet ontvallen dat het

tijd werd zelf eens wat meer

aan aktieve sportbeoefening

te gaan doen, besloten drie

RP'ers van de post Millingen

een voetbaltoernooi te orga-

niseren. Henk Vierbos, An-

dré Vreemann en Willem

Heinen wilden daarbij het

nuttige met het aangename

kombineren. De baten van

het toernooi zouden bestemd

worden voor de jeugd van

Millingen. Om het geheel

goed te laten verlopen werd

kontakt gezocht met een

mede-organisator. Deze werd

gevonden in de Stichting

Jeugdaktiviteiten, die zou

de financiële zaken voor

haar rekening nemen en de

nevenaktiviteien organiseren.

adat tientallen bedrijven

waren aangeschreven om

mee te doen, dwarrelden er

veertig inschrij fformulieren

op het buro. Verschillende

inschrijvers bleken later ech-

ter niet in staat het vereiste

elftal op de been te brengen,

zodat het totaal tenslotte op

27 teams uit k\\ am. De bur-

gemeester schonk de \\ issel-

beker en de groeps-

commandant zorgde dat er

een sponix ireirsbeker kwam.

Het bedrijfsleven was goed

voor nog eens twee bekers en

Brandse en

Van Houten schiet-

kampioenen West-II

UTRECHT. - Bij de

afdelingskampioenschappen

schieten CRS- West 11 toonde

kollega Brandse (distrikt

Amsterdam) zich op karabijn

de beste. Van Houten (dis-

trikt Alkmaar) schoot op

pistool de meeste punten bij

elkaar. Distrikt Amsterdam

kwam als beste op beide wa-

pens uit de bus.

De wedstrijden werden ge-

houden op de schietbanen op

de Leusderheide. Deel-

nemende teams waren die

van de A VD en de distrikten

Amsterdam, Alkmaar en

Utrecht. De RPtW had be-

richt van verhindering

gestuurd, in verband met in-

terne problemen in de sport-

vereniging; de Dienst Lucht-

vaart was niet komen op-

dagen.

De eindstand individueel op

karabijn: I. Brandse

(A' dam) 184 p. 2. Koning

(A VD) 182 p. 3. Verlaan

(Utrecht) 180 p.

Op pistool: I. Van Houten

(Alkmaar) 188 p. 2. Van

Assenbergh (A 'dam) 182 p.

3. Willinga (A'dam) 178 p.

(S)

de herinneringsvaantjes. Het nale en penalty-schieten win-

sportpark werd ingericht met naar van dit eerste Rijkspoli-

een terras, een barbecuetent, tievoetbaltoernooi. De prij-

een dranken kraam en een ijs- zen werden uitgereikt op de

bar. Naast de kleine vier- dansavond, sluitstuk van het

honderd deelnemers kwamen uitstekend verlopen voetbal-

er nog enkele honderden toe- toernooi. Zevenhonderdvijf-

schouwers, die in de pauze tig Millingers woonden de

werden geamuseerd door de feestavond bij. De bruto-

plaatselijke muziek- opbrengst van het toernooi

verenigingen. bedroeg f 10.500,-. Het be-

Tegen het eind van de mid- drag is afgestaan aan de

dag - toen al het vlees was Stichting Jeugdaktiviteiten

uitverkocht - werd rijschool die spaart voor een nieuwe

'Ans' na een spannende fi- speeltuin. (A vdS)
,

Amsterdam winnaar

verkeersgroepen-

toernooi

HUISSEN. - De verkeers-

groep van het distrikt

Amsterdam is in het Gelder-

se Huissen winnaar ge-

worden van het 6e voetbal-

toernooi voor verkeers-

groepen, dat was georgani-

seerd door de verkeersgroep

Nijmegen. De krachtmeting

was een sportief gebeuren,

dat alles meehad: goede or-

ganisatie, stralend weer en

veel supporters. De zestien

elftallen speelden (volgens

het WK-principe) in totaal 52

wedstrijden.

Amsterdam kwam in de fina-

le uit tegen de gastheren en

wist hun met 2-0 te verslaan.

In de strijd om de derde en

vierde plaats won Den Bosch

met 2-1 van de verkeers-

school.

Huissens burgemeester C. A.

van Wiggen reikte de prijzen

uit in het klubgebouw van

RKHVV, waar de blaaskapel

De Bietenrooiers voor een

gezellige sfeer zorgden, als

afsluiting van een zeer

geslaagde sportdag.

23
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Bartje en een woedende meester Slaats

Mijmeren over die
'goeie ouwe landgroep'
(Deel 11)

AVD'er Paul Meijers is zijn

loopbaan bij de Rijkspolitie in

de jaren '50 begonnen op een

'goeie ouwe landgroep' in de

Peel. Zandgat was de groep, en

Peeldorp de post waarvan hij

toen deel uitmaakte. Geen van

beide namen komen in de 'grote

Bos' voor. Evenmin zijn de na-

men van de mensen, die voor de

'mijmeringen' model stonden,

genoemd. Overeenkomsten met

personen, of situaties lijken ons

echter niet uitgesloten.

Wat voorafging

Een ingrijpende verandering. Zo is de situa-
tie in Peeldorp te noemen nadat Peer als
eerste politieman het gezag was komen ver-
sterken. Tot dan hadden ze in het gehucht
op het Brabantse land - met wisselend suk-
ses - hun eigen boontjes gedopt. Maar na
die kermisavond waarop er zoveel slachtof-
fers waren gevallen dat de verbandkast van
de dokter een groot gapend gat was gewor-
den en de kasteleins van het dorp hun meu-
bilair en hun glaswerk met stoffer en blik
hadden verzameld besloot het bestuur en de
distriktscommandant dat er een wacht-
meester in Peeldorp zou komen.

Pastoor Allema wist van die ontwikkeling
niets totdat zijn kapelaan Walman hem
voorzichtig op de hoogte stelde. De bejaar-
de 'meneer pastoor' had toch wel wat
moeite met de komst van de RP'er. Hij
had geen inspraak gehad bij de aanstelling
en dal verdrietIe hem wel wal. Bovendien
kreeg Peeldorp iemand toegeschoven die
niet Rooms-Katholiek, sterker nog, buiten-
kerkelijk was. Voor de kapelaan was de
komst van de politieman niet zo'n pro-
bleem. Hij beloofde zijn pastoor dal hij de
gangen van de RP'er zou volgen. En als
hel lol een konflikt tussen het wereldlijke
en het kerkelijke gezag mocht komen? De
D.e. onderhield nauwe betrekkingen met
een monseigneur ...

De rust lag als een zachte deken over

Peeldorp en het omringende land. De

jonge wachtmeester stapte op zijn fiets

voor de patrouille 'algemeen toezicht

tot 16honderd uur met postpunt bij de

'Witte Heks". Tenminste, dat was de

bedoeling.

Drie uurtjes fietsen. Praatje hier, praat-

je daar. Oogjes en oortjes open, want

handelen in strijd met bestaande nor-

men lag altijd wel ergens in dit Peelse

land te wachten op ontdekking. Pre-

ventief fietsend was Peer het huis van

F100rke genaderd. Floorke bewoonde

met moeke en een vijftal jong het knus-

se gedoetje. 't Leek wat armoedig mis-

schien, maar het lag er erg vrij. Floris

Theodorus Johannes Maria bracht de

werkdagen door op een fabriekske in

Zandgat. In die tijd zorgde zijn brave

wèfke voor het huis, voor de levendige

spruiten en voor de grond om het huis

die aan moest vullen wat F100rke bij

z'n baas te weinig verdiende. Toen de

wachtmeester het huis net voorbij was

hoorde hij de ontredderde stem van

moeke F1oor. Ze kwam hevig gebarend

over het erf naar hem toelopen.

'Ogotogot wachtmeester'. Ze was hevig

ontdaan. 'Kom 'ns vlug naar ons Bartje

kijken ... !Acherm, ze hebben dá

jungske zo geslagen ... '

In de keuken zat ons Bartje. Een geinig

kwajong, nu stil ineen gedoken. De tra-

nen drupten langs zijn wangen. Het

kostte moeite een duidelijk beeld te

krijgen van wat er was gebeurd. Ons

moeke praatte te veel, te vlug en te on-

samenhangend, terwijl het joch de kans

nier kreeg zijn mond open te doen. Tus-

sen sussende woorden en interpellaties

van moeke door kreeg Peer tenslotte en

indruk van de ramp die had plaatsge-

vonden.

Wal had Bartje zo van streek gebracht?

Tor nu toe had Bartje twaalf levensja-

ren doorgebracht met stoeien, spelen en

rotrigheid uithalen. Zo nu en dan moest

hij voor dat laatste betalen met een

spetter voor z'n kop of een schop voor

z'n uirlaat. Maar dat vond Bartje niet

zo erg. Dat had hij voor de gein wel

over. Het hoorde erbij.

Een minder aangename onderbreking

van zijn heerlijke leventje was de

school. Die school was een plek waarje

stil moest zijn en je handen over elkaar

moest houden. Waarje pijn in je kont

kreeg van die harde banken, waarje

schrijven moest tot je kramp in je vin-

gers kreeg en rekenen totdat je dacht

dat er een nest jonge vogels in Je kop

zat. Maar ons Bartje was al een wijs

man aan het worden. Hij deed meestal

braaf mee aan wat de klas opgedragen

kreeg. Hij had al ervaren wat het alter-

natief zou zijn als hij niet meedeed. De

maatregelen die dan volgden waren

even eenvoudig als doeltreffend: in de

hoek staan, nablijven, strafregels

schrijven, nabrandende kletsen op enig

lichaamsdeel verwerken of de kolenman

helpen het hok van de school te vullen.

Thuis werd het gezag van de meester

konsekwent ondersteund met bijko-

'#

mende straffen als het zonder eten naar

bed gestuurd worden, eventueel na-

drukkelijk onderstreept door de mat-

tenklopper. Een probleem voor Bartje

misschien? Geen probleem voor ou-

ders, onderwijzers, kapelaan en

pastoor, politie en gemeenschap. Het

tuchtrecht in eenvoudige vorm was

maatschappelijk algemeen erkend en als

normaal en noodzakelijk gezien. Al wa-

ren de grenzen ervan dan wat ruim en

vaag, ze waren er weï»

Het kind tast reeds, bewust of onbe-

wust, af waar de grenzen liggen en hoe-

ver het in de drang naar doen-waar-het-

zin-in-heeft kan gaan. Dit proberen nu

was in de klas wat uit de vingers ge-

glipt.

Meester Slaats ontdekte die ochtend,

terwijl hij rondliep temidden van de op

een proefwerk zwoegende kinderen,

verse krassporen in een deur van het

leslokaal. Hij stelde rap vast datdat

met een mes of met een ander scherp

ding was gedaan. Als gehypnotiseerd

bleef hij naar het kras werk kijken. De-

ze pauze gaf enkelen achter hem al

hoop op voldoende spiektijd.

25
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Boos worden was bij meester Staats niet

verontrustend. Daar was vaak reden

voor. Maar nu was de reaktie van de

onderwijzer raak. De woede welde in

hem op als in een glas dat met heet wa-

ter wordt gevuld. Met een veranderde

gelaatskleur richtte hij zich naar de klas

met één vinger priemend naar de deur.

'Wie heeft dát geflikt!?!' donderde het

door de klas. Alle kopjes kwamen ver-

schrikt omhoog. Ze keken verbaasd

naar de meester. Met een paar forse

stappen plaatste die zich tussen de

eerste banken en keek dreigend de klas

rond. 'Nou?!' klonk het. 'Wie heeft de

krassen op de deur gemaakt?' De dader

leek niet aanwezig. Het was stil en het

bleef stil. De meester werd nog kwader.

Inmiddels naderden de wijzers van de

klok de hoogste stand. Tijd voor de

leerlingen om schreeuwend en uitgela-

ten de vrijheid te bestormen. Tijd voor

de meester om naar de prak te gaan.

Slaats was zichzelf niet meer van

kwaadheid. Kwajongensstreken? Tot

daaraantoe! Maar boosaardige vernie-

lingen stonden gelijk met de zondeval

in mini-uitvoering! De om zijn kennis

en status zo geëerbiedigde man viel uit

zijn rol. De woede was groter dan de

zelfbeheersing. Fel trok hij Bartje uit de

bank. Voorde verbaasde joch het wist

lag hij voorover. De meester stond ach-

ter hem met de lange aanwijsstok drei-

gend geheven. 'Nou?!' klonk zijn stem

kwaadaardig. Opnieuw stilte in het lo-

kaal. Met een akelig geluid teisterde de

stok het lichaam van Bartje die met een

ander akelig geluid reageerde. Z'n van-

zelfsprekende vluchtpoging werd door

de niet-gestokte hand tenietgedaan.

'Wie?' schreeuwde de meester met

overslaande stem. 'Klets', zette de stok

kracht bij. Bartjes huid en weefsel wer-

den uitdrukkelijk getest. Opeens rende

een van de andere jongens de klas en de

school uit. Meester Slaats had zijn doel

bereikt. Z'n woede zakte. Hij mompel-

de en gebaarde wat. Bartje kwam kreu-

nend overeind. De andere kinderen ren-

den als bange dieren de school uit om

thuis met een paniekerig verhaal de ge-

bruikelijke rust rond het middagmaal te

verstoren. Vadersfronsten de wenk-

brauwen en moeders raakten zelfs ver-

ontrust. Meester Slaats had het zo van-

zelfsprekend gezag in een ander dag-

licht gesteld. De Peeldorpers gingen zo-

waar denken. 'En kijk nou 's', duidde

moeke op Bartjes' toch wel wat gewen-

de kop die nu een aantal forse builen

toonde. 'En da's toch erg', wees ze op

Bartjes rug waar bebloede plekjes en

motieven van zijn trui zichtbaar maak-

ten. Zelfs de broek moest omlaag. Dat

duidde op een ernstige verontrusting.

Broeken deden ze daar niet publiekelijk

naar beneden. Vele rode striemen ont-

sierden de bleke billen. Moeke en de

wachtmeester konkludeerden dat de

meester de grenzen van zijn macht in

ruime mate had overschreden.

Terwijl moeke vragend naar Peer op-

keek was de wachtmeester al opspo-

ringstechnisch aan het denken:

Getuigen, dat kon even wachten ...

die stok ... geneeskundige verklaring,

ja dat eerst.

De dokter woonde acht kilometer ver-

derop. 'Hou Bartje thuis. Ik ben over

een uurtje terug', commandeerde hij

moeke. Ze gehoorzaamde meteen om-

dat ze de steun en het begrip kreeg die

ze nu zo hard nodig had.
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Peer fietste in een pittig tempo naar het

buro, deed 'de ouwe' een kort verslag,

maakte een afspraak met de dokter en

stookte met de ouwe Harley-met-zij-

span een op vijf naar Bartje. Die maak-

te de rit van z'n leven mee in de bak

waarin anders alleen maar zatlappen en

'kwaaj volk' vervoerd werden.

Met de muts op en het zeiltje tot onder

z'n ogen opgetrokken zag hij, op weg

naar de dokter, het land en de huisjes

aan zich voorbijflitsen. De dokter keek

naar waar moeke en Peer ook al had-

den gekeken. 'Da's te gek' mompelde

de arts en schreef wat op een papier dat

Peer voorzichtig in zijn tas stopte. 'Ze-

ker erg belangrijk' dacht Bartje.

De rit naar huis deed de jongen even al

z'n ellende vergeten. Dat zou hij straks

allemaal aan de jongens kunnen vertel-

len. 'Gosakker', bewonderde Bartje,

'wat unne schone moter en wa ken dieje

plisie rijje. '

Nadat Peer de aangifte van moeke op

papier had gezet en de motor weer in

z'n stal had geschoven, fietste de

wachtmeester naar de warme hap. Het

was onverwacht laat geworden, maar

dat was het bijzondere van zijn beroep

nietwaar? (Wordt vervolgd)
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personalia

Algemene Inspektie

Eibers, T. AAC 3 te Amsterdam per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Gajadin, W.K. te Voorburg per 1-6-81 bevorderd

tot AAC 2.

Hazenhoek, W. opz. D te Nieuwolda per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Jansen, T.H.J. te Voorburg per 1-4-81 bevorderd

tot adj.
Lachhunsing, H. te Voorburg per 1-4-81 aan-

gesteld als schr.

Middendorp-Slinkman, W.G.J. schr. te Voor-

burg per 22-4-81 de dienst verlaten.

Nanoha, R.A.A. te Voorburg per 1-6-81 bevorderd

tot AAC 2.

Pronk, A.A. te Voorburg per 1-6-81 bevorderd tot

AAA2.
Vogelpoel. F.A.L. ref. per 1-7-81 de dienst verla-

ten.

Distrikt Alkmaar

Beltman, J.D.F. wmr. te Harenkarspel per 1-7-81

verplaatst naar Langedijk.

Benschop, W. te Heiloo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Boer de, p.e.J.M. te W.-Koggenland per 15-6-81

aangesteld als res. wmr.

Boersma, G.W.F. te Grootebroek per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Bouwhuis-Sörensen, I. te Enkhuizen per 1-6-81

aangesteld als res. wmr.

Doodkorte, T.J. te Enkhuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Feitsma jr., M. te Enkhuizen per 15-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Fluitman, J.M. te Enkhuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Gravemaker, M.E. te Pellen per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Heilig, P.C. res. wmr. te Hoogkarspel per 15-6-81

de dienst verlaten.
lersel. J.e.M. res. wmr. te Langedijk per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Kok, e.G. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Kok de, J.A. te Alkmaar per 1-6-81 bevorderd tot

owmr.

Koomen, J.N.M. te Wevershoof per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Meedendorp, L.G. te Enkhuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Meester, P.H.M. te Enkhuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Mol, F.X_M. te Enkhuizen per 15-5-81 aangesteld

as res. wmr.

ierop, D.J.P. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

ijholt, A.M. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld

as res. wmr.

Oosten van, M.P.M. wmr. te Barsingerhorn per

1-7-81 verplaatst naar Hillegom (distr. 's-Graven-
hagel.

Pennings, C.A. wmr. te Berkhout per 1-6-81 ver-

plaats naar Amsterdam (distr. Amsterdam).

Postel, H. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld als

res. wrTV.

Rasch, S.M.S. te Alkmaar per 1-5-81 aangesteld
als schr. A.

Rossij, B_ te Avenhorn per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Rustenburg, J. te Wieringerwerf per 15-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Schekkerman, D. te Enkhuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.
Schuitemaker, S.N. wmr. te Grootebroek per 1-7-

81 bevorderd tot wmr. I.

Seelmeijer, e. te Bergen-Binnen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Stoffels, A. te Wieringerwerf per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Struijs, A.H.G. owmr. te Alkmaar per 1-7-81 aan-

gewezen als hoofd Dienst Jeugdzaken rech. gr.

Al maar.

Takken, J.M. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Verver, F.J. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Weel. G.M. te Enkhuizen per 1-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Aalbers, H.G.J. te Aalten per 15-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Aben, M.J. wmr. te Heerde per 1-7-81 verplaatst

naar Nunspeet.

Ackermann, P. wmr. te Heerde per 1-7-81 ver-

plaatst naar Lichtenvoorde.

Amkreutz, F.G.H. te Aalten per 1-7-81 aangesteld

als wmr.

Bomer, E. te Borculo per 15-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Bosman, P.J.H. te 't Harde per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Bouw, B. te Dronten per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Breebaart, W.J. wmr. te Lochem per 1-7-81 ver-

plaatst naar Scherpenzeel.

Brink v.d .. H. wmr. I te Wapenveld per 1-6-81 ver-

plaatst naar Appeltern (distr. Nijmegen).

Broek v.d., D.J. te Zutphen per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 1.
Buter, D. wmr. te Ermelo per 1-7-81 verplaatst

naar Wezep.
Dalhuisen, e. te Apeldoorn per 1-6-81 bevorderd

tot owmr.

Diks, J.G.M. te Nijkerk per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Duijmelings, A.J.M. wmr. te Ermelo per 1-7-81

verplaatst naar Someren (distr. Eindhovenl.

Elden van, M.R. wmr. I te Twello per 1-4-81 ver-

plaatst naar St. Michielsgestel (distr. 's-Hertogen-
bosch).

Eskes, H.G.M. te Groenlo per 15-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Gerritsen, R. owmr. te Apeldoorn per 1-7-81 met
f.1.0.

Goeijen de, G. te Eibergen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Grevers, J.C. te Ermelo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Guiteneau, P. wmr. te Ermelo per 1-7-81 ver-

plaatst naar Aalten.

Haak, A.J. res. wmr. I te Nunspeet per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Hazel v.d .. B. wmr. te Dronten per 1-9;81 de

dienst verlaten.
Holtes, E.R. wmr. te Lochem per 1-7-81 verplaatst

naar Veere (distr. Middelburg).

Jansen, J.W. wmr. te Lochem per 1-7-81 ver-

plaatst naar Neede.

Kamp, E. res. wmr. te Ermelo per 1-6-81 de dienst

verlaten.

Knaap v.d .. M.e.J. wmr. te Heerde per 1-7-81

verplaatst naar Hattem.
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Kolenbrander, F. wmr. te Ermelo per 1-7-81 ver-

plaatst naar Rosmalen (distr. 's-Hertoqenboschl.

Kramp, G.J. res. wmr. te Voorst per 1-6-81 de
dienst verlaten.

Kruk v.d., H. res. wmr. te Lelystad per 1-6-81 de
dienst verlaten.

Leuverink, J.W.e.M. te Aalten per 1-7·81 aan-
gesteld als wmr. I.

Ligtenberg, G.H. te Wezep per 1-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Loo van, H. res. wmr. te Nijkerk per 1-6-81 de
dienst verlaten.

Lubberts, e.w. te Borculo per 1-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Luttikholt, Th.J. te Groenlo per 15-6-81 aan-
gesteld als res. wmr.

Man de, H.H. wmr. te Aalten per 1-6-81 verplaatst
naar Gorssel en per 1-7-81 bevorderd tot wmr. I.

Nijhof, D.H.P. te Twello per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Nijmeijer, G.A.M. res. wmr. te Borculo op 21-5-

81 overleden.

Oostenveld, A.J. wmr. te Nieuwpoort per 1-7-81

verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdaml.

Otten, H. adj. te Oldebroek per 1-8-81 met 1.1.0.

Robijn, L. te Groenlo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Rothman, A. res. wmr. te Gorssel per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Schimmel, A.J. te Twello per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Sietses, H.C. te Scherpenzeel per 1-7·81 bevor-
derd tot wmr. I.

Smits, H. te Groenlo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Verbeek, A. te Scherpenzeel per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Vermeule, T. te Heerde per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Vries de, J.P. te Gorssel per 1-7-81 verplaatst naar
Nieuwegein (RPtW).

Wormgoor, A.J.J. te Borculo per 1-6-81 aan-
gesteld als res. wmr.

Zon van, J.J.A. te Borculo per 1-7-81 aangesteld
als res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Acke, A. AAe 2 te Amsterdam per 1-9-81 de
dienst verlaten.

Bante, W. te Beemster per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Beukeboom, H.F. te Monnickendam per 1-5~81

bevorderd tot AAC 1, tevens verplaatst naar gr.

Weesp.

Bongers, G. Techn. Rech. per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Dorren, J.P.M. res. owmr. te 's-Gravenland per 1-
6-81 met 1.1.0.

Dijk van, K.e.M.e. te Castricum per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Engelsdorp-Gastelaars van, J.W. te Blaricum

per 15-6-81 aangesteld als res. wmr.

Evers, J. res. wmr. te Landsmeer per 15-5-81 de

dienst verlaten.

Fidder, P.A. wmr. te Weesp per 1-7-81 de dienst
verlaten.

Grelinger, H.C. wmr. te Aalsmeer per 1-7-81 ver-
plaatst naar Graft-De Rijp.

Haaring, e. res. wmr. te Monnickendam per 1-6-

81 de dienst verlaten.

Heisteeg v.d .. B.J.W. owmr. per 1-7-81 ver-

plaatst naar Weesp.
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Hoekstra, M. te Amsteroe= per 1-6-81 aangesteld
als RA 11.

Jansen, J.C. res. wmr Ouder-Amstel per 1-6-
81 met 1.1.0.

Jong de, H.J.M. AAC ' Amsterdam per 1-7-81

verplaatst naar 's-Grave- age (distr. 's-Graven-
hagel.

Kohne, e. te Beemster pe< 1-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Konijn, e.J.M. te Beems:er per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Lammers, J.R. te Eda oIendam per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Lange de, H. AAC 1 te -.sterdam per 1-7-81 de

dienst verlaten.
Laterveer, H.J. te UitlJoorrl per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Leeuwen van, J. te Aa smeer per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Looij. H. te Uithoorn P8' 1-7-81 aangesteld als
schr.

Marcus, D. te Uitgees per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Midden van, J.J. wrnr :e Aalsmeer per 1-7-81

verplaatst naar Diemen.

Piening, G. te Diemen P8' 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Ruiven van, H.P. te Be '18broekper 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Rullens, J.J.R. wmr. e "<alsmeerper 1-7-81 ver-

plaatst naar Castricum.

Saagsvelt, R. te Amste 'Tl per 1-6-81 aangesteld
als RA 11.

Saarberg, P.M. te Bla per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Schouwenaars, J.M.A. re Blaricum per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Sluiters, e.c. te Cas - per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Sman, A. te Edam-Voie m per 1·7-81 bevorderd
totwmr.1.

Smit, e. te Weesp per ·--81 bevorderd tot wmr. I.

Spruijt, J. AAC 2 te erdam per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Steger, J.B.M. te Lanasmeer per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Stelma, B. te Landsmeer per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Tuïnk, W.A.M. te Bee :er per 1·7-81 bevorderd
totwmr. I.

Turk, Th.H.M. te Aalsroeer per 1-7-81 aangesteld
als res. wmr.

Thirij. G.w.e. te Haa e'"'rnerliede per 1-7·81 be-
vorderd tot wmr. I.

Velzeboer, A.M.M. te Beemster per 1-6·81 aan-
gesteld als res. wmr.

Voogd de, J.W. te Aa sroeer per 1-7-81 verplaatst

naar Weesp.

Vries de te Beemster P8' 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Weel van, M.J. te Ams:erdam per 1·6-81 bevor-
derd tot owmr.

Wiersma-van Hout, T. r. te Muiderberg per 1·

7-81 de dienst verlaten.

Zielman, F.J. te Blaricu per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Zutphen van, P.J. res. r, te Lelystad per 15-6-

81 de dienst verlaten.

Distrikt Assen

Berg v.d., W. te Roden per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Beijeman, D. te Valthermond per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Bokma, A. te Roden per 1·5·81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Lichtenvoorde (distr.

Apeldoorn) .

Boskma, J. te Sleen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Brink, H. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot owmr.

Buutkamp, H.A. te Annen per 1-7-81 aangesteld
als res. wmr.

Dijkhuis, E. te Coevorden per 1-6-81 bevorderd tot
owrnr

Ek van, H. te Beilen per 1-7·81 bevorderd tot
wmr.1.

Ester, B. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot wmr. I.

Hingstman, H. te Westerbork per 1-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hoeksema, T. te Nieuweroord per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Hoekstra. G.A. te Coevorden per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hovinga, R. res. wmr. te Roden per 1·6-81 de

dienst verlaten.

Jonge de, G.H. AAC 1 gr. Roden per 1·7·81 de
dienst verlaten.

Kampherbek, H. te Zuidwolde per 1-7-81 bever-
derd tot wmr. I.

Koster, D. res. wmr. te Odoorn per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Kremers-Buist, H. te Assen per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Krikke, K.· te Smilde per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kuik, H.L. te Roden per 1·7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Koers, M. owmr. te Assen per 1-5-81 verplaatst

naar Midsland (distr. Leeuwardenl.

Lenting, J. te Eelde per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Manting, R. res. wmr. I te Sleen per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Muilwijk, B. wmr. I te Coevorden per 1-5-81 ver-

plaatst naar Opende (distr. Groningen).

Nitrauw, E. te Roden per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Oldenburger, F. res. wmr. te Roden per 1·6-81 de

dienst verlaten.

Panneman, H. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot

adj.

Pronk, J. res. wmr. I te Sleen per 1-7-81 met 1.1.0.

Rispens, J. te Eelde per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Sikkens, J.R. te Rolde per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

in memoriam

Slager, H.

wmr. te Coevorden

geb. 27-1-60
overl. 29-7-81

Suurd, J.C. wmr. I te Westerbork per 1-3·81 ver-

plaatst naar Assen.

Sijtsema, F.J. te Assen per 1-5-81 bevorderd tot

adj.

Veen v.d., J. res. wmr. te Ruinerwold per 15·6-81

de dienst verlaten.

Veenstra, P. te Coevorden per 1·7-81 bevorderd
totwmr. I.
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Verwoerd, A.W. te Annen per 1-7-81 bevorderd

totwmr.1.

Vredeveld, H. res. wmr. I te Borger per 1-6-81 de

dienst verlaten.
Wind, J.R. te Dalen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Wormer, J.F.M. wmr. I te Assen per 9-3-81 ver-

plaatst naar Hooghalen.

Distrikt Breda

Beukman, H.C.A.M. te Rijen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Bossenbroek, P. res. wmr. te Zevenbergen per

15-6-81 de dienst verlaten.

Bremen-van Hal, M.J.W. van tele!. te Breda per

1-5-81 de dienst verlaten.

Eversdijk, J.e.A. te Nw. Vossemeer per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Franken-Nelissen, P.H.M. te Breda per 1-5-81

bevorderd tot AAC 1.

Gerrits, T.M.A. te Breda per 1-4-81 bevorderd tot

owrnr.

Gouw de, A.J. AAC 1 te St. Willebrord per 1-6-81

de dienst verlaten.

Handgraaf, J.N.M. te Udenhout per l-f' 'bevor-
derd lot wmr. I.

Jong de, J. te Zevenbergen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Jongh de, e.J.M. te Moergestel per 1-5-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Diessen.

Klaasman, R.P. wmr. te Raamsdonkveer per 1-12-

80 verplaatst naar Dongen.
Klaassen, E.J.L. te Uivenhoul per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Kraker de, J.W. te Breda per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

lalleman, W.R. te Breda per 1-6-81 bevorderd tot

AAA 1.

lokerse, J.P. te Prinsenbeek per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Maarl v.d .• H. wmr. I te Rijen per 1-12-80 ver-

plaatst naar Ter Aard (Den Haag!.

Nienkemper, D.B. te Zevenbergen per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Proost, A.J.1. te Diessen per 1·7·81 bevorderd tot
wmr.1.

Rens, P.L.M. te Berkel-Enschot per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Riet van, J.L. te Breda per 1-5-81 bevorderd tot
AAC 1.

Rosmalen van, T.M. owmr. te loon op Zand per

1-5-81 verplaatst naar Rijen.

Schouten, R.M.G.L. te Rijsbergen per 1-7·81 be-
vorderd tot wmr. I.

Smitshoek, E.J. wmr. te Goirle per 1-6-81 de
dienst verlaten.

Spaninks, J.G.M.L. te Goirle per 1·7-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Spijkerman, R. te Hoogerheide per 1-7-81 bevor-
derd lOt wmr. I.

Staak v.d., A.e.M. te Raamsdonkveer per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Sterren v.d .• J.G.H.M. te Kaatsheuvel per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Tetering van, CcP. te Oudenbosch per 1-7-81 aan-

gesteld asres. wmr.

Tieleman, R.J. wmr. te Dinteloord per 11-4-81

verplaatst naar Willemstad.

Verhagen, G. res. wmr. te Nw. Vossemeer per 15-

6-8 de dienst verlaten.

Het stelen van auto's is schering en inslag. Met

Identicar kan dit worden teruggedrongen. De

politie heeft al genoeg te doen. Goed dat er

Identicar is. Informatie over dit unieke

anti-diefstalsysteem is verkrijgbaar bij Identicar
Nederland bv, Rotterdam, tel. 010-281302.

IDEN~.==R===

Vermeeren, J.C. te Dongen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Vos, K. te Hooge en lage Mierde per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Vuuren van, M.P. te Oudenbosch per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Willemse, e.W.M. te Breda per 1-7-81 bevorderd
tot AAC 1.

Distrikt Dordrecht

Bastelaar van, A. te Brielle per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Baumgarten, F.P.L. AAC 2 te Ronerdam per 1-7-

81 verplaatst naar parketpol. Dordrecht.

Bevaart, J. res. wmr.1 te Zuid-land per 1-7-81 met
!.I.o.

Bozuwa, P. te Vianen per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

Coehoorn, F.A. wmr. te Middelharnis per 1-7-81

verplaatst naar Hellevoetsluis.

Dammers, J. te Bleskensgraaf per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Doesburg van, G. te Neerijnen per 1-7-81 bevor-

derd tot AAC 3.

Goedknegt, J. te Meeuwenplaat per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Groningen van, H. wmr. I te Herkingen per 1-8-81

de dienst verlaten.

Groot de, e.J. wmr. te Middelharnis per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Groot de, J.C. owmr. te Dordrecht per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Hartkamp, R.H. res. wmr. te Oostvoorne per 15-

6-81 de dienst verlaten.
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Hartman. J.J. wmr. te Middelharnis per 1-7-81

verplaatst naar Rozenburg.

Jochems. J.A.e.A. te Giessenburg per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Jong de. W. te Meeuwenplaat per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Kamp v.d .• H.G. wmr. te Brielle per 1-7-81 ver-
plaatst naar Zwartewaal.

Kern. A.A.B. te Middelharnis per 1-7-81 aan-
gesteld als res. wmr.

Kieviet. G. te Oostvoorne per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Koning. F.e. te Arkel per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kooiman-v.d. Velde. E. te Barendrecht per 16-5-

81 aangesteld als schr. A.

Leeuw. M.G. te Maasdam per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Looij. J. te Nieuwe Tonge per 15-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Maris. A. wmr. te Middelharnis per 1-7-81 ver-

plaatst naar Alblasserdam.

Meerman. H.J. te Asperen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Meijden v.d .• J.H. owmr. te Streelkerk per 1-5-81

verplaatst naar Dordrecht.

Munck de. J.C. te Oostflakkee per 15-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Ommeren. A.F. wmr. te Brielle per 1-7-81 ver-

plaatst naar Vianen.

Oostenveld. A.J. te Nieuwpoort per 1-7-81 ver-

plaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam).

Peschier. D.J.M. wmr. te Brielle per 1-7-81 ver-
plaatst naar St. Willebrord (distr. Breda).

Post. T.J. te Mijnsheerenland per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Ree v.d .• s.e. te Dirksland per 15-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Slagter. J.M.M. te H.I. Ambacht per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Soleer. R. te Rotterdam per 1-6-81 bevorderd tot

AAC 2.

Stroo. e. adj. te Oud-Beijerland per 1-7-81 ver-

plaatst naar Ouddorp.

Stuijver. F.F.T. wmr. te H.-Giessendam per 1-8-81

verplaatst naar Scherpenzeel (distr. Apeldoorn).

Timmerman. C.A. te Dordrecht per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Vermeer-Martena. T. N. te Poortugaal per 1-6-81

bevorderd tot schr. A.

Visser. Tj. te Oud-Beijerland per 1-5-81 bevorderd
tot owmr.

Vliet v.d .• e.E. wmr. te Middelharnis per 1-7-81

verplaatst naar Westmaas .

Vlietstra. H. res. wmr. I te H.-Giessendam per 1-7-

81 de dienst verlaten.

Vos. R.D. te Poortugaal per 1-6-81 bevorderd tot

AAC 2.

Weerdesteijn. G.A.J. te Vianen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Westrate. W. owmr. te Nw. Beijerland per 11-4-81

verplaatst naar Leiderdorp (distr. 's-Gravenhaqe] ,

Wit de. T. te Vianen per 1-7-81 bevorderd tot wmr.
I.

Wittekoek. D. te Middelharnis per 15-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Witteman. R.T. wmr. te Middelharnis per 1-7-81
verplaatst naar Rhoon.

Distrikt Eindhoven

Aarts. W. te Heezeper 1-6-81 bevorderd tot owmr.
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en aangewezen als postcdt. te Bocholtz (distr.
Maastricht) .

Bank. W.A.T. wmr. te Leende per 1-7-81 ver-
plaatst naar Eersel.

Bax, J.A.A. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-81 ver-
plaatst naar Reusel.

Blox. M.e.M.E. wmr. te Budel per 1-7-81 ver-

plaatst naar Waal re.

Brankaert. B.e.M. te Eindhoven per 1-6-81 bevor-
derd tot schr. A.

Frijters. J.M. owmr. te Leende per 1-6-81 aange-

wezen als plv. cdt. en verplaatst naar Ouddorp (dis-
tr. Dordrecht).

Ginnike van. e.J.G.M. te Eindhoven per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Heesakkers. L.M.H. wmr. te St. Oedenrode per

1-7-81 verplaatst naar Asten.

Heuvel v.d .• J.G.H. te Hapert per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Janssen. J.J.J.C. te Eersel per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Jonkers. P.M.M. wmr. te Budel per 1-7-81 ver-

plaatst naar Maarheeze.

Kerkhols. J.A.M. te Boe el per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Kessel van. L.J. res. wmr. I te Asten per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Lankamp. G. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-81

verplaatst naar Nuenen post Mierio).

Leijssen. J.M. res. wmr. te Heeze per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Lieshout van. W.P.H.M. wmr. te Budel per 1-7-

81 verplaatst naar Heeze.
Maas. L. te Bakel per 1-7,'31 bevorderd tot wmr. I.

Manders. J.H.G. te Son en Breugel per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Meer v.d .• W.J.M.M. eBakei per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Nijssen. A.J. res. wmr. I te Budel per 1-6-81 met
f.l.o.

Sanden v.d .• E.K.P. wmr. te St. Oedenrode per 1-
7-81 verplaatst naar Aar1e-Rixtel.

Schans V.d. wmr. te St. Oedenrode per 1-7-81 ver-

plaatst naar Bladel.

Strobbe-v.d. Nieuwenhol. G.A.M. te Eindhoven

per 1-6-81 bevorderd tot AAC 2.

Verdonk. H.F.A. wmr. e Budel per 1-7-81 ver-

plaatst naar Best.

Verheijen. W.M.M. res. wmr. te Beek en Donk

per 15-6-81 de dienst verlaten.

Walravens. A.e.J. res. wmr. te Best per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Water Mulder te. E. te Waalre per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Winden. L.J.A.M. te Eindhoven per 1-7-81 ver-

plaatst naar Middelburg distr. Middelburg).

Distrikt 's-Gravenhage

Ardenne van. G.T.J.M. te Wateringen per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Bal. L.C. te Hillegom per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Balzer. A. te Rotterdam per 1-4-81 bevorderd tot

owmr.

Bazuin. D. wmr. I te Ouderkerk ad l.lssel per 1-6-

81 verplaatst naar Hillegom.

Bierman. J.M.A. te Pijnacker per 1-4-81 bevor-
derd tot AAC 1.

Boonekamp. H.J. wmr. te Schoonhoven per 1-7-
81 verplaatst naar Wemeldinge (RPtW).

Buitelaar. J.P. te Bodegraven per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Broeseliske. J.S. te Wateringen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Bruin de. J.H. res. wmr. I te Lisse per 1-6-81 de
dienst verlaten.

Daniëls. A. wmr. te Moordrecht per 1-7-81 ver-

plaatst naar Echteld (distr. Nijmegen).

Delft van. O.C. te Voorschoten per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Dijk van. w.e. te Rijnsburg per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Dijk-Renema van. H. wmr. te Bodegraven per 4-

7-81 verplaatst naar Leiderdorp.

Eeden-Petersman van. A.A. te Hillegom per 1-5-

81 bevorderd tot owmr. en verplaatst naar Berken-
woude.

Eldik van. R. wmr. te Schoonhoven per 1-7-81
verplaatst naar Sas van Gent (distr. Middelburg).

Eijkelestam van. P.C. wmr. te Schoon hoven per

1-7-81 verplaatst naar Hillegom.

Graaff v.d .• W.J. res. wmr. I te Lekkerkerk per 1-
6-81 met 1.1.0.

Groenewegen. P. wmr. te Pijnacker per 1-7-81

verplaatst naar Westkapelle (distr. Middelburg).

Hartog den. A. res. wmr. te Schoon hoven per 1-

7-81 de dienst verlaten.

Helmigh-Rademaker. J. typ. A te Rijswijk per 1-
7-81 de dienst verlaten.

Holi. M.H.e. te Noordwijkerhout per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en tevens verplaatst naar Leider-

dorp.

Kleijn. e. res. wmr. te Wateringen per 1-6-81 met
1.1.0.

Kok. J.G.F. wmr. te Boskoop per 1-7-81 verplaatst
naar Bergambacht.

Kool. R.H. te Leiderdorp per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kooy v.d .• J.J. te De Lier per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Koppes. H. te Wateringen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Kort de. A.F.W. wmr. te Schoonhoven per 1-7-81

verplaatst naar Dongen (distr. Breda).

Kraak. F.P. te Berkel en Rodenrijs per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Krijger. T.G.J. te Bodegraven per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Kuik. J. wmr. I te Nieuwkoop per 1-6-81 verplaatst
naar Rijswijk.

Leeuwen van. A.G. te Voorschoten per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Maris van. P.P. te Leiderdorp per 1-6-81 bevor-
derd tot AAB 1.

Martijn. P.G.J.M. te Oegstgeest per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Meijer. J. te Lisse per 1-6-81 bevorderd tot AAC 2.

Mouës. J.J. wmr. I te Nieuwerkerk a/d l.Jssel per
1-7-81 de dienst verlaten.

Niederer. J.M.L. wmr. te Schoonhoven per 1-7-

81 verplaatst naar Raamsdonk (distr. Breda).

Noordam. J. te Rijswijk per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Offerein. R.T. te Rijnsburg per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Oyen van. A.W. AAC 1 te Roelolarendsveen per
1-10-81 de dienst verlaten.

Prooijen van. W. te Pijnacker per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Renne. A.M. te Oegstgeest per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Schaik van. W. owmr. te 's-Gravenhage per 1-4-

81 de dienst verlaten.

Schep. J.A. wmr. te Schoonhoven per 1-7-81 ver-

plaatst naar Zundert (distr. Breda).

Schreuter-Hoogenes. e.M.M. te Berkel en Ro-

denrijs per 1-7-81 bevorderd tot AAC 2.
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Springer, W. wmr. te Leiderdorp per 1-7-81 ver-

plaatst naar Noordwijkerhout.

Storm, J.A. te 's-Gravenzande per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Thijsse, W.A. wmr. te Leiderdorp per 1-7-81 ver-

plaatst naar Alblasserdam (distr. Dordrecht),

Timmers, A.C. te Rijnsburg per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Turenhout, P.J. te Wateringen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Veldman, J. owmr. te 's-Gravenhage per 1-4-81

verplaatst naar Leiderdorp.

Verheul, A. wmr. te Leiderdorp per 1-7-81 ver-

plaatst naar Achtmaal (distr. Breda).

Visser, Tj. wmr. I te Woubrugge per 1-5-81 ver-

plaatst naar Oud-Beijerland (distr. Dordrecht).

Vliet van, A. owmr. te 's-Gravenhage per 1-4-81

de dienst verlaten.

Vliet, F.P.M. te Lekkerkerk per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Voorbach, N. wmr. te Leiderdorp per 1-7-81 ver-

plaatst naar Moordrecht.

Vosselman, J.H.G. te Rijswijk per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Waal v.d., T. te Leiderdorp per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Weenen van, A. te Hazerswoude per 1-4-81 be-

vorderd tot owmr.

Wieme, H.W.B. te Noordwijkerhout per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Witteman, P.A.M. te Voorschoten per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Zeef, J. wmr. I te Rotterdam per 1-7-81 verplaatst

naar Pijnacker.

Zeelenberg, J. te Pijnacker per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Distrikt Groningen

Beers, T. wmr. I te Zuidhorn per 1-4-81 verplaatst

naar Leeuwarden (distr. Leeuwarden).

Bielsma, J. wmr. te Ten Boer per 1-1-81 verplaatst

naar Appingedam.

Blom, H. te Appingedam per 1-6-81 bevorderd tot

AAC 2 en verplaatst naar Muntendam.

Broersma, J.F. te Grootegast per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Buikema, M.A. te Appingedam per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Danes, J. te Slochteren per 1-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Haan, E.G. te Zuidhorn per 1-6-81 aangesteld als

schr.
Hertgers, C.W.M. wmr. te Ten Boer per 1-1-81

verplaatst naar Appingedam.

Huls, D.T. te Nieuwe Pekela per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Karsies, A.E. te Loppersum per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Kiewiet, J. te Scheemda per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Klungers, G. adj. te Groningen per 1-7-81 met
f.l.o.

Kooman, L.T. te Uithuizen per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Koopman, K. te Slochteren per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Kosters, A. adj. te Groningen per 1-6-81 met f.1.0.

Laan v.d., M. te Slochteren per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Lesterhuis, K.T. te Finsterwolde per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Meijer, C.P. te Ulrum per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Muilwijk, B. te Opende per 1-5-81 bevorderd tot

owmr.

Nakken, H. te Slochteren per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Oldenhuis, W. wmr. te Leek per 1-1-81 verplaatst

naar Uithuizen .

Panneman, H. owmr. te Groningen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Assen (distr. Assen).

Pastoor, Th.J. te Leens per 1-6-81 bevorderd tot

AAC 2.

Plasman, B.J.J. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Poelman, A. te Bellingwolde per 1-7-81 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Groningen.

Roffel, T.A. te Groningen per 1-7-81 bevorderd tot
wrpr. I.

Rutgers, H.W. te Leek per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Rijssel van, P. res. wmr. I te Lisse per 15-6-81 de

dienst verlaten.

Schenkel. O.W. te Uithuizen per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 2.

Schripsema, H.W. te Uithuizen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Speelman, H. res. wmr. I te Bellingwedde per 1-6-
81 met f.1.0.

Ubels, O. te Bedum per 1-7-81 bevorderd tot wmr.
I.

Veeninge, H. te Groningen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Vries de, J. owmr. te Oldenhove per 1-4-81 ver-

plaatst naar Slochteren.

Wieringa, P. te Batlo per 1-7-81 bevorderd tot

wmr.1

Distrikt 's-Hertogenbosch

Aerts, M .. J. te Heeswijk Dinther per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Bakker, J.C. wmr. te Hearden per 9-6-81 ver-

plaatst naar Den Bosch.

Bakker, R.K. te Hank per 1-6-81 verplaatst naar

Soestdij (Veiligheidsdienst Kon. Huis).

Boerdonk, J.P. te Veghel per 1-5-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Megen.

Broeksteeg, M.A. te Schijndel per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Buitenhuis, D. te Cuyk per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Burgering, A. wmr. te Rosmalen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Helvoirt.

Clijn, A.J.M. te Oploo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Craane, D.J.M. te Rosmalen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Creij, G.G.M. schr. te Schijndel per 1-5-81 de

dienst verlaten.

Cuijk van, M.C. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Schijndel.

Derksen, A.T. res. wmr. te Schaijk per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Eck van, P.Th.M. res. wmr. te Oeffelt per 1-7-81

de dienst verlaten.

Fleuren, A.A. res. wmr. te Ravenstein per 1-6-81

de dienst verlaten.

Grooijmans, E.G.L.H. wmr. te Heesch per 1-7-81

verplaatst naar Veghel.

Haren van, F.J.P. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Berghem.
Hentinck, R.G.Chr. te 's-Hertogenbosch per 1-7-

81 bevorderd tot wmr. I.

Heuvel van den, R.T. te Drunen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Heuvink, A.J. te Cuyk per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Hogeveen, C.J. te Werkendam per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Hoogeboom, W. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Drunen.
Jansen, A.L. te Ravenstein per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Jong de, A.M.P. te 's-Hertogenbosch per 1-7-81

bevorderd tot AAB 1 en verplaatst naar Dordrecht

(distr. Dordrecht).

Kalsbeek, W. te Herkenbosch per 1-6-81 aangew.

als distr. rech. Herk. dienstrecherchegr. 's-Herto-

genbosch.

Kappen, G.H. res. wmr. te Rosmalen per 15-5-81

de dienst verlaten.

Markerink, G.A. te St. Anthonius per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Massuger, P.M.A. te Boxtel per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Meteren van, F. res. wmr. te Werkendam per 1-6-

81 de dienst verlaten.

Meijden V.d. wmr. te Rosmalen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Vierlingsbeek.

Meijs, N.H. wmr. te Rosmalen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Veghel.
Nelis, J. wmr. te Heesch per 1-7-81 verplaatst naar

Woudrichem.

Nijhof, D.H.P. te Overloon per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Ponsen, R. te Boxmeer per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Raijmakers, P.T.J. res. wmr. te Nistelrode per 1-

6-81 de dienst verlaten.

Rooij van, M.M. schr. te Grave per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Roosmalen van, A.J.M. res. wmr. te Rosmalen

per 15-5-81 de dienst verlaten.

Rosmalen van, L. res. wmr. te Nistelrode per 1-6-

81 de dienst verlaten.

Toebes, B.A.H. te Rosmalen per 1-5-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Beers.

Venrooij, C.L. te Helvoirt per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Verstegen, F.W.G.M. te Oeffelt per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Vooren van, D.J. wmr. te Rosmalen per 1-7-81

verplaatst naar Woudrichem.

Water v.d., A.F.M. res. wmr. te Nistelrode per 1-

6-81 de dienst verlaten.

Distrikt leeuwarden

Beuker, H.G. wmr. te Rauwerd per 1-4-81 ver-

plaatst naar Appelscha (distr. Groningen).

Beijer, P.E. wmr. te Damwoude per 1-10-81 ver-

plaatst naar Bennebroek (distr. Amsterdam).

Boekhout, P.H. owmr. te Franeker per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Bouma, R.a. te Mantgum per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Buren, H. res. wmr. te Terschelling per 1-6-81 met
f.l.o.

Bijl, G.W. wmr. te Joure per 1-7-81 vetplaatst naar

Lemmer.

Duurken, E. te Ternaard per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Dijksma, A. te Oosterwolde per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Fokkema, J. te Ooststellingwerf per 15-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Freij. G.C. wmr. te Joure per 1-7-81 verplaatst naar

Rijen (distr. Breda).
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Gruil de, R.J. te Vlieland per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Heide v.d .• T.G. te Ferwerd per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Jong de, H. te St. Nicolaasga per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Jongerling, J.P. wmr. te Joure per 1-1-81 ver-

plaatst naar St. Johannesga.

Kammen van, P. te Kollumerzwaag per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Keuning, D. te Leeuwarden per 1-5-81 bevorderd

tot adj. en verplaatst naar Oosterwolde.

Koehnen, H.W. te Dokkum per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Kooij, J. te Joure per 1-7-81 bevorderd tot wmr. I.

Krol, S. adj. te Leeuwarden per 1-6-81 met 1.1.0.

Meulen v.d .• R. res. wmr. te Leeuwarderadeel per

1-5-81 de dienst verlaten.

Noo de, J.P. wmr. I te Terschelling per 20-5-81

verplaatst naar Meerlo-Wanssum (distr. Roer-
mond!.

Ollringa, e. te Ferwerd per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Riezen van, S.G. te Scharnegoutum per 1-7-81

bevorderd tot owmr. en verplaatst naar De Wilp

(distr. Groningen).

Rooks, H.M. te Ooststellingwerf per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Schraa, J. te Berlikum per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Schiftart de, M. te Menaldum per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Siemensma, M., te Minnertsga per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Veenma, K.A. wmr. te Joure per 1-1-81 verplaatst

naar St. Johannesga.

Veenstra, S.J. te Joure per 1-5-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Bolsward.

Veenstra, W. res. wmr. I te Leeuwarden per 15-6-

81 de dienst verlaten.

Visser, J. te Damwoude per 1-4-81 aangesteld als
schr.

Wassenaar, L. te Menaldumadeel per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Zanden-Spoelstra van, A. te Ooststellingwerf per

1-6-81 aangesteld als res. wmr.

Zanden van, O.J.J. te Ooststellingwerf per 1-6-81

aangesteld als res. wmr.

Zinnemers, I.T. wmr. te Joure per 1-7-81 ver-

plaatst naar St. Nicolaasga.

Zwart, J. te Stiens per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Distrikt Maastricht

Ariaans, J.M. res. wmr. I te Born per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Bartelink, H.J.B.M. wmr. te Meerssen verplaatst
naar Beek (L.!.

Beissman, W.J. AAC 1 te Eijsden per 1-8-81 de

dienst verlaten.

Berlijn, e.M. te Born per 1-5-81 bevorderd tot

owmr. en aangew. als rayoncdt. te Maasbree (distr.
Roermond!.

Blaas, B.M. wmr. te Nieuwenhagen per 1-7-81

verplaatst naar Vaals.

Bonn, e.w.W: te Spaubeek per 1-7-81 bevorderd

tot wmr. I en verplaatst naar Belleld.

Boone, J.H. te Susteren per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Boonen, H.J.e.M. wmr. te Stein per 1-7-81 ver-

plaatst naar Alblasserdam (distr. Dordrecht).

Booren v.d., H. res. wmr. te Born per 1-6-81 de

dienst verlaten.
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Bosma, F.P.N. wmr. te "euwenhagen per 1-7-81

verplaatst naar Voerendaa (post Klimmen).

Dewaide, H.M. wmr. te Meerssen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Bunde.

Donners, J.M.E. wmr. e Stein per 1-7-81 ver-

plaatst naar Meerssen.

Engels, H.H.M. wmr. te Stein per 1-7-81 ver-

plaatst naar Schimmen.

Harenkamp, L.H.e.M. wmr. I te Berg en Terblijt

per 1-6-81 verplaatst naar Herwijnen (distr. Nijme-

gen).

Humbiet, G.L. te Ubach over Worms per 1-7-81

bevorderd tot wmr. I.

Jaspar, P.J.H. te Maastricht per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

lahou, G.J.M.E. te Meerssen per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

lardinois, L.G. res. WTTV. I te Eijsden per 1-6-81

met 1.1.0.

leunissen, H.M.e. te Eijgelshoven per 1-7-81 beo
vorderd tot wmr. I.

Meeuwissen, A.M.e. wmr. te Meerssen per 1-7-

81 verplaatst naar Born.

Ollermans, H.J.M. res. wmr. te Oost-Maarland

per 15-6-81 de dienst verla en.

Ploumen, J.B.J. te Oirsbeek per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Quaden, J.P.L. wmr. te '.1eerssenper 1-7-81 ver-

plaatst naar St. Geenruid.

Raven, A.J.M. res. wnv. te Obbicht per 15-6-81

de dienst verlaten.

Rovers, P.J.M. te Klimmen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Scheepers, A.G.J. te Voerendaal per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Schouteten, J.J.M. WTTV. te Nieuwenhagen per

1-7-81 verplaatst naar Vaals.

Seinen, H.E. te Stein per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Simons, P.J.M. wmr. te ieuwenhagen per 1-7-

81 verplaatst naar Meerssen.

Steskens, G.J.J.G. wmr. te Stein per 1-7-81 ver-

plaatst naar Gennep (distr. Roermondl.

Voets, A.J.A.M. wmr. te Meerssen per 1-7-81

verplaatst naar Vlijmen (d tr. 's-Hertcqenbosch).

Wagenveld van, E.L.W. res. wmr. te Schaesberg

op 4-6-81 overleden.

Werkman, K. wmr. te Simpelveld per 1-6-81 ver-

plaatst naar Maastricht.

Werkman, K. te Bocholtz per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Weusten, J.L. te Maastricht per 1-5-81 bevorderd
totowmr.

Distrikt Middelburg

Bie v.d .• K. wmr. te Westkapelle per 1-7-81 ver-

plaatst naar Pijnacker (distr. 's-Gravenhage).

Boeije, J. te Middelburg per 1-5-81 bevorderd tot

AAC 1.
Bogaert, L.G. wmr. I te Sas van Gent per 1-6-81

met 1.1.0.

Brinkman, G.J. res. wmr. te Kongene per 15-6-81

de dienst verlaten.
easteleijn, J. wmr. I te Yerseke per 1-6-81 met
1.1.0.

Flipse, A.J. te Kamperland per 1-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Fokker, M.A. te Sas van Gent per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Hamelink, F. res. wmr. I te Axel per 1-6-81 de

dienst verlaten.
Hoek, P.J. wmr. te Zierikzee per 1-7-81 verplaatst

naar Axel.

Janse, A.N. te Hansweert per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.l.

Jong de, J. te Zierikzee per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Joosse, J. wmr. I te Aagtekerke per 1-4-81 ver-

plaatst naar Middelburg.

Kramer, H.A. te Lewedorp per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Kurvink, J. te Kapelle per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Minnik, A.P. wmr. te Zierikzee per 1-7-81 ver-

plaatst naar Yerseke.

Moeskops, J.B.M. owmr. te Zoutelande per 1-5-

81 verplaatst naar Lienden (distr. Nijmegenl.

Pol, H.J. wmr. te Zierikzee per 1-7-81 verplaatst

naar Wissenkerke.

Rorije, D. owmr. te 's-Heer Arendskerke per 1-7-81

verplaatst naar Middelburg.

Schepper de, P.G.M. te Hulst per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Thuis, P.T.M. te Cadzand per 1-5-81 bevorderd tot

owrnr.

Tuns, A.A.M. wmr. te Zierikzee per 1-7-81 ver-

plaatst naar 's-Heerenhoek.

Vermorken, R.E.E. te Cadzand per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Vetter de, A.1. te Sas van Gent per 1-6-81 aan-

gesteld als res. wmr. I.

Vis, L.A. res. wmr. I te Zierikzee per 15-6-81 de

dienst verlaten.

Warrens, M.J. wmr. te Zierikzee per 1-7-81 ver-

plaatst naar Oostburg.

Distrikt Nijmegen

Alderliesten, P. te Geldermalsen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Alphen van, W.J. te Geldermalsen per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Beers, J.W. wmr. I te Eist per 1-7-81 verplaatst

naar Arnhem.

Berentsen, M.H.J. te Angerlo per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Bril, B. owmr. te Ewijk per 1-6-81 verplaatst naar

Beuningen.

Brink v.d .• H. te Appeltern per 1-6-81 bevorderd

totowmr.

Bruinsma, P.R. wmr. te Appeltern per 1-7-81 ver-

plaatst naar Leeuwen.

Bruijn de, G.B.A. te Westervoort per 1-7-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Dang, W.J. AAC 1 te Nijmegen per 1-5-81 ver-

plaatst naar Wamel te Beneden-Leeuwen.

Detmar, J.J. te Didam per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Disveld, P.G.W. te Wijchen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Duppen, P.J.H. te Nijmegen per 1-4-81 bevorderd
tot schr. A.

Dijk van, G.H.M. te Druten per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Gompel van, J.J.H. te 8emmel per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Groenen, F. res. wmr. te Didam per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Hakvoort, J.H. te Zeddam per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Hees, ,J.T. adj. te Nijmegen per 1-4-81 de dienst

verlaten.

Hendriks, R. wmr. te Groesbeek per 1-7-81 ver-

plaatst naar Beesd.

Herbrink, H.J. te Zetten per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.
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Hermans, J. te Pannerden per 1·6-81 aangesteld

als res. wmr.

Holtus, H.G.M. te Gendt per 1·7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Houterman, W.H.J. te lent per 1·7-81 aangesteld

als res. wmr.

Hoytink, A.H.B. wmr. te Maasdriel per 1-7-81 ver-

plaatst naar Zelhem.

Hubers, B.F. res. wmr. te Herwen M1 Aerdt per 1-

7-81 met f.l.o.

Huffelen van, W. wmr. I te Eist per 9·6·81 ver-

plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle!.

Hurenkamp, L.H.C.M. te Herwijnen per 1-6-81

bevorderd tot owmr.

Jansen, R.C.J. wmr. te Bergh per 1-7-81 ver-

plaatst naar Varik.

in memoriam

Jansen, W.Th.M.

adj. te Wijchen

geb. 8-9-36

overl. 20-6-81

Keijzer-Budding, B.A. te Geldermalsen per 1-7-81

bevorderd tot wmr. I.

Kleinpenning, G.J.W. wmr. te Groesbeek per 1-7-

81 verplaatst naar Druten.

Kolkman, F. te Appeltern per 1·7·81 bevorderd tot
wmr.1.

Korsman, G. owmr. te Batenburg per 1·7-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Lit, H. te Beuningen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Mauritz, I.J. owmr. te Wijchen per 1-7-81 de

dienst verlaten.
Middelveld, I. wmr. te Doesburg lopv. gr.! per 1-

7·81 verplaatst naar Doesburg.

Moeskops, J.B.M. te lienden per 1-5-81 bevor-

derd tot adj.

Nieuwboer, W.A.J. te Beuningen per 1-7-81 beo

vorderd tot wmr. I.

Nijenhuis, H.T. te Zeddam per 1-7-81 bevorderd

totwmr.1.

Onstein, J.B. te Doesburg per 1·7-81 aangesteld

als res. wrnr.

Poelder, H.B.M. te Nijmegen per 15-5-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Polman, F.J.W.M. te Didam per 1-7·81 bevorderd
totwmr.1.

Post, C.P. te Rossum per 1-7·81 bevorderd tot
wmr.1.

Pot, B. wmr. I te Druten per 1-5-81 verplaatst naar

Rhenen Idistr. Utrecht!.
Raemakers, E.T.L. wmr. te Bergh per 1-7-81 ver-

plaatst naar Kerkdriel.

Roest, C. te Doesburg per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Rutjes, W.M.B. te Valburg per 1·5·81 bevorderd

tot AAC 1.

Sampat, K. res. wmr. te Eist per 1·6·81 de dienst

verlaten.

Satter, H. te Zaltbommel per 1·6·81 aangesteld als

res. wmr.

Scholten, L.J.G. wmr. te Doesburg per 1-7-81

verplaatst naar Appeltern.

Schoot van, A.M.J. wmr. te Doesburg per 1-7-81

verplaatst naar Eist.

Smees, H.W. te 's-Heerenberg per 1-7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Steenis, A.H. wmr. te Bergh per 1-7-81 verplaatst

naar Zaltbommel.

Thomas, L. te Lienden per 1·7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Thuis, P.T.M. wmr. I te Oosterhout per 1-5-81 ver-

plaatst naar Cadzand (distr. Middelburg!.

Treurniet, M. wmr. te Doesburg per 1·7-81 ver-

plaatst naar Huissen .

Tromp, J.A.M. te Zaltbommel per 1·7·81 bevor-
derd tot wmr. I.

Vink, A. owmr. te Gameren per 1-4-81 verplaatst

naar Zuilichem.

Vleeming, W. wmr. te Bergh per 1-7-81 verplaatst

naar Kerkdriel.

Vries de, A. te Ubbergen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Vries de, P. te Lienden per 1-7-81 bevorderd tot
wmr. I.

Vreeman, A.G. te Millingen aid Rijn per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Wenting, H.A.G. wmr. te Groesbeek per 1-7-81

verplaatst naar Didam.

Wessels, F.B.A. wmr. te Groesbeek per 1-7-81

verplaatst naar Lienden.

Wildenbeest, H.G. res. wmr. I te Wisch per 1-7-81

de dienst verlaten.

Willemsen, T. wmr. te Westervoort per 8-5-81 ver-

plaatst naar Bergen (distr. Alkmaar!.

Wolsink, R. te Waardenburg per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Zeist van, A. adj. te Nijmegen per 1-7-81 met f.l.o.

Distrikt Roermond

Asten-Berden van, M.H.P. te Horst per 1-5-81
bevorderd tot AAC 1.

Barten, P.M.M. wmr. te Helden-Panningen per 1·

7-81 verplaatst naar Belfeld.

Bemelmans, H.J.M. te Haelen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Bitter, H. e Gennep per 1-7-81 bevorderd tot wmr.
I.

Boomman, J. owmr. te Grathem per 1-5-81 ver-

plaatst naar Rilland Bath Idistr. Middelburg!.

Bos, J.H.H. te Nederweert per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Bouman-Custers, B.A.A.M. wmr. te Gennep per

1-7-81 de dienst verlaten.

Bours, H.J.M. te Linne per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Claessen, M.F.H. res. wmr. te Nederweert per 1-

6-81 de dienst verlaten.

Doorn van, M.J. te MeerIo Wanssum per 1-7-81

bevorderd tot wmr. I.

Gertsen, L.O.T.T. owmr. te Horst per 1-6-81 ver-

plaatst naar ijmegen (distr. Nijmegen!.

Geurts, P.J.G.M. te Echt per 1-7-81 bevorderd tot

wmr.l.

Goltstein, H.P.M. owmr. teRoermond per 1-7-81

de dienst verlaten.

Hannibals, R.E. te Baarlo per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Hettema, J. wmr. te Helden-Panningen per 1-7-81

verplaatst naar Gennep.

Jansen, G.C.H. owmr. te Melick per 1-6-81 ver-

plaatst naar Heiligeland (distr. Nijmegen!.

Jansen, P.M.L. res. wmr. I te Arcen en Velden per
1-7-81 met 1.1.0.

Janssen, M.W.F.M. wmr. te Helden-Panningen

per 1-7-81 verplaatst naar Horst.

Jaspers, P.W.M. te Helden-Panningen per 1-7-81
bevorderd tot wmr. I.

Jong de, F.A. te Horst per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kengen, M.M. te Reuver per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Linders, W.P.P. wmr. te Echt per 1-7-81 verplaatst

naar Montfort.

Maas, J.P.M. te Swalmen per 1-7-81 bevorderd

tot owmr.

Meints, M.A. te Roermond per 1-3-81 bevorderd
tot telex-tel el.

Meijers, M.J. te Velden per 1-7-81 bevorderd tot

wmr.l.

Nunen van, B.G.B. wmr. te Helden-Panningen

per 1-7-81 verplaatst naar Ospel.

Oomen, M.J.M. wmr. te Reuver per 1-7-81 de

dienst verlaten.

Oost van, K.A. res. wmr. te Roermond per 1-7-81

de dienst verlaten.

Peeters, A.H.G. te Hunsel per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Pellemans, A.J.J.M. res. wmr. te Nederweert per

1-6-81 de dienst verlaten.

Prins, P.H. te Gennep per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Pubben, P.D.M. wmr. te Echt per 1-7-81 ver-

plaatst naar Gennep.

Àuygrok, C.B. adj. te Thorn per 1-6-81 verplaatst

naar Bergeyk (distr. Eindhoven!.

Smeets, P.J.M. te Herkenbosch per 1-7-81 aan-

gesteld als schr. A.

Smit, M.C. wmr. te Helden-Panningen per 1-7-81

verplaatst naar Sevenum.

Tacken, A.L.J. te Horst per 1-5-81 bevorderd tot
schr. A.

Tax, J.L.G. te Bergen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Tijssen, P.F. te Roermond per 1-7-81 bevorderd

totwmr. I.

Valstar wmr. te Echt per 1-7-81 verplaatst naar
Horst.

Vermazeren, A.P.A. te Echt per 1-7-81 verplaatst

naar Helden-Panningen.

Vervoort, G.J. owmr. te Veghel per 1-6-81 ver-

plaatst naar Roggel (postcdt.) ,

Westheim, J.H.Ch. wmr. I te Roermond per 1·7-

81 de dienst verlaten.

Weterings, W.J.M. te Posterholt per 1-7-81 be-
vorderd tot wmr. I.

Distrikt Utrecht

Benjamins, H. res. wmr. I te Driebergen per 1-6·81
met 1.1.0.

Berhitoe, J.S. AAC 2 te Maartensdijk per 1-10·81

de dienst verlaten.

Burg van, M. wmr. te Linschoten per 17-4-81 ver-

plaatst naar Bilthoven.

Cabo, F.C.M. te Utrecht per 1-5-81 bevorderd tot

AAC 1.

Doorn, K. te Oudewater per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Drok, A. te Zeist per 1-7-81 bevorderd tot wmr. I.

Elbertse, C.G. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Graveland, E. adj. te Mijdrecht per 1-5-81 ver-

plaatst naar Vinkeveen/Waverveen.

Hagen, W.W.G. te loenen per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Hartog den, C.P. te Zeist per 1-8-81 bevorderd tot

AAB 1.

Hendriks, P.B.M. te Breukelen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Jansen, W.C. res. wmr. I te Rhenen per 1-6-81
met f.l.o.

Kemp, J.P. te Vianen per 15-5-81 aangesteld als

res. wmr.
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Kemp v.d., P. owmr. te Zegveld per 1-4-81 ver-

plaatst naar Leersum.

Keppel, J. te IJsselstein per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kootstra, H.J. res. wmr. te Lopik per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Kruijt, R.C. te Harmelen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Manen van, J.W. te Doorn per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Meijers, P. te Odijk-Werkhoven per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Moerland, B.H.K. te Vinkeveen per 1-4-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Stompetoren
(distr. Alkmaar).

Muller, J. te Bunschoten per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Perk, R. res. wmr. te Leersum per 15-5-81 de

dienst verlaten.

Schlöter, W.J.F.M. te Vleuten-De Meern per 1-7-

81 bevorderd tot wmr. I.

Stuivenberg-ter Denge, A.L. te Leusden per 15-

6-81 aangesteld als res. wmr.

Tieleman, H.J.A. te Zeist per 1-5-81 bevorderd tot

AAA2.

Verlaan, H.J.Th. te Abcoude per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Verrips, A. res. wmr. te Vinkeveen per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Wijk van, D. te Rhenen per 15-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Zambeek, J.P. te tJsselstein per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Zondag, P. res. wmr. I te Linschoten per 1-7-81

met f.l.o.

Distrikt Zwolle

Agten Greftenhuis van, A.E.M.M. te Losser per

1-7-81 aangesteld als res. wmr.

Assink, A.H. res. wmr. te Weerselo per 1-6-81 de

dienst verlaten.

Benthem van, J. te Urk per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Boonstra, W.H. te Wijhe per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Bouwmeester-ten Raa, C.J. te Goor per 1-6-81

aangesteld als schr.

Brands, A.N. te Losser per 15-6-81 aangesteld als

res. wmr.

Bruggink, G.J.H. res. wmr. te Ootmarsum per 1-
6-81 met f.l.o.

Droog, F.G. te Holten per 1-4-81 bevorderd fot

AAC 2.

Goorhuis, W.G. te Losser per 15-6-81 aangesteld
als res. wmr.

Griendt v.d .• A.A.J.M. te Zwolle per 1-4-81 be-

vorderd tot owmr.

Heemstra, B. te Wierden per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Heuvel v.d., C. res. wmr. te Den Ham per 1-6-81

de dienst verlaten.

Keupink, G.J. res. wmr. te Ootmarsum per 1-6-81

met f.l.o.

Kremer, A.A.M. te Ootmarsum per 1-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kroeze, J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Werkendam Idistr. 's-Hertogenbosch).

Mulder, H.W.J. te Zwolle per 1-6-81 bevorderd tot

adj.

Oelering, A.J.M. te De Lutte per 1-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.
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Paus, H.B.M. te Tubbergen per 1-6-81 aangesteld

als res. wmr.

Poorthuis. M.A. te De Lutte per 15-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Rietberg, A. te Rijssen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Sanders, G.A.J. te Ootmarsum per 15-6-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Schakelaar, H.G. te Zwolle per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Snippert, G.J.J. te Losser per 15-5-81 aangesteld

als res. wmr.

Tip, O. te Vriezenveen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Vlaskamp, B.T.M. te Borne per 1-4-81 bevorderd

tot schr. A.

Vries de, G.J. te Haaksbergen per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Wiltjer, D.J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Heino.

Woortmeijer, J.K.H. te Zwolle per 1-6-81 bevor-

derd tot owmr.

Algemene Verkeersdienst

Beers-Scheltema van te Driebergen per 1-5-81

aangesteld als RA 11.

Cate ten, J. te Driebergen per 1-6-81 bevorderd tot

adj.

Goodijk, A. te Driebergen per 1-6-81 bevorderd tot

owmr.

Haalboom, W.R. te Driebergen per 1-4-81 aan-

gesteld als typ. A.

Huijgen, S.C. te Driebergen per 1-7-81 aangesteld

als AAC 3.

Jong de, S. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Jonkers, W.F.J. RA 11te Driebergen per 16-6-81

de dienst verlaten.

Koning, A. owmr. te Grathem per 1-7-81 verplaatst

naar Eindhoven.

Petersen, C.H. te Driebergen per 1-6-81 bevorderd

tot Rijksambt. IV en per 16-7-81 de dienst verlaten.

Suurmond, J. RA IV te Driebergen per 1-8-81 de

dienst verlaten.

Zwaan, J. te Driebergen per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Zwart, J. wmr. I te Driebergen per 1-7-81 met f.l.o.

Dienst Luchtvaart

Blommers-Caly, J. AAC 1 te Schip hol per 1-8-81

de dienst verlaten.

Boeijen van, O.M. te Schiphol per 1-7-81 bevor-
derd tot wmr. I.

Dijk-Velders van, E.C.J. te Schip hol per 1-4-81

bevorderd tot AAC 1.

Gehrman, F.A. adj. te Schip hol per 1-9-81 ver-

plaatst naar Voorburg.

Haas de, P.P. te Schip hol per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Hoorn v.d .• A.J.M. te Schiphol per 1-7-81 bevor-

derd tot fotograaf B 2e kl.

Zeef, J. wmr. I te Rotterdam per 1-7-81 verplaatst

naar Pijnacker.

Rijkspolitie te Water

Albers, H. te Zaandam per 1-6-81 bevorderd tot

owmr. en aangew. als postbootcdt.

Boerman, D.E. te Kampen per 1-6-81 aangesteld

als AAC 3.

Boonekamp, H.J. wmr. te Schoonhoven per 1-7-

81 verplaatst naar Wemeldinge.

Bos, J.H.G. te Maastricht per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Breedvelt, J.J. te Groningen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Creemers, L.W. te Nijmegen per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Ebeltjes, R. te Lelystad per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Jansma, B. te Willemstad per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kersseboom, P. te Bruinisse per 1-7-81 bevorderd
totwmr. I.

Kortlever, A. te Delfzijl per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Kruisbergen van, C.J. wmr. te Venlo per 1-7-81
met 1.1.0.

Lankester, G.H. wmr. I te Amsterdam per 1-7-81

de dienst verlaten.

Sollie, R. AAC 3 te Kampen per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Spoelstra, W. te Amsterdam per 1-7-81 bevorderd
totwmr.1.

Westerink, J. wmr. te Heerde per 1-7-81 ver-

plaatst naar Arnhem (post Nieuwegein).

Wilken, J.L. te Groningen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Woudenberg, W.C. te l.Jmuiden per 1-6-81 bevor-

derd tot owmr. en aangewezen als bootcdt.

Scholen

Cornelissen, G.J.M. commies A te Apeldoorn per
1-4-81 verplaatst naar Zeist (distr. Utrecht).

Lenting, F.H. te Bilthoven per 1-7-81 bevorderd tot

adj.

MolI, F.C. te Neerijnen per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

Opten, R.M. te Bilthoven per 1-6-81aangesteld als

RA 111.

Scholten. A. te Apeldoorn per 1-5-81 bevorderd

tot AAB 1.

Vial, A. RA 111te Apeldoorn per 1-5-81 de dienst

verlaten.

Vries de, H.P. te Harlingen per 1-7-81 bevorderd

tot adj.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Berg v.d., S.A. te Soestdijk per 1-7-81 aangesteld

als wmr. I.

Blom, J. owmr. te Apeldoorn IVDKH) per 1-5-81

verplaatst naar meldkamer distr. Apeldoorn.

Boer de, T. adj. te Soestdijk per 1-4-81 de dienst

verlaten.

Eekma, E. owmr. te Baarn per 1-7-81 verplaatst

naar 's-Gravenhage.

Folkertsma, A. owmr. te Laage Vuursche per 1-7-

81 verplaatst naar 's-Gravenhage.

Laanen, P.C. adj. te Soestdijk per 1-4-81 de dienst

verlaten.

Schuurmans, J.W. owmr. te Soestdijk per 1-6-81

verplaatst naar 's-Gravenhage.

Thoen, A.F.M. te Wassenaar per 1-7-81 bevorderd

tot owmr.

Westera, A.G. adj. te Soestdijk per 1-4-81 de

dienst verlaten.
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Na de uitgebreide puzzel varia van het

zomernummer brengen we deze keer

weer een gewone, niet te moeilijke

kruiswoordpuzzel.

Kruiswoordraadsel
Horizontaal: 1. kruiderij; 6. gestalte;

12. Internationale organisatie van

luchtvaartbedrijven; 14. ontkenning;

15. muziekteken; 17. planteziekte; 20.

bergpunt; 22. hevige wind; 24. mytho-

logische figuur; 25. plaats in Gelder-

land; 26. myth. figuur; 27. tegenover-

gestelde; 28. oude maat; 29. plaats in

België; 31. zoogdier; 32. plaats in Over-

ijssel; 33. bijwoord; 36. wortel; 38. mi-

rakel; 39. bordpapier; 41. gemalen

graan; 43. vlek; 45. grappig dier; 47.

opwekking; 49. Europeaan; 51.

rijksmerk; 52. op de grond werpen; 54.

voorzetsel; 55. doen uitgaan; 57. ko-

ning van Israël; 58. schenker; 60. hol;

61. houding; 63. lichaamsdeel; 64.

overblijfsel; 66. bloedvat; 68. plaatsen;

69. minder worden.

Verticaal: 1. verlosser; 2. graanpakhuis;

3. gebak; 4. Frans voegwoord; 5. soort;

7. voorvoegsel; 8. scheikundig element;

9. speen; 10. verbond; 11. poken; 13.

weefsel; 16. plaats in Engeland; 18.

wandelhoofd; 19. ongaarne; 21. lust-

oord; 23. berichten; 25. verlies; 30.

stoot; 32. elektrode; 34. Engels tel-

woord; 35. troefkaart; 36. kostuum;

37. Griekse letter; 40. brandstof; 42.

bekleding; 44. beginnen; 46. myth. fi-

guur; 47. plezier; 48. ontwerp; 50.

wond; 52. plant; 53. naast; 56. ploeg-

snede; 59. eetgerei; 61. uitgang van de

overtreffende trap; 62. laagte; 65. te

zijner plaats; 67. dat is.

Inzenden: uiterlijk 10 september 1981.

Bij voorkeur per briefkaart, geadres-

seerd aan: RPm-puzzelredakteur, De

Pothof 19,6917 HE Brummen. Onder

de inzenders van goede oplossingen

wordt een boeken- of platenbon van

f 25,- verloot.

Winnaar mei-puzzel:
A.E. Bronkhorst, Speulderweg 21-2

38886 LA Garderen.

1 2 3 4 5
_6

7 8 9 10 11

_12 _13 _14
_

15 16 _n 18 19 e20 121

22 3 _ 124 _ 25

126 _27
_ 28

29 30 _
_1

31 _ _ 32_ 33 ~4 35 _ _ 36 37 __ fl8 _ 39 _
f40

_41
_ 42 _ 43 _ 44

145 f46 _
_47

48 _ _ 49 50

51
_52

53
_54

55 156
_57 _58

159

60
_61

2
_3

_64
65 _

_66
67 _

.
168

_69

Ge dienen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 ja"arlang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b, tel.

020-323711. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van

Meerdervoort 214, tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.

Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg

24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-

134181. 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. 070-875602.

Zaandam, Westzijde Za, tel. 075-156655.

35
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• GELEZE : Een politieman moet geen formalist
worden. Het is goed dat er bij de politie kritische

mensen dienen. Het politiesysteem moet open zijn.

Dat betekent inzage van de manier van werken, ver-

antwoording afleggen, geen onderonsjes.

(C. Waals te Heeseh)

• GEHOORD in Den Haag: 'Bezuinigen moet!
Koste wat het kost.'

• Korpspaardensmid Wilgboldus met pensioen:
Hij hoeft niet meer.

• De boom van Warnsveld wordt hoe langer hoe
Dikkers.

• GEHOORD bij de Intendance: Wij wachten met
het ontwerpen van een nieuw uniform tot iedereen

opnieuw gevormd is.

• Aktie van Al-personeel prijst de kettingrokers:
'U bent adembenemend.'

• GEHOORD van een wachtmeesteres: 'Voor grote
Walthers heb je grote handen nodig en voor grote

handen heb je grote zakken nodig.'

ZOGENAAMD

Doemdenkende kollega's (slot)

Banga Kommer

de Dood Miesen

Grisel Modderkolk

Komduur de Pee

van Rampen

Reutelingsperger

Seuren

Zwartepoorte
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sept. 1980: Wacht-meesters in Arnsterda .

okt. 1980: Waarom praat u niet mee?

nov. 1980: Dodewaard.

dec. 1980: Angst - Waarvoor?

RPm 22e jaargang

Inhoudsopgave van de nummers van september '80

tot en met augustus '81

o SLAGARTIKELEN

2 Uur achter schild, flipperkast en schoppen troef. - sept. '80, pag. 6
aarom praat u niet mee? - okt. '80, pag. 6

Dodewaard zonder slag of stoot. - nov. '80, pag. 6

oe vreemd mag een vreemdeling zijn? - dec. '80, pag. 10
Gaa arechaussee plaats van Rijkspolitie innemen? - jan. '81, pag. 4
"Je weet van niets, maar er wordt wel op je gerekend." - febr. '81, pag. 4
?ol" oe, - de sterke arm met de helpende hand. - mrt. '81, pag. 6
Jeugdzaken - met de rug tegen de muur. - apr. '81, pag. 6

E'ers. wie zijn jullie? - mei '81, pag. 6

= oef een beter werkuniform komen." - juni/juli '81, pag. 6

" oli ieambtenaar moet naar een hoger nivo." - aug. '81, pag. 4

AAROM PRAAT U NIET MEE? (Wat houdt politie mensen bezig?)

aarom praat u niet mee? (enquête). - okt. '80, pag. 6

"Je eet van niets, maar er wordt wel op je gerekend." Vrouwen van politiemannen
, gesprek.' febr. '81, pag. 4

oe vrij voelt zich de politieambtenaar? - apr. '81, pag. 10
"Er moet een beter werkuniform komen." "juni/juli '81, pag. 6

POLITIEPRAKTIJK

2'; Uur achter schild, flipperkast en schoppen troef. - sept. '80, pag. 6
Pra en om het weer te zien zitten. Na de treinramp in Winsum. - okt. '80, pag. 9
êers e vrouw bij de RPtW. - okt. '80, pag. 18
Dodewaard zonder slag of stoot. - nov. '80, pag. 6

landgroep moet zoveel mogelijk zelfstandig funktioneren. - nov. '80, pag. 20
Journa isten moeten kunnen werken. - nov. '80, pag. 22
RPt I zoekt personeel. " dec. '80, pag. 30

" evrou ,er woont meer gajes buiten dan op het kamp." - jan. '81, pag. 10
Politie, - de sterke arm met de helpende hand .. mrt. '81, pag. 6
Jeugdza en - met de rug tegen de muur. - apr. '81, pag. 6
De troe el inderen van Werner von Braun. - apr. '81, pag. 30
Getuigenverhoor onder hypnose? - juni/juli '81, pag. 14
Zorg om de justitiële taak van de landgroep. - juni/juli '81, pag. 22
"Burger mag niet onderworpen zijn aan macht van politie." - juni/juli '81, pag. 27

Ik heb een klacht. - aug. '81, pag. 8
"Is de politie niet teveel verburokratiseerd?" - aug. '81, pag. 16
"Waarom geen 'burgers' op hoge politieposten?" - aug. '81, pag. 18
Boze brieven. Reakties op aktie V.M. - aug. '81, pag. 15

INTERVIEWS

"We hebben de ME weer een gezicht willen geven." Gesprek met d.c. Feijlbrief naar
aanleiding van 'Dodewaard' .. nov. '80, pag. 11
Een goed idee is geld waard. Gesprek met de sekretaris van de Ideeënbuskommissie
van Justitie. - nov. '80, pag. 15
"Korps denkt teveel in rangen." Majoor Frits Brink verliet de Rijkspolitie. - dec. '80,
pag. 17
"De jonge groepscommandant wordt voor de leeuwen gegooid." Gesprek met vier
groepscommandanten en de distriktscommandant Breda. - dec. '80, pag. 21
Gaat Marechaussee plaats van Rijkspolitie innemen? Interview met mr. M. J. P. D. van
Harinxma en generaal F. J. van Lier. - jan. '81, pag. 4

"We zijn hier weinig status-gevoelig." Interview met Dick van Dop, korpschef van
Achtkarspelen. - mrt. '81, pag. 14

37
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jan. 1981: Meer Marechaussee?

Helpende hand.

apr. 1981: Jeugdzaken - Geen luxe.

38

"Huidige generatie kan niet meer op haar eigen spullen passen." Gesprek met
drs. R. Vader van het Landelijk Buro Voorkoming Misdrijven. - apr. '81, pag. 15

"Er moet een beter werkuniform komen." Gesprek met kledingdeskundige Rob van de
Wateren. - juni/juli '81, pag. 6

"Ervaren politiemensen zijn meestal toleranter." Interview met NPB-voorzitter Leen
van der Linden. - juni/juli '81, pag. 10

"Politieambtenaar moet naar een hoger nivo." Interview met Th. P. Nelissen en
J. M. de Vos van de Kaderschool. - aug. '81, pag. 4
Onrust over fusieplannen Rijkspolitie in Limburg. Gesprek met W. Schaafsma,
d.c. Maastricht. - aug. '81, pag. 12

PERSONALIA

RP-officier F. Brink ruilde vangsnoer voor ambtsketen. - sept. '80, pag. 18
002 (Jelte van der Heiden) van AVD met f.l.o. - dec. '80, pag. 33

Coach Derksen nam afscheid. - dec. '80, pag. 34
Hoofd Personeelszaken D. H. Overdijking nam afscheid van A.I. - jan. '81, pag. 14
Wmr. le kl. A. Bertens gezond met f.l.o. - jan. '81, pag. 15

"Duidelijkheid over het hoe en het waarom van de politie." - Overste B. F. Bouma bij

installatie als d.c.-Amsterdam. - febr. '81, pag. 20
"Politie is dienaar, geen bediende." Overste J. A. H. Stokreef geïnstalleerd als d.c.-
Alkmaar. - apr. '81, pag. 28
Prins Alvo I nam afscheid. Wmr. le kl. A. L. van Ooyen van de opl. school Apeldoorn
ging met f.l.o. - apr. '81, pag. 34
Hoefsmid Hazenhoek ging 'vut'. - juni/juli '81, pag. 24

ONDERSCHEIDINGEN/DANKBETUIGINGEN

Erekruis in Huisorde van Oranje voor Henk van Poppel. - nov. '80, pag. 27
Wmr. le kl. Rommens bij afscheid in verband met f.l.o. benoemd tot ereburger van

Wouw. - dec. '80, pag. 35
Waardering voor Koene Haak. Gemertse reservist kreeg in verband met 25-jarig jubi-
leum een receptie en een 'Certificaat van Waardering' aangeboden. - febr. '81, pag. 25
Pro-motorprijs 1981 voor AVD-motorsurveillanten. - mrt. '81, pag. 19
Karnavalsprijs van de centrale organisatie van voetbalscheidsrechters Breda en om-

streken toegekend aan ME. - mrt. '81, pag. 24
Koninklijke onderscheidingen voor 42 korpsleden. - mei '81, pag. 14
Algemeen Inspekteur benoemd in de orde van de Bloaspepkus. mei '81, pag. 24
Res.-opper J. P. M. Dorren onderscheiden bij afscheid in verband met f.l.o. - juni/juli

'81, pag. 23

OPENINGEN/INGEBRUIKSTELLINGEN

Heli's kregen naam premier en oud-DG. - okt. '80, pag. 22
CdK mr. W. J. Geertsema opende postburo Maurik. - jan. '81, pag. 16
RPtW verhuisd naar Driebergen. - febr. '81, pag. 20
Studio Driebergen in de lucht. - febr. '81, pag. 21
Groep 's-Gravendeel exklusief behuisd. - febr. '81, pag. 25

ALGEMENE INSPEKTIE

Karrière wordt minder belangrijk. Jaarverslag '79. - sept. '80, pag. 11
Het kind van de rekening. Jaarverslag '79. - sept. '80, pag. 13
RP-kapel dagelijks te bereiken. - sept. '80, pag. 18

Korps wil historie verzamelen. "We hebben niets, we willen alles." - sept. '80, pag. 21
Landgroep moet zoveel mogelijk zelfstandig funktioneren. Rapport Struktuur en For-
matie van het Staforgaan van een Distrikt te Land." - nov. '80, pag. 20

OPENINGEN, OPLEIDING EN VORMING

Nieuwe opleiding voor korpsadministrateurs. - mrt. '81, pag. 18
"Jammer! 20 Jaar te laat!" De basiskursus voor adjudanten. - mei '81, pag. 18
Nieuw groepsburo Breederwiede. - aug. '81, pag.
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mei 1981: ME'ers doorgelicht.

juni/juli 1981: Een pak van ons hart?

aug. 1981: Hoe blijven we bij?

DIVERSEN

"Wat moet in met die enquête?" Vraagtekens bij vakbondsonderzoek onder ME'ers.
-0 t. '80, pag. 12

Een goed idee is geld waard. 25 Jaar Ideeënbus bij Justitie. - nov. '80, pag. 15
oe vreemd mag een vreemdeling zijn. Nederland geeft zich bloot in tolerantie-

enquête. - dec. '80, pag. 10
Z oegen en zwijgen en alles in de looppas. Heropvoeding in Hong Kong. - febr. '81,
pag. 13

gemene Rekenkamer nam Rijkspolitie onder de loep. - apr. '81, pag. 21
Getuigenverhoor onder hypnose? - juni/juli '81, pag. 14

'sieur le Capitaine weet alles." Kollega's over de grens. - juni/juli '81, pag. 18
U d.c. is een en al oor. - juni/juli '81, pag. 41
"Po' iearnbtenaar moet naar een hoger nivo." - aug. '81, pag. 4

eb een klacht. Onderzoek naar regeling klachtenprocedure tegen RP-personeel.

- a g. '81, pag. 8

KURSIEFJES

, 'en Piep!" - sept. '80, pag. 27
~·s: 'n kerstbomen. - dec. '80, pag. 41

- ad liever die winters van vroeger .. febr: '81, pag. 30
.,De· pet dei is van mie!!!" - mrt. '81, pag. 27
••PUijE!jongens?" - mei '81, pag. 29

,- eren over die 'goeie ouwe landgroep' (deel 1). Ervaringen van Peer, een jonge

'<JC tmeester in de 50er jaren.. juni/juli '81, pag. 38
,- eren over die 'goeie ouwe landgroep' (deel 2). - aug. '81, pag. 25

REAKT1ES (Postbus 120)

rou ven bij de politie .. sept. '80, pag. 25
, eaee en.. sept. '80, pag. 25

P ans in de klinch .. sept. '80, pag. 25
eeg? Achteruitrijden! . okt. '80, pag. 27
ee patronen over? - okt. '80, pag. 28

, ei '.I.o. op de foto? . nov. 80, pag. 31

ien pienl . nov. '80, pag. 31
oni .; e arechaussee (1, 2). . nov. '80, pag. 31

"Je zou politiemensen en maatschappelijk werkers best kollega's kunnen noemen."
. dec. '80. pag. 38

ME-symbool. - dec. '80, pag. 39
Bloed in alohol (1). - jan. '81, pag. 22
Met f , .0. op de foto (2). jan. '81, pag. 22

Korps ieuws (1, 2). febr. 81, pag. 29
Krife . - febr. '81, pag. 29
RP-gezi'l in dorp kan normaal privé-leven hebben ... - mrt. '81, pag. 25
Opsporing verzocht. - mrt. '81, pag. 26
Bloed in alohol (2). - mrt. '81, pag. 26
Boed in alohol (3,4). - apr. '81, pag. 25

Hï hee er zelf voor gekozen ... - juni/juli '81, pag. 49

39
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IR DIT RUlVIlVIlB

Verbaliseringsbeleid:

fout-is-fout is fout

Kolonel Elzinga heeft zo z'n ideeën
over het verbaliseringsbeleid, zoals dat
nu wordt gehanteerd en zoals dat
wellicht anders zou kunnen.
Met die ideeën is de Groningse d.e. de
boer opgegaan: bij burgemeesters, bij
de gempo, bij RP-groepen.
Waar wil hij naar toe? pag. 6

Hoe vitaal is de

politieambtenaar?
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De Groningen werkt aan verbaliseringsbeleid bij overtredingen:

'De politieman ka niet langer
op eigen houtje 0 ereren '
Door Bert Huizing / Foto's: Hans Vossen

Processen-verbaal

"De politie handhaaft wetten en veror-

deningen. Ze houdt daartoe toezicht in

preventieve (voorkomende) en in repres-

sieve (beteugelende) zin" , staat er onder

andere in de surveillanceregeling voor

de landgroepen van het korps Rijkspoli-

tie.

"De opsporingsambtenaar maakt ten

spoedigste proces-verbaal op van het

door hem opgespoorde strafbare feit",

zegt artikel 152 van het Wetboek van

Strafvordering.

Maar soms - als de regels massaal

overtreden worden - blijkt, dat het ar-

senaal van korrektiemiddelen niet meer

helpt. We zijn in toenemende mate

nieuwsgierig naar het 'Waarom' en het

'Hoe' van een strafbaar feit. Talrijke

overtredingen die niet meer gehanteerd

worden bijvoorbeeld omdat ze verou-

derd zijn. De overheid zelf toont zich

onzeker over het strafwaardige karakter

van sommige feiten, zoals t.a.v. de

'soft-drugs'. De wijze waarop justitie

strafbare feiten afdoet, roepen vragen

op. Opgelegde straffen zijn soms aanlei-

ding tot het ophalen van de schouders;

Maar toch (altijd) proces-verbaal opma-

ken na een gekonstateerde overtreding,

zoals Strafvordering dat voorschrijft?

Distriktscommandant J. H. G. C. EI-

zinga uit Groningen twijfelt daaraan:

"Ook in dat opzicht moeten we voor de

politie naar nieuwe wegen zoeken. Er

moet een verbaliseringsbeleid komen

dat wordt gedragen door de eerst ver-

antwoordelijken: Openbaar Ministerie

en Bestuur.

De politieman van nu en de komende

decennia heeft recht op steun. Recht op

duidelijkheid wat er van hem verwacht

wordt. Hij kan onmogelijk op eigen

houtje blijven opereren."

6

"De individuele politieman heeft in een

lange reeks van jaren zelf zijn beleid bij

het verbaliseren voor overtredingen

moeten uitmaken. Hij was vaak de eni-

ge 'werkelijke eenheid'. Beleidsbeïn-

vloeding uitte zich soms in een druk op

de politieman tot een hoger aantal

processen-verbaal. Hel woord 'verba-

lenjagen' zal wel niet ten onrechte zijn

intrede hebben gedaan.

Met artikel 28 van de Politiewet in de

hand lijkt me het niet langer te accepte-

ren dat de politieambtenaar in grote

lijn, zonder enige beleidsinformatie op

de achtergrond, zelf uitmaakt of hij re-

pressief zal optreden. De maatschappij

laat dat ook niet meer toe. Bij massaal

optreden blijkt som. dat het normale

arsenaal aan korre Lieve middelen niet

meer helpt.

Daarnaast wordt e politieman of

-vrouw in toenemen e mate gekonfron-

teerd met het 'hoe en waarom' van een

strafbaar feit. Hij oort de diskussies

aangaande de doe ellingen van het

strafrecht. Er zijn ee· en overtredin-

gen (bijvoorbeeld in de Algemene Poli-

tieverordeningen) ie niet (meer) gehan-

teerd worden omdat ze verouderd zijn.

De overheden kampen zelf met onzeker-

heden omtrent het rafwaardige karak-

ter van sommige - ormeel nog gelden-

de - strafbare fei en (soft-drugs). De

afdoening van overtredingen doen soms

vragen rijzen over e strafrnaat. Boven-

dien kan het in mil ige rijheid optre-

den van de politieara tenaar de verant-

woordelijkheden openbaar ministe-

rie en bestuur to fi tie maken. Zij

kunnen en mogen zie echter niet meer

aan hun erant oordelijkheden ont-

trekken. Zij zijn twoordelijk voor

het beleid. De poli - aar voor de tech-

niek en de ta .tie . De politie heeft tot

taak het O. 1 en Bestuur bij het

vaststellen van h id te adviseren.

De beslissende e 00 het politieop-

treden dient te liggen bij dat bevoegde

gezag. De politieman dient - meer dan

ooit - te beseffen wat er van hem

wordt verwacht. De maatschappij ver-

andert, normen staan op de tocht.

Oplossingen voor deze problemen mo-

gen niet worden verwacht uit een nie-

mandsland tussen beleidsinstanties en

uitvoerende organen (bijv. bij politie-

korpsen). De politieman als 'enige wer-

kelijke eenheid' mag niet langer worden

gezien als het punt waarbinnen de tegen-

stellingen wel tot een oplossing zullen

komen."

Citaten uit het rapport 'Funktioneel

Verbaliseringsbeleid Ter Zake van Over-

tredingen' dat reeds in 1973 het licht zag

en waarmee kolonel J. H. G. C. Elzin-

ga, commandant van het distrikt Gro-

ningen, de afgelopen twee jaar in zijn

provincie uitdrukkelijk naar buiten is

getreden.

"Ik acht mij mede verantwoordelijk

voor een politie-apparaat van de ko-

mende decennia. Een apparaat dat is be-

mand met nieuwe, nu nog heel jonge

mensen, met hun eigen tijdgebonden

ideeën. Die ideeën zullen soms afwijken

van die van onze generatie. Ik veron-

derstel niet, dat alleen dit nieuwe goed

is. Wij kunnen meewerken het goede

van het oude te doen beklijven. Wij

kunnen de weg banen voor ideeën die

een generatie na ons zal zien als een

juistere. Het is onze taak te zorgen dat

er voor die andere denkwijze een be-

leidsstramien is, dat voorkomt dat de

zaak - in welke richting dan ook - op

hol slaat. Benauwend" is echter de ge-

dachte dat er maar zo' weinig kán wor-

den gedaan aan een ontwikkeling van

zo'n nieuwe weg. Incidenteel wordt er

aan research gedaan. En als ik denk aan

de problemen die de beproeving, de in-

voering en de begeleiding van zo'n nieu-

we weg met zich brengen, dan kom ik

tot de konklusie dat het instrumentari-
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urn daarvoor nog grotendeels ont-

breekt. "

"Ik geef toe dat mijn verhaal, dat is

geaccepteerd door OM en Bestuur, veel

verder gaat dan het verbaliseringsbeleid

bij overtredingen", geeft de Groningse

De J. Elzinga toe. Voor de vierde maal

reisde hij door de provincie om zijn

ideeën, over wat er volgens hem gebeu-

ren wil de politie in een veranderde

maatschappij kunnen funktioneren, uit

te dragen. Tweemaal is hij de groepen

afgeweest. Vervolgens heeft hij de bur-

gemeesters bezocht om hen uit te leggen

wat er moet gebeuren om tot een goed

beleid te komen. Als vierde groeperin-

gen kwamen de burgemeesters samen

met de kadergroepen aan de beurt.

Bekeuren of waarschuwen?

"Wat moet ik? Bekeuren of Waarschu-

wen?" Er is een blikschaderegeling.

Soms heeft de politieman, die met het

probleem van selektie uit de veelheid

van overtredingen worstelt, iets aan

gesprekken met kollega's. Op kursussen

wordt wel eens aandacht aan dit onder-

werp besteed. Maar dat gebeurt dan al-

tijd in algemene zin. De docenten zitten

namelijk met dezelfde vraag.

Artikel 152 van het Wetboek van Straf-

vordering ('De opsporingsambtenaar

die kennis draagt van een strafbaar feit,

is verplicht terstond proces-verbaal op

te maken') stamt uit 1926. Een tijd

waarin de politie geheel anders werd ge-

zien dan thans. Een tijd waarin het ge-

zag een geheel andere inhoud had en het

'rechtsbewustzijn' van de burger waar-

schijnlijk lager gewaardeerd moest wor-

den. Men stelt zich nu veel kritischer op.

De politieman van nu zal zich steeds

meer afvragen waarom hij iets doet en

wat het resultaat van zijn optreden zal

zijn.

Het justitiële beleid is voor hem soms

Proces-verbaal:
middel; geen doel

Hoe denkt kolonel Elzinga dat het ver-

baliseringsbeleid voor overtredingen er-

uit moet gaan zien? Hij ging bij de prak-

tijk te biecht en verwerkte enkele kon-

klusies van de Werkgroep Verbalise-

ringsbeleid Misdrijven waarvan hij deel

uitmaakte:
- de politie voert een (afgeleid) verbali-

seringsbeleid bij overtredingen;

- ze dient zich steeds af te vragen met

welk optreden (preventief of repressief)

het meest wordt bereikt. Past het optre-

den in het eigen onderdeel afgesproken

beleid?;

- het opmaken van processen- verbaal

en het geven van waarschuwingen is

slechts een middel. Nimmer een doel;

- bij een eerste konstatering kan wor-

den besloten tot preventief optreden

(handelde verdachte te goeder trouw?)

of tot het afhandelen met een p. v.,

oproeping, transaktie (is er sprake van

opzet, achteloosheid, verwijtbare non-

chatancer);

- de politie moet niet vaker dan één-

maal waarschuwen;

- de surveillance-programma's moeten

mede dienstbaar worden gemaakt aan

de uitvoering van het beleidsplan;

- gerichte - gemotiveerde - akties

dienen, vanwege de preventie die ervan

uitgaat, tevoren bekend te worden ge-

maakt; ook aan het resultaat van de ak-

tie moet bekendheid worden gegeven.

Het optreden van politie dient zo uni-

form mogelijk te zijn. Het is een mis-

verstand te denken dat bij akties uitslui-

tend moet worden geverbaliseerd. Te-

gen ernstige overtredingen zal men

waarschijnlijk een repressief optreden

afspreken. Daarnaast zullen zich echter

'ook minder ernstige zaken kunnen aan-

dienen;

- bij een tekort aan politiepersoneel en

een groeiende taak zal uitsluitend moe-

ten worden ingegrepen als excessen drei-

gen (dient geregeld te zijn in basis-

beleidsplan);

- leeftijd van de verdachte zal soms

een rol spelen;

- aandacht moet worden besteed aan

de mate van tolerantie bij invoering van

nieuwe voorschriften;

- optreden met uitsluitend verbaliseren

of uitsluitend waarschuwen dient van de

hand te worden gewezen ('Zo'n optre-

'den is ongenuanceerd en in strijd met de

praktijkervaring');

- de politieman moet bij zijn optreden

gemotiveerd zijn. Hij moet het hoe en

het waarom kunnen uitleggen. Zijn op-

treden moet niet teveel afwijken van dat

van zijn kollega's;

- hij moet zijn optreden enten op het

beleidsmodel;

- lijnchefs hebben een begeleidende

taak;

- als de neiging tot eigenrichting gaat

overheersen, is de uiterste grens van het

waarschuwen bereikt. Er dient dan re-

pressief te worden opgetreden. Neemt

de overtreding een massaal karakter

aan, dan kan een incidenteel - aange-

past - optreden nodig zijn;

- de politieambtenaar moet er voor

waken, dat hij bij overtredingen die

maatschappelijk erg moeilijk liggen, tot

een extreme stellingname komt. Hij

dient via zijn lijnchef het bevoegde ge-

zag in te schakelen;

- de politieman moet de overtreder

duidelijk te kennen geven welke maatre-

gel hij treft. Hij moet zich identificeren

met het beleid;

- de basis-beleidsplannen dienen tot

stand te komen in overleg tussen OM,

Bestuur en politie.

onduidelijk, onbegrijpelijk. Helemaal

moeilijk wordt het als een proces-

verbaal leidt tot een 'sepot', terwijl het

bewijs kompleet leek. Of als een boete

te langen leste werd betaald via een

bijstandswetgeving.

In de huidige omstandigheden verdient

de exekutieve politieman steun bij zijn

optreden. Alles regelen zal niet lukken.

Er kunnen wel algemene beginselen

worden opgesteld en hoofdpunten van

beleid worden aangegeven. Een in de

praktijk gegroeide vorm van optreden

kan worden gelegaliseerd. De politie zal

7
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bij repressief en preventief optreden een

beleid moeten hanteren, dat stoelt op

uitgangspunten van het bevoegde gezag.

Als dat bevoegde gezag geen beleidslijn

aangeeft, zal de praktijk er een ontwik-

kelen. Het gevaar ontstaat dan, dat het

uitvoerende apparaat (de politie) gaat

opereren in een richting die afwijkt van

die van het bevoegde gezag. Justitie zal

dat gevaar dan niet onderkennen. Zij

Klakkeloos kijken naar
aantallen p. v. 's kan fout

uitpakken

krijgt alleen datgene te zien waarvan de

politie een proces-verbaal of rapport

maakt. Natuurlijk heeft de politieman

behoefte aan ruimte om pragmatisch te

kunnen optreden. Hij zal moeten kun-

nen afwegen om tot een optimaal te be-

reiken resultaat te kunnen komen. Zijn

optreden - ook al is dat ten dele repres-

sief - een dienende funktie moeten

hebben.

Het bevoegde gezag (de beleidsinstantie)

stelt het doel vast. De politieman moet

dat doel kennen. Hï zal moeten afwe-

gen op welke wijze hij het gestelde doel

denkt te bereiken. Hij an daarbij wor-

den geholpen door globale beleidslij-

nen, een goed afg ogen prioriteiten-

scherna, begeleiding en eigen ervaring.

Als hij met het pro eem niet goed uit

de voeten kan, moet ij de problematiek

aan de orde stellen.

Betrapt op een 0 -ertreding?

Wat er gebeurt als e politieman een

overtreding heeft gezien, hangt voor een

.groot deel af van e -akkennis van de

·politieambtenaar. Hoe laat het met

zijn parate kennis? Heeft hij inzicht in

de materie? Kan hi ob erveren? Heeft

hij ervaring en rou e? Als hij meer of

minder aan deze \00 aarden voldoet,

kan er optreden volgen. Bij dit optreden

spelen een aantal f oren een rol.

Heeft hij overwi h·. Is hij objektief?

De politieman i ze' ook behept' met

maatschappelijke eh ergronden, hij

voelt zich verwant bepaalde maat-

schappelijke stromingen beeft ook last

van humeurwisselingen en kent zijn ei-

gen agressie. Zijn de normen die hij bij

de beoordeling aanlegt 'bij de tijd'?

Kortom: hoe staat het met de persoon-

lijkheid van de politieman of -vrouw op
straat? ,.,

De politieman moet inzicht hebben in de

verhouding tussen mensen. Als hij daar

geen oog voor heeft, kan het wel eens

zijn dat hij autoritair, neerbuigend of

zelfs beledigend gaat optreden. Iemand

die erkent dat mensen gelijkwaardig

zijn, zit op het juiste spoor. Dat is de

wijze waarop mensen moeten worden

benaderd, ook als de bejegening van de

'andere kant' minder goed verloopt. Is

de politieman - zeker als hij met over-

tredingen wordt gekonfronteerd - ge-

motiveerd? Weet hij hoe hij moet han-

delen en waarom'! Welke bagage kreeg

hij in dat opzicht mee?

Verbaliseren is geen onderwerp dat op

de primaire opleidingen uitputtend

wordt behandeld. De resultaten van de

pogingen in de verdere opleidingen zijn

ook niet om over naar huis te schrijven.

Het is de taak van het Openbaar Mi-

nisterie, het Bestuur en de Politie-

lijnchefs om een hanteerbaar en uitvoer-

brandrookafvoersystemen
openingssystemen voor
rookluiken .

rookdetektie .

besturings- en
bewakingscentrale .

technisch bureau eldebe b.v.
kastanjelaan 1 - postbus 73 - leusden-c.

telefoon 033-940994 - telex 79288

inbraakbeveiligings-
installaties
met als detektoren radar,
passief infra-rood, ultrasoon,

etc.

erkend door TBBS baarn.

Tijdens de Security exposeren wij in de Bernhardhal,
standnummer 4184, waar U van harte welkom bent.
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baar stramien te ontwerpen. Politie-

mensen moeten voortdurend worden

begeleid door scholing en vorming.

Kent de politieman de achtergronden

van de wetsbepaling (Waarom, waar-

toe)? Een goede kennis omtrent het

strafbare feit is onontbeerlijk. Het is

goed voor zijn eigen zekerheid en van

belang om vragen van de verdachte te

kunnen beantwoorden. Men kan zich

niet meer louter beroepen op de wet of

opdracht van de chef. Enig psycholo-

gisch inzicht is gewenst. Een goede men-

senkennis zeer nuttig. De jonge politie-

man moet op dit vlak kundig begeleid

worden. Wat weet de politieman van de

gemeenschap waarin hij leeft en werkt?

Hij moet als het ware aanvoelen wat in

zijn omgeving wel en niet kan. Kontak-

ten met de bevolking zijn in de afgelo-

pen jaren hier en daar in de knel ge-

raakt. Daarmee ging een basisvoorwaar-

de om goed te funktioneren de mist in.

Als de politieman de mensen beter kent

en begrijpt heeft hij wellicht de kans om

in te grijpen als er iets misgaat.

Van invloed is de plaats die de politie-

man in zijn gemeenschap inneemt. Leeft

hij tamelijk anoniem in een wat grotere

gemeenschap, dan zal dit punt niet zo

spelen. Is hij postcommandant in een

klein dorp, dan is zijn positie veel

kwetsbaarder. Fouten worden af-

gestraft. Is hij te soepel dan verliest hij

gezicht en gezag. Is hij niet objektief,

dan loopt hij kans dat zijn informatie-

bronnen opdrogen, omdat men hem

niet meer wil erkennen. Is hij star en

rechtlijnig, dan zal de relatie publiek-

politie gestoord kunnen worden. Er is

veel wijsheid nodig voor het uitstippelen

van een beleid. Van de politieman, ze-

ker die van het platteland, wordt ver-

wacht dat hij als hij optreedt met een

proces-verbaal, ook kans ziet voor de

overtreder preventief, beschermend en

opvoedend bezig te zijn. Zijn beleid

dient een basis van redelijkheid te bevat-

ten.

De verbalisant

De verbalisant heeft vele funkties. Hij is

vraagbaak. Hij informeert, adviseert, is

vertegenwoordiger van het openbaar

ministerie etc. Hij werkt vaak in een

soort niemandsland. Hij zal moeten be-

seffen, dat waar richtlijnen voor optre-

den niet in details zijn te geven, van hem

vaak deeloplossingen worden verwacht.

Hij kan evenmin verlangen, dat de over-

heid voor elke vraag meteen een passen-

de oplossing heeft. Die overheid wordt

soms gekonfronteerd met zoveel proble-

men, vanuit zoveel verschillende richtin-

gen, dat het onredelijk is daar al te snel

geagiteerd over te doen. De politieman

zal dan een soort midden positie moeten

innemen; hij zal zich verre moeten hou-

den van extreme standpunten. Het

politie-apparaat (en ook de individuele

politieambtenaar) fungeert dan als een

soort stabilisator. Hij zal ervoor moeten

zorgen dat het (labiele) evenwicht be-

waard blij ft totdat een definitieve oplos-

sing is gevonden. Het zou goed zijn als

de overheid zich realiseerde, dat zo'n

stabilisator wel berekend is op een

'straffe wind' maar niet op een

'storm' ...

De lijnchef heeft het volste recht zich te

bemoeien met het beleid van zijn perso-

neel. Als hij daarbij uitgaat van het aan-

vaarde patroon, zal waarschijnlijk nie-

mand daar moeite mee hebben. Maar·

als het optreden van de chef slechts be-

trekking heeft op de aantallen proces-

sen-verbaal, kunnen de zaken wel eens

fout uitpakken. Een politieman dient te

beseffen, dat hij zich nimmer mag laten

leiden door een hang naar populariteit.

Zeer langdurig verblijf op één - kleine

- standplaats kan problemen opleve-

ren. Een politieman kan zó zeer in de

gemeenschap opgenomen zijn dat hij

z'n vrijheid van handelen ietwat kwijt-

raakt. Dit zal afhangen van de aard van

de standplaats en van de instelling van

de politieambtenaar.

Het is noodzakelijk dat er gestreefd

wordt naar een redelijke eenvormigheid

in het optreden. Dat behoeft echter geen

aanslag te betekenen op ieders persoon-

lijke vrijheid in het politiewerk. De poli-

tieman die een volledige vrijheid voor

zich opeist, verliest de feitelijke op-

dracht uit het oog. Misschien zoekt hij

zichzelf teveel. Misschien is hij te zeer

overtuigd van de juistheid van eigen in-

zichten. Persoonlijke voorkeuren kun-

nen de eenlijnigheid in het optreden

doorkruisen.

Waarschuwingen

De heer Elzinga is van mening, dat de

kontakten tussen de opleidingsscholen

en de praktijk niet altijd even goed zijn.

De praktijk staat niet te dringen om fre-

'Kwente kontakten met de scholen aan te

gaan. Door politiechefs wordt een sterk

(eenzijdig) accent gelegd op het aantal

opgemaakte processen-verbaal. Er zijn

daarvan overzichten. Het gebied van de

waarschuwingen blijft echter duister.

Een ernstig gemis. Het maakt het moei-

lijk een goede diskussie over het gevoer-

de beleid te voeren. Het ware gezicht

kan niet zichtbaar gemaakt worden.

Is 'fout' altijd 'fout'?

- Er wordt een maximum snelheid in-

gesteld op een rijksweg waarop tussen 's

morgens acht en 's avonds acht veel on-

gevallen zijn gebeurd. Moet daar 's

nachts om twaalf uur op snelheid wor-

den gekontroleerd?

- Moet een fietser die 's nachts in een

verlaten polder geen richting aangeeft,

worden gekorrigeerd?

- Als een kenteken niet is overgeschre-

ven, kan een stempel met een waarschu-

wing in het kentekenbewijs van een ver-

.dachte (die ter goeder trouw mag wor-

den verondersteld) goed werken.

- Rijdt iemand auto zonder in het bezit

te zijn van een rijbewijs, dan kan op zijn

minst een zekere opzet worden aangeno-

men. Een bekeuring lijkt noodzakelijk.

- Er valt een lamp uit, maar de auto-

mobilist heeft wel een reservelamp bij

zich. Een behulpzame hand is op zijn

plaats.

Wellicht is er een tijd geweest waarin

men de politieman niet het recht toeken-

de het doel van zijn optreden centraal te

stellen. De opvatting was 'fout is fout'

en een 'proces-verbaal is een proces-

verbaal' . Deze strakke uitleg paste in ar-

tikel152 van het Wetboek van Strafvor-

dering, dat het opmaken van een p.v.

gebiedend voorschrijft aan de opspo-

ringsambtenaar. Er zijn ook mensen die

9
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vinden dat een politieambtenaar niet

aan overtredingen kán voorbijgaan.

Maar moet zijn optreden ontaarden in

scherpslijperij? Hij hoeft niet voorbij te

gaan aan wat hij zag. Alleen door te la-

ten blijken dat men de overtreding heeft

gezien, kan al tot het gewenste resultaat

leiden. De politieman die tot repressief

optreden besluit, moet zich steeds afvra-

gen waarom hij dat doet. Wil hij de da-

der (laten) straffen? Of wil hij hem be-

wegen de overtreding niet weer te doen?

Duidelijkheid

De overheid moet nieuwe voorschriften

duidelijk bekend maken. Het biedt de

politie de mogelijkheid haar tolerantie

in de inloopfase daarop af te stemmen.

Juist in dit vlak schiet de werkgever wel

eens tekort. Er wordt te sterk uitgegaan

van de stelling dat 'een ieder gedacht

wordt de wet te kennen'.

In onze basis-beleidsplannen zouden we

moeten komen tot een registratie van

niet-aktuele, niet-urgente artikelen (z.g.

slapende artikelen). Wetten en verorde-

ningen zouden veel beter gesaneerd

Reakties uit de praktijk

De praktijk heeft gereageerd op

het 'praatstuk' van de distrikts-

commandant Elzinga. Soms wa-

,. ren die reakties emotioneel.

"Maar", aldus de samensteller

van het rapport, "ze moeten

worden gesignaleerd. Het gaat er-

om te ontdekken wat er leeft aan

gedachten bij de politiemensen":

- Diverse politiemensen ergeren

zich aan naar hun mening te lage

boetes of een te hoog aantal se-

pots;

- Ze ervaren het soms als pijn-

lijk wanneer zaken die zij bij

justitie hebben aangebracht wor-

den teruggezonden met het ver-

zoek verdachte 'te onderhou-

den'. De neiging vat post voor-

taan direkt maar te onderhou-

den;

- Er zijn politieambtenaren die

vinden dat ze maar beter een

proces-verbaal, een oproeping of

een transaktie kunnen geven. Dat

telt voor (wat zij noemen) hun

aangetoonde aktiviteit.

10

moeten worden. We zouden even goed

moeten zijn in het Laten vervallen van

strafbepalingen als in het kreëren ervan.

Er zou overwogen unnen worden om

een deel van de dan 0 erblijvende over-

tredingen slechts op kIachte vervolgbaar

te stellen. Voor het overige deel zou de

prioriteit zo groot moeten zijn, dat de

burger geen invloed meer heeft op het

aanhangig maken ervan bij justitie. De

wetgever dient zich te beraden op de uit-

voerbaarheid van de voorschriften.

De chef staat met de
politieman en de burger in

een spanningsveld van
karrière, beoordeling en

konduite

Taak management

Wat is de rol van de hef in het geheel?

De chef staat met de politieman en de

burger in een spanningsveld van karriè-

re, beoordeling en kond uite.

Om tot andere inzichten omtrent de po-

litietaak te komen is een demokratisch

leiderschap vereist, met open verhou-

dingen, open diskus ies en kontakten

zonder (latente) ang ten. Misschien kan

zij dan komen tot een meewerken aan

een beleidsaanvaarding. De tijd is voor-

bij dat van achter het buro alle zaken

geregeld konden worden.

Geen oneerbaar voorstel

Wat is de indruk die we ervan hebben

overgehouden na het lezen van het rap-

port 'funktioneel verbaliseringsbeleid

terzake van overtredingen'?

Er worden een paar pittige opmerkingen

gemaakt in de richting van hen die di-

rekt of indirekt met de (Rijks)politie te

maken hebben. Allengs wordt duidelij-

ker dat de politietaak niet langer alleen

een taak van de politie is. De banden

met het openbaar ministerie en het

bestuur worden stevig aangehaald. Een

deel van de verantwoordelijkheid voor

het apparaat wordt in dit rapport op

hun bord geschoven.

De 'burger' (de overtreder) mag rekenen

op een grotere duidelijkheid en gelijkge-

richtheid bij het politie-optreden. Zijn

opmerking 'Da's niet eerlijk. Waarom

hij niet en ik wel' , zal (als de inhoud van

het rapport gemeengoed is geworden)

voor een deel tot het verleden behoren.

Maar een totaal uniform optreden is na-

tuurlijk een illusie.

Voor de politieambtenaar is een aantal

zaken op een rijtje gezet. Wat wordt er

van hem verwacht om zijn werk goed te

doen? Hoe moet zijn opstelling zijn ten

opzichte van de 'burger'? Welke

selektie-kriteria dient hij in acht te ne-

men bij het korrigeren? Hoe funktio-

neert hij in de groep waarin hij werkt?

Hoe zou een chef moeten handelen?

Voor iemand die een beetje over zijn

werk wil nadenken, zal dit deel van het

rapport niet zoveel nieuwe ideeën bevat-

ten. Hij is ingehuurd om zijn werk, in

de gemeenschap waarin hij is geplaatst,

zo goed mogelijk te doen. De eerlijkheid

gebiedt te zeggen, dat zich binnen de

politie-taak-wet wat verschuivingen

hebben voorgedaan. Normen, gebrui-

ken, tradities, opvattingen zijn veran-

derd. Verlegging van de tolerantiegren-

zen, gewijzigde ideeën omtrent het kor-

rigeren van anderen, de massaliteit

waarmee bevolkingsgroepen hun wen-

sen kracht bijzetten, vereisen een nuch-

terder en afstandelijker beoordeling van

het politiewerk. Kolonel Elzinga heeft al

deze zaken eens wat nader bekeken.

Zijn konklusie: wij, politie, OM en Be-

stuur, moeten samen aan het werk.

Toch geen oneerbaar voorstel? (AH)
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Ziekteverzuim - een overheidstaboe?

Hoe vitaal is
de Dolitieman?
door Koen Aartsma

Het ziekteverzuim bij het korps

Rijkspolitie - aldus het zojuist versche-

nen jaarverslag 1980 - is 'ook dit jaar

niet gestegen' en 'het steekt zeer gunstig

af bij het bedrijfsleven'.

Het is de waarheid: zowel in 1979 als in

1980 bedroeg het ziekteverzuim bij de

RP ongeveer acht procent en het be-

drijfsleven noteerde ongeveer tien pro-

cent.

Maar is niet de vólle waarheid. Als we

de cijfers in een wat breder verband

plaatsen, ziet het er eensklaps veel min-

der gunstig uit. Want dan blijkt, dat het

ziekteverzuim in het korps in drie jaar

tijds is verdubbeld .. !

Wat is er gebeurd?

In 1976 (we citeren het verslag van dat

jaar) werd het ziekteverzuim beïnvloed

door drie faktoren: blijvende onderbe-

zetting van de groepen (25-30070), hoge

arbeidsdruk (kriminaliteit, verkeer, re-

kreatie) en vergrijzing van het korps

(naderend f.1.0. van de mannen van het

'eerste uur').

Vier jaar later: de hoge arbeidsdruk is

gebleven, maar de personeelstekorten

zijn voor een belangrijk deel ingelopen

en de vergrijzing is vrijwel voorbij. Niet-

temin is sindsdien het ziekteverzuim-

percentage gestegen, verdubbeld zelfs:

van 3,8% naar 8%. Verbazing alom.

Wat is er gebeurd?

Bij het zoeken naar faktoren die een rol

kunnen spelen bij een toenemend ziek-

teverzuim, komen we natuurlijk in

eerste aanleg terecht bij de korpsarts in

Utrecht. Dokter Klemann wil daar best

eens over praten.

a gezamenlijk te hebben gesteld, dat

de naoorlogse Nederlander - beïnvloed

door de welvaartsjaren en een algemene

verandering in mentaliteit en gedrag -

zich wellicht eerder een ziekmelding zal

toestaan dan zijn wat meer ascetische

grootvader, zoeken we naar bijkomende

faktoren.

Is de naoorlogse jeugd minder vitaal

dan men voorheen gewend was, ook van

jonge politiemensen?

KORPSARTS: "De fysieke konditie

van de jeugd laat - mede door de 'wel-

vaartsjaren' - veel te wensen over. Sol-

licitanten die de medische sportkeuring

halen, worden op de opleidingsschool

en ook daarna pittig opgeleid op sport-

gebied. Daardoor wordt de konditie be-

hoorlijk verbeterd."

Spelen desondanks sportblessures een

grotere rol dan voorheen?

KORPSARTS: "Hoewel de konditie op

sportgebied tijdens de opleiding behoor-

lijk wordt verbeterd, is het aantal sport-

ongevallen - zowel binnen als buiten

de dienst - erg groot. Deze blessures

zijn dan oorzaak van ziekteverzuim. Is

het letsel zover genezen, dat betrokkene

weer dienst kan doen maar nog geen

sport, dan blijft hij ziekgemeld en dat

geeft dus een vertekend beeld van de

werkelijkheid.' ,

~x

'#

Wordt het ziektecijfer ook beïnvloed

doordat onervaren jongeren die nog niet

opgewassen zijn tegen hun moeilijke

taak, overspannen raken en daardoor

vaak langdurig ziek gemeld worden?

KORPSARTS: "Er raken inderdaad

nogal wat jongeren 'overspannen'. De

werkomstandigheden bij de politie zijn

met name de laatste jaren veel zwaarder

geworden. De kritiek waaraan de ge-

middelde politieman bovendien

blootstaat, is zeer veel groter dan in de

gloriejaren van de 'oudjes'. Gezags-

handhaving is beslist geen sinecure in de

huidige tijd. Het uniform als zodanig

11
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heeft bijna geen waarde meer. De man

die erin zit moet het zelf waar maken.

Hij ervaart op kritieke momenten, dat

het gezag dat hij vertegenwoordigt nog-

al eens schimmig overkomt en zelf ver-

stek laat gaan. De maatregelen die hij

dan als eenling moet nemen, worden

nogal eens afgekeurd en hebben soms

duidelijk een boemerang-effekt. Deze

vooral psychische stress is vaak moeilijk

te dragen voor de veelal nog onervaren

jongeren. "

Werd het ziektecijfer vroeger ook niet

wat versluierd doordat men zich ver-

plicht voelde lichte ziektegevallen te ne-

geren?

KORPSARTS: "Als vroeger een perso-

neelslid ziek werd, moesten de kollega's

veel harder werken om zijn werk op te

vangen. Nu de bezetting van de groepen

vrijwel volledig op sterkte is, wordt dat

veel minder sterk gevoeld. De 'sociale

kontrole' (om dat nare woord eens te

gebruiken) is daardoor ook veel minder

groot en het is denkbaar dat men daar-

door gemakkelijker ziek blijft dan vroe-

ger. "

We blijven ons jaarlijks koesteren door

het ziekteverzuim in het korps te verge-

lijken met dat in het bedrijfsleven, dat

uiteraard altijd hoger zal liggen.

KORPSARTS: "De vergelijking met

het bedrijfsleven blijf ik altijd moeilijk

vinden. In de landbouw kan men ook de

'draaihartigheid van kool' moeilijk ver-

gelijken met bijvoorbeeld de 'wormste-

kigheid van appels'. Het zijn beide ziek-

ten, maar er is groot verschil in gewas en

oorzaak. De werkomstandigheden bij

politie en andere funkties in het be-

drijfsleven zijn zeer moeilijk vergelijk-

baar. "

Tot zover dokter Klemann. We zijn het

met elkaar eens, dat vergelijking met het

bedrijfsleven niet erg gelukkig is. Als

dat toch gebeurt, dient dat met de man-

nelijke beroepsbevolking te zijn, omdat

ook het politiepersoneel voornamelijk

Ook de Koninklijke Marechaussee komt

in de richting en misschien ook het an-

dere beroepspersoneel van de krijgs-

macht.

Wie probeert aan de weet te komen hoe

het daar met het ziekteverzuim staat,

stuit op een muur van zwijgzaamheid en

geheimzinnigdoenerij .

Defensievoorlichting deelde ons mede,

dat het ziekteverzuim in de krijgsmacht

niet zo precies wordt bijgehouden en ze-

ker niet gedifferentieerd. Men hanteert

daar al jaren 'een percentage van onge-

veer vijf', maar dat betekent weinig

want het betreft de totale krijgsmacht.

Uitgesplitste cijfers naar beroeps- en

dienstplichtig personeel zouden niet

bestaan, aldus de voorlichter van De-

fensie.

uit mannen bestaat de rouwen veelal

jong en kinderloo zijn (in tegenstelling

tot zeer veel werken rouwen die door

hun gezin en hogere leeftijd vaker ge-

dwongen worden e ·erzuimen). Ter

vergelijking dient gezocht te worden

naar een overweg mannelijke be-

roepsgroep, gemidd e leeftijd plm. 30

jaar (de gemiddelde RP'er was in 1980

30,4 jaar oud), in 0 -erbeidsdienst, ge-

üniformeerd en zelf tandig optredend in

het publiek, in wer . uaties die in zeke-

re zin vergelijkbaar zijn met die van de

rijkspolitieambtenaar in exekutieve

dienst. Maar ook een beroepsgroep die

streng geselekteerd en gekeurd is, en

geen 60-plussers teil.

Overheidstaboe?

De meest zuivere ve gelijking kan waar-

schijnlijk worden gemaakt met de situa-

tie bij de gemeentelij e politiekorpsen.

jaar feitelijke bij RP in bedrijfsleven 1950 4,0

personeelssterkte (mannen) 1955 4,6

1960 5,3
1976 8.853 3,8 9,0 1965 6,4
1977 9.329 4,6 9,2 1970 7,6
1978 9.676 6,5 9, 1975 8,5

1979 10.080 ca. 8 9, 1980 9,1
1980 10.456 ca. 8 9,1
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Ziekteverzuim (in %)
bedrijfsleven Nederland

(mannen)
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Volgens de Chef-Staf van de Koninklij-

ke Marechaussee is de Landmacht in

1978 overgeschakeld op het geautomati-

seerde personeels-inforrnatiesysteern,

waarbij het ziekteverzuim van het gehe-

le personeelsbestand. Sinds kort zou

men zijn overgegaan tot een verfijning

van het systeem, waardoor een splitsing

naar wapens en dienstvak tot stand

kwam.

Generaal F. J. van Lier zei ons alleen te

kunnen mededelen, "dat het gemiddel-

de ziekteverzuim bij de KMAR (onge-

veer 3500 man) tot voor kort lag op 10 à

11 mandagen per jaar."

Ook Binnenlandse Zaken zegt niet op

de hoogte te zijn. Volgens haar afdeling

Voorlichting heeft men 'geen idee' hoe

ziek de gemeentelijke korpsen wel of

niet zijn. Als minister van Binnenlandse

Zaken Van Thijn dat zou willen weten,

zou hij alle korpsen moeten opbellen.

Op het departement worden die cijfers

althans niet verzameld.

Vervolgens hebben we ons (schriftelijk)

tot de voorlichters van de vier grote

korpsen en tot de korpschefs van dertig

kleine gemeente korpsen gewend met de

vraag: hoe hoog is het percentage ziek-

teverzuim van uw personeel?

Ook daar enige verwarring. Enkele

korpsen reageerden meteen, maar bij de

meesten bleef het angstig stil. Enkele

administrateurs kwamen vragen, wat

met 'ziektepercentage' bedoeld wordt,

een ander biechtte op dat men zoiets

~~ 'y o:;b~x

niet bijhield, maar 14 dagen na dato had

toch bijna de helft een cijfer weten op te

duiken. (We komen hierop terug, zodra

onze steekproef nagenoeg kompleet is).

Meer openheid

Meer openheid, meer ervaring ook met

publiciteit omtrent dit thema, vindt men

bij bepaalde (serni- )overheidsbedrijven,

waar de werkzaamheden van het perso-

neel in zekere zin ook met die van de po-

litie kunnen worden vergeleken. Wij ko-

zen er drie: de Nederlandse Spoorwegen

(treinpersoneel), de PTT (postdiensten)

en de KLM (gronddienst).

~= --:;:J

Overeenkomsten: geüniformeerd en in-

dividueel optreden in het publiek, (serni-)

overheidsdienaar , werken onder stress-

situaties, overwegend mannelijk perso-

neel, medisch gekeurd.

Wat zien we hier aan ziekteverzuim?

Overal een lichte stijging, maar (van

1976 tot 1980) minder dan één procent.

De Posterijen - met nog vrij veel ouder

personeel - noteerde in 1980 een ziek-

teverzuimcijfer van 8,8 procent, dus iets

hoger dan dat van de Rijkspolitie.

Het NS-treinpersoneel - met een meer-

derheid van personeel boven 40 jaar -

ligt (met 8,9 procent) eveneens iets bo-

ven het RP-cijfer, maar is wel sinds 1978

met ruim een procent gedaald sinds het

personeel verjongde.

Het mannelijk KLM-personeel, dat

voor de helft ouder dan 36 jaar is, komt

gunstiger uit: ruim 6 procent. Het vlie-

gend personeel (mannelijk), dat regel-

matig medisch wordt gekeurd, ligt nog

een procent lager.

Reakties

Tegen de achtergrond van deze cijfers,

wordt het RP-cijfer van 8 procent wat

betrekkelijker. Zodra wij over voldoen-

de gegevens van andere korpsen be-

schikken, gaan we verder praten met

een aantal deskundigen uit de bedrijfs-

geneeskunde. Intussen zijn reakties van

lezers of instanties die menen een bij-

drage aan de diskussie te kunnen leveren

(vragen, dokumentatie of kommentaar)

van harte welkom.
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InbraakbeveiIigers boos op politie en pers

'Hoeveel inbrekers zijn er gepakt

dankzij detectie-systeme l'

UTRECHT. - "De inbraakbeveiliging

heeft in de achter ons liggende jaren

geen al te beste pers gehad. De elektro-

nische beveiliging werd op alle mogelij-

ke manieren en door alle mogelijke -

of moet ik zeggen onmogelijke - in-

stanties aangevallen. Verantwoordelijk

voor die slechte pers waren mijns in-

ziens politie en dagbladpers. U zult van

mij niet horen zeggen, dat die negatieve

pers onverdiend was. Het heeft in grote

mate bijgedragen tot de technische

SECURITY'81

Van maandag 12 tot en met

vrijdag 16 oktober aanstaande

zal in de Bernhardhal van de

Jaarbeurs in Utrecht de vak-

beurs Security '81 worden ge-

houden. Deze grootste beurs op

het gebied van beveiliging wordt

jaarlijks, afwisselend in Essen

(Duitsland) en Utrecht gehou-

den. Ongeveer 250 exposanten

uit circa 15 landen tonen hun

produkten en diensten op

20.000 m' expositieruimte.

Op het expositieprogramma

staan onder andere:

- mechanische beveiliging

- bewakings- en alarm-

installaties

- inbraak-, diefstal- en overval-

beveiliging

- apparatuur voor detectie en

melding van brand, rook en gas

- overige bewakings- en alarm-

apparatuur

- transportbeveiliging, speciale

voertuigen

- beveiligingsuitrusting, dienst-

en beveiligingskieding

- brand- en rampenbeveiliging

- dienstverlening op het gebied

van geldtransport, bewaking,

kontrole enz.

- voorlichting, vakliteratuur.

14

stand van zaken in onze sektor zoals die

nu is. Politie en per moeten nu niet lan-

ger elektronische y temen afkraken.

Hun taak ligt op het terrein van advise-

ren van barrières (mechanische beveili-

ging, aangevuld met elektronische af-

schrikkingssystemen) en van - voor

grotere objekten - inbraaksignale-

ringssystemen met til alarm met als ge-

volg een grotere pa kans voor de poli-

tie. Pers en politie moeten de mensen

niet langer afschri txen met gruwelver-

halen over dure installaties die niet wer-

ken want die bestaan niet meer."

Aldus een geïrriteerde heer Chr. Berger,

voorzitter van de e tie Inbraakbeveili-

ging van de Nederland e Vereniging van

Fabrikanten en importeurs op beveili-

gingsgebied (NVOB op de vakperskon-

ferentie op 28 augu u te Utrecht ter in-

troduktie van de urity '81.

Politie-aktiviteiten

"De beveiligingsindu trie is zich er zeer

wel van bewust, dat ze bestaat bij de

gratie van toenemende kriminaliteit en

- dat geldt ook voor de kriminaliteit -

afnemende politie- apaciteit", ging hij

verder. "De indu trie verlangt niet naar

een verdere afneming van de politie-

aktiviteiten op het gebied van inbraak-

beveiliging. Wij hebben de politie zeer

nodig om stille alarmeringen op te vol-

gen. Anderzijds heeft de politie de elek-

tronische beveiliging industrie hard no-

dig om efficiënt te runnen werken aan

het arresteren van de individuen die de

samenleving handen vol geld kosten. Ik

ben ervan overtuigd dat de kans op ar-

restatie van inbrekers met behulp van

elektronische detectie en stil alarmsyste-

men vele malen groter is dan bij niet-

beveiligde panden, ongeacht het aantal

malen van vals alarm. Het zou goed

zijn, als de politie ertoe overging te pu-

bliceren hoeveel inbrekers er werden ge-

pakt in panden zónder en in panden mét

detectiesystemen, en dat de dagbladpers

dat zal uitbuiten." (AH)

SYMPOSIUM

Ter gelegenheid van de interna-

tionale beveiligingsbeurs Security

'81 zal er op verschillende data

waarop de beurs is geopend een

symposium worden gehouden.

Op 13 oktober v.m. zal er wor-

den gesproken over winkel-

diefstallen. Wat kunnen politie

en detailhandel vooraf tegen win-

keldiefstallen doen?

Inleiders zijn korpschef H. F.

Mattheijssen uit Boxtel en mr.

G. H. N. L. van Woerkom van

de Raad voor het Filiaal- en

Grootwinkelbedrij f, tevens lid

van de Werkgroep Bestrijding

Winkeldiefstallen. Na de middag

zal de commissaris van Rijkspoli-

tie H. W. Eggink spreken over

Roofovervallen. Wat zijn de oor-

zaken? Hoe kunnen we dit soort

kriminaliteit voorkomen, beper-

ken? Hoe dient men zich tijdens

een overval te gedragen? En hoe

beslist niet?

Op 15 en 16 oktober is de kon-

grestaal Engels. De eerste dag zal

commissaris mr. C. J. de Rhoo-

des van de Amsterdamse politie

spreken over 'Security During a

Major Dutch Public Event'.

De heer T. J. Platen kamp, com-

missaris van Rijkspolitie Ie klas-

se, werkzaam bij C.R.I. heeft als

onderwerp 'Product Security /

Third Part Risks / Insurance and

Security' .

Na de middag is het onderwerp

'Electronic Data Processing' met

verschillende inleiders en afslui-

tend een paneldiskussie.

Op de laatste kongresdag zal ir.

G. A. Schwippert van TNO in

Delft spreken over 'Future Deve-

lopments in Electronic Security'

met aan het slot een paneldiskus-

sie.

Aanmeldingen voor deelneming

voor 2 oktober bij de Koninklijke

Nederlandse Jaarbeurs, afd. Spe-

ciale Evenementen, Postbus

8500, 3503 RM Utrecht.

Kosten f 75,- voor een ochtend-

of middagbijeenkomst en

f 110,- voor een gehele dag.
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Partikuliere beveiligers:

nuttig maar ook riskant

door mr. Thea Frank

Het partikuliere beveiligingswezen heeft

in feite pas recent de aandacht van we-

tenschap en overheid. Verouderde rege-

lingen die nauwelijks effekt sorteerden,

worden langzamerhand van hun stof

ontdaan teneinde vervangen of aange-

past te worden aan de gewijzigde om-

standigheden.

De spektakulaire groei van de partiku-

liere beveiligingsorganisaties vervult ve-

len met zorg. Hoewel men in het alge-

meen van mening is, dat deze organisa-

ties een nuttige funktie in de samen-

leving hebben en een belangrijke rol

spelen in de misdaadvoorkoming, wor-

den anderzijds de gevaren onderkend

die een ongekontroleerde ontwikkeling

met zich mee kan brengen.

Om meer dan één (hierna te noemen) re-

den moeten we blijven waken voor het

gevaar dat de partikuliere beveiligings-

organisaties inbreuk gaan maken op on-

ze demokratisch verworven rechten.

Het lijkt zinvol te wijzen op het gevaar

dat partikulier beveiligingspersoneel

zijn wettelijke bevoegdheden kan gaan

overschrijden, terwijl de wet bepaalt dat

deze bevoegdheden niet verder strekken

dan die van iedere andere burger. Overi-

gens betekent deze wettelijke bepaling

niet, dat er in de praktijk geen verschil-

len bestaan tussen beveiligingspersoneel

en burgers.

Volgens Britse publikaties gaat het be-

veiligingspersoneel in werkelijkheid

steeds minder op de gewone burger lij-

ken. Door het dragen van politieachtige

uniformen stralen zij een zeker gezag

uit, waaraan zij meer bevoegdheden -

al dan niet opzettelijk - ontlenen dan

de wet hen toekent.

Het nevenstaande kommentaar is

een verkorte weergave van de

slotbeschouwing die mr. Thea

Frank in een inleidend artikel

schreef voor een recent nummer

van 'Justitiële Verkenningen'
(uitg, w.OiD, C.), dat is gewijd

aan partikuliere beveiligingsorga-

nisaties.

In deze uitgave wordt een inzicht

gegeven in het funktioneren van

genoemde organisaties in Neder-

land, de Verenigde Staten, Cana-

da en Groot-Brittannië en de pro-

blemen die zich voordoen.

Dit nummer van Justitiële Ver-

kenningen (nr. 6/1981) is op aan-

vraag (gratis) verkrijgbaar bij het

Wetenschappelijk Onderzoek- en

Dokumentatiecentrum, Postbus

20301, 2500 EH Den Haag.

(Tel. 070-706558). Het is een uit-

gave van het Ministerie van Justi-

tie.

In Groot-Brittannië ontstond bijvoor-

beeld veel diskussie over het aanhouden

van illegale immigranten op de luchtha-

vens door beveiligingspersoneel. Ook

kan de inzet van bewakingsdiensten bij

bedrij fsonrust, zoals stakingen en de-

monstraties, worden betwist. De situatie

in Canada en de Verenigde Staten zal

ongetwijfeld leiden tot een strenger

overheidstoezicht op de partikuliere be-

veiligingsindustrie.

Wat Nederland betreft: het is nog te

vroeg om uitspraken te doen over de in

1979 gewijzigde uitvoeringsregelingen

van de Wet op de Weerkorpsen. De in-

druk bestaat, dat de toelatingsvoor-

waarden vrij strikt worden nageleefd,

hetgeen geresulteerd heeft in het sluiten

of fuseren van weinig levensvatbare be-

drijven. Of het overheidstoezicht dat via

deze nieuwe regeling op de partikuliere

beveiligingsorganisaties wordt uitgeoe-

fend voldoende is, zal dus nog moeten

blijken. Anderzijds zal een te ver-

gaande overheidsbemoeienis in dezen

op veel bezwaren stuiten. Zo wordt

door sommigen bepleit om de gehele be-

veiligingstaak aan de overheid op te dra-

gen. Het is zeer de vraag of we door het

instellen van een staats bewakingsdienst

dan wel het laten overnemen van de be-

veiligingstaak door de politie (tegen be-

taling), niet een te grote invloed aan de

staat op het beveiligingsgebeuren toe-

kennen.

Vooral de komende jaren zullen de par-

tikuliere beveiligingsorganisaties meer

in de belangstelling komen te staan.

Daarbij dient de ontwikkeling van deze

organisaties gevolgd te worden. De mo-

gelijkheid bestaat, dat er een soort ge-

wenning gaat ontstaan, terwijl de oor-

zaak van de behoefte aan deze diensten

uit het oog verloren wordt, zodat we

vervallen tot het bestrijden van sympto-

men. (Dit geldt vooral voor bewakings-

diensten in .grote warenhuizen die toe-

zien op winkeldiefstal). De partikuliere

beveiligingsbedrijven zijn uiteindelijk

kommerciële ondernemingen die hun

diensten aan andere partikuliere bedrij-

ven aanbieden, waarbij hun belang-

rijkste streven is gericht op het behalen

van winst. We dienen er daarom voor te

waken, dat op deze wijze de angst (Tear

of crime') niet tot een verhandelbaar

merkartikel wordt.

15
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Ethiek in het politie-onderwijs

Politiem is zelf
verantw rdelijk
door H. Hogers

inspekteur van gemeentepolitie

Tegenstrijdig

Terwijl de politiepraktijk over-

loopt van ethische vragen, wordt

de a.s. politieman of -vrouw er in

de opleiding niet of nauwelijks

op voorbereid om met die vragen

om te gaan.

Deze tegenstrijdigheid konsta-

teerde politieman Hans Bogers,

nadat hij in een tijdsbestek van

zes jaar een aantal facetten van

opleiding en praktijk van nabij

had meegemaakt. Het werd voor

hem aanleiding om na zijn stage-

jaar als NPA-student een studie

te wijden aan 'de plaats van de

ethiek in het politieonderwijs' .*)

Een thema dat de aandacht ver-

dient, nu de normen en waarden

van de politieambtenaar weer on- '

derwerp van diskussie uitmaken

en een korps als het Amsterdam-

se tot zelfonderzoek wil over-

gaan. Want de hoofdstad mag

dan, door haar bijzondere positie

als internationaal centrum, de

problematiek in extraktvorm op

haar bord gekregen hebben, in

principe geldt ze natuurlijk voor

de gehele Nederlandse politie.

0) De komplete skriptie van H, Bogers

(thans als inspekteur van politie werkzaam

bij het korps van Oosterhout) beslaat 57

blz. en is in verkorte vorm uitgegeven door

de Ned. Politie Akademie, in de skriptie-

bundel 1980 (uiig. maart 1981).

In een tijdsbestek van zes jaar heb ik een

aantal facetten \ an de politie-orga-

nisatie van dicht -~ meegemaakt: als

adspirant, als ~tE-er, als agent, als

NP A-student en als adjunkt-inspekteur.

In de loop van die z jaren werd ik ge-

troffen door het fei . dat terwijl de poli-

tiepraktijk overloo van ethische vra-

gen, de a.s. politie an in de opleiding

niet of nauwelijk 0 dt voorbereid om

met die vragen om e gaan.

Ervaringen

De studie op de 0 eidingsschool was

bijzonder exame -gericht; feitelijke

kennis was het vooz aamste doel. Wat

er met die kenni de praktijk moest

worden gedaan en , was van minder

belang. De ethi he aspekten van het

politieberoep kwamen in geen van de

gedoceerde vakken aan de orde. Kenne-

lijk bestond niet de hoef te om verder

te kijken dan het e amen. De praktijk

zou het immers all aal leren!

Bij de opleiding voo mobiele eenheden

(Woensdrecht) was ethiek een apart

vak, dat echter all in verband werd

gebracht met het dan niet toepassen

van geweld. Dat m r .te ik later in de

praktijk ook: in litiekringen komt

ethiek alleen aan e orde als het gaat

over het aanwende an geweld.

In mijn praktijkperi e als agent reali-

seerde ik me, dat i· - evenals vele kol-

lega's - bijna alle ritiekloos aannam.

Over problemen in he werk werd nau-

welijks gesproken. aa - werden bur-

16

Wat bedoelen we

met Ethiek?

Kort samengevat kan Ethiek wor-

den omschreven als het nadenken

over het menselijk gedrag, onder

gezichtspunt van goed en slecht,

waarden en normen, verantwoor-

delijkheid en keuze.

Iemand die ethisch bezig is,

vraagt zich af' doe ik het goed of

doe ik het slecht. Iemand die

ethisch bezig is, weet zich verant-

woordelijk voor zijn gedrag. Om

verantwoordelijk te kunnen zijn,

moet er natuurlijk wel sprake zijn

van de mogelijkheid een keuze te

maken. Ethiek vraagt niet om

een blinde gehoorzaamheid.

De fundamentele norm is: de po-

sitieve gerichtheid op de mede-

mens; de fundamentele waarde

die daarin gediend wordt is die

medemens zelf en zijn welzijn.

gers niet serieus genomen. Soms werd

een verdachte niet bekeurd wegens een

overtreding maar omdat zijn houding

niet werd geaccepteerd (een zgn. Grote

Smoel Verbaal). Soms werden toezeg-

gingen gedaan, niet om ze na te komen,

maar om van het gezeur af te zijn. Bij
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aanrijdingen stond vaak niet het belang

van de betrokkene voorop, maar het be-

lang van de verbalisant. ('Het moet

vooral geen proces-verbaal worden! ') In

ieder geval werden veel situaties in de

praktijk beheerst door ethische vragen.

Bedreigend

Na ruim twee jaar praktijk werd ik op

de NP A geplaatst. Ook op de akademie

viel de examengerichtheid mij op.

Ethiek als vak kwam niet aan de orde.

Wel werden in vergelijking met de oplei-

dingsschool meer mogelijkheden aange-

dragen om met feitelijke kennis in de

praktijk om te gaan. De studenten kre-

gen meer het idee, dat zij zelf verant-

woordelijkheden hadden, dat zij niet

kritiekloos hun werk moesten doen.

Toch werd het begrip Ethiek door veel

studenten als bedreigend ervaren.

Tijdens de stageperiode als adjunkt-

inspekteur stelde ik mij ten aanzien van

het politiewerk kritischer op dan tijdens

mijn periode als agent. Ik zag steeds

meer situaties die beheerst werden door

de ethiek. Ik werd me bewust van de ve-

le vormen van machtsmisbruik, van de

minachting waarmee soms met mensen

werd omgegaan. Koffiepauzes waren

vaak belangrijker dan aangevers. Er

werd gerommeld met bevoegdheden. Er

werden soms halve waarheden verteld.

Eigenlijk was het hele politiewerk één

ethische vraag.

Noodzakelijk vak?

Naar aanleiding van deze ervaringen

ben ik gekomen tot de vaststelling van

o.a. de volgende vraag: "Is het - ge-

zien de praktijksituatie - noodzakelijk

dat het vak ethiek op enige wijze in het

politieonderwijs wordt gedoceerd?"

Bij het beantwoorden van deze vraag ga

ik ervan uit, dat het politieonderwijs

niet alleen voorbereidt op de bestaande

praktijk, maar tevens mogelijkheden

biedt om in die praktijksituatie verande-

ringen aan te brengen.

Moet de politieman in de praktijk na-

denken over zijn gedrag en over het ge-

drag van zijn kollega's? Of zelfs over

het gedrag van zijn superieuren?

Ja natuurlijk. En daarom moet hij al tij-

dens de opleiding leren om na te den-

ken, om kritisch te zijn.

Moet de politieman verantwoordelijk

zijn voor zijn handelen? Moet hij zich

ook verantwoordelijk weten?

atuurlijk. De politieman is geen

marionet die zich achter orders enz.

mag verschuilen. Kritisch-zijn houdt

voor hem ook in: verantwoordelijk-

zijn. Daarom moet op de politieschool

niet alleen geleerd worden wat bevoegd-

heden zijn, maar ook dat de politieman

zelf verantwoordelijk is voor het al dan

niet gebruiken van die bevoegdheden.

Moet de politieman in de praktijk kun-

nen kiezen uit verschillende oplossings-

mogelijkheden?

Ja, want als er geen alternatieven zou-

den zijn, hoe kan dan verwacht worden

dat de politieman kritisch is en zich ver-

antwoordelijk voelt. Daarom moet tij-

dens de opleiding de mogelijkheid gebo-

den worden, dat de politieman-in-wor-

ding leert kiezen en weet dat er niet één

alleenzaligmakende oplossing voor een

bepaald probleem is.

Moet de politieman respekt opbrengen

voor zijn medemens?

Dat lijkt heel moeilijk en dat is h~ ook.

Toch moet de medemens met eerbied

benaderd worden. Daarom moet in het

politieonderwijs gewaarschuwd worden

voor het cynisme, de minachting, het

patermalisme, het belerende enz.

Moet een politieman rechtvaardig zijn?

Het lijkt vragen naar de bekende weg,

maar het begrip 'rechtvaardigheid'

komt nauwelijks voor in het politie-

woordenboek. Het is zo'n verheven

woord. Maar juist de politieman - be-

laden met macht - moet zich ervan be-

wust zijn dat dat juist vraagt om een

rechtvaardig-zijn. De opleiding moet

hem daarmee vertrouwd maken.

Betrokkenheid

Moet de politieman de medemens met

liefde benaderen?

Dat is wel heel moeilijk maar toch zou

het geprobeerd moeten worden. Liefde

vraagt meer dan respekt en rechtvaar-

digheid; het vraagt ook betrokkenheid.

De politieman mag zich best betrokken

voelen bij zijn medemens en diens pro-

blemen. Dat hij daardoor niet ten onder

mag gaan, spreekt vanzelf. Daarom

moet hem geleerd worden zich betrok-

ken te voelen en toch zichzelf te blijven.

Daarnaast moet de politieman weten,

dat de vrijheid een hoog goed is, dat de

waarheid van groot belang is en dat

goedheid en aangenaamheid door ieder-

een wordt verlangd. Ook deze begrip-

pen mogen best eens in het politieonder-

wijs aan de orde komen.

Kortom: de ethiek moet op wat voor

wijze dan ook een plaats krijgen in het

politieonderwijs. En dan niet alleen be-

trokken op situaties waarin geweld

wordt toegepast. Want - zoals uit het

voorgaande mag zijn gebleken - de

ethiek bestrijkt meer dan alleen het ge-

weIdsterrein.

Ethiek moet plaats krijgen
in het politie-onderwijs

17
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What's in a name?

Bergen

Goede vangst op
pag. 22

Vergadering van pag. 27

Bossche groepscommandanten

pag. 22

AI-AI-AI-AI!
De grote baas was weer
even helemaal in z'n
oude doen. Terug naar
Dedemsvaart. Met de

paardetram. pag. 24

. ",

~~G';

~0
...:.=.--

't-'J.

wonDER OP WIELEn

RP-kapel

blaast

flink

in debus
Noteren: Politie
Muziek Show
1981 op 17 okt.
a.s. in Arnhem.
Komt allen om
het muziekte-
verzuimpercen-
tage te drukken.

pag. 24

'#

I'm
a lonely

cowboy
Lucky Luke kreeg

kollega's aan de
waterkant.

Op Urk en in de
Alkmaarse wateren .

Als de kat van

huis is ...

Fullspeed

pag. 20 en 24

Steengoeie

buro-mop

voor de

kommandant

van

Loon-naar-

Werken.
pag. 21

En weer deed de slang van zich
spreken. Nu in het Friese
paradijs. pag. 25

moMEntopnaME

Brabants bruidje kreeg
het met de ME aan de
stok. Op 'n vrijdag.

pag. 25
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- info intel'n - info intel'n - info intel'n

Oude koe uit de

sloot gehaald

tussen Alkmaar en Amster-

dam lag te verdrinken. Met

een touw werd de kop boven

water gehouden, tot de

komst van de kollega's Helè-

ne Brink, Henk Smit en

Marco Visser van de groep

Heiloo en de eigenaar van

het beest, die met zwaarder

reddingsmateriaal onderweg

waren. Na enig gewurm on-

der schrikdraad en gepast

traktor-geweld, kwam het

dier weer op het droge, waar

het door de vriendinnen uit

de wei nieuwsgierig werd

ontvangen. (AH)

ALKMAAR. - Moegestre-

den en berustend, met de

kop en een deel van de romp

nog net boven water, troffen

René Sandvliet en Alex

Eigenraam van de verkeers-

groep Alkmaar het koebeest

aan. Machinisten van de

langsdenderende treinen had-

den de meldkamer van het

distrikt Alkmaar laten weten,

dat het dier in een watering

naast de spoorbaan ergens
Met moeite de kop boven water gehouden.

Enig sleepwerk. Op het droge.

Laatste beletselen. Tussen vriendinnen. (Foto's Ronaid Kool)

20
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Steen goeie mop

BREDA. - De commandant

van de groep Loon op Zand

moet vreemd hebben opgeke-

ken toen hij na terugkomst

van vakantie zijn presse-

papier vervangen zag. In

')

plaats van de wat groot uit-

gevallen kiezelsteen op de

papieren in het bakje 'in en

uit' lag er nu een steenklomp

van 50 à 60 kilogram op de

stapel processen-verbaal van

lichte overtredingen en zware

misdrijven.

"Daar iedereen deze grap kon waarderen wilden wij, perso-

neel van de groep, op deze manier er bekendheid aan

geven."

o r!JIEJ ~ Dft:ftvf!rIlmJ Dft:ftvf!rIlmJ 0

'Dan zit er buiten

iets goed fout!'

DORDRECHT. - De stad

Dordrecht ontleent haar be-

kendheid niet alleen aan haar

rijke historie. Natuurlijk

heeft de geschiedenis er mee

te maken: de oudste stad van

Holland, de eerste vrije

staten vergadering, de natio-

nale synode, de gebroeders

De Wilt, een heel stel leuke

schilders, enzovoort. Zoiets

poets je niet zomaar weg. In

die stad is de groep Parket-

politie van de Rijkspolitie ge-

huisvest in een heus paleis.

De meeste mensen gaan aan

die mededeling voorbij. An-

deren, minder goedigen, zijn

echter op de hoogte. In dat

paleis krioelt het van de

(vice-Ipresidenten, officieren

van justitie en andere hoog-

waardigheidsbekleders. Wij

van de parketpolitie voelen

ons bevoorrechte vogels dat

wij vrijwel dagelijks over de

drempel van dit gebouw mo-

gen stappen. Drempelvrees

hebben wij echter allang niet

meer. U vindt die vrees over-

dreven? Maar u werkt waar-

schijnlijk ook niet in zo'n

paleis. Nou gebiedt de eer-

lijkheid te zeggen dat het

best meevalt om daar te wer-

ken. De jongens en meisjes

die het bevolken, zijn allen

lid van de gestampte pot.

Wij vormen - om zo te zeg-

gen - één grote familie.

Boze tongen beweren, dat

wij-van-het-paleis het hoog

in onze bol hebben. Zij wen-

sen dan ook niet te spreken

van een paleis, maar over

een doodgewoon huis; een

tuin-en keuken rechtbank.

In het paleis is men zeer vrij-

gevig. De dagen, weken,

maanden, jaren vliegen als

verse broodjes de deur uit.

Hoewel ... soms krijg ik

wel eens de indruk, dat onze

afnemers buitengewoon te-

vreden zijn over de honore-

'#

Informatie. (Foto Brabants Dagblad)

Wat is er
aan de hand?

zal de plaats innemen van

een politieman met een op

en neer bewegende hand als

zich in Nuland een obstakel

voordoet. Heutinks ervarin-

gen met het bord noemt hij

uitstekend: "De automobilist

weet nu tenminste wat er aan

de hand is en bovendien

bespaart het mankracht."

(JH)

EINDHOVEN. - Nulands

commandant A. Heutink

heeft een stukje gereedschap

aan zijn surveillanceauto's

toegevoegd. Een oranje re-

flekterend bord met de op-

schriften 'Ongeval' of 'File'

ring. Dan mijmer ik wel eens

over de tijd dat pikken van

een fiets nog beloond werd

met acht of negen maanden.

Vandaag de dag lijkt zo'n

uitspraak absurd. Maar als

je eigen fietste weer eens

foetsie is, wil je de grenzen

van die absurditeit wel eens

verleggen. Persoonlijk ben ik

dan geneigd voor de her-

invoering van de doodstraf

te pleiten. Gelukkig wordt er

naar mij meestal niet ge-

luisterd. Via de keukenmeid

heb ik gehoord dat ze voor

ons een nieuw paleis willen

gaan bouwen. De zaken bin-

nen ons bedrijfje blijven

crescendo gaan. Er zit, lijkt

mij, buiten iets goed fout.

(J. M. s. van Beerden).
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Patroon zoek

HARLINGEN. - Omdat de

opleidingsschool in Harlin-

gen nog steeds zit met een

afgekeurde schiet-

akkommodatie, reizen de

adspiranten op geregelde tij-

den naar de vliegbasis Leeu-

warden. Defensie ziet de

noodzaak van een goede

schietopleiding in en heeft de

altijd drassige baan met

enkele kubieke meters zand

'drooggelegd' .

Juist in deze zandwoestijn

verloor een schutter een van

zijn patronen. Zoeken bleef

zonder resultaat. Enkele kol-

lega's van de ongelukkige

wisten echter te vertellen, dat

de Koninklijke Luchtmacht

niet alleen beschikte over

F-16's, maar ook over

'kopermagneten' , waarmee

verloren geraakte patronen

en lege hulzen kunnen wor-

den opgespoord. De beheer-

der van de schietbaan, Klu-

De naam zei het al

BREDA. - De naam op het

hek voor de schuur in

Raamsdonkveer waar perso-

neel van de groep en de dis-

triktsrecherche onlangs een

inval deed, had bij nader in-

zien meer te vertellen dan de

argeloze passant zou denken.

Het paardje in draf en het

What's in a name?

adjudant Postma, stelde de

detektor voor deze gelegen-

heid graag ter beschikking

van de adspirant. Vergezeld

van goede raadgevingen van

docenten en kollega-

leerlingen tastte hij met het

loodzware gewicht de baan

af. Zoals te verwachten bleef

ook deze aktie zonder resul-

taat.

Klasseleider K. Hoekstra

bleek, ondanks zijn jaren-

lange verblijf op de oplei-

dingsschool, de praktijk nog

niet geheel vergeten. Zijn ak-

tiviteiten leidden - zonder

gebruik van technische hulp-

middelen of het toepassen

an listige kunstgrepen - tot

opsporing van het verloren

kleinood. (GMK)

opschrift 'Fullspeed' zou

kunnen duiden op een

onderkomen voor paarden of

de huisvesting van een ma-

nege. Niets was minder

waar. Na de inval werden de

duistere bedoelingen van de

naamgever duidelijk met het

bord met opschri ft. De

'paardestal' bevatte namelijk

een am fetaminefabriek .

(SGM

Een 19-jarige Duitser was te

ver in zee gegaan en in moei-

lijkheden geraakt. Twee man

van de strandreddingsbrigade

begaven zich aan een lijn te

water om te proberen de

'Engelandzwemmer' te berei-

ken. De Duitser was echter

al zover van het strand dat

de lijn te kort was. De red-

ders waagden zich zonder

lijn verder in zee. Een van

hen zag kans de Duitser te

pakken te krijgen, maar de

andere kon het strand niet

------------------------------------1 meer bereiken. De boot van

de Vrijwillige Reddingsbriga-

de kon vanwege windkracht

5 niet uitvaren. Surveilleren-

de bereden en ontdekten de

man in moeilijkheden. Van

Eekelen en Schröder bedach-

ten zich niet en stuurden hun

paarden door de branding.

Het gelukte Van Eekelen om

met Victor in kerend tij de

man zwemmend te bereiken

en hem op het strand te

brengen. (MJdL)
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Twee kwartjes

LEEUWARDEN. - Er

daalde een brief van Tante

Po neer op het buro van de

groepscommandant. De giro-

dienst had nog geld tegoed

tand erin. Twee kwartjes.

Of dat bedrag even gestort

kon worden. De groepscom- .

mandant haalde z'n schou-

ders op. Het ging namelijk

helemaal niet om schulden

van zijn groep, maar om die

van een groep die reeds in

1974 was opgeheven. De ad-

judant vertelde dat in een

briefje aan de PTT.

Paarden die

zwemmend redden

ALKMAAR. - De paarden

Victor en Danny en hun be-

rijders C. A. van Eekelen en

J. Schröder van de bereden

groep Bergen hebben ge-

schiedenis gemaakt. Op 17

juli zwommen zij door de

branding zo'n tweehonderd

meter de zee in om een Ber-

genaar te redden.

Een paar dagen later ging de

telefoon. De PTT in Leeu-

warden zat met het netelige

probleem van de schuld. Wie

zou dat betalen? De groeps-

commandant haalde opnieuw

I zijn schouders op en gaf de

man het telefoonnummer

van de comptabele van de

Algemene Inspektie.

Even later: telefoon van de

Algemene Inspektie, afdeling

comptabiliteit. Of de adju-

dant zo vriendelijk wilde

zijn, de twee kwartjes met

een girobiljet (kosten één

gulden) over te maken naar

de Postcheque en Girodienst.

De groepscommandant

schudde zijn hoofd.
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Wie nu niet meer

wil studeren . . .

BREDA. - Er schijnt in

Breda nogal aan getrokken

te moeten worden om men-

sen aan het studeren te krij-

gen. Met schone beloften en

mooie woorden worden kur-

sisten voor het politie-

diploma B geronseld. De

omslag voor het materiaal

dat voor de B-kursus wordt

gebruikt, stelt in het voor-

uitzicht hoe de inzet beloond

zal worden.

(SGMW)

langs de

~

weg gezien

Het eind

Politiefotograaf Hans Vos-

sen trof in Nieuwegein een

verkeersbordenkombinatie

aan die hem meteen naar de

kamera deed grijpen.

Kritisch AVRO-lid Cor van

der Laak zou zeggen: "Van

die dingen, ja!"

einde
fietspad

KOi,PS IWKSPOllTIE
DISTJUf.T BREDA
OPLEIDING ~NVORMING
8-~UKSUS 81-12.-13

Tekening: De Feijter

Rij rustig

DRIEBERGEN. - De AVD

is het eens met de Neder-

landse Stichting Geluidshin-

der (NSG) en de inhoud van

haar folder 'Rij rustig, dat is

nog zuiniger ook'. In deze

folder gaat de NSG in op het

verkeerslawaai en wat de

weggebruiker er aan kan

doen om dat te verminderen.

Onderzoek heeft aangetoond

dat één en dezelfde auto, bij

gelijke snelheid" zowel 73 als

90 decibel kan produceren.

In dat laatste geval wordt de

auto veel lawaaiiger gebruikt

dan nodig is. Het zogenaam-

de 'sportieve' rijden maakt

gemiddeld vier maal zoveel

lawaai als normaal. Boven-

die~ is gebleken datde .nor-

'Pa-papaapaa',

RP-medewerking aan

vaarkursus Teleac

UTRECHT. - De stichting

Teleac zal gedurende het

eerste kwartaal van 1982 een

vaarkursus via TV en radio

uitzenden, die bestaat uit 12

TV-lessen en 12 of meer

radiolessen.

Voor de totstandkoming van

deze kursus is een adviesraad

gevormd, waarin ook de RP

te Water vertegenwoordigd is

en wel door de kollega's

L. A. Bakker en J. J. Anto-

nisse. De begeleidende tekst

voor de lessen wordt o.a. ge-

schreven door RPm-

redakteur Bert Huizing, die

oud RPtW-er is. (A)

male rijder na wat instrukties

nog 5 decibel stiller kan

gaan. De NSG geeft in de

folder een aantal tips en

hoopt daarmee te bereiken

dat de weggebruiker zich

geluidsbewuster zal gaan ge-

dragen. Rustig rijden, met

een laag toerental, is tegelij-

kertijd zuinig rijden.

Aan automobilisten en

motorrijders die wat al te

enthousiast langs 's Rijks

wegen rijden reiken de kolle-

ga's van de AVD sinds kort

de NSG-folder uit.

" Nederlandse Stichting voor

Geluidshinder, Postbus 381,

2600 1\J Delft.

Tel. 015-562723.

'#

.•en, flo'ers, .gepensioneerden

'"' en andere belangstellenden ,.' .

die 'goederen en doknrneatea ~,

" uit oude tijden kwijt willen "',
of die ideeën of initiatieven': .

VOORBURG. - De infor- .l hebben VOÓT de verwezelij- ,:,y
manten van het RP-magazine king van de>RP-geschiedl:n(s,"!.

hebben zich bereid verklaard .kurmen bij hen terecht. Bel"
spullen te verzamelen die .een .hem/haar wanneer een. bure',;,-i,'

plaatsje moeten krijgen In ': :verhuist of1emand met "no.:;, :.

het Rijkspolitie-museum. ,-. 'gaat oT anderszins afscheid ::;

Polit-ie- en burgerambtena- '_ ~mt., " -(AH)"'

Spullen voor het-

museum?

Bel de Info!

:..

.~'.~ . '-
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Vierde internationale

Politie-muziekshow

Antwerpse Politiekapel (Bel-

gië). De bekende 'Red

Hackle Pipe Band' zal op-

nieuw een kleurrijke bijdrage

leveren met een show in

Schotse kleuren, kleding en

klanken. Voor Nederland

komen de Rijkspolitiekapel

en het Gelders Politie-orkest

voor het voetlicht; evenals de

drumband van de Koninklij-

ke Marechaussee. Een spek-

takulaire show is te verwach-

ten van de Polizei-

Sportgruppe uit Wuppertal.

Kaarten kunnen worden

Onder andere zullen op- besteld bij Buro Voorlichting

treden: De Politiekapel uit van de Gemeentepolitie Arn-

Hannover (Duitsland) en de hem .."... ...•.•

ARNHEM. - Dit jaar orga-

niseert Buro Voorlichting

van de gemeentepolitie Arn-

hem in samenwerking met de

VVV's van Arnhem en de

Zuid-Veluwe voor de vierde

maal een internationale

Politie-muziekshow. Er zijn

avondvoorstellingen op 16 en

) 7 oktober a.s. in de Rijnhal

in Arnhem.

In gezelschap van de ge Rozenkoningin. (Foto Theo Ymker)

Algemeen Inspekteur

op bekend terrein

hesen. Het talrijke publiek

had vanaf dat moment de

gelegenheid de spullen van

politie en brandweer eens

van dichtbij te bekijken en

vragen en problemen aan de

politiemensen voor te leggen.

Overigens heeft het personeel

van de groep het die week

op sportief terrein nog erg

druk gehad. Er moest nog

worden kussengevochten bo-

ven de Dedemsvaart, gespuit-

voetbald, tobbegedanst,

mastgeklommen enzovoort.

Daartussendoor moest er

ook nog tijd worden vrij-

gemaakt voor toezicht op de

feestelijkheden, het regelen

van het verkeer en voor alle

andere politiezaken die on-

danks de feestelijkheden

gewoon doorgingen.

ZWOLLE. - Op 28 juli gaf

generaal Plattel in zijn ge-

boorteplaats Dedemsvaart

het startsein voor een open

dag van de Rijkspolitie. De

niet alledaagse aktiviteiten

van de RP in de ouderwets

ersierde Overijsselse ge-

meente maakten deel uit van

het programma van de De-

demsvariafeestweek die voor

de tiende maal was georgani-

eerd om burgers en buiten-

lui aan te trekken. Nadat de

Algemeen Inspekteur met de

distriktseemmandant Zwolle

en de groepscommandant

van Dedemsvaart per

'paardetram' waren aange-

voerd, werd de korpsvlag ge-

I i~
Rijkspolitiekapel in aktie tijdens de Politie-muziekshow 1980.

Beestenboel Van Reeden mobiel

(AH)

ZWOLLE. - Kollega's uit

Urk hebben het druk gehad

met dieren in hun

bewakingsgebied. Tweemaal

in een week hebben ze zich

als cowboy moeten presente-

ren, omdat grappenmakers

het hek van een wei hadden

opengezet. Op aandringen

van buurtbewoners verwij-

derden ze ook nog een ge-

vaarlijke kraai. Het beest

had het vooral gemunt op

jeugdige Urkers, die daar-

door niet meer buiten durf-

den te komen. (CAvdH)

BILTHOVEN. - Flo'er Van

Reeden van de Verkeers-

school in Bilthoven heeft op

het opleidingsinstituut een

voertuig achtergelaten dat de

herinnering aan de oud-

adjudant nog lange tijd in

stand zal houden.

Onlangs maakte adjunkt-

direkteur J. Kamp een testrit

met het open model, dat in-

middels de naam

VANREEDENMOBIEL

heeft gekregen.

Goed wagentje voor die prijs.

24
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eigenaar J. van Dijk, wachtmeester A. Koldewijer en

'het monster'. (Foto Friesch Dagblad)

GSA .gekraakt meesters reden toch maar

door, in de hoop met het rij-

dende slangenhuis het

groepsburo te kunnen halen.

Toen de nieuwsgierige slang

tussen de voorstoelen door in

het voorkompartiment was

gekropen, leek het de politie-

mensen toch maar beter de

GSA te verlaten. Zij parkeer-

den de auto op de stoep en

waarschuwden de dierenarts,

die een fles ether in de wa-

gen uitgoot om de slang te

bedwelmen. Het dier bleef

echter aktief.

Pas de volgende morgen zag

de l7-jarige eigenaar J. van

Dijk uit Staveren kans de

slang achter het dashboard

vandaan te peuteren en kon

de GSA weer worden

gebruikt. (PB)

LEEUWARDEN. - Twee

dagen lang heeft een slang

een GSA van de groep

Hemelumer Oldeferd in het

Friese Koudum bezet gehou-

den. Het anderhalve meter

lange dier, een Russische

rattenvreter, was vanaf een

schip ontsnapt en in de

volkstuintjes van Staveren

door bonenplukkers aange-

troffen. Zij slaagden erin het

beest te vangen en in een

doos te krijgen.

RP-personeel nam de doos

over om deze naar het

groepsburo in Koudum te

brengen. Onderweg slaagde

de rattenvanger uit de doos

te ontsnappen. De wacht-

BREDA. - Op 7 augustus

trouwde in Diessen wacht-

meester Ad Proost (groep

Hilvarenbeek) met zijn

Esther van Stokkum.

Het huwelijk van de ME'er

uit het Bredase peloton is

aan de bewoners van Diessen

niet geheel onopgemerkt

voorbijgegaan. De komplete

groep waarvan Ad deel uit-

maakt was aanwezig om het

feest enige luister bij te zet-

ten. Met een versierde ME-

wagen werd het paar eerst

naar het gemeentehuis en

daarna naar de kerk ver-

voerd. (SGMW)

Nieuw groepsburo

8rederwiede

commandant Honcoop, die

het op zijn beurt in beheer

gaf aan groepscommandant

H. Boersema.

Op de dag van de officiële

ingebruikneming werd er te-

vens open huis gehouden; de

bevolking van Brederwiede

en IJsselham maakte daar

druk gebruik van. (vdH)

ZWOLLE. - Sinds 26 juni

kan de groep Brederwiede in

de kop van Overijssel be-

schikken over een nieuw

buro. Op die dag werd het

gebouw door ir. J. Lahuis

van de Rijksgebouwendienst

overgedragen aan distrikts-

Groepsburo Brederwiede.

• -c
•..~ ..W .

"

c:'(
r-trJO
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Flakkeese hovj's

slapen alleen

DORDRECHT. - Sedert

kort is er op Flakkee een

piketregeling voor hulp-

officieren van justitie. Men

kijkt er nog wel wat vreemd

van op, om voor een voor te

geleiden 26-er een opper te

moeten bellen die elders in

de regio zijn standplaats

heeft. Tot de regeling van

start ging, had het ambtena-

renreglement in zijn eenvou-

digste vorm gegolden: "De

ambtenaar kan zich nimmer

beroepen op de omstandig-

heid niet in dienst te zijn in

gevallen waarin zijn optreden

redelijkerwijze is vereist."

"Als eenvoudige wacht-

meester wist ik van het

bestaan van dit artikel nau-

welijks af", aldus kollega

Adrie Bijl. "Er waren

bovendien ook weinig om-

standigheden waarin mijn

optreden redelijkerwijs was

vereist" .

Van de ene dag op de andere

volgde echter voor hem ook

een bevordering tot opper-

wachtmeester. Op dat mo-

ment waren die omstandig-

heden er ineens wel, ervoer

Bijl: "In het begin is dat wel

even wennen. Je denkt dat

het erbij hoort. Bovendien

krijg je als kaderlid niet voor

niets zo'n dijk van een

salaris. "

Na enkele maanden raakte

voor hem de lol van die

funktie af. Een gezellige

avond met de buren bleek

niet meer te kunnen. Een

ontspannen avond uitgaan

ging ook tot het verleden be-

horen, terwijl ook het liefde-

leven er onder leed.

Het gevolg was wel, dat ook

deze opper na enige maan-

den niet meer dronk, niet

meer uitging en de nacht

doorbracht op het logeerbed.

De aldus gefrustreerde

kaderleden zochten elkaar

op. De minderheidsgroep

legde in een gespreksavond

hun grote probleem op tafel.

Na een maand kwam de

kaderpraatgroep met een uit-

geplozen piketregeling. De

ervaringen met het nieuwe

systeem zijn boven verwach-

ting: 60 procent van de

kaderleden drinkt weer en 75

procent gaat iedere vrije

avond op stap. Het nadeel is

inmiddels ook duidelijk: 80

procent komt na een avond

stappen boven z'n theewater

thuis en moet alsnog de

nacht op het logeerbed door-

brengen.

26

kort
&klein

gelezen

• Leiders van Britse
politiebonden en enkele kon-

servatieve leden van het

Lagerhuis hebben aan-

gedrongen op een hardere

aanpak van de rellen. (AD)

• Het werk van de Amster-
damse politie zou extra be-

taald moeten worden en het

korps zou met 1000 mensen

moete~ worden uitgebreid,

vindt de Amsterdamse afde-

ling van de Ned. Pol. Bond.

Het hoofdbestuur van de

PB heeft deze suggestie

overgenomen. Minister Wie-

gel wil wel praten over de

honorering, maar voor een

uitbreiding voelt hij niets.

(Volkskrant)

• Rijkspolitieambtenaren
Tijgen geen les in hart-

massage. Ze hebben zo zel-

den te maken met een geval

van hartstilstand, dat het

weinig zin heeft hen hiervoor

peciaal op te leiden, aldus

minister De Ruiter van Justi-

tie. (AD)

• Ir. J. W. Hoekstra is per

I augustus benoemd tot

direkteur van de politie-

verbindingsdienst. {NRC)

• Minister Wiegel vindt,
I dat het nieuwe politiepistool

Walther P 5 ook geschikt is

voor linkshandigen. (NRC)

• De Algemeen Christelijke
politiebond bespreekt bin-

nenkort het voorstel om

politie-officieren in industrie-

gebieden door bedrijven te

laten opleiden, zodat ze bij

rampen zelfstandig kunnen

optreden. (AD)

• Een aktiegroep heeft de
Rotterdamse officieren van

justitie verweten, dat zij

door een falend vervolgings-

beleid de politie frustreren.

'Handelaren in verdovende

middelen die meerdere malen

voor eenzelfde vergrijp wor-

den meegenomen, zijn de

volgende dag weer vrij en

staan de agenten uit te
lachen.' (AD)

• Londense geestelijken
hebben geprotesteerd omdat

de politie niet met hen wil

praten over een verbetering

van de verhouding tussen de

voornamelijk gekleurde be-

volking van de binnenstad en

de politie. (Trouw)

• De ministeries van Justi-
tie en van Verkeer en Water-

staat worden steeds vaker

aangesproken voor schade.

Bij het ministerie van Justitie

werden in 1978, '79 en '80

ongeveer 100 schadeclaims

ingediend, waarvan ongeveer

de helft betrekking had op

het optreden van de politie.

In vijftien gevallen werden al

bedragen van 200 tot 4000

gulden uitgekeerd. In totaal

werd tot nu toe f 25.000,-

betaald. (Nwe. Apeld. Crt.)

• Op rijksweg A-I heeft
een nep-agent flinke boetes

uitgedeeld. Hij droeg een

verouderd politie-uniform en

reed in een auto met een

bord 'rijkspolitie'. Hij had

het vooral gemunt op argelo-

ze buitenlanders. (NRC)

.• Minister Wiegel wil

bijstand Marechaussee in

Amsterdam handhaven.

(Ned. Staatscrt.)

RPm signaleert in dit rubriek-

je wat er in de pers over de po-

litie wordt geschreven. Voor

de juistheid van de inhoud

.blij veil de genoemde media

verantwoordelijk.
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Rookjijnietdanrook _

ikookniet

DEN BOSCH. - Omdat bij

een vergadering van staf en

groepscommandanten van

het distrikt 's-Hertogenbosch

de diskussie over 'Wel of

niet roken' niet tot een voor

alle partijen bevredigende

oplossing leidde, nam de

distriktscommandant een

beslissing. Hij verzocht de

deelnemers hem schriftelijk

hun keuze te laten weten:

niet roken, rookpauzes inlas-

sen of rook-maar-raak. De

reakties leidden niet tot veel

duidelijkheid. Om over

opofferingsgezindheid ten

aanzien van de (niet)rokende

medemens maar niet eens te

spreken. Uiteraard waren er

de ongevraagde adviezen aan

anderen:

- een niet-rokende deel-

nemer stelde voor rook-

pauzes in te lassen. Hij was

bang dat nikotine-

verslaafden anders de ver-

gadering niet meer zouden

bezoeken!

- een oudere groeps-

commandant met jaren

rookervaring vond, dat een

groepscommandant er in ie-

der geval tegen zou moeten

kunnen, omdat hij in zijn

funktie ook moeilijk zou

kunnen wegblijven bij een

brand met grote rook-

ontwikkeling.

- een jonge (rokende)

groepscommandant dacht,

dat er zou moeten worden

gewerkt aan een 'uniform

rookgedrag' door bij de se-

lektie voor de funktie van

groepscommandant reeds re-

kening te houden met het

feit of de ambtenaar wel- of

niet-roker is.

In de staf van het distrikt is

uitgebreid gesproken over

het onderwerp. De vergade-

ring zal worden voorgesteld

gekombineerde rook- en

plaspauzes in te lassen. Blijft

de vraag of er dan geschei-

den toiletten moeten komen.
(JH)

Gemakkelijker

aanspreekbaar

ALKMAAR. - 'In de nood

leer je je vrienden kennen',

luidt een spreekwoord dat in

het bewakingsgebied van de

groep Uitgeest weer opgeld

doet. Daar rijdt, als-we de

groepscommandant mogen

geloven, sinds kort een op-

vallende patrouille bromfiets-

met-zijspan met een

maximum snelheid van 25

kilometer per uur. Deze snel-

heid, die door de nood tot

bezuinigen wordt voorgehou-

den geldt als de voordeligste.

Nieuw wapen?

DRIEBERGEN. - De

Rijkspolitie te Water had het

nogal druk met de schippers-

blokkade. Kranten en week-

bladen brachten verslag uit.

Ook de NRC was in Terneu-

zen. De verslaggever deed

een ontdekking:

'Men kijkt toe hoe twee grij-

ze boten van de Rijkspolitie

te Water niet geheel duidelij-

ke manoeuvres uitvoeren en

hoe een rubber speedboot je

met twee jonge politieborsten

het kijkgenot verhoogt door

kennelijk doelloos door het

zilte water te razen'. (CD)

Ze heeft nog een plus: de

politieman blijft langer 'in

het zicht' en dat heeft weer

tot gevolg dat hij gemakke-

lijker 'aanspreekbaar' is voor

het publiek.

Gra(a)fwerk

AMSTERDAM. - Een hete

juni-middag, nogal broeierig.

De uitgestorven hoogvlakte

van Ruigoord ligt er ruiger

en verlaten er bij dan ooit.

De man van de recherche-

groep Amsterdam tuft in zijn

Fiatje richting hoofdstad.

Raampje open, genietend

van het zonnetje en het

weidse uitzicht.

Heel in de verte ontwaart hij

in de bush bush twee figuren.

Ze spitten. Om beurten han-

teren ze de schop. En dat bij

deze hitte ...

Dichter bij de weg staat een

auto, een beetje verscholen

achter een bosje.

De rechercheur, beroepshalve

argwanend, blijft het tweetal

met de ogen volgen.

Na een kwartiertje schijnt

het tweetal met het karwei

klaar te zijn. De man zeult

een oranje steekwagentje

mee naar de auto en de

vrouw draagt een schop, die

ze bij het ontdekken van

haar verspieder achter haar

rok probeert te verbergen.

Ze stappen gehaast in en rij-

den weg.

De rechercheur vindt dat nu

het moment is gekomen om

de nieuwsgierigheid te bevre-

digen. Na enig struinwerk,

dat gepaard gaat met nodig

vochtverlies, staat hij bij de

vers omwoelde aarde. Er

steekt een stukje hout uit de

grond. Om iets te markeren?

De wachtmeesters Peter en

Mick zijn snel met GSA en

schop bij de 'plaats delikt'.

Omzichtig wordt de grond

opnieuw verplaatst. De

wachtmeesters doen het

graafwerk; de LPD geeft

aanwijzingen met een hooi-

vork. Op ongeveer een meter

diepte stuitten ze op een de-

kentje. Voorzichtig wordt

het vrij van zand gemaakt en

met uiterste precisie open-

De kol/ega's D. Marcus en H. W. Jonkman in een

'aangepast vervoermiddel'.

geslagen. En daar lag-ie. Stil

en lief, maar 0 zo dood.

De drie politiemensen keken

elkaar aan. Voorzichtig werd

de deken weer toegeslagen

over het stramme lichaam

van Bello. De aarde ging op-

nieuw dicht boven de hond.

Het houtje markeerde zijn

laatste rustplaats.

(Noud de Bruin)
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Ons mam zei toen, dat er

maar meteen een nieuwe fiets

moest komen en dat was al

meteen dezelfde dag dat we

er op uit gingen en dat heb-

ben we dan ook gedaan. "

Nieuwe info's

Door het vertrek van kollega

J. C. de Groot is er plaats

voor een nieuwe info in het

distrikt Dordrecht. Voorlich-

tingsambtenaar J. van Dijk

zal de taak op zich nemen.

Hij is thuis te bereiken onder

tel. nr. 01835-1987.

In het distrikt Den Bosch

neemt voorlichter Jan Harm-

sen de infotaak over.

Harmsen is thuis bereikbaar

onder tel. nr. 04104-77664.

Adjudant Piet Bosma wordt

ons nieuwe kontaktadres in

Leeuwarden. Nieuws voor

het RPm voortaan bij hem

bezorgen. Zijn tel. nr. thuis

is 05100-83734.

J. G. J. van Soest in Drie-

bergen wordt de informant

van de RPtW. Zijn tel. nr.

thuis is 03402-37720.

U kunt hen natuurlijk ook

op het distrikts- C.q. staf-

buro bereiken.

'Van een oude kar

tot een nieuwe fiets'

DEN BOSCH. - Relaas van

een jongeman na een fietsen-

kontrole op een lagere

school:

"Aan elke fiets mankeerde

wel wat. Maar toen was ik

aan de beurt en aan mijn

fiets mankeerde nog wel het

meest van allemaal. Het is

een oude kar te noemen. Ik

kwam thuis en vertelde dat.
Ook de 'RP 15' dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTEL- roerpropeller
de ideale voortstuwing en besturing voor

PATROUILLE-, DIRECTIE- EN WERKBOTEN

ALGEMENE VERKEERSDIENST

Th. A. LEENDERS,
Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen

ALGEMENE INSPEKTIE DISTRIKT GRONINGEN tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03438 - 1 7686).

H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, DIENST LUCHTVAART
Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3,9726 AG Groningen P. H. J. E. BEEREBOOM,
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 68). tel. 050 - 133542 (thuis: 05945 - 1 2798). Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577

DISTRIKT ALKMAAR DISTRIKT 's-HERTOGENBOSCH tel. 020 - 174555 (thuis: 01725 - 1230).

M. J. DE LEEUW, G. J. HARMSEN RIJKSPOLITIE TE WATER
Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar Bureau: Vlijmenseweg 5OA, 5223 GW Den Bosch J. G. J. VAN SOEST,
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 25), tel. 073 - 21 51 15 (thuis: 04104 - 7 76 64). Bureau: Hoofdstraat 82,3972 LB Driebergen

DISTRIKT AMSTERDAM DISTRIKT LEEUWARDEN tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03402 - 37720),

P. GORISSEN, P. BOSMA, SCHOLEN:
8ureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Bureau: Noordersingel 100, 8917 BD Leeuwarden . . G EKKER

.tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 137073). tel 05100 - 48844 (thuis: 05100 - 837341. Opleidinqsschool Apeldoorn: . J. WENN ,
. Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

DISTRIKT APELDOORN DISTRIKT MAASTRICHT tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 085 - 81 0690).

W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, . Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
Bureau: Fauststraat 7,7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44,6221 BR Maastricht Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
tel. 055 - 66 0911 (thuis: 05206 - 7 87 221. tel. 043 - 54222 (thUIS: 04495 - 31 15). tel. 05178 _ 6541 (thuis: 05178 _ 59 81).

DISTRIKT ASSEN DISTRIKT MIDDELBURG Opleidingsschool Horn: J. N. VAN KOOTEN,
F. SCHOLTENS, J. L. F. MOENS, . Baexemerweg 1,6085 NR Horn (post Baexem)
Bureau: Tuinstraat 17, 9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14, 4331 BH MIddelburg tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 1471).
tel. 05920 - 2 1888 (thuis: 05920 - 5 11 74). tel. 01180 - 28085 (thuis: 01180 - 266661. Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:

DISTRIKT BREDA DISTRIKT NIJMEGEN P. S. G. VAN DE RIJKEN,
S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, 2e Tieflaarsestraat 2,4182 PE Neerijnen
Bureau: Heerbaan 42-44, 4811 MA Breda Bureau: 2° Walstraat 8-14,6511 LV Nijmegen tel. 04181 - 1682 (thuis: 073 - 4116 99),
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 1489). tel. 080 - 22 82 73 (thuis: 08879 - 28 28), Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,

DISTRIKT DORDRECHT DISTRIKT ROERMOND Soestdijkseweg 161 Zuid, 3721 AB Bilthoven
J. VAN DIJK, STAFBURO VOORLICHTING, tel. 030 - 784848 (thuis: 030 - 762548).
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 0 31,6075 EB Herkenbosch Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
tel. 078 - 137444 (thuis: 01835 - 1987). tel. 04752 - 25 30. Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn

DISTRIKT EINDHOVEN DISTRIKT UTRECHT tel. 055 - 33 09 59

G. A. WONINK, A. C. J. SCHADDELEE, RESERVE RIJKSPOLITIE
Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven Bureau: Huis ter Heideweg 30, 3705 LZ Zeist P. G. VAN DER VLIES,
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 06). tel. 03404 - 1 98 21 (thuis: 03438 - 1 2865). Heemskerklaan 47, 8072 AB Nunspeet

DISTRIKT 's-GRAVENHAGE DISTRIKT ZWOLLE tel. 03412 - 44 44 (thuis: 03412 - 70 52)

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 - 41 3023), tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 1568),

Uitvoerige inlichtingen worden verstrekt door

En zo eindigt het dan:

"Van een oude kar tot een

nieuwe fiets. "

SCHOTTEL- Nederland b.v.
SATURNUSSTRAAT 89 - POSTBUS 809 - DEN HAAG

Telefoon 070-814731

noteren: naam, adres en telefoon van uw info !

U kunt bij uw info ook de spul/en kwijt voor
het RP-museum

28

Rp.org_RPM81_09_sep_nr.01_compri 272



Ffr&2LSP(j)RT
Dordtse RP'er

als rallyrijder

DORDRECHT. - Cor Buis-

sant des Amorie van de

meldkamer Dordrecht gaat

deel uitmaken van de équipe

die volgend jaar wil gaan

deelnemen aan de monster-

rally Parijs - Dakar.

Op I januari 1982 wordt

voor de vierde maal onder de

Eiffeltoren het startschot ge-

geven voor de tocht van

11.000 kilometer door de

woestijn van Noord-Afrika.

De rit naar Dakar zal onge-

veer drie weken duren. Als

het avontuur in de Senegale-

se hoofdstad tot een goed

einde kan worden gebracht

en de auto nog in een kondi-

tie verkeert dat er verder mee

kan worden gereden, wil de

bemanning proberen via de

westkust van Noord-Afrika

de terugtocht te maken.

Initiatiefnemers voor deel-

neming aan de rally waren

de Zwijndrechtse persfoto-

graaf Rob van Heijst en de

RP'er Cor Buissant. Dit

tweetal zal in ieder geval deel

uitmaken van de équipe.

Mogelijk dat politieman

Marcel Janssen uit Zwijn-

drecht als derde een plaats in

de auto zal krijgen. Het idee

om mee te gaan doen ont-

stond nadat Rob en Cor in

Orleans hadden gezien hoe

deelnemers aan een vorige

rally Parijs - Dakar op een

militair oefenterrein hun

klassementsproeven vol-

brachten. De aanschaf van

een nieuwe auto voor het

avontuur waarbij alles van

mens en voertuig wordt ge-

vraagd, werd echter een te

dure aangelegenheid. Daar-

om keken ze uit naar 'een

goed tweede-handsje'. Het

oog van Rob van Heijst viel

op een 19 jaar oude Land-

rover die na een grondige

opknapbeurt de rit zou kun-

Geboorte

Tot onze vreugde berichten wij U

de geboorte van de sportvereniging

rijkspolitie apeldoorn.

Wij noemen haar;

~

~~~:'.,.~
'~. ~~

=::'~-~ c 0 ~

De Landrover en de bemanning.

nen maken. Later kreeg men

de beschikking over nog een

auto van hetzelfde merk. In

een schuurtje in Mijnshee-

renland werden beide wagens

onttakeld, waarna ze de goe-

de onderdelen naar een gara-

ge in Zwijndrecht brachten

om deze tot een rallywagen

te laten assembleren. Het

chassis van beide wagens

bleek echter in een zodanige

slechte staat te verkeren, dat

eigenlijk een volledig nieuwe

werd gebouwd.

De rit zal ongeveer 50.000

gulden kosten, wat groten-

deels wordt betaald door

sponsors. Bovendien hopen

Cor en Rob door foto's en

tekst Nederland te berichten

over de tocht. Gedacht

wordt aan het meenemen van

een zender waarmee foto's

vanuit Afrika naar Neder-

land kunnen worden

gestuurd.

Er wordt nu nog druk

'#

(Foto Rob van Heijst)

gesleuteld aan de Landrover.

Binnenkort beginnen ze aan

proefrijden en oefenen op

zwaar terrein.

Apeldoorn,1 september 1981.

Het bestuur e.v. "RAP."

Verloskundige: Notariskantoor

de Graaf.

(JCdG)

Robby en Eric

braken rekord

EDAM. - De 2'12 jaar oude

Mechelse herder Robby van

wachtmeester Eric Bink-

huijsen (groep Edam) is met

een rekort aantal punten

door de Nederlandse Bond

van Diensthonden uitgeroe-

pen tot nationaal kampioen.

Uit de voorselektie kwam

Robby als de beste van 585

afgerichte politiehonden.

Hij

behaalde een puntentotaal

van 491 (alle kategorieën) en

brak daarmee een 30 jaar

oud rekord. Robby werd te-

vens eerste in de kategorie

Gehoorzaamheid.
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'Fotografie bij de Nederlandse Politie'

Drs. Chriet Titulaer, werkzaam bij Te-

leac en voornamelijk bekend door zijn

tv-optreden als kenner van ruimtevaart

en sterrekunde, heeft een boek geschre-

ven over 'Fotografie bij de Politie'. Het

boek is de eerste uitgave van een serie

over 'Toegepaste Fotografie'. De serie

beoogt de ontwikkeling in wetenschap

en techniek, waarbij de fotografie een

belangrijke en specifieke rol speelt, weer

te geven.

Kontakten met kollega Ted Jansen,

toen personeelslid van de technische re-

cherche in Den Bosch, resulteerden al

eerder in publikaties over fotografie bij

de technische recherche en over het fo-

tografische werk bij de Dienst Lucht-

vaart van de Rijkspolitie in het maand-

blad 'Foto'. Op het spoor gezet door

Jan Plompen, eveneens van de techni-

sche recherche in Den Bosch, maakt de

auteur in 'Fotografie bij de Politie' een

rondgang langs de technische recherche,

de AVD en de Dienst Luchtvaart. Hij

bezocht daarvoor de herkennings- en

opsporingsdiensten van de gemeentepo-

litiekorpsen van Arnhem, Enschede en

Rotterdam. Ook was hij te gast op de

rechercheschool in Zutphen en bij het

FOTOGRAFIE
BIJ DE POLITIE

Chriet Titulaer
-- -'

5:'2
KluwerTechnische Boeken

'Fotografie bij de politie', - een uitgave van Klu-
wer Technische Boeken - is in de boekhandel ver-
krijgbaar (prijs f 29,50).

J

Gefotografeerd met een 'onzichtbare' flits.

Gerechtelijk Laboratorium in Rijswijk.

De zestien hoofdstukken (127 pagina's)

geven veel meer informatie over het

werk van de politie dan de titel van het

boek doet veronderstellen. In een duide-

lijke tekst - Titulaer schrijft zoals hij

praat - verschaft hij de lezer een helder

beeld van een deel van het politiewerk.

Het biedt enig inzicht in de organisatie

van de Nederlandse politie, het vertelt

over de taak van de landelijke diensten,

het gaat in op de funktie van bijvoor-

beeld een Gerechtelijk Laboratorium en

laat veel zien van het sporenonderzoek.

Het 'waarom', de problemen in tech-

nisch en menselijk (privacy) opzicht, de

technieken en het nut van de politie-

fotografie krijgen de aandacht van de

schrijver. Hij verhaalt van de werkwijze

bij de registratie van verdachten, de

konfrontatie, de identifikatie en be-

schrijft de roodlichtfotografie. In het

hoofdstuk 'Foto's in de Nacht' brengt

hij de resultaten van zijn experimenten

met de onzichtbare flits in de openbaar-

heid. Het geheel bevat veel fotomateri-

aal (vier pagina's kleur) uit politiear-

chieven en van de auteur, die zelf ver-

woed amateur-fotograaf is. Voor twee

fraaie luchtopnamen van RP-fotograaf

Wim Schermer (Diluva) is apart plaats

ingeruimd. 'Fotografie bij de Politie' is

een goed boek. Het is aan te bevelen

voor lezers die meer willen weten over

het werk van de technische recherche en

opsporingsdiensten. (AH)

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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Ploorke had z'n lesje
vergeefs geleerd

Mijmeren over die

'goeie ouwe landgroep'
(deel 111)

De bekende AVD'er Paul Meij-

ers is zijn Rijkspolitieloopbaan in

de jaren '50 begonnen op zo'n

'goeie ouwe landgroep' in de

Peel. Peeldorp heette zijn een-

manspost die tot de groep Zand-

gat behoorde. De namen van de

dorpen zijn gefingeerd. Net als

die van de mensen die Paul in

zijn 'mijmeringen over toen' een

rol laat spelen. Overeenkomsten

met personen en situaties lijken

echter niet uitgesloten. Paul

Meijers vertrouwde zijn herinne-

ringen eerder toe aan het A VD-

Personeelsorgaan Pers Alex.

Wat voorafging

De komst van Rijkspolitieman Peer naar Peeldorp
had een totale omwenteling van de bestaande ver-
houdingen tot gevolg. Voor Peer's vestiging in de
kleine gemeenschap hadden de Peeldorpers. onder
aanvoering van burgemeester en pastoor, hun eigen
zaakjes kunnen klaren. Op de laatste kermis was de
zaak echter grandioos uit de hand gelopen. De
kloppartij die er was geweest had tot gevolg gehad
dat de dokter overuren moest maken en de kaste-
leins zonder glaswerk en meubilair kwamen te zit-
ten. Burgemeester en distriktskommandanten von-
den dat er een politieman moest komen. De komst
van de vertegen woordiger van het wereldlijke gezag
was voor 'mijnheer pastoor' een volkomen verras-
sing. Hij voelde zich gepasseerd omdat hij buiten
die besprekingen was gehouden. Bovendien be-
schouwde hij de ingreep van de overheid als een
aantasting van z'n autoriteit. Toen hij over de
eerste teleurstelling heen was kwam de volgende
klap. Hij had er tenslotte vrede mee dat een politie-
man zich zou vestigen, maar dan moest het een ge-
zagsgetrouwen kerkelijk denkende man zijn, vond
hij. Maar de politieman die aan Peeldorp werd toe-
bedacht was niet zo'n type. Hij maakte het zich
nogal moeilijk door na te denken waar hij mee be-
zig was. Hij had geen zin om overal 'ja' en 'amen'
op te zeggen. En ... hij ging niet naar de kerk. Na
het treffen tussen de jeugd en de politie bleef de
konfrontatie tussen het kerkelijke en het wereldlijke
gezag ook niet uit. Het begon allemaal toen Bartje
huilend thuiskwam. Die kwam letterlijk met de bil-
len bloot. Het witte vel was getekend door rode
striemen die later een blauwachtige kleur aanna-
men. Meester Staats had hem goed geraakt ...

Door zijn bemoeienissen met de mis-

handelde Bartje was Peer nogal laat

thuis. Hij was juist bezig de resten van

de verpieterde prak naar binnen te wer-

ken toen er gebeld werd.

Floorke, de vader van Bartje, stond met

de pet in de hand op de stoep. De

wachtmeester vroeg de man binnen te

komen en bereidde zich voor op de

funktie van klankbord voor Floorkes'
verontwaardiging. Tegelijkertijd zocht

hij naar een mogelijkheid om meester

Slaats toch nog enigszins in bescher-

ming te nemen.

Het onverwachte van het beroep van

politieman sloeg opnieuw toe. Floorke

kwam zeggen dat hij als vader niet wilde

dat er een 'perces' werd gemaakt. Hij

was niet bereid aangifte van mishande-

ling van zijn zoon te doen. Hij verleende

ook verder geen medewerking. Voor

hem was de zaak afgedaan.

Floorkes' verhaal kwam er onzeker uit.

De man sprak zacht en aarzelend en

keek schichtig om zich heen.

"Als je me nou belazert", dacht de

wachtmeester. Er ging hem een lichtje
op.

" Bende gij soms bij meneer pastoor ge-
weest. "

Peer keek Floor aan die zwijgend zijn

sokken bestudeerde. "Zo Floorke", de

wachtmeester was nijdig, "je hebt je les-

je zeker van hem geleerd?!"

'atuuriijk was Floorke kwaad geworre

toen-ie Bartjes' blote achterste had ge-

zien. Natuurlijk was het goed dat moeke

de wachtmeester erbij had geroepen. De

spontaniteit van 'Da's toch te gek' had

z'n vaderlijke gevoelens danig aange-

wakkerd.

'ahet eten was hij bij de pastoor geroe-

pen. De indrukwekkende oude geestelij-

ke had hem streng toegesproken. De

woorden hadden z'n gevoelens onaan-

genaam veranderd. Angst was in de

plaats gekomen van boosheid.

"De school is eigendom van de kerk

Floor", de pastoor had hem doordrin-

gend aangekeken. " Wat op de school

gebeurt is een zaak van de kerk en dus

van mij, begrijp je dat?"

Floor had uiterlijk duidelijk, maar in-

wendig onzeker geknikt.

"Daarom", was de pastoor verder ge-

gaan, "heeft de politie helemaal niets

met deze kwestie te maken. Die regel ik.

Je gaat naar de wachtmeester, je zegt

dat je geen aangifte doet en dat je niet

wilt dat er verbaal wordt gemaakt", had

hij Floor opgedragen.

Onderweg van de pastorie naar het huis

van de wachtmeester had er in Floorkes'

binnenste een hevige strijd gewoed.

Moest je doen wat je innerlijk je ingaf

of moest je je daarvan laten weerhou-

den door duistere angstgevoelens?

Toen hij bij de wachtmeester op de

stoep was aangekomen bleek de angst

voor meneer pastoor en meester Slaats

beduidend zwaarder te wegen dan de op

recht gestoelde argumenten van de

wachtmeester.

" Wij wonen hier en m'n keinders zitten

op die school", verontschuldigde hij

zich zwakjes.

De wachtmeester deelde Floorkes'
angsten in genen dele. Hij vroeg Floor

om meneer pastoor te gaan vertellen dat

er wél proces-verbaal tegen meester

Slaats zou worden opgemaakt. "Zeg

maar dat de wachtmeester ambtshalve

kennis heeft genomen van een misdrijf

waarvoor geen aangifte vereist is; dat

meneer pastoor niet alleen de dienst in

Peeldorp uitmaakt en dat hij in deze des

wachtmeesters rug op kan", liet Peer

zich gaan. Meteen erna: " Zeg het maar

anders Floor. Vertel meneer pastoor

maar dat ik ambtshalve, goed onthou-

den ambtshalve, proces-verbaal op-

maak. Dan snapt hij het wel. Laat de

rest maar aan mij over. Geef mij overal

de schuld maar van. Jij hebt je lesje net-

jes opgezegd en kunt er verder ook niks

meer aan doen. "

Die avond nog rinkelde de slingertele-

foon bij Peer thuis. Of de wachtmeester

even bij meneer pastoor wilde komen.

De politieman schoof zijn stropdas om-

hoog, strikte z'n veters en trok z'n tu-

niek aan. De oude pastoor was een ge-

vestigde autoriteit. Een verzoek van

hem te negeren zou als ongepast uitge-
legd worden.

In de statige, wat zwak verlichte kamer,

deed meneer pastoor het verhaal dat

Floorke een paar uur eerder had moeten

aanhoren. De uitwerking ervan verschil-

de echter aanmerkelijk. De standpunten

en de argumenten van de geestelijke en

de politieman stonden haaks op elkaar.

Het gesprek verliep in een onaangename

sfeer. De wachtmeester raakte meer en
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meer overtuigd dat macht die misbruikt

wordt bestreden moest worden. Thuis,

in de stoel in het donker, dacht hij na

over wat èr die dag was voorgevallen.

Hij hoorde z'n klasse-instrukteur, die

hem had opgeleid voor het politie vak,

zeggen: "Ons Strafrecht kent misdrij-

ven en overtredingen. Misdrijven staan

in het tweede boek, maar je herkent ze

ook omdat ze in het algemeen indruisen

tegen het rechtsgevoel." Als dat waar

was kon het rechtsgevoel van de Peelsen

niet gediend zijn met een vorm van

status-recht, bedacht Peer.

Hij kwam tot de slotsom dat hij na A nu

B moest zeggen. Bij de bewoners van de

Peel - simpel, maar verdomd eerlijk -

zou zeer terecht een stille minachting

voor hem ontstaan als hij zich zou laten

kennen als vazal van onredelijkheid. Er

zat natuurlijk wel wat risiko voor hem

in, maar dat risiko zou hij nemen. Het

was een van die bijzondere kenmerken

van zijn beroep, nietwaar?

De andere dag, een eindje na twaalven

toen de kinderen al weg waren, stond de

wachtmeester in de gang van de school

van meester Slaats. Peer legde de onder-

wijzer, die hem in de gang was tegenge-

komen, uit dat hij met hem wilde pra-

ten. Hij wilde een verklaring van de

meester omdat hij verdacht werd

van ... en dat hij het voorwerp waar-

mee het misdrijf was gepleegd, de aan-

wijsstok, in beslag wilde nemen.

Meester Slaats, gesteund door het over-

wicht dat hij op de Peelsen had; maar

bovenal door het gesprek met meneer

pastoor, voelde niet veel voor de plan-

nen van de Rijkspolitieman. Breeduit

posteerde hij zich in de deuropening

naar het leslokaal. Hij lichtte toe dat de

school zijn school was. De wacht-

meester had geen enkel recht daar bin-

nen te treden zonder de toestemming die

hij, overbodig nader aan te duiden,

beslist niet zou geven.

De wachtmeester op zijn beurt legde uit

dat de school geen deel uitmaakte van

een woning en dat hij als opsporings-

ambtenaar wel degelijk ter opsporing

het recht had te handelen zoals hij met

zichzelf was overeengekomen te doen.

De zelfverzekerde onderwijzer leek niet

onder de indruk, maar schrok zich lam

toen Peer met enige stemverheffing liet

weten dat de meester een zwieper kon

verwachten als hij niet als de wiedeweer-

ga opzij ging.

Was Ffoorke de avond ervoor aan

tweestrijd ten prooi, nu was er de totale

verwarring bij meester Slaats.

Enige sekonden na de uitval van de an-

ders zo rustige politieman had hij de

stok waarom het ging in handen. Peer

schreef, krap gezeten in Bartjes' bank

het bewijs van ontvangst uit.

Meester Slaats deed z'n verhaal. Hij

voerde verontschuldigende argumenten

aan. De problematiek van het onder-

wijs, de boosaardigheid van de jeugd.

Aan het eind van het verhoor nam Peer

de verklaring nog eens door. Affe ele-

menten van mishandeling zaten erin. De

handtekening van de verdachte, formeel

niet nodig, maar wel mooi meegenomen

stond eronder. Getuigenverklaringen

kompleteerden het netjes ingebonden

proces-verbaal, dat getooid werd met

een grillig uit vloeiend lakstempel.

Het openbaar ministerie laakte op de

zitting niet alleen zeer scherp het optre-

den van de verdachte, maar stak ook de

kwalijke rol van meneer pastoor niet

onder stoelen of banken. Een even

openhartige journalist deed z'n verhaal

over de stof opwaaiende gebeurtenis en

bracht het in opvallend formaat in de

pers.

Peer had laten zien dat hij z'n lesje

strafrecht goed had geleerd, maar hij

moest later wel ervaren dat zijn optre-

den hier en daar 'bedenkelijk' werd ge-

noemd. (Einde)

S.A.M.
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personalia

Algemene Inspektie

Bok, H. te Voorburg per 1-8-81 aangesteld als AAB

1.

Brugman, J.B.M. te Amsterdam per 1-7-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Hoefsloot-Arends, e.J.M. oft. der Rijkspol. 2e

kl. te Utrecht per 1-7-81 de dienst verlaten.

Hulst van, H.A.J. te 's-Hertogenbosch per 1-8-81

aangesteld als RA 111.

Löwenthal, B.P.F. te Voorburg per 1-7-81 bevor-

derd tot dir. ofl. der Rijkspol. 3e kl.

Mameren-Talsma van, S.M.M. te Voorburg per

1-8-81 aangesteld als typ. A.

Neeteson, I. te Voorburg per 1-7-81 aangesteld als

telef.

Oosterop. B.J. te Voorburg per 1-7-81 bevorderd

tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Rietveld, H.A.J.M. te Voorburg per 1-7-81 bevor-

derd tot dir. ofl. der Rijkspol. 3e kl.

Roozenburg, J. te Voorburg per 1-8-81 bevorderd

tot adm. hfd. ambt. A en tevens verplaats naar

Driebergen (RPtWI.

Distrikt Alkmaar

Boersen, R.A.L. wmr. te Bergen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Schagen .

Brugman, W.J. wmr. I per 1-8-81 de dienst verla-

ten.

Leus, A.H.P. te Hoogwoud per 1-7-81 bevorderd

tot owrnr. en aangewezen als rayoncdt.

Muit, Th.J. te Harenkarspel per 1-7-81 bevorderd

tot owmr. en aangewezen als mentor opvangeen-

heid te Schoorl.

Nibbering, P.A.O. wmr. te Enkhuizen per 1-7-81

verplaatst naar Opperdoes.

Staal, H.C. wmr. te Enkhuizen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Wester-Koggenland.

Tabois, O. wmr. te Enkhuizen per 1-7-81verplaatst

naar Stede Broec.

Veldboer, M.e.M. wmr. te Enkhuizen per 1-7-81

verplaatst naar Stede Broec.

Vemde van, W.J. te Alkmaar per 1-7-81 benoemd

tot off. der Rijkspol. 2e kl.

Visser, A.P.A. ofl. der Rijkspol. 2e kl. te Alkmaar

verplaatst naar Leiderdorp en aangewezen als Hfd.

Afd. Verkeerszaken staf distr. 's-Gravenhage.

Vlugt v.d., Th. te Alkmaar per 16-6-81 aangesteld

als schr. A.

Vos, P.M. wmr. te Bergen per 1-7-81 verplaatst

naar Heiloo.

Wijk van, E. wmr. te Bergen per 1-7-81 verplaatst

naar Bergen.
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Wijngaard van den, O. wmr. te Bergen per 1-7-81

verplaatst naar Stede Broec.

Wijnker-Paridon, e.M.Th. te Schagen per 1-8-81

bevorderd tot AAC 1.

Distrikt Amsterdam

Brink v.d .• O. te Amsterdam per 1-7-81 bevorderd

tot AAB 1.

Bruin, E.W.M. te Amsterdam per 1-7-81 bevor-

derd tot owmr.

Felix, J. wmr. I te Haarlem per 1-8-81 met f.l.o.

Fillekes, Th.J.M. te Amsterdam per 1-7-81 bevor-

derd tot RA IV en verplaatst naar Schiphol (Diluval.

Groes de, R.P. wmr. te Volendam per 4-7-81 ver-

plaatst naar Mantgum.

Leeuwen van, B.F. wmr. te Diemen per 1-7-81 be-

vorderd tot owmr. en aangewezen als 3e owmr.

Mihl, H. te Amsterdam per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Niekerk van, J.A. te Amsterdam per 1-7-81 aan-

gewezen als ambt. technoprev. en verplaatst naar

Alkmaar (distr. Alkmaar).

Noort van, B.H. te Oostzaan per 1-7-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Midden-Beemster.

Teuben, L.E.M. te Amsterdam per 1-7-81 be-

noemd tot ofl. der Rijkspol. 2e kl.

Vos de, P.J. te Amsterdam per 1-8-81 aangesteld

als schr.

Distrikt Apeldoorn

Brink, J. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Apeldoorn per

1-7-81aangewezen in de funktie van Hfd. Afd. Alg.

Zaken staf distr. Apeldoorn.

Orogt, D. te Dronten per 1-8-81 bevorderd tot

owmr.

Grevers, J.C. wmr. I te Ermelo per 1-9-81 ver-

plaatst naar Twello.

Heimgartner, J. te Nijkerk per 1-7-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Hattem.

Heinsbroek, B.H.P. wmr. te Nunspeet per 1-8-81

verplaatst naar Lichtenvoorde.

Hanstra. R. wmr. te Vorden per 20-7-81 verplaatst

naar Driebergen (AVO).

Herk van, e.J. wmr. te Warnsveld per 1-8-81 ver-

plaatst naar Nunspeet.

Koopman, J. te Borculo per 1-6-81 bevorderd tot

AAC 2 en verplaatst naar Gorssel.

Meijberg, G.W. te Lochem per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 1.

Pelgrim, G.H. te Apeldoorn per 1-7-81 bevorderd

tot AAC 2.

Slotboom, J.W. wmr. I te Borculo per 1-8-81 ver-

plaatst naar Zelhem.

Zoetekouw, J.A. adj. te Scherpenzeel per 1-8-81

verplaatst naar Wezep.

Distrikt Assen

Bulthuis, J.J. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot

dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Orogt, O. te Roden per 1-8-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Dronten (distr. Apel-
doorn).

Hazelhoff, K.A. te Assen per 1-7-81 bevorderd tot

dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Krol, J. te Vledder per 1-8-81 bevorderd tot owmr.

en verplaatst naar Heeg (distr. Leeuwardenl.

Niet v.d .• J.J. wmr. te Coevorden per 1-7-81 ver-

plaatst naar Nijeveen.

Razenberg, G.J. te Annen per 1-7-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Loosdrecht (distr.

Utrecht},

Rodenburg, H. wmr. I te Hoogeveen per 1-8-81

met f.l.o.

Rue de, J. wmr. te Coevorden per 1-7-81 ver-

plaatst naar Roden.

Stout, M.J. ofl. der Rijkspol. 2e kl. te Assen per 1-

7-81 aangewezen in de funktie van Hfd. Afd. Ver-

keerszaken staf distr. Assen.

Vlist v.d., A.F. te Assen per 1-7-81 benoemd tot

off. der Rijkspol. 2e kl.

Vos, A. wmr. te Coevorden per 1-7-81 verplaatst

naar Schoonebeek.

Vries de, J.O. te Coevorden per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Wagenar, A. wmr. te Coevorden per 1-7-81 ver-

plaatst naar Havelte.

Woudsma, G.H. te Assen per 1-7-81bevorderd tot

ofl. der Rijkspol. le kl.

Ypma, S.L. wmr. te Annen per 1-7-81 verplaatst

naar Wommels (distr. Leeuwardenl.

Distrikt Breda

Adriaensen, J.H.J.J. wmr. te Steenbergen per 1-

7-81 verplaatst naar Rijen.

Bogerman, A.A.e. wmr. te Oudenbosch per 1-7-

81 verplaatst naar Oud-Gastel.

Oonkersloot, H.J. wmr. te Oudenbosch per 1-7-

81 verplaatst naar Geertruidenberg.

Egmond van, e.w.e. wmr. te Oudenbosch per 1-

7-81 verplaatst naar Berkel-Enschot.

Gorissen, M.e.M.A. te Zevenbergen per 1-7-81

bevorderd tot owmr.
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Jacobs, R. wmr. te Oudenbosch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Udenhout .

Nieuwerth, R.H. wmr. te Steenbergen per 1-7-81

verplaatst naar Dinteloord .

Pors, G. off. der Rijkspol. 2e kl. te Breda per 1-7-81

aangewezen in de funktie als Hfd. Afd. Verkeersza-

ken staf distr. Breda.

Regt de, M.C. te Breda per 1-7-81 bevorderd tot

off. der Rijkspol. le kl.

Schrauwen, J.L.M. wmr. te Steenbergen per 1-7-

81 verplaatst naar Fijnaart.

Weymer, A. te Made en Drimmelen per 1-7-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Prinsenbeek.

Distrikt Dordrecht

Fakkel, J. wmr. I te H.I. Ambacht per 1-8-81 ver-

plaatst naar Nootdorp (distr. 's-Gravenhage!.

Heiligers, F.M.J. wmr. te Alblasserdam per 1-8-81

verplaatst naar Vlodrop (distr. Roermond).

Kamerbeek, H. wmr. I te Dordrecht per 1-9-81

verplaatst naar Apeldoorn (distr. Apeldoorn).

Karsten, W.C.M. wmr. te Hellevoetsluis per 1-8-

81 verplaatst naar Spijkenisse (RPtW!.

Ketel van, B. te Strijen per 1-7-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Brandwijk.

Oostenveld, A.J. wmr. te Nieuwpoort per 29-8-81

verplaatst naar Amsterdam (distr. Amsterdam!.

Stuyver, F.F.T. wmr. te Hardinxveld-Giessendam

per 1-8-81 verplaatst naar Scherpenzeel (distr.

Apeldoorn) .

Velden v.d .• J. te Numansdorp per 1-7-81 bevor-

derd tot schr. A.

Veneman, J. wmr. te Hardinxveld-Giessendam

per 1-8-81 verplaatst naar Ommen (distr. Zwolle!.

Verschoor, W. owmr. te Papendrecht per 1-8-81

verplaatst naar Dordrecht.

Vlaming de, A.J. AAC 2 te Dordrecht per 1-1G-81

de dienst verlaten.

Distrikt Eindhoven

Haard de, H.W. te Eindhoven per 1-7-81 bevor-

derd tot dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Haas de, G.M.A.M. wmr. per 1-8-81 de dienst

verlaten.

Hupkes, A.M. te Lieshout per 1-7-81 bevorderd
tot wmr. I.

Schraven, J.G.A. te MierIo per 1-8-81 aangewe-

zen als le funkt. meldkamer en verplaatst naar

Eindhoven.

Stoffer, J.W. te Boekei per 1-7-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Voerendaal.

Verzijl, M.A. te Eersel per 1-7-81 bevorderd tot
wmr.1.

West de, H. wmr. te Bergeijk per 1-7-81 verplaatst

naar Riethoven .

Distrikt 's-Gravenhage

Beeloo, J.L. wmr. te Hazerswoude-Rijndijk per 1-

7-81 verplaatst naar Hazerswoude-dorp.

Bijl, C.J. wmr. te Sassenheim per 1-8-81 verplaatst

naar Aalsmeer (RPtW!.

Geer v.d., R. wmr. te Roelofsarendsveen per 1-8-

81 verplaatst naar Amsterdam (RPtW!.

Heemskerk, L.W.A. owmr. te Valkenburg per 4-

7-81 verplaatst naar Eersel (distr. Eindhoven!.

Huyskens, H.A. Dir. Pol. (Ministerie van Justitie,

Den Haag) per 1-7-81 bevorderd tot dir. off. der

Rijkspol. 3e kl.

Koelewijn, M. te De Lier per 1-7-81 aangesteld als

schr.

Koomen, G.J. wmr. te Roelofsarendsveen per 1-

7-81 verplaatst naar Leimuiden.

Kotteman, O.A. te 's-Gravenhage per 1-7-81 be-

noemd tot off. der Rijkspol. 2e kl.

Kroneman, N.J. te Bodegraven per 1-8-81 bevor-

derd tot owmr.

Lamers, A.J. wmr. I te Leiderdorp per 1-7-81 ver-

plaatst naar Woubrugge.

Oosten van, M.P.M. wmr. te Barsingerhorn per

1-7-81 verplaatst naar Hillegom.

Schepers, W. E. off. der Rijkspol. 2e kl. te Den

Haag per 1-9-81 aangewezen in de funktie van Hfd.

Afd. Alg. Zaken staf distr. Den Haag.

Schoonhoven, A.E. te Schoonhoven per 16-7-81

aangesteld als schr.

Smits, R.S.P. wmr. te Roelofsarendsveen per 28-

8-81 verplaatst naar Leiderdorp.

Stift, R. wmr. I te 's-Gravenhage per 29-8-81 ver-

plaatst naar Lelystad (RPtW!.

Veer v.d., J.H. wmr. te Lisse per 1-8-81 verplaatst

naar Warmond (RPtW).

Wilde, D.L. te Lekkerkerk per 1-8-81 bevorderd tot

adj.

Witteman, P.A.M. wmr. te Voorschoten per 1-7-

81 verplaatst naar Ouderkerk aId l.Jssel.

Distrikt Groningen

Bosma, G.A. wmr. te Marum per 1-7-81 verplaatst

naar Werkendam (distr. 's-Hertogenbosch).

Bronsveld, C. wmr. te Scheemda per 1-7-81 ver-

plaatst naar Zoutkamp.

Engberts, A.J. te Groningen per 1-7-81 bevorderd

totowmr.

Groot de, U. wmr. te Bedum per 1-7-81 verplaatst

naar Egmond (distr. Alkmaar).

Jonk, J. te Groningen per 1-8-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Leeuwarden (distr. Leeuwar-

den).

Kluiter, J. wmr. te Scheemda per 1-7-81 verplaatst

naar St. Oedenrode (distr. Eindhoven!.

Laan v.d .• G. wmr. te Groningen per 1-8-81 met
f.l.o.

Looyer, J. wmr. te Bedum per 1-7-81 verplaatst

naar Midwoud (distr. Alkmaar!.

Loyenga, L.O. wmr. te Scheemda per 1-7-81 ver-

plaatst naar Coevorden (distr. Assen).

Lugt v.d., M. wmr. te Bedum per 1-7-81 verplaatst

naar Wanroy (distr. 's-Hertogenbosch!.

Nitters, A. wmr. te Marum per 1-7-81 verplaatst

naar Termunten .

Reinders, C. wmr. te Marum per 1-7-81 verplaatst

naar Erp (distr. Eindhoven!.

Remmelts, E.H. te Groningen per 1-7-81 bevor-

derd tot off. der Rijkspol. le kl.

Smeels, A.A. te Groningen per 1-7-81 bevorderd
tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl.

Speelman, R. wmr. te Scheemda per 1-7-81 ver-

plaatst naar Borger (distr. Assen!.

Veen v.d .• G.T. wmr. te Scheemda per 1-7-81 ver-

plaatst naar Spierdijk (distr. Alkmaar).

Distrikt 's-Hertogenbosch

Burgering, A. wmr. te Rosmalen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Helvoirt.

Cupido, Ch.G.C. wmr. te Heesch per 15-8-81 de

dienst verlaten.

Tt'kt'nin/ift'n Hulb Jans

De Brigadièr
rapporteert

Sinds 1978 schreef Jo Kaiser
cursiefjes onder de naam
'De Brigadier rapporteert',
Deze werden wekelijks in de
extra zaterdag-bijlage van
De Limburger gepubliceerd,
Jo Kaiser beschrijft in zijn ver-
halen een stukje dagelijks werk
van een willekeurige politie-
man, waarbij de humoristische
ondertoon niet ontbreekt,

Een bloemlezing van de ver-
halen, daarnaast rijkelijk
qeïllustreerd. is nu gebundeld
in een 240 pagina's tellende
paperback.
Een schitterend boek!

Prijs: f 16,-
(inclusief portokosten).

Het boek kan via een brief-
kaart besteld worden bij

DE LIMBURGER
afdeling P.R,
Wolfstraat 17
6211 GM MAASTRICHT
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Cuijk van, M.C. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Schijndel.

Grooijmans, E.G.L.H. wmr. te Heesch per 1-7-81

verplaatst naar Veghel.

Haren, F.P.J. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Berghem.

Hoogeboom, W. wmr. te Heesch per 1-7-81 ver-

plaatst naar Drunen.

Mathijsen, M.A.C. off. der Rijkspol. 3e kl. per 1-

5-81 verplaatst naar Apeldoorn, boven de sterkte

ingedeeld bij de staf distr. Apeldoorn, aangewezen

als docent aan de Nederlandse Politie Akademie te

Apeldoorn.

Meijden v.d .• P.J.F. wmr. te Rosmalen per 1-7-81

verplaatst naar Oploo.

Meijs, N.H. wmr. te Rosmalen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Veghel.

Nelis, J. wmr. te Heesch per 1-7-81 verplaatst naar

Woudrichem.

Polderman, A. oft. der Rijkspol. 2e kl. te 's-

Hertogenbosch per 1-7-81 aangewezen als Hfd.

Afd. Recherchezaken staf distr. 's-Hertogenbosch.

Vooren van, D.J. wmr. te Rosmalen per 1-7-81

verplaatst naar Woudrichem.

Distrikt leeuwarden

Copini, F.M. Oft. der Rijkspol. 2e kl. te Leeuwar-

den per 1-3-81 aangewezen als Hfd. Afd. Verkeers-

zaken staf distr. Leeuwarden.

Dubbelboer, H. te Leeuwarden per 1-7-81 bevor-

derd tot oft. der Rijkspol. 3e kl.

Fontein, G. te Leeuwarden per 1-7-81 aangesteld

als tel.-telex.

Jipping, H. wmr. te St. Annaparochie per 1-7-81

verplaatst naar Havelte (distr. Assenl.

Jong de, C. wmr. te Leeuwarden per 1-8-81 met
f.l.o.

Langhout, F.H.A. Off. der Rijkspol. 2e kl. te Leeu-

warden per 1-7-81 aangewezen als Hfd. Afd.

Jeugdzaken staf distr. Leeuwarden.

Regtop, A. wmr. te Kollum per 1-7-81 verplaatst

naar Uffelte (distr. Assen).

Schuttinga, A. te Groningen per 1-9-81 bevorderd
totowmr.

Distrikt Maastricht

Ben v.d., te Margraten per 1-8-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Nibbixwoud (distr. Alk-

maar).

Benthem van, E.J.J.M. te Maastricht per 1-7-81

benoemd tot oft. der Rijkspol. 2e kl.

Boone, J.H. wmr. I te Susteren per 1-8-81 ver-

plaatst naar Herkenbosch.

Buczko, H.J. wmr. I te Bunde per 1-7-81 ver-

plaatst naar Haelen.

Erckens, J.H.A.M. te Maastricht per 1-7-81 be-

vorderd tot dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Hesseis, P.J. wmr. I te Ulestraten per 20-7-81 ver-

plaatst naar verk. grp. Eindhoven (distr. Eindho-

ven},

Hoogmoed van, J.B. off. der Rijkspol. 2e kl. te

Maastricht aangewezen als Hfd. Afd. Rechercheza-

ken staf distr. Apeldoorn (distr. Apeldoornl.

Pothoven, J. adj. commies-A te Eysden per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Rovers, P.J. M. te Klimmen per 29-8-81 verplaatst

naar gr. tech. rech. te Roermond (distr. Roer-

mond).

Teekamp, P.F. te Bunde verplaatst naar rech. grp.

Maastricht.
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Geld lenen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-323711. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

Walson, H.J. te Maastricht per 1-7-81 bevorderd

tot AAC 1 en verplaatst naar Apeldoorn (distr.

Apeldoorn I.

Distrikt Middelburg

Aalbersberg, P.J. te Middelburg per 1-7-81 be-

noemd tot oft. der Rijkspol. 2e kl.

Deij, J.J. wmr. I te Middelburg per 1-8-81 met
f.l.o.

Dijke, J.W. owmr. te St. Maartensdijk per 1-8-81
met f.l.o.

Groene de, P.A.A.M. te Sas van Gent per 1-7-81

bevorderd tot owmr. en verplaatst naar Phillippine.

Idema, W.W. te Middelburg per 1-7-81 bevorderd

tot adj.

Janse, M. W. te Kruiningen per 1-8-81 bevorderd

tot AAC 2.

Jansen, T. wmr. I te Sluis per 1-8-81 met f.l.o.

Jonge de, W.1. adj. te Kruiningen per 1-8-81 met
f.l.o.

Kam de, K.S. AAC 2 te Serooskerke per 1-8-81 de

dienst verlaten.

Meeberg v.d., D. te Middelburg per 1-7-81 bevor-

derd tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl,

Distrikt Nijmegen

Bronkhorst, Mr. M. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Nij-

megen per 1-6-81 aangewezen als Hfd. Afd. Jeugd-

zaken staf distr. Amsterdam (distr. Amsterdam).

GIerurn, J.T. te Nijmegen per 1-7-81 benoemd tot

off. der Rijkspol. 2e kl.

Goos, J.C. off. der Rijkspol. 2e kl, te Nijmegen per

1-7-81 aangewezen als hfd. buro Alg. Dienst Staf

distr.

Leen, P. P. te Buren per 1-8-81 bevorderd tot AAC

1 en verplaatst naar Amsterdam (distr. Amster-

dam).

Scheur v.d .• A. te Nijmegen per 1-7-81 bevorderd

tot oft. der Rijkspol. 1e kl.

Sleeuwenhoek, A.W. te Geldermalsen per 1-7-81

aangesteld als schr.

Slotboom, J.W. te Zelhem per 1-8-81 bevorderd

totowmr.

Wesselink, J.G. oft. der Rijkspol. 1e kl. te Nijme-

gen per 1-7-81 aangewezen als Hfd. Just. Dienst

staf distr. 's-Hertogenbosch (distr. 's-Hertogen-

boschl,

Zadelhoff, E.J. owmr. te Rozendaal per 1-7-81

verplaatst naar Haaften.

Distrikt Roermond

Caris-Hintzen, C.C.J.M. typ. te Roermond per 1-

8-81 de dienst verlaten.

Jong de, R. wmr. te Heythuysen per 29-8-81 ver-

plaatst naar Dordrecht (RPtWI.

Penning de Vries, W.F.J. te Roermond per 1-7-81

bevorderd tot dir. off. der Rijkspol. 3e kl,

Pronk, J.P. wmr. te Bergen per 1-7-81 verplaatst

naar Ouder Amstel.

Roemburg van, H.A.F.M. te Stramproy per 1-7-

81 bevorderd tot wmr. I.

Roerink, M.H.M. Off. der Rijkspol. 2e kl. te Roer-

mond per 1-7-81 aangewezen als Hfd. Afd. Jeugd-

zaken staf distr. Roermond.

Smit, M.C. wmr. per 1-8-81 de dienst verlaten.

Wiel v.d., M.J.C. wmr. te Vlodrop per 1-8-81 ver-

plaatst naar BeumeI.
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Zon van. G.J. te Swalmen per 1-7-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Herkenbosch.

Distrikt Utrecht

Bergen van. !.e.s. oft. der Rijkspol. 2e kl. te

Utrecht per 1-7-81 aangewezen als Hfd. Afd. Ver-

keerszaken staf distr. Utrecht.

Bruin de. e. te IJsselstein per 1-8-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Wijk bij Duurstede .

Flikkema. E. wmr. te Doorn per 1-7-81 verplaatst

naar Woensdrecht (distr. Breda).

Heuvel v.d .• M. te Maarn per 1-8-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Driebergen .

Keeken van. W.e.F. te Utrecht per 1-8-81 bevor-
derd tot AA C 1.

Kiene. R. wmr. te Doorn per 1-7-81 verplaatst naar

Moergestel (distr. Breda!.

Kronema. N.J. te De Meern per 1-8-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Bodegraven (distr. 's-

Gravenhage!.

Kuil van. A. te Lopik per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Linden v.d .• M.M.G.A. wmr. te Doorn per 1-7-81

verplaatst naar Veghel (distr. 's-Hertoqenbosch).

Ups. G.A.M. wmr. te Doorn per 1-7-81 verplaatst

naar Chaam (distr. Breda!.

Pieters. R.J.G. te Leusden per 1-8-81 bevorderd

tot AAC 2.

Tap. W.H. wmr. te Doorn per 1-7-81 verplaatst

naar Loon op Zand (distr. Breda!.

Distrikt Zwolle

Averst-Wessels ter. M.e. AAC 1 te Wierden per

30-9-81 de dienst verlaten.

Berielo. K.B. wmr. te Goor per '-7-81 verplaatst

naar Vriezen veen .

Bombay. J.A.e. wmr. te Rijssen per 1-7-81 ver-

p aatst naar Bakel (distr. 's-Hertoçenboschl,

Brand. R.H.e. wmr. te Raalte per 1-7-81 verplaatst

naar Enter.

Hetkomti de bus!

/ ;;0
'/

//
/#
/

Shell gaat door. Door met het
verspreiden van "Shell helpt'I-boekje .
En daarbij schuwen wij de aktualiteit niet.

Dit wordt bewezen door de laat te
boekjes die allemaal de ondertitel "Energie
in Nederland" dragen. In deze recente uit·
gaven draait het niet meer om de auto, maar
om energie in het algemeen.

Onderwerpen die aan de orde
komen of al zijn geweest zijn o.m. de brand-
stofprijzen. besparing in huis en de auto in
de toekomst. En voor deze informatie hoeft

u ech de deur niet uit. Die komt gratis en

voor niet bij u in de bus.
Mist u nog ..Shell helpt'vdeeltjes?

Vraag die dan aan bij: Shell Verzendcentrale,
Antwoordnummer 3010.2500 W Den Haag.
Een postzegel i niet nodig.

LW vragen over produkten.over
auto' of autorijden kunt u sturen naar:
heil. .ederland Verkoopmaatschappij B.V.,

Afdeling Klantenservice (MK/k),
Antwoordnummer 175,3000 VB Rotterdam.
Ook hierbij i geen postzegel nodig.

Shell helpt ®

Busschers. e.F. oft. der Rijkspol. 2e kl. te Zwolle

per 1-9-81 aangewezen als Hfd. Afd. Verkeerszaken

staf distr. Zwolle.

Dekker den. J.W.A.M. wmr. te Goor per 1-7-81

verplaatst naar Nuland (distr. 's-Hertoqenbosch).

Dijkstra, M. te Zwolle per 1-7-81 benoemd tot oft.
der Rijkspol. 2e kl.

Gosliga, M.J. wmr. te Raalte per 1-7-81 verplaatst

naar Staphorst.

Hofs. Th.E.W. wmr. te Goor per '-7-81 verplaatst

naar Losser.

Hopmans, J.P.M. oft. der Rijkspol. 2e kl. (distr.

Zwolle) per 1-9-81 de dienst verlaten.

Horenberg, H.G.M. te Zwolle per 1-6-81 bevor-

derd tot owmr.

Latort-van Nieuwburg. E.U.M. wmr. te Haaks-

bergen per 1-8-81 de dienst verlaten.

Lans. F. wmr. te Raalte per 1-7-81 verplaatst naar

Lemelerveld.

Mayer, L.J. wmr. te Rijssen per 1-7-81 verplaatst

naar H. en L. Zwaluwe (distr. Breda).

Pet, e.R. wmr. te Rijssen per 1-7-81 verplaatst

naar Kaatsheuvel (distr. Breda).

Peters. J.J.M. wmr. te Raalte per 1-7-81 ver-

plaatst naar Dalfsen .

Rook. J. wmr. te Vriezenveen per 1-7-81 verplaatst

naar Reuver (distr. Roermond!.

Rutgers, P.G. wmr. te Goor per 1-7-81 verplaatst

naar Nieuw-Leusen.

Veen. G.J.L. wmr. te Goor per 1-7-81 verplaatst

naar Oisterwijk (distr. Breda).

Visser. R.J. wmr. te Rijssen per 1-7-81 verplaatst

naar Aalburg (distr. 's-Hertogenbosch).

Algemene Verkeersdienst

Remmerden van. M.M. RA " te Driebergen per

1-8-81 de dienst verlaten.

Smit-Boer, M. schr. A te Driebergen per 27-7-81

de dienst verlaten.

Weerd v.d., G. te Driebergen per 1-8-81 bevorderd

tot RA IV.

Dienst Luchtvaart

Botterweg, G.J. per 1-7-81 bevorderd tot dir. oft.
der Rijkspol. 3e kl.

Schnitker. R.M. per 1-7-81 bevorderd tot oft. der
Rijkspol. le kl.

Zwinkels. R.J.M. te Schiphol per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 1.

Rijkspolitie te Water

Bakker. F. te Amsterdam per 1-7-81 bevorderd tot

adj.

Berg van den, M. adj. te Arnhem per 1-8-81 met
f.l.o.

Goedhart. T. wmr. I te Akersloot per 1-8-81 met

f.l.o.

Stoffer, J.P. owmr. te Reimerswaal per 1-8-81 ver-

plaatst naar Driebergen.

Scholen

Berg v.d., T. te Apeldoorn per 1-5-81 bevorderd

tot AAB 1.
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Lueks, G.J. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-

plaatst naar Baarn.

Metselaar, O.W. owmr. te Soestdijk per 1-8-81

verplaatst naar Baarn.

Nijdam, J.J. owmr. te 't Loo per 1-8-81 verplaatst

naar Apeldoorn.

Oudenampsen, G.H. owmr. te Soestdijk per 1-8-

81 verplaatst naar Doorn.

Rozeboom, A. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-

plaatst naar Bunschoten.

Steene v.d., E.L.M. owmr. te 't Loo per 1-8-81

verplaatst naar Apeldoorn.

Visser, A. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 verplaatst

naar Baarn.

Vries de, G.C. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-

plaatst naar Baarn.

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1980/111Harlingen

KLAS L

Voorste rij v.i.n.r.: owmr. E. Boesaard, wmrs. J.

Hummelen, G. van Herk, N. Havenaar. E. Hitzert.,

Tweede rij: wmrs. D. Bronsema, M.J. Dubbeid, J.

Emmelkamp, A.M.A. Groenhard, A. Ensink.

Derde rij: adj. M.P. Meijer, wmrs. H. Haagsma, D.

de Boer, H. van Brest, B. Jacobs.

Vierde rij: J. van der Kooi, A. Fokkens, R. Asbreuk,

J. Bleeker.

KLAS M

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. Meima, De Louw, Van

der Kerkhoff. De Groot.

Tweede rij: wmrs. Janssen, De Jong, Maas, Van

der Berg.

Derde rij: wmrs. Kramer, Boer, Rook, Goossens.

Vierde rij: wmrs. Van Hoorn, Fledderus, adj. Van

Eijkeren.

Vijfde rij: wmrs. De Jong, Hut, Gunnink, Kouwen-

hoven, owmr. De Greef, wrnr. Ligthart.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980/111Horn

KLAS E

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Davidse, Van de Kerkhof,

Den Exter, Frijters, Van Baal, Van der Kruys, Pie-

ters, Van de Camp.

Middelste rij: wmrs. Goudsmits. Van Assen, Koh-

len, Couvee, Campen, De Faber.

Achterste rij: adj. Smit (docent L.O.), adj. Hen-

driks, wmrs. Van de Boom, Van der Klij, Bettinger,

Brusseiers, Fierloos, Penders, owmr. Vervoort.

KLAS F

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. De Lange, Roijers, Van

der Meer, Van Essen, Wolters, Penders, Schmeetz,

Richter, Spetter, Koopman, adj. Van Honschoten.

Middelste rij: dhr. Werdens (docent L.O.), wmrs.

Van der Waal, Sangen, Wanders, De Jong, Wijde-

ven, Vermulst, Wullems, Stoffijn.

Achterste rij: owmr. Lutgens, wmrs. Vermeer, Van

Vugt, Rulkens, Venner, Van der WesterIo, Seuren,

Van der Velden, Putters.

KLAS P

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. van Roest, I. van Mil,

M. v.d. Pluym.

Tweede rij: wmrs. R. v.d. Nagel, R. Schijf, J.

Meester, J. van Hoorn.

Derde rij: adj. S.G. Piersma, wmrs. A. Norg, U.

Jansma, M. Makkinga, A. Tieleman.

Vierde rij: wmrs. M. Wijnia, G.C. de Graaf, H. Kij-

zer, L. 't Hoen.

Vijfde rij: wmrs. D. Dijkmeijer, M. Jongsma, C. de

Keijzer, B. Korte, P. Mulder.

KLASQ

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. W. Stellingwerf, A.

Stuurman, J. Schrok, C. Roos, M. Stokkentreeff.

Tweede rij: wmrs. E. Speelman, F. Pastoor, M.

Reinders, J. v.d. Pol, owmr. K. Dekkers.

Derde rij: wmrs. N. Modder, A. van Slooten, P. van

Akkeren, E. Mossel, J. Reus.

Vierde rij: wmrs. B. Peper, F. Scharroo, G. Masten-

broek, adj. L. Verbeeke, wmr. P. Sipma.

KLAS R

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. Wijnhoud, G. v.d.

Zalm, J. Vos, P. de Vries.

Tweede rij: wmrs. T. Vis, D. Ton, C. Westerink, M.

Bekema.

Derde rij: wmrs. B. Velsink, P. Zandstra, adj. H.P.

de Vries, wmrs. F. Vergeer, L. Wiendels.

Vierde rij: wmrs. T. Wouda, P. Zwinkels, A. Zwig-

gelaar, owmr. P. Straub, wmr. J. Sloos.

Vijfde rij: wmrs. A. Visser, R. Scholtens, J. Ver-

meulen, A. Weber.
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Kruiswoordraadsel

Horizontaal: I. bril; 6. gooien; 12. stre-

ven; 13. geestelijke; 14. vervoerbedrijf;

16. hoofd van het oude Venetië; I .
handvat; 19. met name; 20. waag tuk;

22. zenuwachtig; 23. deel van bank; 24.

niet stijf; 26. militaire afkorting: 2 .

noot; 28. vreemde munt; 29. jaargetij-

de; 31. kostbare stof; 33. splitsen; 34.

balletje; 36. nul; 37. kringetje; 39. te-

ken; 41. dakbedekking; 45. groenten;

47. vloeibaar mengsel; 49. oud olk; 51.

stad in de Sowjet-Unie; 52. vr. maat;

53. voorzetsel; 55. muziekteken; 56.

dandy; 57. dagtekenen; 59. vlug; 60.

dagblad (afk.); 61. klap; 62. lichaams-

deel; 64. scheikundig element; 65. deel

van een trap; 66. familielid; 68. hache-

lijk; 69. vogelschrik.

Verticaal: I. langs; 2. thuishaven op vis-

sersschepen; 3. hoger wezen; 4. schei-

kundig element; 5. aalgeer; 7. minder;

8. profeet; 9. hoofddeksel; 10. lengte-

maat; 11. onzin; IS. alleenzang; 17.

Amerikaans meer; 18. insnijding; 19.

tijding; 21. leger; 23. gewicht; 25. pand;

28. leerkracht; 30. ambtshalve; 32. spel;

33. lidwoord; 35. kledingstuk; 36. tel-

woord; 38. werelds; 39. spat; 40. voor-

zetsel; 42. thuishaven op vissersschepen;

43. rivier in Duitsland; 44. begrijpen;

46. stad in Roemenië; 47. bedrukt ka-

toen; 48. wijnsoort; 50 vuur; 52. draag-

balk; 54. gemeenteweide; 57. part; 58.

omlaag; 61. voor; 63. nieuw (voorvoeg-

sel); 65. met volledige titel; 67. schei-

kundig element.

Inzendingen: tot IS oktober 1981 aan

Puzzelredaktie RP-magazine, De Pot-

hof 19, 6917 HE Brummen.

1 2 3 4 5
_6

7 8 9 10 11

_12
_ _ _ 13

_
14 15 _ 16 17 _ 18 _ 19

20 21 _ 22 _ 23

24 25 _ 26 _ 27 _ 28

29 30 _ 31 32 _ 33_ 34 35 _ _ 36 _
1__ _ _ 37 e _ _ _
38 _ 39 40 _ _ 41 42 43 _ 44

45 46 _ 47 48 _ 49 50

51 _ 52 e 53 54 _ 55

56 _ 57 58 e 59

60 _ 61 _ 62 63 _ 64_ 65 _ _ _ 66 67 e
68 _ 69

Doorloper

Onze extra zomerpuzzel - een fikse

doorloper - heeft de echte fanatieke

puzzelaars deugd gedaan. Hoewel er

niets mee te verdienen viel, hebben ze

hun tanden er ingezet en genoten van

het peurwerk om ergens een aankno-

ping puntje te vinden.

"Een puzzel naar mijn hart", schrijft

(Ilo-emeritus) C. W. Aardse uit Korten-

hoef, "het was niet een doorloper maar

een doordouwer. Fantastisch. Veel suc-

ce toegewenst met uw rubriek die voor

mij de HOOFD-zaak van het RP-maga-

zine is."

We zullen er met de Kerst weer eens een

produceren.

Laatste oortje

'Uw d.c. is één en al oor', luidde onze

stelling, maar het lijkt inderdaad dat

men het juiste oor niet weet te vinden.

Slechts één lezer durfde het aan om zich

aan het oordeel van de puzzelredaktie te

onderwerpen: Lenie de Graaf (Den

Dries 14) uit Liempde in het distrikt

Eindhoven.

Het oor van de eigen d.c. werd prompt

herkend Ct was inderdaad 'het laatste

oortje') en nog vijf andere oren werden

bij de juiste hoofden geplaatst, helaas

niet van de chef-staf ('oorlam'). Zodat

de prijs van een paar originele oorwar-

mers onbetwist naar Liempde gaat.

Oplossingen

Zomerpuzzel (juni/juli):

I. Mestkever

11. 3585926

4113672x

14751323380272

111. Horizontaal 8: lek-les-examen-epe.

Verticaal 8: ion-annex-enerlei.

Winnaar: Sjaak Hendrikx, Lindenlaan

13, 6063 BK Vlodrop.
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• KEUZEVRAAG Op de kaderschool: Waarom
kontroleren distriktsadjudanten niet meer op
kontrolepunten ?
Omdat: a. er te weinig bomen zijn. *)

b. teveel bomen worden omgehakt. *)

c. de adjudanten steeds dikker worden. *)

*) Doorhalen wat met verlangd wordt.

• Kostenbesparing: Zo de wind waait, waait m'n
gasje.

• RPtW in STER-reklame: 'M'n ópa had een
anker ... '

• Distrikt Den Haag zat goed: de staf is zo trots als
een Paul.

• VERZUCHTING: Wat zit er nou op een staf-
buro? Een hele hoop oud papier.

• Landdienst-surveillance: je op de opper-vlakte
houden.

• GEHOORD in Apeldoorn: 'Soft drugs? Moest
zware gevangenisstraf op staan. Ja, schenk nog eens
in, Leo?'

• Er deed voor het eerst een vrouwendetachement
mee aan de ijmeegse Vierdaagse; het waren een
man of elf.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT (1)

• ANTWOORDEN van adspiranten op de vraag
wat de betekenis is van de zuiveringseed:
- 'Door het afleggen van die eed word je zuiver en
rein' .
- 'Alles wat je vroeger hebt uitgespookt, word je
kwijtgescholden door de kolonel.'
- 'Deze eed dient alleen maar voor adspiranten die
een geloof hebben.'
- 'Je laat je verleden achter je en begint als het
ware opnieuw'. (H. Keizer, Apeldoorn)
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CAP.GHUR APPARATUUR i.:

Strandgaperweg 30 ' 8256 PZ Biddinghuizen

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van
Palmer Chemical v/h Bureau Vecin

clN Voor het vangen en verdoven van wilde, wild
geworden of moeilijk te benaderen dieren.

Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter
Long range proiector (Koolzuurgasgeweer) Voor schietafstanden van
maximaal 35 meter

Extra long range proiector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van
10 tot 100 meter

Een duidelifke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.

Bloemsma, W. te Neerijnen per 1-1-81 bevorderd
tot off. der Rijkspo!. 1e kl.

Jacobs-Sterkr H.A. te Apeldoorn per 1-8-81 be-
vorderd tot AAC 2.
Vos de, J.M. te Apeldoorn per 16-6-81 bevorderd
tot dir. off. der Rijkspo!. 3e kl.

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Boer, J. owmr. te Soestdilk per 1-8-81 verplaatst
naar Bunschoten.

40

Bouw, H. owmr. te 't Loo per 1-8-81 verplaatst
naar Apeldoorn.
Ezinga, T. owmr. te Soestdiik per 1-8-81 verplaatst
naar Baarn.
Fricke, D.F. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar Baarn.
Groeneveld, H. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar De Meern.
Hamaekers, J.G. owmr. te
verplaatst naar Bilthoven.
Hamersveld van, L.F. owmr. te Soestdijk per 1-8-

81 verplaatst naar Baarn.

Herder, W.A. owmr. te Drakesteijn per l-8-81 ver-
plaatst naar Hoogland.
Hogewoning, P. owmr. te Soestdijk per 1-8-81

verplaatst naar Soest.
Hoogink, M. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar Eemnes.
Horneman, C. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar Baarn.

Soestdijk per 1-8-81 Jansen, J.M.A. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar Soest.
Kuijl v.d., J. owmr. te Soestdijk per 1-8-81 ver-
plaatst naar Bussum.
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IR DIT RUlVIlVIlB

Hoe de platte pet

de mist in ging . . .
Probeer uit de geweldsspiraal te
geraken, tracht een relatie aan te
gaan met de demonstranten en geef
de politie weer haar eigen gezicht.
Zo luidde de nieuwe opdracht aan
ruim honderd kollega's uit de
distrikten Nijmegen en Maastricht.
Het platte-petten-plan voor
Dodewaard. Relaas van een
teleurstelling. pag. 6

De RP-kapel

als p.r.-instrument
Tachtig politiemensen die elke week
een dag (soms twee dagen) 'weg'
zijn om te gaan trommelen of
blazen. Twintig repetitiedagen en
meer dan dertig keer optreden in
binnen- en buitenland.
Geeft dat geen problemen?
Tijdens een zesdaagse trip naar
Wenen was er tijd om te praten.
Met en over de Rijkspolitie-kapel.

pag. 8

12 RP'ers De Groot en Klop vertrekken voortijdig:
Alles al eens meegemaakt _ _ _

15info~~t"ktén
24 RP-sport

27 Personalia

34 Nieuwe wachtmeesters

3S RP-puzzel

36 Granaatjes
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Opnieuw Dodewaard

De platte
geen kan
Het zal wel niet zo zijn bedoeld, maar

een feit is wel dat demonstranten èn

overheid in het najaar van 1980 tesamen

zorgden voor een prima blokkade van

de (door velen zo verguisde en door an-

deren zo noodzakelijk geachte) kern-

energiecentrale in Dodewaard.

U herinnert het zich nog. De centrale

achter een brug waarvan een deel ge-

opend kon worden. Daaromheen een

gebied waar de tijd stil leek te staan. Af-

gesloten van de buitenwereld door enke-

le kilometers koncertina's. Aan de ene

zijde van het prikkeldraad de anti-

kernenergisten en aan de binnenkant

ME op wacht, paarden en honden. Op

de Waal patrouilleschepen van de RP te

Water met aan boord een detachement

ME'ers en in de ingang van het haventje

van de centrale pontons en een kabel die

de invaart versperden. Het personeel

van de stroomfabriek werd op 'hoogtij-

dagen' via de Waal afgelost. Vink's

konservenfabriek vlakbij de centrale lag

stil en de bewoners binnen de koncerti-

naring waren aangewezen op proviand

uit de vrieskist en een kerkdienst via de

televisie-antenne.

De situatie had een week kunnen duren,

ware het niet dat de aktievoerders, moe-

gestreden door regen, wind en kou, hun

samenwerking met de politie voortijdig

moesten opzeggen en daarmee het sein

gaven tot het teniet doen van de - door

de overheid gekontroleerde - blokka-

de.

Onder het motto 'Dodewaard gaat

dicht' besloten aktievoerders in 1981

opnieuw tot een blokkade van de cen-

trale. Deze keer zou hun strategie erop

gericht zijn de centrale door middel van

6

et kree

barrikades volkomen van de buitenwe-

reld af te sluiten. Het zou zelfs niet mo-

gelijk moeten zijn bet personeel van de

GKN af te lossen zodat de GKN tenslot-

te de schakelaar to bet toevoernet zou

moeten omdraaien.

De bestrijders van de kernenergie zou-

den het deze keer zonder de medewer-

king van de overheid moeten doen.

Haar opstelling d duidelijk op de

perskonferentie die 'ooraf door het be-

voegde gezag werd gehouden: 'De-

monstreren, oké. Bokkeren, nee!' Een

zekere mate van gerlijke ongehoor-

zaamheid zou wo en getolereerd. Lij-

felijke blokkades ëUl enige tijd toe-

gestaan, maar niet bet meevoeren van

bouwmaterialen 0 de barrikades op te

zetten. De woning en het bedrijf van

Vink zouden ber . - aar moeten blijven

en de aflossing van el personeel van de

centrale zou op de' ormale' wijze, over

de brug, moeten tshebben.

door Bert Huizing

Terwijl het bevoegde gezag (de wnd.

burgemeester, de RP-distriktscomman-

dant en de officier van justitie) de pers

van de plannen op de hoogte bracht,

vond er in eerijnen een andere bijeen-

komst plaats. Daar werd bij de Centrale

Opleiding Mobiele Eenheden de eerste

groep politiemensen ingelicht over de

uitgangspunten van het te volgen beleid

bij het optreden van de politie en de

konsekwenties daarvan voor het dienst-
doende personeel.

Daar werden ruim honderd Rijkspolitie-

mensen, (voornamelijk ME'ers uit de

distrikten ijmegen en Maastricht, aan-

gevuld met kollega's van de landgroe-

pen) voorbereid op een taak die nogal

afweek van wat men bij soortgelijke

evenementen gewend was te doen. In

twee sessies werden de RP'ers die eerder

achter de koncenina-ring-van-zelfver-

trouwen hadden ge taan, voorbereid op

een taak als surveillant tussen de de-

monstranten. Hun nieuwe opdracht

luidde nu: Begeef je tussen de mensen.

Probeel met de aktievoerders aan de

praat te blijven. Vertel hen wat mag en

maak duidelijk wat niet is toegestaan.

Grijp in zoals u dat ook in uw eigen

standplaats zou doen als er dingen ge-

beuren die niet kunnen. Probeer uit de

geweldsspiraal te geraken, tracht tot een

relatie met de demonstranten te komen

en geef de politie weer haar eigen ge-
zicht.

Onzekerheid

Om deze (andere) denkwijze bij het be-

treffende politiepersoneel ingang te

doen vinden, hade de politieleiding bij-

eenkomsten op de CO. tE belegd. Er

werden video-beelden van de gebeurte-
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Teleurgesteld

~ ten, met spandoeken, vlaggen, maar

vooral veel barrikademateriaal. Hout,

bedspiralen die aan elkaar zijn gelast en

voorzien van wieltjes om het vervoer te

vergemakkelijken. Balken en palen met

verkeersborden die in het voorbijgaan

uit de grond zijn gerukt. Afgez!~n ,:an

een jongeman, die probeert medestan-

ders te krijgen voor het scanderen van

leuzen, is het stil in de kop van de stoet.

De wagenvoerder vraagt toestemming

om richting kerncentrale te rijden. Het

mag. De dranghekken gaan aan de

kant. Als het paard zich in beweging

zet, blijkt met recht het hek van de dam.

nissen in 1980getoond, evenals een film

van de BAN (Breek Atoomketen Neder-

land). Daar werden ook de mensen op

de hoogte gebracht van de plannen,

kreeg men inzicht in de geschiedenis en

de problematiek rond de kernenergie,

werd de technische uitvoering van het

'platte petten-plan' besproken en

gesproken over agressie (achtergronden

en technieken). In een algemene diskus-

sie kwam vervolgens het eigen funktio-

neren aan de orde.

De twee dagen die voor de gehele seance

werden gebruikt, hadden tot gevolg dat

de leden van de Bravo-kompagnie meer

en meer overtuigd raakten van de nood-

zaak om de uitdaging van het met deze

andere manier van politieoptreden te

proberen. Toch bleef de onzekerheid

met de vragen waarop ook de inleiders

niet altijd een antwoord hadden. Wat

stond hen - de politiemannen met de

platte pet - te wachten? Hoe zou de

strategie van de demonstranten zijn?

Zou deze nieuwe opzet een kans ma-

ken? Er gingen geruchten, dat de aktie

tegen de kerncentrale harder van karak-

ter zou zijn dan in het najaar '80, toen

op rel belusten snel en doelmatig door

vredelievende medestanders werden in-

gekapseld en geen kans kregen de eerste

steen te werpen. Hoe zouden de de-

monstranten reageren op de uniformen

binnen hun gelederen? En als we er niet

in slagen barrikademateriaal tegen te

houden, wat dan? Staan we niet voor

Piet Snot als de demonstranten 'door-

breken'? En wat te doen als we zelf in de

problemen zouden raken, doordat de

agressie van de massa zich tegen ons

keert?

Hek van de dam

Dodewaard, zaterdag 19 september

1981, 's middags tegen half vier. RP'ers

onder platte petten bemannen de post

'Viktor 3' op de kruising Molenhof-

straat - Welysestraat, midden in het

dorp Wely. Ze hebben zich opgesteld

achter de dranghekken waar tussendoor

voetgangers en fietsers kunnen passe-

ren. Over belangstelling voor hun werk

hebben de politiemensen niet te klagen.

Vertegenwoordigers van de pers, bewo-

ners van Welyen omgeving en leden van

de arrestatie-eenheden wachten met de

mensen van 'Viktor 3' af wat er gaat ge-

beuren.

De demonstranten marcheren op naar

de centrale. Een veertiger, vergezeld van

vrouwen kind, maakt aanstalten om de

doorlaatpost te blokkeren. Hij heeft een

houten pallet bij zich. Hij wordt aan-

gesproken door een wachtmeester die

op post staat. Er komt nog iemand

langs, met onder zijn armen wat sloop-

hout. Een ander met een lange stok.

Plaagstootjes van de aktievoerders? Kij-

ken ze hoe ver men kan gaan? De poli-

tiemensen maken duidelijk dat het aan-

voeren van barrikademateriaal niet is

toegestaan. De man met de pallet ver-

dwijnt, het hout en de stok krijgen een

plaatsje in de berm van de weg. Het op-

treden van de politie lijkt sukses te heb-

ben. Een viertal jongelui met een zware

badding stelt zich op en wacht af, zon-

der dat er veel wordt gezegd. Kort na

vieren nadert uit de richting van het ten-

tenkamp een stoet. De Arnhemse schil-

lenman met paard-en-wagen gaat voor-

op. Daarachter honderden demonstran-

De horde vult, taktisch gezien, op voor-

treffelijke wijze het gat achter de wagen

op. Demonstranten zonder materialen

zorgen dat de hekken niet teruggeplaatst

kunnen worden. Verderop verlaten de-

monstranten de stoet om via de weilan-

den de centrale te bereiken. De mensen

van 'Viktor 3' proberen in te grijpen. Er

wordt van weerszijden aan een balk ge-

trokken. Men doet pogingen de drang-

hekken weer op de plaats te krijgen. Het

lukt allemaal niet. Er gaat enig gejuich

op onder de demonstranten. Met een

wijds gebaar verwijdert een van de

wachtmeesters teleurgesteld de laatste

beletselen voor de oprukkende de-

monstranten. Er doen zich later scher-

mutselingen voor bij de kontainer die

als een soort postburo bij het tenten-

kamp had moeten fungeren. Teleur-

gestelde demonstranten proberen na het

treffen met de ME hun gram te halen als

ze terugkeren. De acht politiemensen

die daar surveilleren trachten eskalatie

te voorkomen. Het lukt hen niet. De

kontainer gaat nadat hij is leeggehaald

de sloot in. Een adjudant moet ingrij-

pen om met een doorpratende wacht-

meester in veiligheid te komen. De plat-

te petten trekken zich terug op hun basis

bij Vink.

Nog eenmaal, in de nacht van zondag

op maandag, wordt een schuchtere po-

ging gedaan hen opnieuw in te zetten.

Patrouillewagens staan al spoedig met

lekke banden als ze op surveillance

gaan. Er zijn kraaiepoten gestrooid. De

poging duurt maar enkele uren. De ME

die was teruggeroepen moet opnieuw de

taak overnemen van hun kollega's in

uniform. De platte petten hebben in

Dodewaard geen kans gehad.

7
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De Rijkspolitie-kapel als PR-instrument:

,Als je maar een keer · un
parochie hebt pgetreden'
Ruim dertig jaar trekt het orkest door

binnen- en - zo nu en dan - buiten-

land. En dat doet ze niet alleen om mu-

ziek te maken. Als PR-instrument is de

kapel van grpte waarde voor de Rijkspo-

litie. Wie zijn die musici die deel uitma-

ken van die kapel met het aanzien van

een beroepsorkest en het enthousiasme

van een levende amateurvereniging?

Hoe spelen ze het klaar om altijd maar

weer daar te zijn waar het publiek hen

verwacht? Hoe kijkt de kollega-politie-

man aan tegen de man of vrouw die een

of meermalen per week uit de dienst

wordt gehaald om 'ergens z'n hobby uit

te leven'? En hoe zit het met de mede-

werking van die kollega en de chef?

Een eenrichting-verhaal, verteld door

Jan Zwart, de dagelijkse leider van de

RPK. De andere kant van de plaat valt

te beluisteren op de groep en bij de

dienst waarvan de musicus deel uit-

maakt.

Naar Wenen

Van 25 tot 30 augustus 1981 met de

Rijkspolitie-kapel naar Wenen. Vijftien

uur treinen heen en vijftien uur terug in

een volbemande coupé.

Appels, wokkels en bier in de stikkezak.

Om een uur of elf wat gewring langs el-

kaar om de couchette op te maken en de

juiste houding te vinden voor enige rust

in een voort razende trein. Aankomst in

de Oostenrijkse hoofdstad om zeven

uur 's ochtens. Per bus naar het studen-

tenhotel om wat bij te komen en een

8

nou Michel Jongkamp uit Vaals en

Koen Smit uit Bedurn, om maar eens

een paar tegenvoeters te noemen. Ze

moeten van ver komen, maar ze zijn er

als-het-maar-even-kan bij, als er gekon-

certeerd of gerepeteerd moet worden.

Maar ook Piet Engels. Een 'burger'-

musicus die altijd 'in the mood' is om

een arrangement te maken voor het or-

kest als kollektief, maar zijn muzikale

pappenheimers bij de kapel zo goed

kent, dat hij kans ziet de muziek op de

man of de vrouw te schrijven.

De muzikale kwaliteit wordt voorts ge-

waarborgd door dirigent Jan Schaap en

de tweede dirigent (tevens instrukteur

van de drumband) Cor Pronk.

Arie Kramer rijdt de instrumenten-

wagen en speler-coach Jan Zwart pro-

beert bijna dagelijks om de musici on-

danks alle dienst- en privéproblemen bij

elkaar te krijgen: voor ruim 30 keer op-

treden en twintig repetitiedagen in het

Veerhuis te Nieuwegein.

"In het algemeen hebben we over be-

langstelling bij ons optreden niet te kla-

gen", zegt adjudant Zwart. "Bij beëdi-

gingen, op open dagen of andere festivi-

teiten blazen we onze partij. a afloop

douche te nemen. Rond het middaguur

naar het immens grote hoofdburo van

politie, waar de maaltijd door adspiran-

ten wordt opgediend. Om twee uur 'mu-

ziek van eigen bodem' op het houten

podium in het park voor het Rathaus en

daarna 'Unterhaltung' voor de gasten in

de indrukwekkende Festsaal.

Zes optredens waren er gepland tijdens

het verblijf van het orkest en de drum-

band. Muziek van s ochtends 10 tot -

een enkele maal - diep in de nacht.

Tussen de bedrijven door (ingepast in

het schema van de feestgangers die naar

de stad aan de Donau waren gekomen

om het 20-jarig bestaan van de Oosten-

rijkse afdeling van de Internationale

Police Association te vieren) tijd om

wat te oefenen, te rusten, musea of het

Wiener Prater te bezoeken of winkeltjes

te kijken. Zes dagen op pad. Drie dagen

'tijd van de baas' en drie dagen voor ei-

gen rekening. Wie had het over een

snoepreisje?

Uitersten

Eerlijk is eerlijk. Ze hebben zelf ook

nogal wat over voor de kapel. Neem
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gaan de handen bij kollega's en 'anders-

denkenden' gretig op elkaar. Soms zijn

er bloemen voor de dirigent.

Met de medewerking om tot een goed

stukje werk te komen ligt het soms wel

eens anders. Een RP'er die naast zijn

werk op de groep of bij de dienst ook

nog deel uitmaakt van de kapel, heeft

het wel eens moeilijk. En soms is dat

heel begrijpelijk. Een burgemeester die

zijn' postcommandant, zijn 'eerste poli-

tieman' in die gemeente, elke week een

dag (soms twee dagen) moet afstaan aan

de kapel, zal daar best eens moeite mee

hebben. Datzelfde geldt natuurlijk ook

voor de groeps- of postcommandant die

moet toezien dat het personeelslid niet

aanwezig is wegens muzikale dienstver-

richtingen elders. Maar die tegenzin

gaat over als je bij een open dag of een

opening van een buro in hun eigen pa-

rochie hebt opgetreden. Gelukkig staat

onze korpsleiding zeer welwillend tegen-

over onze aktiviteiten en is ook de Di-

rektie Politie nogal 'kapel-minded'."

Sollicitatie

Is de medewerking van de leden van de

kapel altijd even goed?

Zwart: "Soms is het ineens gebeurd met

die medewerking. Maar dat kan te ma-

ken hebben met de medewerking van de

chef. Als een man solliciteert naar een

funktie, gebeurt het wel eens, dat hem al

in het voorgesprek wordt gevraagd of

hij lid is van de kapel. Nou, als zo'n kol-

lega toch graag die baan wil hebben ...

Maar er zijn er ook die er een bevorde-

10

ring voor laten lopen. Er zijn soms an-

dere redenen waarom iemand (tijdelijk)

moet afhaken. Hij can met z'n studie in

de knoop komen. Of z'n gezin kan hem

nodig hebben. Maar over het algemeen

is de inzet van de leden groot. Niet al-

leen op technisch maar zeker op muzi-

kaal gebied. We zijn geen beroepsor-

kest, waarvan de leden stuk voor stuk

optimaal zijn opgeleid, maar de inzet

van de klub is des e beter, waardoor

onze muzikale kwaliteiten worden ge-

waardeerd. "

Nieuwe plaat

De Rijkspolitie-kapel heeft een ruime

staat van dienst. Ze trad op voor radio

en t.v., ook over de grenzen, als ingre-

diënt voor amusementsprogramma's en

als begeleiders bij edukatieve program-

ma's. Ze speelde bij officiële openingen

(Nederlands Kongresgebouw, Keuken-

hof) en versierde het Unicef-jubileum.

Tien jaar geleden waren de 'kapelanen'

ook al eens in Wenen. Dirigent en kom-

ponist (wijlen) dr. Robert Stolz, leidde

toen het orkest bij een uitvoering van

het ballet van de Weense Staatsopera.

Er werd gekoncerteerd met The Dutch

Swing College, ook werd de (inmiddels

overleden) zangeres Rita Hoving jazzy

begeleid. De RP-kapel maakte acht

grammofoonplaten. Er zijn plannen

voor een nieuwe LP of een verzamel-

LP.

Wensen

De ongeveer 80 man (en één vrouw) tel-

lende formatie ondervindt soms de ge-

volgen van een grootschalig politieop-

treden. Want onder de muzikanten zijn

ook ME'ers.

De heer Zwart: "De kapel is opge-

bouwd uit mensen die hun normale poli-

tietaak verrichten. Als, zoals onlangs in

Dodewaard daar hun aanwezigheid

wordt vereist, betekent dit dat de kapel

bijvoorbeeld plotseling zonder een aan-

tal trompettisten zit. Het kan dan ge-

beuren dat we een optreden of een deel

van een optreden moeten afzeggen.

Zouden we ons normale programma af-

werken, dan zou dat ten koste gaan van

de kwaliteit en dat willen we niet."
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Aan die kwaliteit wordt zoveel mogelijk

gewerkt: "Dat zijn we aan onze stand

verplicht. Hoewel we allemaal politie-

mensen 'in andere doen' zijn wordt er

toch tegen de kapel aangekeken als een

vakorkest. We kunnen die kwalifikatie

voor een groot deel waar maken. De in-

zet van de mensen is groot. Een verjaar-

dag in de familie is voor hen niet een

vanzelfsprekende aanleiding om weg te

blijven. Een technisch voordeel is, dat

ze gewend zijn zich in uniform te bewe-

gen. Over het algemeen is de muzikale

opleiding van de meesten van ons niet

van het nivo van de beroepsorkesten.

Maar daar staat tegenover dat wij niet

om den brode behoeven te musiceren.

We doen het ook voor ons plezier. Er

heerst een gezonde rivaliteit in het or-

kest, wat de kwaliteit ook ten goede

komt. Soms wordt er ontiegelijk gekan-

kerd. Als de organisatie niet klopt, het

eten niet naar de zin is of de akkommo-
datie te wensen over laat. Maar als het

moment van optreden is aangebroken,

is iedereen weer bereid om op het puntje

van de stoel te gaan zitten."

Wat Zwart dwars zit is dat de vereniging

geen voorzitter heeft. Sinds de heer Van

Laar de voorzittershamer heeft moeten

neerleggen is er geen RP-officier bereid

gevonden zijn taak over te nemen.

De dagelijkse leider: "Het gaat toch

ook zonder, zou je kunnen veron-

derstellen. In de praktijk lijkt dat zo.

Maar toch heb je iemand met enig gezag

nodig om de broodnodige kontakten te

leggen en de representatieve verplichtin-

gen van de kapel waar te nemen. In We-

nen liep een klub van 85 man rond. De

hoogste in rang is - afgezien van de di-

rigent die daar met een heel andere taak

is belast - een adjudant, die zelf

meespeelt."

Er zijn nog andere wensen. Het orkest

kan nog best wat musici gebruiken. Er is

dringend gebrek aan een hoboïstte). De

hoornsektie kan nog versterking gebrui-

ken. Er is nog plaats voor een bariton-

tuba. Voorts is er belangstelling voor

een aantal trompettisten in de drum-

band.

Een ander heet hangijzer is de status van

de kapel. Jan Zwart: "De basis waarop

de kapel werkt is niet zo'n stevige. Onze

vereniging is toch afhankelijk van de

medewerking van zovelen. We zouden

graag de status van bijv. de ME willen

hebben. Als die van huis worden geroe-

pen, kijkt toch ook niemand op? Dat

het orkest een goede funktie voor het

korps Rijkspolitie vervult, is in die der-

tig jaar die achter ons liggen wel duide-

lijk geworden." (AH)

De aktiviteiten van de Rijkspoli-

tie-kapel - bij beëdigingen,

open dagen, openingen van

buro's - worden voor een deel al

financieel ondersteund door de

overheid.

Daarnaast heeft de kapel enig in-

komen door donaties en vergoe-

dingen voor optreden.

Die inkomsten zijn nodig. Het in-

strumentarium vertegenwoordigt

al een vermogen van 100.000 gul-

den. Maar ook de dirigenten

moeten worden betaald.

Voor iemand die de kapel een

goed hart toedraagt bestaat de

mogelijkheid donateur te wor-

den, door het storten van! 25,-

(of meer) op giro 550855 t.n.v.

de penningmeester te Wouden-

berg.

Donateurs

'#

Akkurate kontrole van wiel- en
asdrukken van vrachtwagens is een
zaak van levensbelang voor de
verkeersveiligheid. Telub ontwikkelde
daartoe een handzaam en transportta-
bel systeem: losse weegplateaus,
waarmee de wieldrukken snel en
nauwkeurig bepaald worden.
De TELUB 10 TG meet tot maximaal
10 ton, voldoet aan de Beschikking
Verkeersmeetmiddelen Politie en is
goedgekeurd door het Ijkwezen.

.0
o
o
o
o
o
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Oppers Jan de Groot en Elle Klop verlieten' oortijdig' het korps:

'Alles al eens
door Bert Huizing

De kollega's Jan de Groot (35) en Elle

Klop (32), beiden ingedeeld bij de staf

van het distrikt Dordrecht, hebben op

31 augustus j.1. hun dienstverband met

het korps Rijkspolitie opgezegd. Wer-

vingsvoorlichter De Groot ruilde een -

in materiële zin - zekere toekomst bij

de politie voor een andere zekerheid,

door - op een karige studiebeurs - de

opleiding tot predikant te gaan volgen.

Mr. Elle Klop legde blauw-en-zwart af

voor de zwarte toga van het openbaar

ministerie.

Kort voor het vertrek fan De Groot en

Klop had het RPm een gesprekje met

beide opperwachtmeesters. We praatten

over het doel en de ervaringen tijdens de

studie, hun gevoelens ten aanzien van

het politiewerk, de organisatie waarin

zij werkten, de verhoudingen binnen die

organisatie en hun ideeën over hun toe-

komst. Een vraaggesprek met twee poli-

tiemensen met een - andere? - me-

ning. Een mening die misschien niet al-

tijd wordt gedeeld door anderen, maar

juist daarom nog al eens aanleiding

vormde voor diskussies.

De oud-politiemensen van wie gezegd

kan worden dat zij enige bekendheid ge-

noten (De Groot door zijn kritische

opstelling in het distriktsblad 'De Sjam-

petter' wat zo nu en dan stof tot spreken

gaf en Klop door zijn gedegen studies

'Kleine Kriminaliteit' en 'De Justitiële

Dienst'), hadden niet zo'n moeite met

het afscheid.

De Groot: "Die onzekerheid was er wel

voordat we (mijn vrouwen ik) moesten

komen tot het besluit bij de politie blij-

ven of niet. Slapeloze nachten heb ik ge-

had. Maar toen ik eenmaal wist wat ik

wilde, was dat over. Ik heb bij de politie

een beste tijd gehad, maar nu geeft het

vertrek voor mij geen enkel probleem

meer. "

Klop: "Al toen ik (als avond studie) het

atheneum bezocht, speelde ik met de ge-

dachte om te vertrekken. Ik wist alleen

niet wat te gaan doen. Ik had mijn B-

diploma en de politie-talengetuigschrif-

12

eegemaakt ••••••

ten. Maar wat moel je daar mee doen in

de maatschappij. Je hebt niet veel keu-

ze. Ik wilde onafhankelijker van mijn

werkgever worden. _ 'a mijn rechtenstu-

die ontstond de mogelijkheid een andere

beroepsweg in te laan. Die weg ben ik

opgegaan. Vanaf dar moment heb ik me

losgemaakt van het orps. En dat pro-

ces heeft me geen moeite gekost."

Studie

Beide oud-opperwa htmeesters komen

uit de Alblasserwaard. Jan de Groot is

geboortig uit Sliedrecht, zoon van een

baggeraar. Elle Klop s wieg stond in het

huis van een schilder in Groot Ammers.

Ze gingen na de mulo naar de oplei-

dingsschool van het korps Rijkspolitie

en deden respektie 'elijk in 1964 en 1966

hun intrede in het RP-bedrijf.

De Groot 'stond in Alblasserdam en

Dongen. Werd in 19"4 rayoncomman-

dant in Nieuwkoop en in 1977 voorlich-

tingsambtenaar in Dordrecht.

Klop bracht zijn stagejaar door in Via-

nen en werd daarna overgeplaatst naar

Barendrecht. Hij deed zijn eerste re-

cherche-ervaringen op in Numansdorp,

waar hij groepsrechercheur werd. In

1974 werd hij ingedeeld bij de recher-

chegroep Dordrecht. In 1978 volgde zijn

overplaatsing naar de staf van het dis-

trikt en aanwijzing als waarnemend

hoofd van het stafburo justitiële dienst,

belast met het beleidsvoorbereidende

werk.

Beide oud-kollega's hebben een gezin

,

met kinderen en hun liefhebberijen.

Toch togen ze aan de studie.

Gezinsleven

Voor Jan de Groot is die drang om te

studeren niet vanzelf gekomen. Het

aanvaarden van de roeping tot het ambt

van predikant bracht een grondige voor-

bereiding met zich. Zijn studie is hem

ook niet altijd meegevallen. De studie

atheneum-rnet-latijn vergde nogal wat

van hem. In het laatste jaar van de

opleiding had hij de pech ziek te wor-

den. Dat kostte hem tien weken. Een

periode die hij halsoverkop moest inha-

len. "Toen werd me duidelijk dat dit

niet het gezinsleven was zoals ik me dat

voorstelde. Je kunt niet op zo'n wijze

doorgaan. Ik wist toen, dat als ik predi-

kant wilde worden, ik zou moeten kie-

zen."

De familie De Groot besloot dat Jan

ontslag zou nemen en de studie zou af-

maken op een beurs, met de zekerheid

van een minimum-inkomen.

De Groot: "Als je dat aan een kollega

of kennis vertelt, is de eerste vraag: En

hoe kom je dan rond? Die vraag is in

ons gezin natuurlijk ook gesteld. Hoe

knoop je de eindjes aan elkaar? Mijn

vrouw bekeek mijn plannen ook veel

verstandelijker dan ik deed. Tenslotte

had zij de roeping niet die ik voelde. Zij

kan het met mijn geloof niet doen. En

dan komt de vraag die je moet stellen:

moet je de vreugde die jou zover brengt,

voor geld opofferen?"

Slapeloze nachten

JAN C. DE GROOT (35): "Slapeloze

nachten heb ik gehad, totdat ik wist wat

ik wilde. Toen was dat over."

Hij gaat (verder) studeren voor het ambt

van predikant.
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Het gezin De Groot is uit die vragen ge-

komen: "We krijgen het niet slechter als

het inkomen minder wordt. Misschien

worden het wel de mooiste jaren van

ons leven", denkt De Groot.

'Spielerei'

'Spielerei', noemt Elle Klop zijn havo-

en atheneum periode. Hij rondde zijn

havo-studie in twee jaar af en deed over

het atheneum nog eens een jaar. Zonder

erg vastomlijnde plannen te hebben wist

Klop, dat hij verder wilde. Hij wilde we-

ten waar zijn intellektuele plafond lag.

Aanvankelijk overwoog hij medicijnen

te gaan studeren. Praktische bezwaren

brachten hem van die idee af. Hij gaf

zich op voor de rechtenstudie die hij me-

dio 1981 met een meesterstudie afsloot.

Niet moeilijk over doen

De Groot en Klop zijn het erover eens,

dat studie veel kan betekenen voor een

mens.

Klop: "Er gaat een wereld voor je open.

Je ontdekt zaken waar je normaal geen

oog voor hebt. Het is een groei naar vol-

wassen worden. Je leeft bewuster. Het

brengt je ook tot het maken van een

keuze en je gaat je betrokken voelen bij

de samenleving. Het leert je dat je je

niet moet onttrekken aan de verant-

woordelijkheid voor die samenleving en

het doet je ontdekken dat de stelling:

'het zal me een zorg zijn' een verwerpe-

lijke is."

Elle Klop zag dat er iets veranderde in

zijn verhouding met kollega's naarmate

de studie vorderde: "De manier waarop

je zaken formuleert, je grotere belang-

stelling naar wat er om je heen gebeurt,

laten je stem zwaarder wegen, het is al-

lemaalleuk om te ontdekken. Je groeit

ook wat van je kollega's af. Van liever-

lee gaan andere dingen je interesseren en

dat merk je dan in de gesprekken onder

de koffie. Dat is een gegeven, daar moet

je niet moeilijk over doen. Je ontgroeit

het milieu van de politieman."

RPm: En wie is dan die politieman?

EK: "Ik denk een man met een grote

mate van solidariteitsgevoel met zijn

kollega's en het instituut. Iemand die

zich snel voelt aangesproken als 'de po-

litie' in de diskussie wordt betrokken.

Die sneller geneigd is om dan - met

zijn kollega's - halt en front te maken

en minder kritisch is ten aanzien van de

ELLE W. KLOP (32): "Ik wilde
onafhankelijker van mijn werkgever
worden." Hij behaalde de meesterstitel
en hoopt binnenkort tot OvJ te worden
aangesteld.

Onafhankelijker worden

organisatie waarvoor hij werkt. Het ge-

volg is dat mensen die wèl kritisch den-

ken worden geïsoleerd. Zoáls in de

'zaak Hopmans'. Een zorgelijke ont-

wikkeling. Het zegt veel over de toleran-
tie binnen het bedrij f."

Ontdekkingen

Dat brengt ons bij de organisatie waarin

De Groot en Klop hebben gefunktio-

neerd. Elle Klop had toch ook bij de po-

litie kunnen blijven? AIs officier bij de

Rijkspolitie of bij een gemeentelijk

korps wellicht.

"Daar heb ik wel eens over gedacht, ja.

Ik heb het bedrijf in de jaren dat ik erin

gewerkt heb, goed leren kennen. Ik heb

er ook met plezier gewerkt. Maar ik heb

een aantal ontdekkingen gedaan. Er

wordt moeizaam gewerkt, de organisa-

tie is naar mijn idee te burokratisch en

de werkwijze omslachtig en slecht ge-

koördineerd. Bij de staf is weinig ruimte

voor een beleid dat noodzakelijke ver-

anderingen teweeg moet brengen. AIs ik

blijf kan ik misschien wel officier wor-

den. Dan kom ik als luitenant bij het

verkeer of zo. Dan wordt ik weer in die

zelfde organisatie opgenomen terwijl ik

graag in de gelegenheid wordt gesteld

om direkter met mijn werk bezig te zijn,

beslissingen te nemen, mijn invloed te
gebruiken.' ,

De Groot, die in het verleden zo nu en

dan de konfrontatie aanging met kolle-

ga's en korpsleiding, deed andere ont-

dekkingen: "Ben ik nou zo'n dwarslig-

ger? Of speelt mijn rechtvaardigheidsge-

voel parten? Ik ontdekte dat we soms

binnen de politie verkeerd bezig waren.

Er wordt wel eens gezegd van politie-

mensen in hun werk: met dieven vang je

dieven. En eerlijk gezegd was daar mis-

schien ook wel eens aanleiding voor die

opmerking. Ik wilde daar dan iets van

zeggen. Ik ging die konfrontatie niet

voor mezelf aan. Ik werd er wel per-

soonlijk voor ter verantwoording geroe-

pen. Er is weinig ruimte voor kritiek."

Gewoon weg

Ze gaan gewoon weg, Jan de Groot en

Elle Klop. Ze zoeken beide naar een mo-

gelijkheid zich op een andere wijze als

bij de politie met de maatschappij bezig

te houden.

Een idealistische Jan de Groot: "Ik heb

veel geleerd in de periode van 17jaar. Ik

weet zeker dat ik in de toekomst met die

ervaring veel zal kunnen doen. Ik heb

ook ontdekt dat ik als politieman niet

altijd de dominee kan spelen."

Elle Klop is over zijn nieuwe werkkring

wat nuchterder: "Ik zal me als officier

van justitie niet scharen in de rijen deel-

nemers aan de kruistocht tegen het

kwaad. Ik zal proberen zaken die op ta-

fel komen verstandelijk te benaderen.

Het rechtstreekse kontakt met verdach-

te en raadsman trekt me aan. De politie

die justitie behulpzaam is zal ik op de-

zelfde afstandelijke wijze proberen te

beoordelen. De relatie OvJ - Politie is

die van een twee-eenheid met een

scheidslijn. "

En verder?

Inmiddels is Jan de Groot vanuit zijn

woonplaats Ridderkerk begonnen aan

de studie aan de universiteit in Utrecht

die hem over vier jaar op de kansel moet

brengen.

Mr. Elle Klop is verhuisd naar Den

Bosch waar hij in het paleis van justitie

kort na 1 september is geïnstalleerd als

plaatsvervangend OvJ. Na een 'jaar-op-

proef' zal dan de officiële aanstelling als

'substituut' moeten volgen. Hij zal eni-

ge tijd nodig hebben om zich in te wer-

ken. Daarna zal de oud-kollega wel

weer aan de studie slaan. Hij heeft de

grenzen van zijn mogelijkheden nog niet

ontdekt.
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Met bijdragen van: P. Bosma, A. A. H. Bosters, P. Gorissen, W. van Middelkoop, J. L. F. Moens, P. S. G. van de Rijken, A. C. J. Schaddelee,

A. van der Scheur, H. C. van Schilt, Th. Spelt, G. Verrips, J. Wennekker, H. van der Werff e.a. Eindredaktie A. Huizing.

tf.~ ~~ En
f5 •.••..~.q weer is'

St •• Pieternel de
~Qf:j Rijke de Eerste

... Waar is het eind?
Als kolo-Nel?

pag. 23

Getrouwd met
het korps

Bodyguards

~oor Maywood

't Was oppassen geblazen
met de zingende zusjes.
Drie Zeeuwse kollega's
waagden hun leven om de
beide body's te bewaken.

pag. 22

Parketwachter

~-.Jt.i-- vo~d

c~ u die
~x ~ -~ ~ nieuwe

parketkollega er ook zo
vrouwelijk uitzien?
Tja. . . pag. 22

De eed/belofte is ook al niet meer wat-ie
geweest is. "Net als een huwelijk", aldus
een van de 13 (I) edelingen.
Kom-kom, niet zo pessimistisch. 22

pag.

Vijfling in 't veen

Da's geen kattepies. Toch was
Ruudje (van de groep Waddinx-
veen) gesteriliseerd.
Niettemin werd er getrakteerd:

beschuit

met muisjes.

Kom-kom,
sollicitant

pag. 17

ALS MANNA

UIT DE HEMEL

Voortaan alleen nog
aktieve adspiranten.
Doe-het-zelvers die
kunnen schrijven, bellen
of een postzegel kunnen
plakken. De RP-Werf
in Utrecht timmert niet
meer langs de weg.

pag. 19

Voer voor ME'ers in
Dodewaard. Geen
vuiltje aan de lucht.

Wel een mooi

menuutje. pag. 17

WIE
VOORLICHT

LIGT VOOR

De wervers van het
eerste uur zijn (na 10
jaar) uitge(z)worven.

'n Gauwe handdruk en
'n 20-werf hoera.

pag. 16

Je tante
opeen

houtvlot
Juliana verhuisde de laatste
loodjes van de staf.
Over het Friese water. pag. 18

15
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- info intern - info intern - info intern -

Korps bijna op sterkte

Wervingsvoorlichters bedankt
UTRECHT. - Aan het in-

stituut wervingsvoorlichting,

zoals dat op 1 september

1971 van start ging, is op 1

oktober 1981 een eind geko-

men. Tien jaar nadat de

personeelsbezetting van het

korps Rijkspolitie een aktie-

vere, een agressievere wer-

ving van personeel vereiste,

kan het personeel dat die

taak op de schouders kreeg

met een gerust hart terug-

kijken op de voorbije perio-

de. Het korps, in het bijzon-

der de landgroepen, zullen

rond de jaarwisseling op

sterkte zijn. In tien jaar von-

den 8320 nieuwe kollega's

(waaronder 665 vrouwen),

mede dankzij de inspannin-

gen van de VA's, de weg

naar een loopbaan bij het

korps Rijkspolitie. De afde-

ling Personeelvoorziening

van de Algemene Inspektie

komt in een rustiger vaar-

water. Waarschijnlijk ge-

assisteerd door een aantal

parttime-wervingsvoorlichters

zal ze proberen door middel

van advertenties en beroe-

penvoorlichtingen het ver-

loop onder het personeel

binnen het korps bij te hou-

den en incidentele uitbreidin-

gen van het personeels-

bestand tot stand te brengen.

Op 2 oktober vond in

Utrecht in het gebouw van

de afdeling Personeelsvoor-

ziening een bijeenkomst

plaats waarbij plaatsvervan-

gend Algemeen Inspekteur

W. F. K. J. F. Frackers de

voorlichtingsambtenaren be-

dankte voor hun inzet.

35e kalender van

Pro Juventute

LOENEN. - Met instem-

ming van de koninklijke fa-

milie geeft Pro Juventute

zijn 35e kalender uit. De

Oranje- kalender 1982 bevat

opnieuw een aantal exklusie-

ve kleurenopnamen, waarvan

enkele uit partikulier bezit,

16

van leden van de koninklijke

familie.

Voor relaties in het buiten-

.land komt er een Oranje-

kalender uit met een viertalig

kalendarium: Frans, Duits,

Engels en Spaans. De onder-

schriften bij de foto's zijn in

het Engels gesteld.

De baten van de verkoop

van de kalenders zijn

Voorlichters van het eerste uur.

(Foto H. L. van

Harrevelt/ APV)

(AH)

De prijs is f 9,- (verzend-

kosten f 2,50).

Pro Juventute
Oranje Kalender

1982 {3sj

bestemd voor algemene in-

tellingen voor kinder-

bescherming die werken voor

jeugd en gezin. Deze instel-

I
lingen helpen jaarlijks meer

dan 12.000 kinderen uit alle

geledingen.

Kalenders zijn verkrijgbaar

bij alle Verenigingen Pro Ju-

ventute, de Stichtingen voor

Jeugd en Gezin en het lande-

lijk besteladres:

Kalenderaktie Pro Juventute,

postbus 29, 3632 ZR Loenen

aan de Vecht, tel. 02943-

3082, postgiro 517400 te

Amstelveen.
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Restaurant 'Energie'

NIJMEGEN. - Tijdens de

jongste akties rond Dode-

waard waren in en om het

dorp verschillende lokaties

ingericht om politiemensen

onder te brengen. Zo was er

voor ongeveer 70 mannen en

vrouwen ('Platte Petten')

ruimte gevonden op het ter-

rein van de konservenfabriek

van Vink, schuin tegenover

de kernenergie-centrale.

Toen de spanning voor de

centrale opliep, werden er

nog eens 600 ME'ers aan

'Vink' toegevoegd. Nog

maar net op hun stekkie aan-

gekomen, rezen er rond de

fabriek blokkades op zodat

het niet mogelijk was het

komplex langs de normale

wegen te bereiken. Om de

670 mensen toch een warme

hap te bezorgen, werd een

beroep gedaan op de Dienst

Luchtvaart die een luchtbrug

tot stand bracht om de maal-

tijden in te vliegen. Een

loods werd ingericht als af-

Maaltijden ingevlogen.

haalrestaurant (Restaurant

'Energie') en het menu als

volgt aangekoncligd:

v~ \ I -
••••••. ~ .•.•••• #1

1'R~s ,5 Eli

Gezinsuitbreiding

in Waddinxveen

was ze door Ruud Gründ-

man binnengebracht.

Ze had het vanaf het eerste

moment al naar de zin. Op

poeze-kinderen hadden de

Waddinxveense RP'ers niet

gerekend. Bij de ingreep om

haar te steriliseren, is er ken-

(Foto Rijn en Gouwe)

DEN HAAG. - Onlangs is

er op het groepsburo van

Waddinxveen op beschuiten

met muisjes getrakteerd.

Aanleiding voor de verstrek-

king van de versnapering

vormde het moederschap van

Ruudje (??), de huiskat. In

het midden van de nacht

bracht ze op de tweede ver-

dieping haar vijf kleintjes ter

wereld. Minette, Lizette,

Rozette, Sammy, Moos en

de moeder maken het goed.

Voor de kleintjes was er na

een dag al een tehuis. Ruud-

je blij ft de politiemensen op

het groepsburo gezelschap

houden. Ze behoorde al in

het voormalige groepsburo

bij de politiefamilie. Daar

Neerijnen. De 'vrienden van

de politie' - zoals ze graag

genoemd willen worden -

kregen onder meer een uit-

eenzetting van de geschiede-

nis en de organisatie van de

ME van de Rijkspolitie. Er

werden video-beelden van de

verschillende opleidingsakti-

viteiten getoond en ME-

voertuigen werden eens van

dichtbij bekeken. Voor deze

gelegenheid was in een van

de lokalen een tentoon-

stelling ingericht van ME-

materialen en kon lektuur

van uiterst rechts tot extreem

links worden ingezien.

's Middags was er zelfs nog

tijd voor een (molotof-)

cocktail. (PvdR)

(Foto Peter van Hout)

(HCvS)

Politie-fanclub

bezocht COME

NEERIJNEN . - Op 2 sep-

tember bezochten een kleine

veertig leden van 'de Politie-

fanclub' de Centrale Oplei-

ding Mobiele Eenheid in

"#

nelijk iets misgegaan, waar-

door Ruudje toch nog

onverwacht moeder werd.

(ThS).

Buro in een buro

LEEUWARDEN. - Het

nieuwe distriktsburo in Leeu-

warden, dat op 6 november

officieel in gebruik zal wor-

den gesteld, biedt niet alleen

huisvesting aan de staf van

het distrikt, verkeersgroep en

recherchediensten. Het vormt

tevens het onderkomen voor

het Buro van de Regionaal

Coördinator Voorkoming

Misdrijven. Aan het hooft

van dit buro staat oud-

kollega C. de Jong, die de

Rijkspolitiedienst heeft ver-

laten en op 18 augustus j.l.

in zijn nieuwe funktie is be-

edigd. (PB)
Feestelijke gebeurtenis met Elia Redegeld en Sjaak Wente/er.

17
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Vervoer te water:

de juiste weg

LEEUWARDEN. - Op 6

augustus, om 10 uur 's och-

tends, meerde voor de

Noordersingel in Leenwar-

den, tegenover nummer 100,

waarin het distriktsburo van

de Rijkspolitie was gevestigd,

het motorschip' Juliana' af.

Het kruisertje (met aan het

roer majoor Dubbelboer en

voorlichter Bosma als boots-

man) was ingezet om het

laatste deel van de inventaris

(een burolamp en een tele-=-

foon toestel) en de officieren

van de Staf over water naar

het nieuwe gebouw aan de

Holstmeerweg te vervoeren.

Via de stadsgrachten (plat op

dek bij het passeren van de

bruggen) en het Harinxma-

kanaal (voor een koffiestop

op het terras van de woning

van de d.c.), werd koers ge-

zet naar de Greuns waar de

ontscheping plaats had en -

langs moeilijk begaanbare

wegen - het nieuwe dis- I
triktsburo werd bereikt. (PB) D.e. Monsma als laatste aan boord.

Nog even zwaaien. Richting Holstmeerweg 3.

Gerrit-Jan maakte

het de d.e. moeilijk

ALKMAAR. - In de bad-

plaats Egmond aan Zee be-

hoeft men in de zomer nooit

naar werk te zoeken. Daar

zorgen de ettelijke vakantie-

gangers wel voor.

Vakantiewerker Gerrit-Jan

stond deze zomer niet voor

het eerst achter de balie van

het Egmondse buro.

Samen met een wachtmeester

in gesprek met een 'klant',

zag Gerrit-Jan een bejaarde

dame binnenstrompelen.

Hij hielp haar in een stoel.

Ze was de portemonnee met

vierhonderd gulden erin

18

kwijt. Gerrit-Jan stelde voor

even de weg naar huis terug

te lopen. Arm in arm ging

het paar op pad. De oude

dame kreeg het opnieuw be-

nauwd, toen ze zich her-

innerde dat ook haar bank-

pasje in de portemonnee zat.

De koers werd direkt gewij-

zigd in de richting van de

bank. Behoedzaam loodste

Gerrit-Jan haar door de zwa-

re houten deuren waar hij

even zou regelen dat haar re-

kening werd geblokkeerd.

"Ze valt." Gerrit-Jan slaag-

de erin haar nog op te van-

gen. Er klonk een kreet om

een dokter en een brul door

de portofoon. Knellende

kledingstukken werden los-

gemaakt en het gebit uitge-

nomen. Het was al te laat.

De vakantiewerker deed z'n

best het publiek op een af-

stand te houden. De over-

ledene werd weggebracht en

het leven in de drukste straat

van het dorp hernam zijn

loop.

waardering liet weten. De

d.c. kreeg het daarop even

moeilijk. Gerrit-Jan was

geen politieman. Hij kon

hem dus niet op de wijze die

voor politiemensen geldt,

met zijn optreden kompli-

menteren. Toch kwam er een

tevredenheidsbetuiging uit de

bus. Uit te reiken door de

groepscommandant aan de

vakantiewerker Gerrit-Jan,

de zoon van de distrikts-

commandant.

(MJdL)

Men had waardering voor

het werk van de jongeman

die zich onvoorbereid en vol-

komen onverwacht voor de

gebeurtenissen die middag

geplaatst zag.

De groepscommandant

ondersteunde het briefje

waarin de commandant van

de post aan zijn d.c. van zijn
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Personeelsvoorziening timmert minder langs de weg:

De sollicitant zal zelf
moeten komen

Helpend handje

voor mini

in het startkontakt om tot de

ontdekking te komen dat de

paarden onder de motorkap

er geen zin meer in hebben.

og eens geprobeerd, maar

nee hoor. Het blijft bij wat

schuchtere geluiden. Geluk-

kig is de sterke arm in de

persoon van een luitenant en

een adjudant nog in de buurt

voor een helpende hand.

LEEUWARDEN. - Ver-

keerskontrole! Auto aan de

kant, papieren gekontro-

leerd, remmen getest, banden

bekeken enz.

Daarna - misschien wat

geld armer en een ervaring

rijker -: "U kunt wel door-

rijden." Na een wel of niet

gemeend "Dag", de sleutel

F. A. L. Vogelpoel

overleden

langs de VOORBURG. - Tijdens

zijn vakantie in Spanje is de

heer F. A. L. Vogelpoel,

voorheen Hoofd Stafburo

Ontwikkeling Personeels-

beleid bij de Algemene In-

spektie, plotseling overleden.

@
weg gezien

De heer Vogelpoel ging op 1

juni j.l. met pensioen.

(HvdW)
Niet-alledaags

op vakantie

UTRECHT. - Binnenkort

krijgen de schoolde kanen en

de groeps-, post- en rayon-

commandanten een poster in

de bus. De afbeelding stelt

een Rijkspolitiegemeente

voor. Een stadje of dorp dat

in een nog niet zo ver verle-

den te kampen had met een

sterke onderbezetting aan

politiepersoneel, maar dat -

als we de tekening mogen ge-

loven - al het personeel

waarover zij mag beschik-

ken, binnen haar poorten

heeft en bovendien kan put-

ten uit alle andere RP-

faciliteiten. Zo rooskleurig

als de ludieke tekenaar het

voorstelt, liggen de zaken na-

tuurlijk niet helemaal, maar

wel nadert het tijdstip

waarop het Korps op sterkte

komt. Rond de jaarwisseling

zullen althans de land-

groepen de (huidige) organie-

ke sterkte bereiken.

De afdeling Personeelsvoor-

Tijdens een surveillance trof

kollega Gabriël van de groep

Vorden een stel aan, dat

voor het vakantievervoer een

niet alledaagse oplossing had

bedacht. De familie uit de

Betuwe had de karavan ach-

ter de traktor geknoopt en

sukkelde in een opperbeste

stemming achter het bordje

, 16-kilometer', richting Mep-

pel.

ziening in Utrecht zal nog

even in verhoogd tempo

door moeten werken om ook

de speciale diensten aan het

aantal formatieplaatsen te

helpen. Daarna zal de APV

- afgezien van onvoorziene

andere beslissingen om de

personeelssterkte op te voe-

ren - zich richten op het

vervullen van vakatures die

door het normale verloop

zullen ontstaan.

Buro Personeelsvoorziening

zal minder langs de weg tim-

meren dan in het verleden

werd gedaan. De wervings-

voorlichtingsambtenaren

hebben inmiddels afscheid

genomen van hun voormali-

ge 'werkgever', het aantal

advertenties is teruggebracht,

tentoonstellingsaktiviteiten

zijn verminderd. Het is niet

meer zo nodig om de 'doel-

groep' (mavo-nivo) zo uit-

drukkelijk te benaderen. De

tijden zijn veranderd. De

ekonomische omstandig-

heden zijn de mensen die

met de werving van

(Rijks)politie personeel wa-

ren belast te hulp. geschoten.

Eén advertentie in de om-

roepbladen is nu al voldoen-

de om 500 sollicitatiebrieven

op te roepen. Er zijn veel

Havo-klanten bij ...

"We timmeren inderdaad

niet meer zo langs de weg.

Dat is niet nodig. We krijgen

veel respons op onze adver-

tenties. Maar afgezien daar-

van. De man of vrouw die

naar de politie wil, komt

toch wel. We sluiten de deur

niet. Iemand die een baan bij

de Rijkspolitie wil, kan te-

recht met zijn sollicitatie.

Zijn dekaan, maar ook de

plaatselijke groeps-, post- of

rayoncommandant kent ons

19
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adres hier in Utrecht. De sol-

licitant(e) zal iets moeten

doen voor een werkkring bij

de Rijkspolitie. Hij of zij zal

moeten bellen, een brief

schrijven, een postzegel plak-

ken. Al die aktiviteiten geven

001< iets weer van de moti-

vatie van de man of de

vrouw", aldus kapitein E. de

Kruijf, hoofd van de af-

deling.

Het zal, als het aan de heer

De Kruijf ligt, overigens niet

zo zijn dat in de toekomst in

het geheel niet aan wervings-

voorlichting zal worden ge-

daan.

"Niet meer zoals in de af-

gelopen tien jaar. In die pe-

riode bezochten de 20

wervings-voorlichters per

jaar zo'n 2000 scholen.

Daarmee worden verwach-

tingen gewekt, in .de zin van

'er is nog plaats genoeg'.

Welnu, dat is niet meer het

geval. De mogelijkheden ra-

ken meer beperkt. Er is

minder plaats voor nog meer

personeel, maar het aanbod

is door de ekonomische

omstandigheden groter.

Daarom denken we aan een

systeem als dat van tien jaar

geleden. Iemand die in die

tijd wilde worden voorge-

licht, kon o.m. terecht op de

zg. beroepen-voorlichtings-

avonden waar een Rijkspo-

litieman over zijn beroep

praatte. Misschien is het

soms nodig deze parttime

voorlichter in te schakelen

voor een persoonlijk gesprek

met de sollicitant. En voorts

kan men natuurlijk terecht

bij de plaatselijke Rijkspoli-

tie. "

(AH)

Een loopbaan bij de Rijks-

politie? Bellen met Afd. Per-·

soneelsvoorziening korps

Rijkspolitie 030-942942 of

schrijven naar postbus 2324

3500 GH Utrecht:

20
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Dertien officieren

gingen verbintenis aan

APELDOORN. - "Een

beëdiging heeft iets weg van

een huwelijk. Men belooft

trouwen spreekt uit goed

voor elkaar te zorgen. Het

verschil met de huwelijks-

plechtigheid is - zo op het

oog - dat er bij een beëdi-

ging sprake is van een een-

richtingsverkeer. Toch denk

ik, dat het net als met een

huwelijk een verbintenis is

waarin twee partijen een rol

spelen. Laten we hopen dat

de gebeurtenis van vandaag

een begin zal zijn van een

goed en gelukkig huwelijk",

aldus luitenant A. J. van

Doorn op 10 september in

Apeldoorn.

Op die dag werden op de

opleidingsschool dertien

nieuwe officieren beëdigd.

Acht reguliere NPA-

studenten, twee politie-

extranëi, een voormalig offi-

cier van het korps Politie

van de Nederlandse Antillen

en twee voormalige RP-

adjudanten deden daarmee

hun intrede in het korps

Rijkspolitie. (AH)

Leren jasje kwijt?

DORDRECHT. - Kollega

J. Nauta van de groep Oud-

Beijerland heeft een kort

bruin leren jasje (maat

50/52) in huis dat niet van

hem is. Hij heeft het per ver-

gissing meegenomen uit het

distriktsburo aan de Sar-

phatistraat in Amsterdam

toen hij op Schiphol gedeta-

cheerd was. Iemand die zijn

kledingstuk in de periode

van 5 tot 17 juli daar is

kwijtgeraakt, kan kontakt

met hem opnemen. Hij is te

bereiken onder telefoon-

nummer 01860-2444.

22

De beëdigde of! der RP Je kl. A. M. A. Martina (Al), J. van der Lugt (Al), H. A. de Rui-

ter (A VD) en de of! der RP 2e kl. A. J. van Doorn (distr. Utrecht), P. H. O. van der Aa

(distr. Dordrecht), M. Dijksera (distr. Zwolle), A. F. van der Vliet (distr. Assen), J. T. Gle-

rum (distr. Nijmegen), E. J. J. M. van Benthem (distr. Maastricht), D. A. Kotteman (distr.

Den Haag), W. J. van Vemde (distr. Alkmaar), P. J. Aalbersberg (distr. Middelburg),

L. E. M. Teuben (distr. Amscerdam) ontvan!?en de felicitaties. (Foto AVD)

Parketwachtster no. 1: Bodyguards

Jolanda Wertwijn van Maywood

MIDDELBURG. - De

eerste Kapelse Dag, georga-

niseerd door de middenstand

van de Zuidbevelandse ge-

meente Kapelle is een sukses

geworden. Er werden goede

zaken gedaan en voor het

publiek dat op al het aanbod

van de winkeliers en andere

zakenlui afkwam, was het

aspekt Amusement niet ver-
Alice en Karin bij de body-

guards M. Slingerberg. G. A.

Verribs en L. P. Meijers.

geten. Ter afsluiting van de

dag was een optreden van de

zeer populaire groep May-

wood gepland. Rond het po-

dium schaarden zich zo'n

3000 belangstellenden die de

muzikale kwaliteiten van de

Friese zusjes Alice en Karin

wel eens van dichtbij wilden

ervaren. Drie potige RP'ers

waren aangewezen om het

tweetal door de mensen-

menigte naar de verhoging te

loodsen en na afloop, als

ware bodyguards, te zorgen

dat de dames zonder kleer-

scheuren een rustiger om-

geving zouden kunnen be-

reiken. (GAV)

AMSTERDAM. - Op 29

september is op het distrikts-

buro van de Rijkspolitie in

Amsterdam de eerste vrou-

welijke parketwachter be-

edigd. Met deze gebeurtenis

heeft Jolanda Wertwijn als

eerste parketwachtster haar

intrede gedaan in de rijen

van tot nu toe uitsluitend

mannen. (PG)

Jolanda Wertwijn geflankeerd door haar wnd. groeps-

commandant, adj. R. Klooster (I.) en haar direkte chef

J. C. R. Vink.
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Rij-je-rot! !

NIJMEGEN. - Deze zomer

was er kermis in het plaatsje

Wehl in de Gelderse Achter-

hoek. Uiteraard moest er ge-

surveilleerd worden bij de

feestelijkheden. Een klusje

dat voor een deel was wegge-

legd voor de opvangeenheid
Laag-Keppel. .

Toevallig was

Martin (Ren je rot) Brozius

ook bij de feestelijkheden.

Wmr. A. M. J. van Schoot

kwam met hem in een bots-

autootje terecht.

Beter rot gezeten dan mooi gelopen.

Zwem partij voor

adspirant

APELDOORN. - Op 24

september bereikte de RP van

Stad Delden het bericht, dat

er in het Twentekanaal een

hond zwom die geen kans zag

tegen de steile beschoeiing op

te komen. Een patrouille (met

aan boord o.a. de adspirant

Adjudante Pieternella
(Nel) de Rijke

VOORBURG. - Op I okto-

ber is opper Nel de Rijke

van het buro Jeugdzaken van

de Algemene Inspektie als

eerste vrouw bij het korps

bevorderd tot adjudant. Vier

jaar nadat ze, eveneens als

eerste vrouw bij de Rijks-

politie de 'bloemkool' door

de Algemeen Inspekteur per-

soonlijk kreeg opgespeld,

mag ze zich nu adjudante la-

ten noemen. (AH)

W. ter Doest van de oplei-

dingsschool in Apeldoorn)

reed naar de plaats waar het

radeloze dier zich nog ternau-

wernood boven water kon

houden. De adspirant, die de

vijf dagen van zijn stage op

de Twentse groep doorbracht,

treuzelde geen moment en

sprong in het water om het

dier de reddende hand te

bieden. (JW)

• De Spoorwegpolitie van
negen landen gaat op inter-

nationaal nivo samenwerken

om de orde, rust en veilig-

heid op het spoorwegterrein

te verbeteren. Daartoe is op

initiatief van de Nederlandse

NS de Collabo rat ion Police

Ferroviare (Colpofer) opge-

richt. (NAC)

• Bij een kontrole door de
RPtW in veertien Friese

jachthavens bleken twee op

de vijf boten niet op slot te

zitten. TV-toestellen, mari-

foons, nautische apparatuur

en buitenboordmotoren la-

gen voor het oprapen.

(Parool)

• Dr. A. H. Witte heeft
afscheid genomen als direk-

teur van het Gerechtelijk

Natuurwetenschappelijk La-

boratorium. Hij is opgevolgd

door drs. J. W. Verburgt.

(Vox Just.)

• De organisatiestruktuur
van het departement van

justitie is gewijzigd. Er is een

Direktoraat-Generaal Politie

en Vreemdelingenzaken ge-

formeerd onder leiding van

mr. J. H. Grosheide.

Mr. A. D. Pfeiffer heeft

hem opgevolgd als hoofd

van de Direktie Politie.

(Justitie)

• Het hoofd van de politie
van de Britse graafschappen

Devon en Cornwall stond op

de bres voor bezetters van

een bouwterrein voor een

kerncentrale. Hij weigerde

hen te verwijderen. Hij be-

schouwde de demonstranten

als 'onderdeel van een zich

verspreidende openbare

mening' . (Trouw)

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.

...•. ,

kort
&klein

gelezen

• Arresteren en beveiligen
kost meer tijd dan gewenst

is. Tegen alle afspraken in

(20070 arresteren, de rest nor-

maal politiewerk) blij ken de

arrestatieteams van de

Rijkspolitie een volle dag-

taak aan hun werk te heb-

ben. De politiebonden en de

minister van justitie vinden

deze situatie ongewenst.

(Haagse Crt.)

• De greep van de gemeen-
teraad op het politiebeleid

moet groter worden.

Uiteindelijk moet de beslis-

sing over het aanwenden van

grootschalig politiegeweld bij

het gekozen bestuur liggen,

vindt de Amsterdamse

PvdA. (Parool)

• Op de begroting van het
korps Rijkspolitie voor het

volgend jaar is niet bezui-

nigd. Er gaat 866,9 miljoen

naar toe. Vorig jaar was

764,3 miljoen begroot. De

minister weet nog niet of de

organieke sterkte van het

korps moet worden vergroot.

(Haagse Crt.)

• De overheid mag geen
misbruik maken van de ME,

vindt hoofdcommissaris

A. Vermeij uit Rotterdam.

Er zijn grenzen aan de be-

schikbaarheid van de politie-

man. De h.c. vindt het niet

vanzelfsprekend, dat politie-

rnensen zich op afroep be-

schikbaar stellen om op te

draaien voor fouten in het

overheidsbeleid, terwijl 'wat

zich noemt het bevoegd ge-

zag' niet duidelijk de verant-

woordelijkheid aanvaardt

voor dat optreden. (AD)
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Riemslag beste (Foto Techn. Rech.)

Zeeuwse

RP-kleiduivenschutter

MIDDELBURG. - Kollega

A. H. J. M. Riemslag is op

4 juli met de volle winst de

beste RP-kleiduivenschutter

van Zeeland geworden. In de

B-klasse was de eerste plaats

voor A. J. Brouwer weg-

gelegd.

Het jaarlijkse evenement (ge-

organiseerd door de RPSV

Luctor Middelburg) werd ge-

houden op het jachtschiet-

centrum Midden-Zeeland van

de Kon, Ned. Jagersvereni-

ging te 's Heer Arendskerke.

Er hadden zich 29 deel-

nemers aangemeld.

Eindstand (A-klasse):

1. A. H. J. M. Riemslag, 20

pt.; 2. Th. J. M. Peters, 18

pt.; 3. J. G. Vergouw, 18 pt.

Eindstand (B-klasse):
1. A. J. Brouwer, 13 pt.; 2.

L. G. C. Bakker, 13 pt.; 3.

A. de Jong, 13 pt. (JLFM)

De dames deden ook mee maar vielen (nog) niet in de

prijzen.

Groep Hoogeveen

kampioen bereden en

WASSENAAR. - Op 16

september (de dag na Prins-

jesdag) werden in Wassenaar

Bal op dak? (Foto P. J. Grothauzen)

NIJMEGEN. - Tijdens de

nationale Atletiekkampioen-

schappen van de NPSB die

op 10 september j.l. in Nij-

megen werden gehouden,

brak de RP-atleet Piet Meij-

dam van Luctor alle rekords.

Vanuit de ring stootte hij

zijn kogel op het dak van

een hoog flatgebouw buiten

het sportterrein Brakken-

stein.

Als we de foto mogen

geloven ...
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de jaarlijkse onderlinge

wedstrijden van de Bereden

Groepen van het korps

Rijkspolitie gehouden. De

meeste prijzen gingen deze

keer naar de groep Hooge-

veen die daarmee de 'coupe'

van 1980 (die de kollega's uit

',: assenaar toen uitvoerden)

neersloegen.

Onder toezicht van

mr. J. Grosheide (Direktie

Politie), algemeen inspekteur

P. J. Plattel en de Haagse

oud-d.c. P. Paul vonden de

wedstrijden plaats, die door

de groep Wassenaar waren

georganiseerd. Er werd deel-

genomen door een SO-tal

kombinaties van de bereden

brigade van de gemeentepoli-

tie Den Haag, het Koninklij-

ke Stal Detachement en de

bereden en van het RP-

Prinsjesdagdetachement.

Vleuten De Meern

- zaalvoetbalkampioen

distrikt Utrecht

UTRECHT. - Het zaalvoet-

balkampioenschap 1981 van

het distrikt Utrecht is deze

keer gewonnen door het

team van de groep Vleuten

De Meern. De ploeg van de

groep Bunschoten eindigde

- evenals vorig jaar - op

de tweede plaats; derde wer-

den de spelers van de groep

Wijk bij Duurstede.

Aan de wedstrijden, die in

de Tennishoek te Utrecht

werden gespeeld, namen

twaalf teams deel. (ACJS)

De uitslagen:

Dressuur (36 deelnemers).

Individueel: 1. A. de Jong

met Ares (gr. Boxtel);

2. G. te Velde met Pedro

(gr. Hoogeveen); 3. J. van

Otterloo met Willem (gr.

Hoogeveen).

Equipe: 1. groep Hoogeveen;

2. groep Bilthoven; 3. groep
Boxtel.

Springen (27 deelnemers).

Individueel: 1. A. D. Leijnse

met Maikel (gr. Wassenaar);

2. J. van Otterloo (gr.

Hoogeveen; 3. G. de Velde

(gr. Hoogeveen).

De prijs voor de samen-

gestelde wedstrijd dressuur-

springen werd gewonnen

door de groep Hoogeveen.

Daar de deelnemende kombi-

naties van de GP Den Haag

en die van het Kon. Stal.

Del. voor een eigen klasse-

ment reden, komen deze niet

in de uitslagen voor. (BVD)
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Team Zuid
Korpskampioen
Schieten 1981

UTRECHT. - De schiet-

ploeg Zuid is korps kam pioen

schieten geworden. Wiersma

(Zuid) was de beste pistool-

schutter en Ekelenboom

(Zuid) werd korps kampioen

op karabijn. De wedstrijden

werden op 2 september ge-

houden op de Leusderheide.

Eindstand (pistool); 1. Wier-

sma (Z.) 188 pt.; 2. Zootsma

(N.) 188 pt.; 3. Leppers (0.)

187 pt.

West J werd eerste op pistool

met 239 pt. West 11 eindigde

als eerste op karabijn met

237 pt.

Eindstand (karabijn); 1. Eke-

lenboom (Z.) 188 pt.;

2. Steenge (N.) 187 pt.;

3. Van Assenbergh (W.II)

185 pt.

Eindstand (ploegen):

l. Zuid, 475 pt.; 2. Oost,

472 pt.; 3. West 11, 471 pt.;

4. Noord, 469 pt.: 5. West J,

467 pt. (ACJS)

Op pistool.

Op karabijn.

tussen vinger
en duim:

AP 2000 mobilofoons met
synthesizervan Deense
komaf, minimale afmetingen,
licht van gewicht en v61met
extra mogelijkheden.
Goedgekeurd door PTTen
PVD.
• in alle gangbare

politie-frequentiebanden
met de gewenste
tooncode enverdere
speciale PVD
voorzieningen.

• snel uitwisselbaar.
• wisselfronten voor 1,12 of

80 kanalen.
• speciale uitvoering voor

afwijkende marechaussee
frequenties.

• succesvolle versie in
speciale zadeltassen voor
de bereden politie.

• snelle service door
modulaire opbouw.

Ookvoor compl ete systemen
met centrales, steunzenders
en diversity ontvangst.

[l)J)

--

Eigen service-organisatie.

INTERNATIONALE NAVIGATIE APPARATEN B.V.
3011 WS Rotterdam, Wijnhaven 42, telefoon (010) 33 07 11
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Team Zuid

Korpskampioen

Schieten 1981

Eindstand (ploegen):

1. Zuid, 475 pt.; 2. Oost,

472 pt.; 3. West Il, 471 pt.;

4. Noord, 469 pt.; 5. West I,

467 pt. (ACJS)

West I werd eerste op pistool

met 239 pt. West Il eindigde

als eerste op karabijn met

237 pt.

UTRECHT. - De schiet-

ploeg Zuid is korpskampioen

schieten geworden. Wiersma

(Zuid) was de beste pistool-

schutter en Ekelenboom

(Zuid) werd korpskampioen

op karabijn. De wedstrijden

werden op 2 september ge-

houden op de Leusderheide.

Eindstand (karabijn); 1. Eke-

lenboom (Z.) 188 pt.;

2. Steenge (N.) 187 pt.;

3. Van Assenbergh rw.n)
185 pt.

Eindstand (pistool); 1. Wier-

sma (Z.) 188 pt.; 2. Zootsma

(N.) 188 pt.; 3. Leppers (0.)

187 pt.

Op pistool.

Op karabijn.

AP 2000 mobilofoons met
synthesizervan Deense
komaf, mini mal e afmetingen,
licht van gewicht en vól mei'
extra mogelijkheden.
Goedgekeurd door PTT en
PVD.
• in alle gangbare

politie-frequentiebanden
met de gewenste
tooncode en verdere
speciale PVD
voorzieningen.

• snel uitwisselbaar.
• wisselfronten voor 1,12 of

80 kanalen.
• speciale uitvoering voor

afwijkende marechaussee
frequenties.

• succesvolle versie in
speciale zadeltassen voor
de bereden politie.

• snelle service door
modulaire opbouw.

Ook voor compl ete systemen
met centrales, steunzenders
en diversity ontvangst.

(1)))

..

Eigen service-organisatie.

INTERNATIONALE NAVIGATIE APPARATEN B.V.
3011 WS Rotterdam, Wijnhaven 42, telefoon (010) 33 07 11
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Algemene Inspektie

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de ondersteu-

ningsgroep (AVO) adj. J.

van Dalen, geb. 22-1-1935.

Hij was voordien medewer-

ker Bur. Bijstandsverl. Alg.

Insp.

Per 1-11-80 aangewezen als

cdt. van de groep Parketpo-

litie Utrecht (distr. Utrecht)

adj. C.H. Herweijer, geb.

20-12-1931. Hij was voor-

dien adj. Insp. uitv. Dienst

Alg. Insp.

Jansen, P.A. AAC 2 te Zwolle per 1-9-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Koops, R. te Amsterdam per 1-9-81 aangesteld als

'AAC 3.

Meines, P.A. te Voorburg per 1-9-81 bevorderd

tot schr. A. en verplaatst naar Marum.

Monster, D.G.C. te Spijkenisse per 1-9-81 aan-

gesteld als adm. hfd. A.

Noordveld, A.J. te Haren per 1-9-81 aangesteld

als AAA 1.

Oort van, J.M. te Venlo per 1-8-81 aangesteld als

adm. hfd. ambt. A.

Velthoven van, C.J.A. te Utrecht per 1-9-81 be-

vorderd tot adm. hfd. ambt. tevens verplaatst naar

Zaltbommel.

Verton, J.J. te Voorburg per 1-8-81 bevorderd tot

rijksambt. 111.

Vries de, J.G. te Assen per 1-10-81 aangesteld als

adm. ambt. A 1.

Zeiler, R. te Voorburg per 1-9-81 aangesteld als RA
11.

Distrikt Alkmaar

Arensman, C. res. wmr. te Harenkarspel per 1-9-

81 de dienst verlaten.

Boersma, G.W.F. wmr. te Stede Broec per 1-9-81

de dienst verlaten.

Bruin, J.J. te Grootebroek per 1-9-81 aangesteld

als res. wmr.

personalia

IJfs, E. te Zuid Scharwoude per 1-6-81 aangesteld

als schr.

Koekkoek, J.G.M. te Stede Broec per 15-7-81

aangesteld als res. wmr.

Per 1-12-80 aangewezen als

cdt. van de groep Heiloo

adj. A. Meijland, geb. 29-

4-1924. Hij was voordien

plv. groepscdt. Heiloo.

Medevoort De Graaf van, J. te Hippolytushoef

per 1&-9-81 aangesteld als res. wmr.

Modder, J. res. wmr. te Opmeer per 15-7-81 de

dienst verlaten.

Per 1-3-81 aangewezen als

cdt. van de groep Langedijk

adj. C. Rode, geb. 16-8-

1936. Hij was voordien plv.

groepscdt. Langedijk.

Timmerman, J. te Stede Broec per 1&-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Verhoeven, J. te Stede Broec per 1-9-81 aan-

gesteld als re~ wmr.

Visser, P.V. te Enkhuizen per 1-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Distrikt Amsterdam

Per 1-11-80 aangewezen als •.••------..---,

cdt. van de groep Benne-

broek, adj. M. van Barne-

veld, geb. 1&-2-46. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Landsmeer.

Dijk van, R.Ch.M.Ch. wmr. te Castricum per 1-9-

81 verplaatst naar Rolde (distr. Assen).

Izaac, J. AAC 1 te Amsterdam per 1-9-81 de dienst

verlaten.

Kaste de, B. te Oudekerk aid Amstel per 1-9-81

aangew. rayoncdt. Bornerbroek (distr. Zwolle).

Lubbers, R.G. te Amsterdam per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Meurs, J.D. te Amsterdam per 1-8-81 aangesteld

als AAC 2.

Nel, P.O. te Amsterdam per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Peters, E.J.M. te Amsterdam per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Punt, R.J. te Amsterdam per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Riethof, H. te Amsterdam per 1-8-81 aangesteld

als AAC 2.

Roffel, J. res. wmr. I te Wormer per 15-7-81 de

dienst verlaten.

Scheringa, W. te Beemster per 1-9-81 aangesteld

als res. wmr.

in memoriam

Schouten, E.C.

adj. te Midden-

Beemster

geb. 5-4-1932

overl. 25-9-1981

Uitendaal, J.J. te Amsterdam per 1-8-81 aan-

gesteld 'als AAC 2.

Veerman-Schilder, L.M. te Amsterdam per 17-8-

81 aangesteld als AAC 3.

Vertelman, S.C.M. te Amsterdam per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Vulpen van, T. te Castricum per 1-9-81 verplaatst

naar Alkmaar (distr. Alkmaar).

Weeg hel van, B. res. wmr. te Oldebroek per 1-8-

81 de dienst verlaten.

Worp, J. adj. te Amsterdam per 1-9-81 met f.l.o.

Zijlstra, J.J.M. te Edam Volendam per 15-7-81

aangesteld als res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Bol, J. res. wmr. te Ermelo per 15-7-81 de dienst

verlaten.

Eppink, G.H. res. wmr. te Aalten per 1-8-81 met

f.1.o.

Lande v.d .• H.P. te Apeldoorn per 15-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Leusink, H. res. wmr. I te Elburg per 15-7-81 de

dienst verlaten.

Lochem van, J.H. te Aalt~n per 1-9-81 aangesteld

als res. wmr.
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Maanen van, J.H. te Apeldoorn per 1-8-81 bevor-

derd tot RA 111.

Versteeg, J.C. te Ermelo per 15-8-81 aangesteld

als res. wmr.

Per 1-8-81 aangewezen als

cdt. van de groep Olde-

broek adj. J. Zoetekouw,

geb. 17-3-1927. Hij was

voordien groepscdt. te

Scherpenzeel.

Distrikt Assen

Dekker, A. te Annen per 15-7-81 aangesteld als

res. wmr.

Frome, J. res. wmr. I te Oosterhesselen per 15-7-

81 de dienst verlaten.

Kampinga, L. AAC 2 te Gieten per Hl-81 de

dienst verlaten.

Knol, J. te Assen per 15·8-81 aangesteld als res.

wmr.

Tammens, R.P. te Eelde per 1-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Wanders, B. te Annen per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Distrikt Breda

Goedkoop, G. wmr. te Oudenbosch per 8-8-81

verplaatst naar Veenoord (distr. Assen).

Gordens, C.A. wmr. I te Breda per 1-9-81 met

f.l.o.

Hitzert, W.J. te Breda per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Hoefsloot, B.M. res. wmr. te Udenhout per 15-9·

81 de dienst verlaten.

Hulsenboom, J.B.M. te Zundert per 1-7-81 be-

vorderd tot owmr. en verplaatst naar Terheijden.

Jobse, P. te Oud-Gastel per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Jong de, A.W.H. wmr. te Hoeven per 1-8-81 ver-

plaatst naar Oud-Gastel.

Jonge de, F.G. owmr. te Moerdijk per 1-7-81 ver-

plaatst naar Raamsdonkveer.

Per 1-11-80 aangewezen als

cdt. van de groep Uden-

hout adj. B.A. Klein Geb-

bink, geb. 4-9-1938. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Oisterwijk.

Meer van, C.M.M.M. te Steenbergen per 15-7-81

aangesteld als res. wmr.

Meurer, K.J.C. te Breda per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Michielsen, C.G. wmr. te Zevenbergen per 1-19-

81 bevorderd tot wmr. I.

Pieters, H. wmr. te Teteringen per 1·8-81 ver-

plaatst naar Vledder (distr. Assen).

Staak v.d., A.C.M. wmr. I te Raamsdonkveer per

1-8-81 verplaatst naar Hilvarenbeek.

Tromp, C.G.M. te Berkel-Enschot per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

28

Veen v.d .• B. te Breda per 1-8-81 aangesteld als

AAC2.

Wijngaard v.d., N.E.M. te Steenbergen per 1-10-

81 bevorderd tot wmr. I.

Distrikt Dordrecht

Per 1-2-81 aangewezen als

cdt. van de groep Baren-

drecht adj. A. Andeweg,

geb. 15-1-1932. Hij was

voordien groepscdt. Oost-

Flakkee.

Bol, H.L. te Dordrecht bevorderd tot AAC 2.

Boote van Gelderen, H. te Nieuwpoort per 15-9-

81 aangesteld als res. wmr.

Bragt, C. te Alblasserdam per 15-9-81 aangesteld

als res. wmr.

in memoriam

Damme van, P.H.

adj. te Poortugaal

geb. 5-8-1928

overl. 1-9-81

Forman, A. te Rotterdam per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Heikoop, P. te Nieuw lekkerland per 1-7-81 bevor-

derd tot owmr. en verplaatst naar Goudriaan.

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de Rech. groep

Dordrecht adj. M. Her-

mans, geb. 16-12-1928. Hij

was voordien plv. cdt.

Rech. groep Dordrecht.

Hooghuis, A. te Rotterdam per 1-7-81 aangesteld

als schr.

Kok, W. te Middelharnis per 1-9-81 aangesteld als

res. wmr.

linde v.d., W.O. te Dordrecht per 16-7-81 aan-

gesteld als typ. A.

Baaren van, B.C. te Dordrecht per 1-9-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Middelhoek, N. te Rotterdam per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Mos, A. te Rhoon per 15·8-81 aangesteld als res.

wmr.

Per 1-10-80 aangewezen als

cdt. van de groep 's-Gra-

vendeel adj. T. Noord-

hoek, geb. 16-2-1935. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. 's-Gravendeel.

Geld lenen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-323711. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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Per 1-5-81 aangewezen als

cdt. van de groep Oost-

Flakkee adj. R. Osinga,

geb. 21-4-1947. Hij was

voordien plv. groepscdt.

Hendrik Ido Ambacht.

Per 1-11-80 aangewezen als

cdt. van de groep Parket-

pol. Dordrecht adj. M.

Paauwe, geb. 6-5-1946. Hij

was voordien plv. cdt. Par-

ketpol. Dordrecht.

Smink, l.J.M. res. wmr. te Nieuwpoort per 15-7-

81 de dienst verlaten.

Westrate, M.J. te Rotterdam per 1-5-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Wildt de, M. te Rotterdam per 1-8-81 aangesteld

als AAC 2.

Distrikt Eindhoven

Gemert van, J.J.H. res. wmr. te Gemert per 15-9-

81 de dienst verlaten.

Jansen, J.B.l.A. wmr. te St. Oedenrode per 26-9-

81 verplaatst naar Terneuzen (RPtW).

Roekei van, W.A. res. wmr. I te Waalre per 1-8-81

met f.l.o.

Setz, A.G.M. te Heusden per 1-9-81 aangewezen

als plv. cdt. groep Drunen (distr. 's-Hertogen-

boschl,

Ouden den, A.N.A. res. wmr. te Best-Oirschot

per 15-7-81 de dienst verlaten.

Per 1-6-81 aangewezen als

cdt. van de groep Gemert

adj. A.M. V.d. Zee, geb.

17-2-1935. Hij was voordien

plv. groepscdt. Bladel.

Distrikt 's-Gravenhage

Bedijn, T.A. te Leiderdorp per 1-7-81 bevorderd

tot owmr.

Benschop, A.F.M. te Boskoop per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Bikker, G. wmr. I te Leiderdorp per 1-9-81 ver-

plaatst naar Zeist (distr. Utrecht).

Breda van, E. te Noordwijkerhout per 1-6-81 be-

vorderd tot sohr. A en verplaatst naar Lisse per 1-7-

81.

Brouwer, J.C. te Leiderdorp per 1-7-81 bevorderd

totowmr.

Bruin de, W.J. te Leiderdorp per 1-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

eoenen, W.A.M. wmr. I te Waddinxveen per 26-

9-81 verplaatst naar Leiderdorp.

Drijfhout, R. res. wmr. te Alkemade per 1-8-81 de

dienst verlaten.

Van Gend & Loos

organisatoren

van

elk vervoer

Eeden van-van Elk, A.H. te Rijnsburg per 1-8-81

aangesteld als res. wmr.

Eijk van, M.M.M. te Schoon hoven per 15-9-81

aangesteld als res. wmr.

Per 1-3-81 aangewezen als

cdt. van de groep Rijnsburg

adj. F. Hof, geb. 3-4-1943.

Hij was voordien plv.

groepscdt. Hillegom.

Per 1·11·80 aangewezen als

cdt. van de groep Berkel en

Roden rijs adj. I. Israël,

geb. 8-8-1935. Hij was voor-

dien plv. groepscdt. Berkel

en Rodenrijs.

Janssen, e. te Schoonhoven per 15-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kamperveen, F.e. te Voorschoten per 1·9·81 aan-

gesteld als res. wmr.

Koene, I.E.M. te Lisse per 1-9-81 aangesteld als

res. wmr.

Kortekaas, R.P. res. wmr. I te Lisse per 1-9-81

met f.1.0.

Lange-Hartgers de, A. schr. A te Leiderdorp per

1-8-81 verplaatst naar Driebergen (distr. Utrecht).

Mullaart, P. wmr. I te Bodegraven per 20-7-81 ver-

plaatst naar Rijswijk.

Olsthoorn, C.W.M. te Berkel en Rodenrijs per 17-

8-81 aangesteld als schr.

Olthot, A.G.M. wmr. I te Leiderdorp per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Oven van, E.J. te Boskoop per 1-8-81 bevorderd

tot schr. A.

Vos, W.R. te Groningen per 1-8-81 aangesteld als

AAC2.

Vries, R.P. res. wmr. te Grootegast per 1·9-81 de

dienst verlaten.

Westman, T. te Muntendam per 1·8-81 aangesteld

als res. wmr.

Woude v.d., P. wmr. te Uithuizen per 1-8-81 ver-

plaatst naar Kantens.

Per 1·12-80 aangewezen als r---",.==.,.-- ....•
cdt. van de groep Verkeers-

groep 's-Gravenhage adj.

e.G. van der Plas, geb. 6-

12-1933. Hij was voordien

plv. cdt. Verk. groep 's-

Gravenhage.

Per 1-12-80 aangewezen als

cdt. van de groep Recll. gr.

's-Gravenhage adj. W. van

Rij, geb. 31-7-1929. Hij was

voordien coörd. bij het

L. B.T. 's-Gravenhage.

Straver, P.F.J. AAC 1 te Leiderdorp per 1-10-81

de dienst verlaten.

Velghert, H.J. te 's-Gravenhage per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Per 1-10-80 aangewezen als

cdt. van de groep Pijnacker

adj. W. Vermeulen, geb.

22-4-1946. Hij was voordien

plv. groepscdt. Hazerswou-

de.

Wilde de, D.l. te Lekkerkerk per 1-8-81 bevorderd

tot adj.

Zaal-Mos, M. schr. A. te Bodegraven per 1·9-81

de dienst verlaten.

Per 1·7-81 aangewezen als

cdt. van de groep 's-Gra-

venzande adj. J.C. Zwij-

gers, geb. 28-1-1940. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Nieuwerkerk aid IJs-

sel.

Distrikt Groningen

Abee, G. te Muntendam per 15-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Blaauw, A.P. te Muntendam per 1-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Boer de, T. wmr. te Oldehove per 1-8-81 verplaatst

naar Damwoude (distr. Leeuwarden).
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Daniels, W. te Muntendam per 1-8-81 aangesteld

als res. wmr.

Drok, J.W. te Groningen per 1-10-81 bevorderd tot

owmr.

Dijkstra, S. te Leek per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Groenewoud, J.A. te Muntendam per 1-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hamstra, J. res. wmr. te Grijpskerk per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Haveman, A.D. te Nieuwe Pekela per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Kiesbrink, M. te Zevenhuizen per 15-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kroon, N. te Muntendam per 15-9-81 aangesteld

als res. wmr.

Luit v.d., J.J. res. wmr. I te Bedum per 1-9-81 met
f.l.o.

Mulder, G. res. wmr. te Ulrum per 1-9-81 met 1.1.0.

Nap, J. te Groningen per 1-8-81 aangesteld als

schr.

Nie, M. te Groningen per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Robben Zuur, M. te Muntendam per 15-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Ter Veer, M. te Muntendam per 15-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Thijen, J.H. te Groningen per 1-7-81 bevorderd tot

owmr.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bergh v.d., M.E.H. wmr. te 's-Hertogenbosch per

1-9-81 met f.l.o.

Delhez, J.F. te Rosmalen per 15-8-81 aangesteld

als res. wmr.

Denderen, Th.M. res. wmr. te Ravenstein per 15-

8-81 de dienst verlaten.

Els v.d., F.J.M. res. wmr. te Rosmalen per 1-8-81

de dienst verlaten.

Hasselman, IJ.IJ.M. wmr. te St. Michielsgestel

per 1-9-81 verplaatst naar Grave.

lee v.d., A.J.J. res. wmr. I te Heeswijk-Dinther

per 1-8-81 de dienst verlaten.

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de groep Werken-

dam adj. A.B.P.H. van

linder, geb. 12-9-1941. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. Drunen.

Per 1-5-81 aangewezen als

cdt. van de groep Heesch

adj. R. Schut, geb. 29-12-

1945. Hij was voordien plv.

groepscdt. Heesch.

Simissen, H.Th.M. adj. te 's-Hertogenbosch per

1-9-81 met 1.1.0.

Thiel van, W.H.P. te Rosmalen per 15-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Tillaart van den, P.L.G.A.M. te Veghel per 1-8-81

aangesteld als res. wmr.

Vugt van, W. res. wmr. I te Heesch per 1-8-81 met

1.1.0.

Wit de, A.J.L. te Berlicum per 15-9-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt leeuwarden

Akkermans, J. te Damwoude per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Beswerda, J.J. te Workum per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Boelsma, G. te Leeuwarden per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Boersma, A.T. wmr. te Damwoude per 1-7-81 ver-

plaatst naar Dokkum.

Bonsma, A. te Franeker per 1-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Coldeweijer, A. te Workum per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Dubbelboer, H. te Leeuwarden per 1-7-81 bevor-

derd tot dir. oft. der Rijkspol. 3e kl.

Per 1-1-81 aangewezen als

cdt. van de groep Baardera-

deeI adj. O.W. Groene-

weg, geb. 18-10-1932. Hij

was voordien ingedeeld bij

de Staf distr. Leeuwarden.

Harmers, H. wmr. te Metslawier per 1-7-81 ver-

plaatst naar Coevorden (distr. Assenl.

Hetfferich, E. wmr. te Damwoude per 1-7-81 ver-

plaatst naar Balk.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Ooststel-

lingwer' (Oosterwoldel adj.

J. ten Hoopen, geb. 25-7-

1946. Hij was voordien plv.

groepscdt. Ooststelling-

werf.

Huisman, E. wmr. te Damwoude per 1-7-81 ver-

plaatst naar Den Helder (distr. Alkmaar!.

Jaarsma, P. wmr. te Ferwerd per 1-7-81 verplaatst

naar Zwaagwesteinde.

Jansen, W. wmr. I te Franeker per 1-7-81 ver-

plaatst naar Westerbork (distr. Assen!.

Jong de, C. te Leeuwarden per 1-8-81 de dienst

verlaten.

Jong de, J.J. wmr. te Appelscha per 1-7-81 ver-

plaatst naar Stavoren .

Jongsma, S. wmr. te Zwaagwesteinde per 1-7-81

verplaatst naar Damwoude.

Kamp v.d., M. wmr. te Ferwerd per 1-7-81 ver-

plaatst naar Warga.

Lok, R.R. wmr. te Oosterwolde per 1-7-81 ver-

plaatst naar Berlikum (distr. 's-Hertogenboschl.

Per 1-8-80 aangewezen als

cdt. van de groep Drieber-

gen (distr. Utrecht! adj. J.

Meinema, geb. 12-8-1929.

Hij was voordien groeps-

cdt. Wonseradeel.

Moesker, W. wmr. te Damwoude per 1-7-81 ver-

plaatst naar Kollum.

Schuil, A. te Franeker per 1-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Seerden, J.A. wmr. I te Lemmer per 1-8-81 ver-

plaatst naar Druten (distr. Nijmegen!.

Sinia, R.C.C. wmr. te Berlikum per 1-7-81 ver-

plaatst naar Langedijk (distr. Alkmaarl.

Veenstra, H. wmr. te Oostwolde per 1-7-81 ver-

plaatst naar Pingjum.

Vries de, W.H. te Leeuwarden per 17-8-81 aan-

gesteld als RA 111.

Walthuis, T.J. te Leeuwarden per 1-9-81 aan-

gesteld als adm. hld. ambt.

Weerd de, E.R. wmr. te Wommels per 1-7-81 ver-

plaatst naar Oudehaske.

Yprna. S.l. wmr. te Annen per 1-7-81 verplaatst

naar Wommels.

Zinnemers, l.T. wmr. te Joure per 1-7-81 ver-

plaatst naar St. Nicolaasga.

Per 1-6-81 aangewezen als

cdt. van de Verkeersgr.

Leeuwarden adj. G. Zijl-

stra, geb. 15-5-1931. Hij

was voordien plv. cdt. Ver-

keersgr. Leeuwarden.

Distrikt Maastricht

Domburg van, J. adm. ambt. C 1 te Meerssen per

1-11-81 de dienst verlaten.

Habets, I.A.G. te Stein per 1-9-81 bevorderd tot

wmr.1.

Vergouts, M. te Voerendaal per 15-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Per 1-8-80 aangewezen als

cdt. van de groep Vaals adj.

A.L.J. v.d. Vleuten, geb.

5-1-1938. Hij was voordien

cdt. groepst. pl. rayon Voe-

rendaal.
~...-&é~

Distrikt Middelburg

Bakker, L.G.C. te Middelburg per 1-7-81 bevor-

derd tot owmr.

Per 1-11-80 aangewezen als

cdt. van de groep Rech. gr.

Middelburg adj. P.A.

Blaakman, geb. 9-6-1932.

Hij was voordien plv. gr.

cdt. Rech. gr. Middelburg.

Eversen, J. te Middelburg per 1-8-81 aangesteld

als AAC 2.

Hoei v.d., J.H. te Kruiningen per 1-9-81 bevorderd

tot adj.

Hoek v.d., C. te Tholen per 1-9-81 bevorderd tot

AAC 1.

Hijlkema, G.C. res. wmr. I te Axel per 1-9-81 met

f.l.o.

Klaessen, D.R. te Veere per 1-9-81 aangesteld als

AAC 3.
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Steenweg 63
WAARDENBURG

Telefoon 04181 - 2 73

Per 1-5-81 aangewezen als

cdt. van de groep Lienden

(distr. Nijmegen) adj.

J_B.M. Moeskops, geb.

25-5-1942. Hij was voordien

plv. gr. cdt. Valkenisse.

Distrikt Nijmegen

Bourgondiên, E.H.B.J. te Ulft per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Brandts, A.G.M. wmr. te Maasdriel per 1-8-81

verplaatst naar Nijmegen.

Brandts, H.A. te Arnhem per 1-5-81 bevorderd tot

AAC 1.

Dukkerhof, M.W.G. te Heerenberg per 1-8-81 be-

vorderd tot schr. A.

Huiberts, H. wmr. I te Rozendaal per 1-9-81 ver-

plaatst naar Doesburg.

Martens, C.L.E. te Huissen per 1-8-81 bevorderd

tot schr. A.

Mateman, W.L. te Wisch per 15-7-81 aangesteld

als res. wmr.

Piepenbrock, R.F.J. te Nijmegen per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Smaling, J. wmr. I te Maasdriel per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Thijssen, W.G.J.M. res. wmr. te Groesbeek per

15-7-81 de dienst verlaten.

Valburg van, C.D. te Valburg per 15-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Visser, L.R. te Nijmegen per 1-9-81 aangesteld als

res. wmr.

Per 1-4-80 aangewezen als

cdt. van de groep Bra el

adj. J.A. v.d. Zalm, geb.

12-4-1923. Hij was voordien

plv. gr. cdt. Brakel.

Distrikt Roermond

Giesbers. A.J.W. te Horst per 1-9-81 aangesteld

als res. wmr.

Gijsen, P.E.S. te Heythuysen per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Rienks, J.M. wmr. te Thorn per 26-9-81 verplaatst

naar Holten (distr. Zwolle!.

Per 1-6-81 aangewezen als

cdt. van de groep Bergeijk

(distr. Eindhoven) adj. C.B.

Ruijgrok, geb. 4-8-1938.

Hij was voordien plv. gr.

cdt. Thorn.

Smedt, J. W. te Baarlo per 15-8-81 aangesteld als

res. wmr.

Stegerhoek, A.J_L. wmr. te Grubbenvorst per 26-

9-81 verplaatst naar 's-Heerenberg (distr. Nijme-

gen!.

Verberne, J.W.H. te Heythuysen per 15-7-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Winkel v.d., J.M.M. te Maasbracht per 1-8-81 be-

vorderd tot AAB 1.

Distrikt Utrecht

Bos, F. wmr. I te Driebergen per 20-7-81 verplaatst

naar Driebergen .

Bosma, A.C. te Mijdrecht per 1-9-81 aangesteld

als schr.

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de groep Vleuten

De Meern adj. J.F.H.

Brandes, geb. 28-1-1932.

Hij was voordien plv. gr.

cdt. Vleuten De Meern.

Brandhof. J. te Renswoude per 1-8-81 aangesteld

als res. wmr.

Brandhof Buitink van den, A. te Renswoude per

1-8-81 aangesteld als res. wmr.

Brandhof van de, J. per 1-8-81 aangesteld als res.

wrnr.

Degen, A. res. wmr. I te Breukelen per 1-8-81 me'.

f.l.o.

Haaren van, H.J.M. te l.Jsselstein per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Hoef v.d., J.H. te Driebergen per 1-9-81 bevor-

derd tot adj. en verplaatst naar Kruiningen (distr.

Middelburg).

Hoffmeister adj. te Zeist per 1-8-81 verplaatst naar

Voorburg (distr. 's-Gravenhaqe).

ALOYS ROEMAAT B.V.

ERKEND VERHUISBEDRIJF

ERKEND VERHUISBEDRIJF VOOR:

• Binnen- en buitenland
• Verw. opslagl. voor inboedels

• Confectie- en textielvervoer
• Meubeltransporten

• Immigratie verpakkingen

Rqksar.nbt8nB",n~8nng

I 05443-3030 I
B.G.G. 05443-1387. TELEX: 72101

POSTBUS 68

7130 AB LICHTENVOORDE

VAN HEYDENSTRAAT 17A
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Per 1-12-80 aangewezen als

cdt. van de groep Mijdrecht

adj. A. Buizert, geb. 12-4-

1933. Hij was voordien gr.

cdt. Vinkeveen.

Per 1-11-80 aangewezen als

cdt. van de groep Veldpoli-

tie Utrecht (Bilthoven) adj.

W.A. van Dijk, geb. 26-3-

1946. Hij was voordien plv.

cdt. Veldpolitie Utrecht.

Per 1-5-81 aangewezen als

cdt. van de groep Vinke-

veen en Waverween adj. E.

Graveland, geb. 22-7-

1935. Hij was voordien plv.

gr. cdt. Mijdrecht.
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Hofman, K. wmr. I te Mijdrecht per 8-6-81 ver-

plaatst naar Driebergen.

Hun-nik va-n, H. wmr. te Wilnes per 1-1-8'-ver-

plaatst naar Zegveld .

Imminkhuizen, S. te Doorn per 1-10-81 bevorderd

tot wmr. I.

Kamps, G. wmr. te Achterveld per 1-8-81 ver-

plaatst naar Pesse (distr. Assen).

KOitert, H. te Mijdrecht per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Per 1-2-81 aangewezen als

cdt. van de groep Techn.

Rech. Den Bosch (distr.

Den Bosch) adj. A. Kuy-

per, geb. 12-2-1930. Hij

was voordien Hoofd Dienst

Techn. Rech. Utrecht.

Overmars, J.G.J.M. wmr. I te Harmelen per 1-7-

81 verplaatst naar Vinkeveen.

Schipper, H.C. wmr. te Vinkeveen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Utrecht.

Talsma, R.H. wmr. I te Bunschoten per 8-6-81 ver-

plaatst naar Driebergen .

Per 1-3-81 aangewezen als

cdt. van de groep Vorden

(distr. Apeldoorn) adj. E.

Thalen, geb. 23-6-1946. Hij

was voordien plv. groeps-

cdt. 's-Gravenland.

Timmer, A.G. wmr. te Rhenen per 1-7-81 ver-

plaatst naar Hardinxveld-Giessendam (distr. Dor-

drecht!.

Truijman, A.J. wrnr. te Kamerik per 1-7-81 ver-

plaatst naar Mijdrecht.

Verkerk, K. wmr. te Rhenen per 1-7-81 verplaatst

naar Hardinxveld-Giessendam (distr. Dordrecht!.

Verlaan, L.C.G. te Montfoort per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Vries de, R.M. wmr. te Bunschoten per 1-9-81

verplaatst naar IJsselmuiden (distr. Zwollel.

Wiel v.d .• J.P. wmr. te Rhenen per 1-7-81 ver-

plaatst naar St. Willebrord (distr. Breda).

Williams, J. L. te Utrecht per 1-8-81 aangesteld als

AAC 2.

Witmer, J.E. te Bunschoten per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Distrikt Zwolle

Brinke ten, H.G. te Holten per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Bruggeman, J.B. wmr. I te Rossum per '-8-81

verplaatst naar Holten.

Eikelboom, F.D. te Ommen per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Heide v.d., B. te Vroomshoop per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Heuker of Hoek, G.H.P. te Haaksbergen per 15-

9-81 aangesteld als res.

Kamphuis, J.G.M. te Denekamp per '-8-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Klein Tank, G.M. te Groenlo per 1-9-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Legtenberg, G.M. res. wmr. I te Denekamp per

15-7-81 de dienst verlaten.

Per 1-12-80 aangewezen als

cdt. van de groep Raalte

adj. J.A. Meijer, geb. 20-

8-1937. Hij was voordien

cdt. gr.st.pl. Raaite.

Mulder H. res. wmr. I te Wierden per 1-9-81 met

r.i.e.

Peters, A.M.H.M. te Ootmarsum per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I

Riet te, H.J. wmr. I te Rijssen per 1-9-81 verplaatst

naar Rossum (distr. Nijmegen).

Schoonderbeek, A.H. te Hasselt per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Schulte, H.B.J. wmr. te Olst per 1-7-81 verplaatst

naar Wierden.

Star van der, P.J. wmr. te IJsselmuiden per 1-9-

81 erpIaatst naar Genemuiden .

Teseling, J. res. wmr. te Zeist per 15-8-81 de

diens verlaten.

Vegt van der, R. wmr. I te Putten per 1-7-81 ver-

plaatst naar Putten (distr. Apeldoorn!.

Wobbink, H.W.F. res, wmr. te Rijssen per 1-9-81

de d' ens verlaten.

Algemene Verkeersdienst

Boeser, J.A. owmr. te Driebergen per 4-7-81 ver-

ptaats naar Rijswijk.

Bouma, D. wmr. I te Driebergen per 1-9-81 ver-

ptaarst naar St. Annaparochie (distr. Leeuwarden!.

Cents, W.C.M. te Driebergen per 1-7-81 bevor-

de d ot RA IV.

Drost, G.C. te Driebergen per 1-9-81 aangewezen

als cd . groep Kontröles en bevorderd tot owmr.

Essen van, H. te Driebergen per 1-9-81 aangesteld

a RAil.

Faas, J. e Driebergen per 17-8-81 aangesteld als

RA 11.

Actoor , J. owmr. te Driebergen per 1-9-81 met

1.1.0.

Geenen, J.H. te Grathem per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Hengst, J.T. te Driebergen per 1-10-81 bevorderd

tot wmr. I.

Heij-Bakhuizen, M. RA 11te Driebergen per 4-8-81

de diens verlaten.

Hogeveen, H.J. te Driebergen per 1-6-81 bevor-

derd tot owrnr.

Kroes, J.G. wmr. I te Driebergen per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Lambooy, P.J. te Driebergen per '-8-81 bevorderd

tOtowmr.

Pragt, J.H. te Grathem per 1-9-81 bevorderd tot

owrnr.

Renger, B.L. te Driebergen per 1-9-81 bevorderd

tot AAP. 2.

Staal. I.M.T. schr. A te Driebergen per 1-12-81 de

dienst verlaten.

Straten van der, C. te Driebergen per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Verkroost, M.M.C. RA 11te Driebergen per 1-8-81

de dienst verlaten.

Willems, G. te Driebergen per 1-9-81 bevorderd tot

adj.

Dienst Luchtvaart

Groot, J.F.M. te Schiphol per 1-7-81 bevorderd

totowmr.

Mathijssen, R.F.C. wmr. I te Beek per 1-8-81 ver-

plaatst naar Nijmegen (distr. Nijmegen!.

Zwart de, P.M. AAA 1 te Schiphol per 1-9-81 de'

dienst verlaten.

Zwinkels, R.J.M. te Schiphol per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 1.

Rijkspolitie te Water

Per 1-7-81 aangewezen als

cdt. van de Recherchegr.

Amsterdam adj. F. Bakker,

geb. 16-12-1947. Hij was

voordien distr. rechercheur

groep Amsterdam (RPtW).

Boer de, H. adj. te Groningen per 1-9-81 met f.l.o.

Per 1-9-80 aangewezen als

cdt. van de groep Maas-

bracht adj. P. Heurter,

geb. 20-3-1923. Hij was

voordien plv. groepscdt. '#

Maasbracht.

Per 1-2-81 aangewezen als

cdt. van de groep Ijmuiden

adj. K.R. Sandburg, geb.

6-7-1931. Hij was voordien

plv. groepscdt. LJmuiden.

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de groep Dor-

drecht adj. M. Wildschut,

geb. 27-10-1930. Hij was

voordien post/bootcdt.

Alphen aid Rijn.

Zijlstra, S. te Sneek per 1-9-81 bevorderd tot schr.

A.

Scholen

Per 1-4-81 aangewezen als

cdt. van de groep Nunspeet

adj. D. van Beek, geb. 16-

12-1933. Hij was voordien

docent-klasseleider oplei-

dingsschool Apeldoorn.

33
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Bijl-Slomp, K. te Neerijnen per 1-8-81 bevorderd

tot AAC 3.

Per 1-8-81 aangewezen als

cdt. van de groep Arnhem

(RPtW) adj. M. Danel,

geb. 29-6·1933. Hij was

voordien docent-klasse-

leider opleidingsschool

Apeldoorn.

Schoot, T. te Harlingen per 1-9-81 bevorderd tot

AAC2.

Wassens, A. adj. te Apeldoorn per 1-8-81 ver-

plaatst naar Zwolle (distr. Zwolle).

Nieuwe wachtmeesters

opleiding 1980/IV Harlingen

KLAS 0

Voorgrond: wmr. C. Priester.

Eerste rij v.i.n.r.: wmrs. H. Niemeider, J. ten Napel,

L. v.d. Plas.

Achterste rij: owmr. H. Hielkema, wmr. R. de Vos,

adj. P.L. van Kekem.

KLAS X

Voorste rij v.i.n.r.: E. Koenen, M. Fisher, J. Wit-

tenberg, P. Venema.

Tweede rij: wmrs. A. Kamp, R. Neuteboom, J. van

Leeuwen, J. van Lunteren.

Derde rij: wmrs. D. Postma, K. de Koster, H.

Oostra, A. van Schaik.

Vierde rij: wmr. H. Tuiten, owmr. H. Hoog-

hiemstra, wmrs. W. Moes, J. Kuinstra, adj. E. de

Haan.

34

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980-IV Apeldoorn

KLAS A

Voorste rij v.l.n.r.: wmrs. J. Lamberts, R.A.M.

Hulshof, E. van Hoevelaken, A.A. v.d. Zandschulp,

C. van Aggelen, P.W.J. Reijrink.

Tweede rij: owmr. G.J. Bruil, wmrs. J.M.M. CapeI-

lo, H.E.B. Peters, H.J.M. van Haaren, L.G. Kinkel,

A.H.A. de Witte, N.H. van Breugel, adj. C. van

Woerkom.

Achterste rij: wmrs. H.M. Koster, P. Ruisch, I.E.

Leer, S. van Wessel, M. Wiersinga, E.A.M. Bec-

kers, D.C. Strijbos, A.C. Peeters.

KLAS B

Voorste rij V.l.n.r.: wmrs. M. Roskam, F.F. Moor-

man, G.H. Lok, H. van Ommen, R.G. Buysrogge,

P.A. van Boven, M.J. Strijbosch, T.J. Wiltink.

Tweede rij: wmrs. A.M.M. de Wit, W.A. Lange-

veld, A.A. Mackaay, M.F. Hofstra, A. van

Garderen-v.d. Brink, K. ~nörr, adj. H. de Haan.

Achterste rij: wmrs. H. Renken, M.A.A. Peters, M.

Wijngaard, A. de Jong, P.M. Visser, Ph.H.G. Slen-

ter, M.W. van Zuylen, W.J.M. Duyf.

KLAST KLAS V

Voorste rij v.i.n.r.: adj. Gehasse, wmrs. Dirkse,

Dooremalen, Becker.

Tweede rij: wmrs. Stevens, Hietkamp, Douma,

Brak.

Derde rij: wmrs. Arkesteijn, Hooites, Deelen,

Zwiers, Bel.

Vierde rij: wmrs, Van Binsbergen, Duinstra, Hoep,

V.d. Burg.

Vijfde rij: wmrs. Homan, Bakker, Boogerd, Adema,

Kalsbeek,

KLAS Y

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. J. Wubs, D. Schurink, J.

V.d. Klok (7), R. V.d. Zwan.

Tweede rij: wmrs. R. Sleurink, N. Olivier, B. ter

Steege.

Derde rij: wmrs. F. Marcus, D. Stolte, A. Schröer,

J. Raadgever, owmr. H. Kuiper.

Vierde rij: wmrs. P. Slik, H. Leunk, H. V.d. Vaart,

A. Rietbroek.

Vijfde rij: wmrs. J.W. V.d. Scheen, A. Roosema-

len, F. Veenbeek, adj. H. Nijland, wmr. G. Paarde-

koper.

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. E. Lammertink, B. van

Kooij, P. Kelder, F. Neilen, J. van Breugel.

Tweede rij: wmrs. G. Hofste, J.W. Koene, K. Bij-

lenga, K. van Eerde, adj. W. Adema.

Derde rij: wmrs. H. V.d. Berg, M. Blaauw, B. Dij-

kink, wmr. le kl. H. Bloemhof.

Vierde rij: wmrs. T. V.d. Linden, M. Kuijper, J.

Hartholt. Y. Minks, F. Huijgens.

KLAS Z

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. F. Vos, E. Trouw, R.

Rolsma.

Tweede rij: wmr. R. Wevers, adj. F. Visser, wmrs.

I. Monde, G. Verbeek.

Derde rij: wmrs. N. Zwerink, M. Mooiweer, S. Ver-

hoeven, W. IJmker.

Vierde rij: wmrs. C. Winkel, T. Tortike, owmr.

M.W. Keizer, wmrs. J. Zwanenburg, I. Walda.
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Doorloper

Op veIer verzoek maar weer eens een

doorloper. Een èchte doorloper, wam

we geven ook de omschrijvingen achter

elkaar zónder de cijfers. Dat moet u al-

lemaal zelf maar uitvlooien. Dus weer

een lekker kluifje voor de echte puzze-

laars.

Horizontaal: tot het opmaken van akten

bevoegd ambtenaar - oud-IJslandse li-

teratuur - homp - vrouwelijk zoog-

dier - geestelijke met kleine wijding-

kelner - lawaai - tobben - bijbelse

figuur - plaats in Frankrijk - nobel-

rivier in Duitsland - hemellichaam -

arts voor inwendige ziekten - gesneden

stier - Engelse universiteitsstad -

voorwerp om op te steunen - klank -

rots langs de Rijn - steen - planeet -

een weinig - vastklampen - knevel -

bloot - vrouw - keizer van Japan -

lang oorlogsvaartuig - gelijk - spil-

denkbeeld - paar - papegaai - smal

band - lariks - typografische maat -

plaats in Engeland - afdeling - lid-

woord - hoeveelheid - halfbloed -

ad acta - loot - god van de liefde -

landbouwwerktuig - rivier in Schot-

land - larve - voorzetsel - pereboom

- rondhout - scheepsuitruster.

Vertikaal: de nakomelingen - gezon-

gen toneelspel - gesloten - wilde ha-

ver - honingbij - plaats in Gelderland

- slagader - docent - zend- en ont-

vangdraad - geraamte - muzieknoot

- gemeen volk - pauselijke driekroon

- oude lengtemaat - persoonlijk voor-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

2

3

4

5

6

7

IS

I
9

10

11

12

13

14

15

naamwoord - rivier in Oostenrijk -

hetzelfde - meisjesnaam - luchtig ge-

bakje - schenkbuisje - wisselborg-

tocht - berg op Kreta - ieder - ka-

meel - voegwoord - bijwoord - aan-

"ijzend voornaamwoord - telwoord

- nelle loop - elk - schaden - geen

enkel persoon - grootmoeder - on-

heilsgodin - verbond - muuropening

- Russisch keizer - rivier in Italië -

vogelwoning - verbrandingsrest -

koud - aanlegplaats - broer van Kaïn

- wervelstorm - smart - vreemde

munt - levenloos - rivier in Duitsland

- vierkante kantzuil - wagenspoor -

boom - keizer - vogel.

Inzendingen: Uiterlijk 15 november

1981aan onze puzzelredakteur, De Pot-

hof 19, 6917 HE Brummen.

U behoeft niet de gehele oplossing in te

sturen; wij nemen genoegen met de

woorden die u vindt op de regels Hori-

zontaal 8 en Vertikaal 8.

Winnaar van de kruiswoordpuzzel in

het augustusnummer (1981/12) is ge-

worden: L. A. de Lange, Ververstraat

39 in Borne.

Zet dan eens een puntje op de i

boeken
periodieken

folders. brochures
handels-en reklamedrukwerk

in boekdruk en offset

Schaafsrna & Brouwer/Dokkurn

drukkers/uitgevers

legeweg 2Q. 22 Telefoon 05190·2321
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• De groepskommandant die zijn vrouwelijke
wachtmeesters verbood om zich met naam èn voor-
naam voor te stellen (stel je voor!), mag wat ouder-
wets zijn, maar voorkomt in elk geval wel risiko's als
die van: Bep Aling, Vera Deming, An Dersom,
Corrie Geren, Wil de Man, Bet Rappen,
Bep Roeven, Dien Storder of To Verballen.

• GELEZE in een verslag: 'De opleidingsschool
had twee zijdeuren. De ene ging naar de kapper en
de andere naar de uitgang.'

• Vraaggesprek aan de bar: intervieux.

• Middelburgs tafereeltje: jonge Jaap bij de Lange
Jan.

• GEHOORD bij de echoput: 'Waar kunnen ze het
beste klaverjassen?' ...

• Kaderschoolervaring: een kursus is pas ècht een
kursus, als je het uitspreekt als 'keurzus' .

• De Walther PS is dus niet zo geschikt voor links-
handigen. Maar politiemensen hebben toch niet twéé
linkerhanden?

UIT DE SCHOOL GEKLAPT (2)

• SIGNALEMENTEN uit processen-verbaal die op
de opleidingsschool werden gemaakt:

- 'De man ging gekleed in een Rooms-Katholieke
pij' .

- 'De verpleegster was gekleed in een witte schort'.
- 'Hij had een snor en een litteken op zijn linker-

wang'.
- 'De man had naar voren uitspringende

oogkassen' .
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Wie A zegt, moet niet
altijd B zeggen . . .

Twee vriende1ij ke mensen raken

slaags. Een burger en een politie-

man, die beiden menen in hun recht

te staan. Zoiets gebeurt vaak

volgens een vast patroon.

Aldus een politiekollega die een

aantal van die zaken van 'individu-

eel fysiek geweld' nader onderzocht

en met de betrokkenen napraatte.

Een herhaling in 'slow motion' met

kommentaren en konklusies. pag. 7

Reserve-RP: beter
en anders beter weg

De CPSC-werkgroep van gemeente-

en rijkspolitie die de reserve-politie

heeft doorgelicht, vindt dat dit

instituut moet blijven.

.b~M~~JI\j p.)( Maar dan moet er wel iets
,...""".,,-J....J.liI'-''''' 'Ç1'1Wr1~~~ veranderen. Zo niet, dan liever

\'\ opheffen. Duidelijke taal op pag. 12

14

16 Koninklijke Marechaussee als politie

G. Schuurmans (school Harlingen): Optimale vrijheid voor adspiranten

17

25 Info-sport

27 Kursief je

27 Postbus 120

29 Personalia

35 RP-puzzel

36 Granaatjes
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Wat ging hier tout?
Meneer Burger is een aardige man.
Hij gaat die middag tegen kwart
voor drie opgewekt de deur uit om
z'n vrouw op te halen, die in het
centrum boodschappen doet.
Politieman Aalbers is ook een aar-
dige man. Hij is nog jong - twee
jaar in dienst - en bezield om een
goed overheidsdienaar te zijn; geen
'schrijver'. Om 14.50 uur rijdt hij
per surveillance-auto - met aan het
stuur z'n zes jaar oudere kollega
Kooy - richting centrum.
Meneer Burger en agent Aalbers
zullen elkaar over enkele minuten
voor het eerst ontmoeten. Twee aar-
dige plaatsgenoten, die het als bu-
ren of als klubgenoten ongetwijfeld
goed met elkaar zouden kunnen
vinden. Toch gaat het in hun eerste
konfrontatie fout - heel erg fout.
Om 15.10 uur duwt A. hardhandig
de kermende heer B. de cel in.

"Schoft!" schreeuwt Burger opge-
wonden.
Wat is er misgegaan tussen 14.55 en
15.10 uur?

De feiten

Omtreeks 14.55 uur ziet de bemanning
van een surveillance-auto (bestaande uit
twee agenten) een personenauto staan
op een weg waar een stopverbod geldt.
Het betreft hier een winkelstraat in het
centrum. De bestuurder van de perso-
nenauto (B.) heeft de auto aan de rech-
terzijde van die weg neergezet om te zien

. of zijn vrouw in de onmiddellijke nabij-
heid in een hakkenbar is.
Direkt nadat B. is uitgestapt, hoort hij
een claxon van een auto. Hij kijkt om
en ziet de surveillance-auto. Eén van de
agenten (K.) roept vanuit de auto tegen
B.; "Meneer, zet even uw auto weg."
B. (die ongeveer 15 meter van de surveil-
lance-auto verwijderd is) wijst op zijn
polshorloge en steekt daarbij één vinger
in de hoogte, daarbij aan gevend dat hij

Dit is een voorval uit de politie-
praktijk. Een van de gevallen van
'geweldgebruik door individuele
politieambtenaren' die adjunkt-
inspekteur Ruud L. Bos geduren-
de vijf maanden bij de korpsen
van Arnhem, Delft, Ede, Den
Haag en Leiden heeft onderzocht
en bestudeerd. Daarbij zijn ook
interviews gehouden met de poli-
tiemensen die dit geweld aan-

wendden èn met de betreffende
burgers. Deze studie is gebruikt
voor de skriptie waarmee de heer
Bos onlangs afstudeerde aan de

ed. Politie Akademie.

maar een minuut zal wegblijven. Hij
draait weer om en loopt in de richting
van de hakkenbar.
Agent A. stapt onmiddellijk uit en loopt
hard in de richting van B. Voor de hak-
kenbar haalt hij B. in.
A.: "Meneer, u staat niet op een par-
keerverbod, maar op een stopverbod. U
moet de auto ogenblikkelijk wegzet-
ten."
B.: "Het duurt maar één minuutje. Ik
kijk alleen maar even of mijn vrouw in
de hakkenbar is. Ik ben zo terug en zet
dan de auto weg."
A.: "Je zet nu de auto weg."
A. pakt B. bij zijn schouder, daar B.
van plan is verder te lopen. B. rukt zich

los en wil de hakkenbar ingaan.
A. grijpt hem nu stevig bij zijn linkerbo-
venarm vast: "Luister, je zet nu je auto
weg en verder geen problemen, begre-
pen?"
B. probeert zich los te rukken, hetgeen
niet lukt. Op dat moment komt agent K.
zijn kollega te hulp.
A.: "Je bent nu aangehouden." Hierop
begint B. de agent op een vreselijke wij-
ze uit te schelden.
B.: "Blijf met je poten van me af!"
Beide agenten sleuren B. naar de
surveillance-auto, waarbij B. zich hevig
verzet. B. houdt zich met beide handen
aan het dak van de auto vast en zet zich
met één been af tegen de deurpost van
de surveillance-auto. Het gelukt de
agenten niet de zich verzettende B. in de
auto te krijgen. Hierop trapt agent A.
ongeveer zevenmaal opzettelijk en hard
tegen de onderkant van B.'s rug. Dan
gelukt het om B. in de auto te krijgen.
B. blijft opstandig en scheldt agent A.
regelmatig voor homofiel uit.
Bij het buro van politie wordt B. in een
'dronkemanscel' ingesloten, in op-
dracht van de wachtcommandant. B.
wordt door de twee agenten op hard-
handige wijze in de cel geduwd, waarbij
hij zich bezeert aan zijn rug. Na onge-
veer twee en een half uur in die cel te
hebben vertoefd, wordt B. vrijgelaten
en wordt hem gezegd, dat er geen
proces-verbaal van hetgeen was voorge-
vallen wordt opgemaakt.
We gaan dit kwartiertje nader ontleden.
Niet omdat het zo'n belangrijke zaak
zou zijn, maar omdat dit incident model

kan staan voor talrijke konfrontaties
die uit de hand zijn gelopen.

Getracht is het incident - in slow moti-
on - te rekonstrueren, waarbij zowel
agent A. als burger B. achteraf hun
kommentaar geven op wat zij beleef-
den, hoe zij dit ervaren hebben en
waarom zij zo hebben gereageerd in de
diverse stadia. Met een interpretatie van
de resultaten door inspecteur Bos.

0) De namen van de geïnterviewden zijn om begrij-
pelijke reden gewijzigd.

7
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Kommentaar van

Burger (B.)

"Ik wist dat je daar niet mag par-

keren. Van een stopverbod was

mij niets bekend. Ik dacht: vlug

even bij de hakkenbar naar bin-

nen kijken en meteen weer weg. "

"Ik dacht: hé, politie. Jaja, ik

ben meteen weer weg. Alleen

even om de hoek van de deur kij-

ken."

Ik dacht: Dat begrijpt die agent

natuurlijk wel. "

"Plotseling voelde ik dat die

agent me bij m'n schouder pakte.

Dat maakte me boos. Ik wens

niet beetgepakt te worden, zeker

niet voor zoiets onbenulligs. Ik

probeerde me los te rukken. "

"Hij deed me flink pijn. Later

bleek dat ik een forse bloed-

uitstorting aan mijn linker

bovenarm had opgelopen door

dat vastpakken. "

,,Ik begreep niet waarover deze

agenten zich zo druk maakten en

mij zo hard vastpakten. Voor

zo 'n onnozele overtreding. "

,,Ik had pijn en werd steeds bo-

zer, toen ze me naar de politie-

auto sleurden. Met harde schop-

pen probeerden ze me in de auto

te krijgen. Ik was woedend. "

"Ze smeten me in een cel. Daar-

bij kreeg ik erge pijn aan mijn

rug."

"Tegen zes uur werd ik vrijgela-

ten. Er werd mij gezegd, dat er

geen proces-verbaal van het voor-

gevallene zou worden opge-

maakt. Waarom weet ik niet. "

"Aanvankelijk was ik van plan

een klacht in te dienen. Later heb

ik daar van afgezien. "

8

En o is hel gekome
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Het gelukt de agenten aanvankelijk niet Burger in de auto te
krijgen. Daarop trapt agent A. de man ongeveer zevenmaal op-
zettelijk en hard tegen de onderkant van diens rug. Tenslotte
gelukt het de man in de auto te krijgen en naar het buro te ver-

. voeren. Daar geeft de wachtcommandant opdracht hem in een

. 'donkemanscel' in te sluiten.

Kommentaar van

politieman A .

"Ik dacht: hé man, daar mag je

niet stoppen. Even waarschuwen

dat-ie moet doorrijden. "

"De man luisterde niet naar wat

kollega K. tegen hem riep. Daar

wond ik me over op. "

In eerste instantie luistert B. niet naar
wat A. tegen hem zegt. Gezien het flinke
aantal toeschouwers voelt A. zich ver-
plicht nu daadwerkelijk te moeten op-
treden. Hier begint de situatie gedeelte-
lijk te eskaleren.

"Die vent deed niet wat ik hem

op een nette manier vroeg. Hij

behoort daaraan wel te

voldoen. "

"Ik kreeg het gevoel, dat-ie schijt

aan me had. Ik vond dat ik ten

opzichte van het publiek hierop

moest reageren. "

••

"Ik wilde voorkomen dat-ie zou

doorlopen. Ik voelde iets van

agressie in me ontstaan. "

Weer heeft A. de indruk, dat hij niet se-
rieus wordt genomen; hij pakt B. beet.
Hier eskaleert het proces in z'n geheel.

"Nou was de maat vol. Die vent

deed niet wat ik zei. Ik voelde dat

ik nu ook daadwerkelijk moest

optreden. Het publiek verwacht

dat ook van mij. Ik zag dit als een

laatste redmiddel om niet mijn

gezicht te verliezen. Mijn gevoel

voor eigenwaarde was op dat mo-

ment goed aangetast. "

" Wie A zegt moet ook B zeggen.

Als ik iemand aangehouden heb,

dan gaat-ie ook mee, koste wat

het kost. Als hij niet wil, dan

help ik hem daarbij. Ik was op

dat moment goed kwaad op die

vent. "

"Dat deed ik om het verzet van

die vent te breken. "

9

Rp.org_RPM81_11_nov_nr.03_compri 319



Volgens vast patroon

Een onschuldig begonnen konfrontatie
die toch uit de hand loopt, verloopt dik-
wijls volgens een vast patroon. Het is
goed als de politieman zich dat bewust is
en daardoor op kritieke momenten zo-
danig reageert dat het proces niet eska-
leert. ZÓ gaat het fout:

Fase 1:

De politieman vraagt, beveelt of geeft
een order. Burger begrijpt dit niet,
vraagt begrip of meent in z'n recht te
staan en wil dat ook graag uitspelen.

Fase 2:

A. ziet de responsie als onwil om mee te
werken. In plaats van toelichting te ge-
ven, geeft hij opnieuw een bevel, vraagt
of eist nu op een wat krachtiger wijze.
Hij reageert met kontra-agressie. .

B. is zeer verontwaardigd. Terwijl hij
meent een zeker recht te hebben, ziet hij
het gedrag van A. als onrechtvaardig
(burgertje pesten). Hij is beledigd en
zijn gevoel voor eigenwaarde is aange-
tast. Hij reageert dan ook met verbale
agressie (scheldwoorden).

Fase 3:

A. ziet het gedrag van B. als een inbreuk
op zijn gevoel voor eigenwaarde. Hij
meent nu door te moeten zetten en pakt
de verdachte beet. Opnieuw reageert hij
met kontra-agressie.

B. voelt zich opnieuw beledigd en aan-
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getast in zijn gevoel van eigenwaarde.
Reageert met fy iek agressief gedrag.

Fase 4:

Opnieuw wordt A.' gevoel voor eigen-
waarde aangetast. Prestige staat nu op
het spel. Het gevolg is fysiek agressief
gedrag.

Het geven van een geduldige
toelichting in een yreeg
stadium i belangrijk.

In de onderzochte gevallen zien we dat
een gesprek als nel en op soortgelijke
wijze eskaleert.
Bos: "In al die gevallen legt de politie-

man de responsie \ an de burger al snel
naast naa t zich neer. De argumenten
spreken hem niet aan. Toch had een
motivering of eenerklaring voor zijn
kritiek op het gedrag van de betreffende
burger, het een en ander kunnen voor-
kómen. De burger heeft het recht om op
zijn rechten te taan, ook al is de situatie
voor de politieman niet meteen duide-
lijk. De praktijk ij t uit, dat de tegen-
woordige burger in dergelijke gevallen
een toelichting van de politieman ver-
langt. Het geven van een geduldige toe-
lichting in een vroeg radium is daarom
belangrijk. Want wanneer eenmaal
agressie is geuit, wordt het voor de poli-
tieman steeds m ijker zich terug te
trekken."
Inspekteur Bos attendeert op het steeds

weer opduikende gezegde 'Wie A zegt,
moet ook B zeggen': "Dat wijst op een
onderdeel van de politiekultuur , die
grote waarde hecht aan het prestige dat
men ten opzichte van elkaar en ten op-
zichte van de buitenwereld heeft. Een en
ander wordt bewezen door het 'manne-
lijk' optreden.
R. L. Bos: "De filosofie 'Wie A zegt,
moet ook B zeggen' is zeer gevaarlijk.
Het lijkt mij leerzaam, dat tijdens de
opleiding van politieambtenaren hier-
aan extra aandacht wordt besteed."

Een politieman moet niet
opvliegend en agressief van

aard zijn.

Reeds bij de selektie moet terdege reke-
ning worden gehouden met de persoon-
lijkheid van de sollicitant.
Bos: "Hoe hoger zijn psychische inkas-
seringsvermogen, hoe beter het is. De
politieman moet niet opvliegend en
agressief van aard zijn."
En de mensen in de dagelijkse praktijk?

Bos: "Voor hen die regelmatig in derge-
lijke situaties verkeren, zou het mis-
schien noodzakelijk zijn dat zij hierin
begeleid worden. Zolang dergelijke situ-
aties zich regelmatig blijven voordoen,
kan mijns inziens de verhouding
publiek-politie niet veel verbeteren en
dat druist regelrecht in tegen de huidige
tendens om deze verhouding wel te ver-
beteren. "
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Opleiding

Reserve _p litie
mag blijve ! Mits .....
"Er is nog behoefte aan het voort-
bestaan van het instituut reserve-politie.
Bij kalamiteiten of overeenkomstige
omstandigheden kan de reserve-politie
een goede steun zijn voor de beroepspo-
litie. De reserve-politie zal haar beroeps-
kollega's nimmer volledig mogen ver-
vangen; het instituut is en blijft een on-
dersteunend orgaan. Deze voor de reser-
ve-politie positieve konklusie is echter
voorwaardelijk. Er moet een eind ko-
men aan de verschillen in kwaliteit van
selektie, opleiding en uitrusting van de
reserve-politie. De reservist(e) moet
worden geselekteerd volgens normen die
(nagenoeg) gelijk zijn aan die voor de
beroeps-politiemensen. Hij moet in zijn
werk kunnen voldoen aan de eisen om-
trent kennis en vaardigheden gericht op
het volledig kunnen verrichten van de
reservistentaak. Als hij aan al deze eisen
voldoet, kan hij zonder bezwaar worden
ingezet. "

Aldus de konklusies uit het onlangs ver-
schenen rapport van de Werkgroep
'reserve-gemeente-Rijkspolitie' die op
verzoek van de Centrale Politie Surveil-
lance Commissie de problematiek ten
aanzien van het instituut reserve-politie
heeft bestudeerd.

Zij deelt voorts aanbevelingen m.b.t. de
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inzetbaarheid, ad,' eerde over welke
vaardigheden en rennis de reservist(e)
zou dienen te bes hi rken, hoe hij of zij
dient te worden opgeleid en op welke
wijze de man of de TOUW voor aktivitei-
ten in politiedienst zou dienen te worden
gehonoreerd.
Van deze werkgroep onder voorzitter-
schap van de Utr htse commissaris J.
Karssenberg, maakte de heer J. K. Pie-
tersma, hoofd buro reserve-politie van
de Rijkspolitie deel uit. Zij had voor
haar onderzoek veelvuldig kontakten
met o.a. de heer F. ~1. C. Offermans,

voorzitter van de Landelijke Organisa-
tie van Reservisten .orps Rijkspolitie.

Eenvormigheid

Sinds het ontstaan van het instituut
reserve-politie in I heeft het aan een-
vormigheid van o.a. opleiding, belo-
ning, inzet, bewapening van reservisten
ontbroken. Daarom besloot de gemeen-
tepolitie Haarlem in 1976 een enquête te
houden onder alle .orpsen met reserve-
gemeentepolitie. De uitkomsten van het
onderzoek gaven nogal wat verschillen
te zien ten aanzien van rangen, bevoegd-
heden en bewapening. Zo bleek bijvoor-
beeld, dat in bijna de helft van de 113
geënquêteerde korp en aan de reser-
vist(e) opsporingsbevoegdheden werden
gegeven.
In maar 12 korpsen werden legitimatie-
bewijzen uitgereikt, in 83 korpsen kon-
den de reservisten be chikken over een
wapenstok.
Binnen het korps Rijkspolitie bleek er
wel eenduidigheid onder alle distrikten
te bestaan.
Dit gebrek aan uniformiteit wordt -
ook binnen de reserve-politie - als on-
gewenst ervaren. Er is een steeds ster ker
gevoelde behoefte te komen tot één lan-
delij ke regeling voor de reservisten van
Rijks- en gemeentepolitie.

De werkgroep vindt dat alle reservisten
een gelijke opleiding moeten krijgen,
die wordt afgesloten met een landelijk
examen 'reservist van politie' . En dat de
opleiding - zoveel mogelijk in samen-
werking tussen Rijks- en gemeentepoli-
tie - regionaal gebeurt. Inmiddels heb-
ben de beide politie-ministers een inter-
departementale stuurgroep in het leven
geroepen die werkt aan een nieuw hand-
boek voor de reservisten (er zijn er thans
vijf in gebruik), aan een leidraad voor
docenten en aan de formulering van de
eisen voor het reservisten examen .

Selektie

Er moeten strengere eisen komen voor
de selektie van reservisten, menen de le-
den van de werkgroep. Kandidaat reser-
ve-politiemensen dienen eventueel psy-
chologisch te worden gekeurd. Er moet
een periodieke medische keuring plaats
hebben, evenals een antecedentenonder-
zoek. De normen voor de selektie-
onderdelen moeten worden afgeleid van
de eisen die voor 'beroeps' gelden.

Inzet

"Tussen de inzetkategorieën 'oefening'
en 'werkelijke dienst' stelt de werkgroep
voor, een derde kategorie reservisten in
'aktieve dienst' in te voeren. Deze derde
mogelijkheid dient dan om een einde te
maken aan het 'oneigenlijk gebruik' van
de reservist, als de man of vrouw wordt
opgeroepen om 'bij wijze van oefening'
toch maar gewoon politiedienst te doen.
Als er bij kalamiteiten door de politie
moet worden opgetreden, verdient het
aanbeveling daar de beroepspolitie
dienst te laten doen en de reserve-politie
dan met de taak van de beroepsmensen
te belasten", vindt de werkgroep.
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Bevoegdheden, rangen en

vergoedingen

Er zouden mogelijkheden kunnen wor-
.den geschapen om te komen tot funkti-
onele kaderrangen. Naar het oordeel
van de werkgroep behoeven er geen be-
zwaren te zijn tegen het verlenen van
opsporingsbevoegdheid aan goed gese-
lekteerde, -opgeleide en -uitgeruste re-
servisten.
Reservisten die voor 'oefening' of voor
'aktieve dienst' worden opgeroepen,
dienen een vergoeding te ontvangen die
in redelijke mate de gemaakte kosten
dekt. De vergoedingsregeling die voor
reservisten in werkelijke dienst geldt,
hoeft niet veranderd te worden.
Er moet een einde komen aan het geven
van een vergoeding aan reservisten die
niet aktief zijn. Een methode om dit te
voorkomen zou zijn: niet eerder uitbeta-
len dan wanneer de reservist(e) geslaagd
is voor het examen.

Konsekwenties

voor de overheid

De voorgestelde selektieprocedures,
opleiding en uitrusting van de reser-
visten zullen extra kosten met zich bren-
gen. Deze kunnen met de vergoedingen
die thans aan de korpsen worden ver-
strekt, niet gedekt worden.
De werkgroep stelt voor, alle beschik-
kingen, besluiten, regelingen etc. zoals
die thans voor de reserve-politie gelden
te wijzigen en zodoende voor de aan be-

velingen in het rapport een wettelijke
basis te scheppen.
"Als aan de adviezen en de daaraan ver-
bonden financiële konsekwenties niet
wordt voldaan, dan moet er een eind
komen aan het voortbestaan van de

reserve-politie", vindt de werkgroep.

"Het inzetten van inadekwaat geselek-
teerde en opgeleide reservisten is onver-
antwoord ten opzichte van het publiek,
hun beroepskollega's en niet in de
laatste plaats de reservisten zelf."

(AH)

Aangepast

Toen in september 1948 het insti-
tuut reserve-politie in het leven
werd geroepen, luidde haar
doelstelling: bij calamiteiten als
natuurrampen, oorlogsgeweld en
andere buitengewone omstandig-
heden bijstand verlenen aan de
beroepspolitie.
Feitelijk had de reserve-politie in
'vredestijd' geen opdracht.
Calamiteiten deden zich (geluk-
kig) nauwelijks voor. Slechts bij
de watersnoodramp van 1953 en
bij de ontploffingen op het ter-
rein van de DSM in Limburg
werd een beroep op de res.-RP
gedaan om de beroepspolitie bij
te staan.

Enthousiastelingen bleven echter
oefenen voor f 1,50, later f 3,-

per avond.
De kollega-met-het-blauwe-balk-
je bereidde zich in het theorie-
lokaal en op de schietbaan voor
op z'n taak. Hij werd ook wel
eens op straat ingezet.
'Om te leren zich in uniform te
bewegen en zich te bekwamen in
de kontakten met het publiek',
heette dat.

Maar de reservist werd ook 'onei-
genlijk gebruikt'. In de periode
van de nijpendste personeelste-
korten stond hij af te zetten bij
wielerronden. Hij gaf parkeer-
aanwijzingen bij de TT in Assen
en hij regelde het verkeer bij
voetbalwedstrijden. En dat alle-
maal 'bij wijze van oefening',
voor als hij eens in werkelijke
dienst mocht worden geroepen.
Officieel ontkend maar officieus
gepland reed hij mee als tweede
man op de bok van de GSA.

Er waren er niet veel die pro ble-

men hadden met deze praktische
situatie. De beroepswachtmeester
niet, die blij was dat hij een maat
meekreeg op patrouille. De
groepscommandant niet, omdat
hij zijn groepslid niet alleen op
pad hoefde te sturen. En ook de
reservist niet. Hij voelde zich er-
door betrokken bij het 'echte'
politiewerk.
De politie bonden protesteerden
wel eens. Ze hadden het niet zo
op die reserve-politie die de te-
korten aan vakbekwame 'be-
roeps' eigenlij k wat verbloem-
den.
Verscheidene keren is het voort-
bestaan van de reserve-politie in
diskussie geweest. Ook nu nog
worden vragen gehoord omtrent
het nut ervan.
Het was daarom een goed initia-
tief van de CPSC de problema-
tiek rond de reserve-politie eens
geducht te beschouwen.
De omstandigheden waaronder
de politie in het algemeen haar
werk moet doen, zijn veranderd.
Er hebben zich sinds 1948 politie-
ke veranderingen voltrokken,
maar ook in maatschappelijk op-
zicht heeft de tijd niet stilgestaan.
De werkgroep reserve-politie dus
zou best eens gelijk kunnen heb-
ben met haar idee dat een goed
geselekteerde, goed opgeleide en
goed uitgeruste reserve-politie
nog zo'n slechte verzekering niet

is.
Blijft over het bezwaar van het
doen van een te snel en te veelvul-
dig beroep op deze 'goedkope ar-
beidskrachten'. Dat gevaar is niet
denkbeeldig in een situatie waar-
in de ene bezuinigingsronde de
andere volgt en het politiewerk
niet in gelijke mate afneemt.

(AH)

'#
I
I
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Over vrijheid, verantwoordelijkheid en ethiek

Optimale vr-
voor politie
Met gevoelens van instemming heb ik
het artikel gelezen van inspekteur Bo-
gers over de plaats van de ethiek in de
politie-opleiding in het september-
nummer van RP-magazine.
Het motiveert mij bovendien te reage-
ren. Enerzijds om het belang van
ethisch denken en handelen te on-
derstrepen. Anderzijds als een poging
om een weg aan te geven hoe dit proces
naar mijn idee zowel binnen het politie-
onderwijs als in de executieve dienst be-
vorderd kan worden.
Het zal duidelijk zijn, dat ethisch den-
ken en handelen te maken heeft met de
eigen verantwoordelijkheid van men-
sen. Als politie-ambtenaar verricht je je
werk echter 'in ondergeschiktheid aan'.
Dat suggereert in eerste instantie, dat
anderen voor je doen en laten binnen de
funktie verantwoordelijk zijn. Het zijn
dus anderen die dienen uit te maken wat
goed is en wat fout is.
In hetzelfde nummer van RP-magazine
staat een interview met kolonel Elzinga,
getiteld 'De politie kan niet langer op ei-
gen houtje opereren'. Deze titel geeft
aan dat van 'in ondergeschiktheid aan'
kennelijk steeds minder terecht komt.
De heer Bogers stelt dat de politié-
ambtenaar zelf verantwoordelijk is, ter-
wijl de heer Elzinga, de eigen verant-
woordelijk konstaterende, deze verant-
woordelijkheid wil verleggen. Toch slui-
ten de twee artikelen elkaar mijns in-
ziens niet uit.

Wel denk ik dat we onderscheid moeten
maken tussen de formele en de morele

verantwoordelijkheid voor het funktio-
neren van de politie.

Als instrument

Formele verantwoordelijkheid duidt

voor mij op het als 'middel' funktione-
ren van een politie-ambtenaar in een
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Rijkspolitie te Hingen.

formele organisatie innen de formele
demokratie. Het .dt op het 'instru-
ment' zijn in han en van autoriteiten
die daar politiek voor verantwoordelijk
zijn gesteld. De polnie kan nimmer op
eigen houtje uitma .en wat goed of fout
is. Dat wordt door e meerderheid van
ons volk uitgema . en via daarvoor
bestemde procedur geformaliseerd.
De politie voert uit at aan haar wordt
opgedragen.

Dit gegeven kan ik - vanuit idealistisch
denken over het fun uieneren van een
demokratie - in principe onderschrij-
ven.

Als mens

Morele verantwoordelijkheid duidt 0Jó)

het als mens funktioneren in relatie tot
andere mensen. Het heeft niet te maken
met de formele organisatie, wel met je
eigen funktioneren al politiemens en je
eigen opvatting over wat goed of fout is.
In dit kader van denken past ethiek.

Ethiek doet een beroep op eigen norm-

besef. Het heeft te maken met de inner-
lijke gevoelens (van b.v. schuld of vol-
doening) die bij elk mens in principe

aanwezig zijn. Deze gevoelens kunnen
door de organisatie waarin iemand
werkt (maar ook in het eigen milieu)
worden ontwikkeld of onderdrukt, af-
hankelijk van de waarde die eraan
wordt gehecht.

Ik denk dat sommige vormen van orga-
nisatie de ontwikkeling van iemands
emotionele leven volledig in de weg kun-
nen staan. Er ontstaat dan een 'scheef-
groei' van iemands persoonlijkheid. Op
een later tijdstip kan dat overgaan in
een zodanige deformatie of konditione-
ring, dat hij nauwelijks nog als mens
met ethische opvattingen te herkennen
is. Ethiek dwingt de mens tot nadenken
over zichzelf en over de vele beslissingen
die hij aan zijn handelen in relaties met
andere mensen dagelijks neemt, zowel
rationeel als emotioneel.
Bezit je bovendien een machtspositie ten
opzichte van de medemens, dan brengt
dit een bijzondere verantwoordelijkheid
met zich.

Zelf verantwoordelijk

Hoe verhouden zich nu deze twee ge-

noemde begrippen binnen de taakuitoe-

fening van een politie-ambtenaar?

Formele en morele verantwoordelijk-
heid kunnen elkaar dekken, maar zij
kunnen elkaar ook tegenspreken. Veel
hangt af van iemands levensinstelling.
En van de vraag in hoeverre hij of zij
vindt dat anderen verantwoordelijk zijn
voor eigen beslissingen. Voor mij per-
soonlijk is het volstrekt duidelijk, dat
ten diepste niemand buiten mij verant-

woordelijk is voor mijn doen of laten,
waar ik ook ben en wat ik ook doe. Dus
ook niet tijdens mijn werk als politie-
ambtenaar. Deze verantwoordelijkheid
kan ik met niemand delen. Dat bete-
kent, wanneer de organisatie mij dwingt
als 'middel' te fungeren, een toetsing
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aan wat ik daar persoonlijk van vindt.
Stuit ik op een fundamentele tegenstel-
ling tussen eigen ethische normen, dan
zal ik in een uiterst geval moeten kiezen.

Waarom is de ontwikkeling van het ei-

gen normbesef binnen de funktie van

politie-ambtenaar zo belangrijk?

"De politieman kan niet langer op eigen
houtje opereren", zegt kolonel Elzinga.
Het houdt in, dat de politieman kenne-
lijk al een grote eigen verantwoordelijk-
heid bezit.

Andere realiteit

Deze konklusie wordt eveneens be-
vestigd door een onderzoek dat het
WODC (Justitie) enkele jaren geleden
naar het werk van de wachtmeester ver-
richtte. Die konklusie luidde:

'In het dagelijks werk heeft de wacht-

meester een grote vrijheid en autono-

mie. Hij kan een groot aantal onmiddel-

lijke beslissingen nemen die ongekon-

troleerd blijven. Hij draagt daardoor

een grote verantwoordelijkheid. '

(NB: eigen verantwoordelijkheid).

Van 'in ondergeschiktheid aan' komt
dus in het dagelijkse werk al niet meer
zo geweldig veel terecht. Het gegeven
duidt veeleer op een fiktie om het for-
mele systeem te laten funktioneren dan
op de realiteit van het dagelijkse politie-
werk.

De heer Elzinga suggereert in het inter-
view, dat op z'n minst een poging moet
worden ondernomen om de bevoegde
autoriteiten weer optimaal verantwoor-
delijk te laten zijn.
In theorie heeft hij naar mijn mening
volkomen gelijk, maar de formele situa-
tie zoals deze behoort te zijn, dekt niet
de realiteit. De maatschappij en de
plaats van de politie daarin hebben zich
zodanig pluriform ontwikkeld, dat de
klok van de eigen verantwoordelijkheid
van de politie-ambtenaar niet meer te-
rug te draaien is.
Een poging om langs formele lijntjes en
hokjes het dagelijkse politiewerk steeds
verder te reguleren, lijkt mij veel meer
nadelen te hebben dan voordelen. In de
toekomst is het meer van belang dat de
formeel verantwoordelijke autoriteiten
kaders aangeven en die ook bewaken,
waarbinnen de politie vrij is te hande-
len. Kaders die overigens steeds groter
zullen moeten worden naarmate de

maatschappij zich meer pluriform ont-
wikkeld.

Fundamentele keuze

Konklusie: Afgezien van de noodzaak
dat op morele gronden het eigen norm-
besef wordt ontwikkeld, gebiedt de rea-
liteit van het dagelijks werk (dat door
een politie-ambtenaar in grote vrijheid
wordt verricht) dat ook om die reden ei-
gen ethisch normbesef ontwikkeld
wordt.

oor het politie-onderwijs betekent het
formele gegeven van 'in ondergeschikt-
heid aan' of de bevordering van het ei-
gen normbesef, een fundamentele keu-
ze.
Hoewel deze keuze in het verleden mis-
schien nooit zo zwart/wit aan de orde is
geweest lijkt het mij duidelijk, dat de
opleidingsschool een weg in slaat die
leidt tot opvoeding van jonge mensen
naar ethisch normbesef.
Deze keuze is van wezenlijk belang, om-
dat daardoor de uitgangspunten die aan
het traditionele schoolgebeuren ten
grondslag liggen, op zeer belangrijke
punten moeten worden gewijzigd.
Traditioneel opleiden vanuit een sterk
dogmatische en moraliserende organisa-
tie, vanuit onpersoonlijke formele
machtsposities, verdraagt zich nauwe-
lijks met de ontwikkeling van de eigen
verantwoordelijkheid. Er zal (onder
deskundige begeleiding) een optimale
vrijheid moeten worden gekreëerd om
de jonge mensen in de beschermde om-
geving van de opleidingsschool hun ver-
antwoordelijkheid als mens en in de
funktie als politie-ambtenaar te leren
dragen.
De verantwoordelij kheid b.v. voor het
onderwijsproces zal niet langer bij de
organisatie dienen te liggen, maar bij de
leerling zelf. Hij dient de initiatieven te
ontwikkelen omtrent de manier waarop
hij de doelstellingen van de school denkt
te realiseren. En Piet doet dat anders
dan Kees, op basis van ieders persoon-
lijke kapaciteiten en beperkingen.
Dezelfde redenering zou naar mijn me-
ning aanwezig moeten zijn bij de 'lei-
dinggevenden' in de praktische dienst.

Als de organisaties (waarmee ik overi-
gens niet zozeer de uiterlijkheden bedoel
maar veel meer het netwerk van inter-
menselijke relaties) 'ethiek' belangrijk
zal vinden, zal het aan de adspirant of
de jonge wachtmeester niet liggen!

Militaire Bijstand
in diskussie:

Koninklijke
Marechaussee
in Politiewet?

UTRECHT. - Midden in het betoog
van dr. P. van Reenen, raadsadviseur
van het ministerie van Justitie, werd de
deur van zaal 76 in het Jaarbeurskon-
gresgebouw te Utrecht opengetrokken.
Er rolde een rookpot de zaal in. De ak-
tiegroep 'Onkruit' had toegeslagen op
de studiedag 'Militaire Bijstand in Dis-
kussie'. Door de verstikkende rook
zochten deelnemers een weg naar bui-
ten. In de gang vroeg iemand met be-
traande ogen zuur: "Wie gaan hier wat
aan doen: politie of marechaussee?"

De bijeenkomst (waarvoor veel be-
langstelling bestond bij bestuur, politie,
defensie en pers) was op 23 oktober be-
legd op initiatief van de Stichting Maat-
schappij en Krijgsmacht. De diskussie
leidde al spoedig tot een gedachtenwis-
seling over de positie van de Koninklijke
Marechaussee in de huidige en de toe-
komstige Politiewet. Over de vragen:
Behoort de KMar tot de politie of is het
een gewoon krijgsmachtonderdeel? In
hoeverre is 'het Wapen' debet aan de-
wat wordt genoemd - militarisering
van de politie? Moet de Marechaussee
een plaats krijgen in de nieuwe Politie-
wet? En als dat al het geval mocht zijn,
gaat het krijgsmachtonderdeel dan niet
de plaats innemen van het huidige korps
Rijkspolitie?

Bijzondere situatie

Prof. mr. R. Crinee Le Roy, hoogleraar
in het staats- en administratief recht aan
de Rijksuniversiteit van Utrecht: "De
huidige Politiewet verzet zich niet tegen
het inroepen van militaire bijstand, als
het burgerlijke politie-apparaat niet in
staat is zelf de moeilijkheden op te los-
sen. Als er tenminste sprake is van een
spoedeisende, een bijzondere situatie.
Ik zet mijn vraagtekens bij wat in som-
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mige grote gemeenten gebeurd is. Waar
personeel van de Marechaussee werd in-
gezet voor het normale, reguliere poli-
tiewerk. Wat is in die omstandigheia het
bijzondere? Er is een plaatselijk struk-
tureel tekort aan politiepersoneel. Er is
een onvoldoende sterktebeleid gevoerd.
Dat gat werd opgevuld door een vaste
marechaussee-bijstand.
Ik heb niet de indruk dat het artikel, dat
het te hulp roepen van de Marechaussee
mogelij k maakt, daarvoor is geschre-
ven. Er is van een handigheidje gebruik
gemaakt bij het geven van opsporings-
bevoegdheid aan leden van die bijstand
door een beroep te doen op artikel 146
van het Wetboek van Strafvordering.
Dat artikel maakt het mogelijk dat indi-
viduele lieden opsporingsbevoegdheid
krijgen. Al jaren echter werken zij die
deel uitmaken van een dergelijk vast
bijstandsteam als gekwalificeerd opspo-
ringsambtenaar. In de nieuwe Politie-
wet is de positie van het Wapen op een
bevredigende wijze geregeld. De mi-
nisters hadden bij het toelichten van het
wetsontwerp in de Kamer wel wat eerlij-
ker en nuchterder kunnen zijn omtrent
hun verwachtingen. De mogelijkheden
voor de Koninklijke Marechaussee in de
nieuwe Politiewet doen denken aan de
taken van de Rijkspolitie van nu."

'Uitzendburo '

Dr. P. van Reenen vond dat de Mare-
chaussee de plaats is gaan innemen van
een uitzendburo voor politiediensten.
Hij verwees daarbij naar de surveillance
door marechaussees in Amsterdam en
Den Haag. Het verrichten van recher-
chewerk op het gebied van de vreemde-
lingenpolitie, beveiliging van personen
en het deelnemen in het volgen en
posten.
Van Reenen: "De Marechaussee wordt
veel gevraagd om de noden bij de politie
op te vullen. Het krijgsmachtonderdeel
is aan het 'verblauwen' . Wat is er nog
voor verschil tussen het ME-uniform
van de Marechaussee en dat van de Poli-
tie? De voertuigen hebben een verfbeurt
gehad. De politie daarentegen schuift
op in de richting van de krijgsmacht. Ze
past haar organisatie aan aan die van
het leger. Ze vermilitariseert. Ze tracht
daardoor geweld te beperken. (Meer ge-
weId te verwachten? Meer mannetjes in-
zetten!) De politielijn vertekent daar-
door. Men neemt barrikaden niet meer
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voor lief. Maar de politie moet afstap-
pen van strategieën en taktieken waarbij
steeds meer mensen vcrden ingezet. Zij
dient ze te vervangen door strategieën
waaraan meer risiko" zijn verbonden.
Ze kan het geweld at de Koninklijke
Marechaussee in zi h draagt niet aksep-
teren. Zijn taken dienen te worden te-
ruggebogen tot die an voor de jaren
'65 -'66."

Historie'

Voorzitter A. Ros an de Koninklijke
Marechaussee-vereniging ontkende dat
het Wapen, ingezet om de reguliere poli-
tie bij te staan, als 'imitatie-politie' mag
worden omschreven.
"Zij is dan politie. Er bestaat in het ka-
der van grootschalig optreden nauwe-
lij ks nog verschil in .waliteit.
Het fenomeen is dat het personeel van
het Wapen een militaire status heeft en
de organisatie militaire elementen bevat.
De relatie tussen de . larechaussee en de
andere krijgsmachtonderdelen is een
zwakkere dan die met de politie."
Hij onderschreef het oneigenlijk ge-
bruik van de bijstand in Amsterdam en
Den Haag. "Er is veel meer sprake van
een nieuwe vorm van politiehulpverle-
ning, waaraan een wettelij ke status
moet worden toege .end. De regelgever
moet orde op zaken tellen, De Konin-
klijke Marechaussee moet worden inge-
bed in het totale politiebestel. Ze zal dan
zijn gevat in de sfeer van de parlemen-
taire kontrole. Wie an daar bezwaar
tegen hebben?"
Mocht de politie overgaan tot een démi-
litarisering bij groot chalig optreden,
dan zag luitenant Ro een noodzakelijke
taak voor de Marechaussee: "In dat ge-
val zal een bovenlo 'aal politie-orgaan
met een militaire tatu moeten worden
versterkt. De Marechaussee is daarvoor
het aangewezen orgaan,"

Zichtbare macht

"Veranderde aktie maken veranderde
reakties van de overheid noodzakelijk.
Daarvoor is geen militarisering van de
politie nodig", vond mr. M. J. P. D.
baron van Harinxma thoe Slooten, di-
rekteur juridische zaken bij het ministe-
rie van Defensie en lid van de Mare-
chausseeraad. "Er valt echter een in-
vloed te bespeuren van de wijze v-aarop

in de krijgsmacht ituaties worden ge-

analyseerd en omgezet in bevelen bij de
politie. Dit is echter geen uitsluitend ge-
volg van de bijstand verlening door de
Koninklij ke Marechaussee."
Hij verwachtte dat als de provinciale
politie haar intrede zou hebben gedaan
een minder beroep op de Koninklijke
Marechaussee behoefde te worden ge-
daan. De grotere korpsen zouden dan
uit meer eigen mankracht kunnen put-
ten. De heer Harinxma meende wel dat
bij voorzienbare incidenten een duidelij-
ke zichtbare macht van ordehandhaven-
de onderdelen gewenst is. Hij achtte een
grote politiemacht geen intimidatie of
provokatie.

Boontjes

Voorzitter L. van der Linden van de Ne-
derlandse Politiebond toonde zich geen
groot voorstander van uitzendburo's:
"Ik zie liever vaste banen. De politie
moet haar eigen boontjes kunnen dop-
pen. Het bevoegde gezag grijpt te ge-
makkelijk naar de mogelijkheid van
bijstand. Er wordt te weinig gekeken
naar wat de politie zelf kan."
Hij deed een beroep op het kreatieve lei-
derschap van de politiecommandant en
verwees naar de gebeurtenissen in Dode-
waard, toen demonstranten tegen kern-
energie door de ME in zomertenue wer-
den verwijderd. Hij verweet de politiek
te weinig aandacht voor de politie te
hebben. Over de bijstand en de positie
van de Marechaussee in de toekomst zei
hij: "In feite is bijstand het gevolg van
een sterkte en een organisatieprobleem
bij de korpsen. Die problemen moeten
struktureel worden opgelost. Die pro-
blemen dienen aandacht te krijgen. Niet
de vraag wie we als eerste moeten roe-
pen voor bijstand."
Van der Linden verwees naar de positie
van het korps Rijkspolitie als eerste
bijstand-verlenend orgaan, dat in ver-
band daarmee 500 man meer op de
loonlijst had staan en de toenemende
vraag naar bijstand juist uit de gelede-
ren van de Marechaussee. Hij signaleer-
de de vrees van het korps Rijkspolitie
om straks te moeten verdwijnen terwijl
de Koninklijke Marechaussee de
Rijkspolitietaken zal overnemen als een
nieuw soort Staatspolitie. Zijn vraag:
"Wil men de Koninklijke Marechaussee
als Staatspolitie invoeren? Waarom zegt
men dat dan niet?" (AH)
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Met bijdragen van: A. de Bruin, P. Gorissen, C. A. v.d. Horst, H. J. Kuiper, A. C. J. Schaddelee, P. v.d. Vlies, J. C. v.d. Vlist,

G. A. Wonink, S. G.. ~1. Worm e.a. Eindredaktie A. Huizing.
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pag. 23
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Het centrum van het rampgebied.

Na de vliegramp boven Moerdijk:

Rijkspolitie tweemaal in aktie

(Foto's Van Eijndhoven te Tilburg)

BREDA. - Dinsdag 6 ok-
tober, kwart over vijf 's mid-
dags. Zwaar weer in West-
Brabant. Er hangt een wind-
hoos boven het industrie-
gebied Moerdijk. Mensen die
er werken zien uit de kolken-
de zwarte slurf een vliegtuig
met maar één vleugel naar
beneden vallen. Het toestel
draait om zijn as en wordt
gevolgd door de andere vleu-
gel.

Als het vliegtuig op de grond
neerstort, klinken twee zware
knallen van explosies.

Brokstukken van het toestel
worden verspreid over enige
vierkante kilometers polder-
land. Binnen vier minuten
zijn de eerste hulpverleners
ter plaatse. Hun aanblik is
een trieste. Naast enkele nog
brandende delen liggen dui-
zenden kleine delen van het
gevaarte. Overlevenden uit
het toestel zijn er niet meer.

17 doden

Wat gebeurde er boven
Moerdijk?
Die middag om vier minuten
over vijf was vanaf vliegveld

Zestienhoven een F 28 van

Minutieus.

Het centrum van het rampgebied.

de NLM opgestegen. Aan
boord vier bemanningsleden
en dertien passagiers.
Bestemming Hamburg.
Onderweg zou een tussen-
landing worden gemaakt in
Eindhoven.
Gezagvoerder J. P. Werner
meldde kort na vertrek dat
hij in verband met de weers-
omstandigheden een koers-
korrektie wilde maken van
ongeveer 10 mijl. Om 17.13

uur had hij voor het laatst
kontakt met de verkeers-

leiding en daarna werd het
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til ... De 'Eindhoven',
PH-CHI, vluchtnummer
H 431 was neergestort.
We moeten voor een derge-
lijke vliegramp boven Neder-
land 27 jaar teruggaan in de
historie. Op 23 augustus
1954 stortte voor de kust van
IJmuiden een DC 9 van de
KLM, de 'Willem Bontekoe'
in zee. Daarbij kwamen 21
mensen om het leven.

Identifikatie

~f;~ ~81
P" .• (., ~h:,~~.
• ~ L./I/~ J?!. )~

-r 1/:.0-
- 0 •••• L

Brokstukken.

volgende morgen bij het licht
worden te beginnen. Tot die
tijd zal de Rijkspolitie het
rampgebied bewaken.
Voor dag en dauw zijn de
mensen van de technische re-
cherche aanwezig. Met ge-
kleurde linten verdelen ze het
gebied in 100 sektoren van
20 bij 20 meter om ze daarna
stuk voor stuk te doorzoe-
ken. De rechercheurs krijgen
te kampen met een tegenval-
Ier, als blij kt dat onder de
twee kraters van twee meter,
waarin de romp en een deel
van een van de motoren is
terecht gekomen, een elektri-
citeitskabeI loopt: met een
spanning van 10.000 volt.
Het bergingswerk moet enige
uren worden onderbroken
om de mensen van de elektri-
citeitsmaatschappij de ge-
vaarlijke situatie te laten
klaren.

Te vroeg?

Tweemaal 24 uur later is de
Rijkspolitie klaar met het
bergen van de stoffelijke
resten. Het terrein wordt nog
niet vrijgegeven omdat de
Rijksluchtvaartdienst nog
niet gereed is mef het onder-
zoek naar de oorzaak van de
ramp.
Ondertussen is in Woens-
drecht het moeizame en
moeilij ke identi fikatieproces
op gang gekomen. Het laat
zich aanzien dat die werk-
zaamheden nog wel enige
tijd zullen vergen.

Op de avond na de ramp
houdt het slechte weer aan.
Het waait en er valt een
gestage regen. Autoriteiten
komen in Zevenbergen bij-
een om te bespreken wat ge-
daan moet worden. Talloze
dagbladen en nieuwsdiensten
vragen om informatie. Om
acht uur wordt de eerste
perskonferentie gegeven op
het groepsburo van de
Rijkspolitie in Zevenbergen.
De autoriteiten besluiten met
de berging van stoffelijke

resten en brokstukken de
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Berging van de slachtoffers.

Op vrijdag 9 oktober wordt
de bewaking rond het terrein
opgeheven. Daags erna moet
de Rijkspolitie opnieuw in
aktie komen. Op de ramp-
plaats wemelt het van de
'souvenirjagers'. Ze zoeken

vrijgegeven? Voorlichters
wijzen er op dat wat nu nog
wordt gevonden nauwelijks
nog van invloed zal kunnen
zijn op de identifikatie of
voor het ontdekken van de
oorzaak van de ramp. Uit

naar brokstukjes van het
vliegtuig en menen daarbij
op resten van lichaamsdelen
te zijn gestuit. Heeft de
Rij kspolitie het terrein van
de ramp niet goed onder-
zocht? Is het terrein te vroeg

RP- Vianen zit ergens

anders op te wachten

DORDRECHT. - In Via-
nen zaten ze helemaal niet te
wachten op de nieuwe poster
van de Ideeënkommissie.

Op een donkere achtergrond
verrijst een immens grote
paperclip.
Groepscommandant Roest
bleek echter niet van zins de
poster een plaatsje in het ge-

bouw te bezorgen. Reden

voor de weigering; diezelfde
paperclip. Al enige tijd zit
zijn buro zonder die dingen.
De materieelbeheerder wilde
ze (bezuinigingen?) niet meer
verstrekken. Dat alles zeer
tot ergernis van de Vianese
politiechef. Pas als die han-
dige papierbijeenhouders
weer voorradig zijn, krijgt de
poster zijn stekkie tegen de
muur of kast van het buro.

(HvdW)
Souvenirjagers.

Amsterdamse Blacky

Elke pet past hem. Soms
vindt hij het nodig een ver-
gadering met z'n aanwezig-

piëteitsoverwegingen besluit
de politieleiding het gebied
opnieuw af te grendelen. Er
worden op zondag 25 politie-
rnensen ingezet die het gehele
terrein nog eens minutieus
uitkammen. (SGMW)

.,

werden via Radio Stad po-
gingen gedaan om zijn ver-

zorgers te achterhalen. Maar
er meldde zich niemand. De
kater heeft zich daarna in
zij n lot geschikt en nestelde
zich definitief tussen de be-
woners van het buro.
Blacky beschouwt het gehele
gebouw als z'n tehuis. Hij is
te vinden in de meldkamer,
maar ook onder het buro
van de distriktscommandant.

AMSTERDAM. - De
Rijkspolitie in Amsterdam
heeft er een gast bij. Op het
opvangcentrum voor onbe-
huisde RP'ers in de Sarphati-
straat kwam hij op een och-
tend zomaar aanlopen, die
kater. Hij werd gastvrij.

binnengehaald door de por-
tiers van het distriktsburo.
Ze noemen hem Blacky. Ver-
moedelij k omdat zwart het
dier nóg meer kleur geeft. Er

heid op te sieren en de sessie
stilzwijgend en wijs bij te
wonen. De keuken was na
enige grondige inspekties van
Blacky muis- en vogelvrij.

Hij is pas in zijn sas als-ie,
zittend op een barkruk, de
vermoeid over hun pilsje
hangende RP'ers een bemoe-
digend kopje kan geven.
Op de balie bij de portier
staat sinds de komst van de
huisvriend een potje met een
gleuf. 'Blacky', staat erop.
De inhoud is dus voor de ka-
ter. En niet voor de poes.

(Noud de Bruin)
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Burgemeester Cannegieter bij installatie d.e. Den Haag:

'Nieuwe politieorganisatie geen

keuze van politieambtenaren'

DEN HAAG. - "Menig
distriktscommandant van de
Rijkspolitie heeft met de ver-
leiding gekampt om burge-
meesters, die onvolwaardige
gezagsdragers, te omspelen.
Om zelf de bevelen te geven
en de dienstuitvoering te be-
palen. Want moet zo'n onge-
ordende klub als die van de
burgemeesters de openbare
orde voortbrengen? En wat
weten ze van het politievak?
Meestal zijn ze niet eens ju-
rist. Er kan echter geen twij-
fel over bestaan, dat hij -
de d.c. - slechts een rol
heeft in de beheerslijn. Bij
de uitoefening van de politie-
taak kan de sterke arm
slechts door de burgemeester
of de officier van justitie
worden bevolen. Zodra een
distriktscommandant zich
operationeel met de politie-
dienst bemoeit, plaatst hij

zich daardoor onder die
gezagsdragers. Deze situatie

De nieuwe
D.C.-Den Haag

Jacob van den Ban werd op

27 januari /931 in Spijkenis-

se op Voorne-Putten gebo-

ren. Hij behaalde in 1950 het

diploma HBS en besloot

sprak zijn verwondering er
over uit, dat de diskussies
over de politieorganisatie en
de nieuwe politiewet zo dik-
wijls gedomineerd worden
door een politietechnische of
organisatietechnische benade-
ring: "Dit werkt niet goed,
dát is niet efficiënt, dát mist
de juiste schaal, enzovoort.
Natuurlijk moet met deze
opmerkingen bij de uiteinde-
lijke vormgeving geducht re-
kening worden gehouden.
Maar de eerste vragen die
gesteld moeten worden, zijn
andere. Die principiële vra-
gen nopen tot een keuze van
bestuurders en staatslieden,
niet van politieambtenaren.
Zoals Churchill de oorlog te
belangrijk achtte om aan ge-
neraals over te laten, zo
meen ik dat het niet zo mag
zijn dat politietechnische
overwegingen de plaats van
de politie in onze samen-
leving gaan bepalen."

Bloemen voor mevrouw Van den Ban van het hoofd

Algemene Dienst mevr. M. P. Baars. Links mr. M. Vrolijk,

CdK Zuid-Holland. (Foto's Techn. Rech. Den Haag)

bevestigt, dat beheer en ge-
zag bij elkaar horen."
Aldus mr. P. Cannegieter,
burgemeester van de
(RP-)gemeente Voorschoten,
bij de installatie van kolonel
J. van den Ban tot comman-
dant van het RP-distrikt Den
Haag op 20 oktober.

Onder de belangstellenden
waren o.a. de commissaris
der Koningin in Zuid-
Holland mr. M. Vrolijk en

de direkteur-generaal van
Politie en Vreemdelingen-
zaken (Justitie) mr. J. H.
Grosheide.

oorschotens burgemeester

opleidingsschool van de GP

in Wassenaar en pelotons-

commandant van de ME.

/962-1965: korps politie

I ederlandse Antillen in het

eilandengebied Curaçao.

1965-1970: gemeentepolitie

Schiedam.

Vanaf 1970 is de heer Van

den Ban ingedeeld bij het

korps Rijkspolitie. Hij deed

dienst bij de staf van het dis-

trikt Den Haag en op de Al-

gemene Inspektie.

In maart 1978 werd hij aan-

gewezen als hoofd van de af-

deling Algemene Beleids-

zaken bij de direktie Politie

van het ministerie van Justi-

tie.

naar de politie te gaan.

("Een hele slag voor mijn

ouders. De politie stond in

die tijd niet zo erg goed be-

kend").

De heer Van den Ban volgde

tot 1955 de opleiding van ho-

gere politieopleidingen in

Hilversum en trouwde met

de dochter van de groeps-

commandant in zijn

geboorteplaats.

Hij maakte een nogal wisse-

lende loopbaan bij de politie:

1955-1957: gemeentepolitie

Den Haag.

/957-1962: GP- Wassenaar.

Naast zijn funktie in het

korps o.m. docent aan de

20

Realiteit

"Nationale politie, regionale
politie, provinciale politie,
gemeentelijke politie ... de
realiteit is dat er Rijks- en
gemeentepolitie zijn. En dat

zal nog wel jaren zo duren.
Die twee instituten moeten
samenwerken. Gelukkig kun-
nen we konstateren dat voor
die samenwerking aan de ba-
sis geen problemen zijn",

konstateerde de Algemeen
Inspekteur van het korps
Rij kspolitie, generaal P. J.
Platte!.

Samenleving

De nieuwe distriktscomman-
dant toonde zich verheugd
met de groeiende belangstel-
ling van de gemeenteraden
en de burger: "De politie zal
zich in toenemende mate
moeten richten op de ver-
wachtingen van de samen-
leving. Meer en meer tracht

Rp.org_RPM81_11_nov_nr.03_compri 329



de politie in te spelen op de
problemen waarmee zij
wordt gekonfronteerd.
Anderzijds heeft de samen-
leving meer behoefte aan in-
zicht in het politiewerk ge-
kregen. De bereidheid om
daaraan tegemoet te komen
is van de zijde van de politie
sterk toegenomen."
Kolonel Van den Ban toonde
zich minder gelukkig met

sommige publikaties, zoals
de rapporten 'Politie in Ver-
andering' en 'Sterkte van de

politie': "Ze hebben min of
meer de indruk gewekt, dat
er nogal wat mankeert aan
de kwaliteit van de politie-
zorg in Nederland. Er wordt
in deze kritiek maar al te ge-
makkelijk voorbijgegaan aan

Omtrent de taakstelling van
de politie merkte de Haagse
d.c. op: ,,:-iederland heeft
gekozen voor een politie met
een ruimere taak dan alleen
het repressief optreden. Ze
vervult een noodhulpfunktie
waarbij zij beschikbaar is om

meteen te kunnen reageren
als problemen zich voor-
doen. Ze funktieneert bo-
vendien als kapstok: heel

het werk dat is verricht op
het punt van integratie in de
samenleving, de demokratise-
ring van de bedrijfsvoering
enz. Vele kollega's in prak-
tisch alle rangen en geledin-
gen zijn hier mee bezig . . ."

oodhulp en kapstok

Schurinck was niet lOt zijn
plan gekomen omdat hij zo
begaan was met de bezuini-
gingen bij het korps waarbij

APELDOORN. - Nadat de zijn zoon zou dienen.
nieuwe kollega Dick Schu- De reden voor het aanbod
rinck op 23 september in was hem ingegeven omdat
Harlingen was beëdigd, zijn zoon nog geen rijbewijs
wachtte hem thuis een ver-· had. Dick Schurinck heeft
rassing. Niet alleen had zijn dat tekort inmiddels al weer
familie het huis van de jonge lang en breed ingelopen. Hij
wachtmeester - met korps- heeft zijn rijbewijs gehaald.
vlag en al - versierd, pa Hij hoeft niet meer met Hol-
Schurinck had ook gezorgd landse Nieuwe langs de deur,
voor een vervoermiddel voor maar mag zich scharen onder
politieman Dick. De heer de kategorie blijde rijders.

Een welkom van een blijde vader. (PvdV)
, • -. '@#'--. ,;:;" FifA

Wachtmeester

Dick Bakfiets

(advertentie)

veel taken en taakjes worden
haar toebedeeld omdat er of
geen (andere) overheidsorga-
nen voor zijn, of omdat deze
minder adekwaat of onvol-
doende toegerust zijn. Deze
takentoebedeling is begrijpe-
lijk, maar houdt een politie-
ke keuze in met verstrekken-
de gevolgen voor de verhou-
ding politie-burger."
De heer Van den Ban stelde
ook het gebrek aan een goe-
de kommunikatie in het
korps Rijkspolitie aan de

orde: "Ervaringen in grote
organisaties hebben geleerd,
dat veranderingen die als
blauwdruk 'van boven' wor-
den opgelegd, niet die veran-
kering krijgen die noodzake-

,lijk is. Het is bovendien wel
mogelijk, dat bij de werkers
in het veld het gevoel bestaat
dat men te weinig bij het ge-
heel is betrokken en dat men
te weinig verantwoordelijk-
heden heeft. Een open kom-

RUILING

Welke wachtmeester af-
komstig uit het zuiden
van het land, geplaatst in
een van de noordelijke
distrikten, wil met mij
van standplaats ruilen?
Ik ben geplaatst in het
distrikt Eindhoven, maar
zou graag terug gaan
naar het noorden van het
land.

Joh. Kluiter
Laen van Mariëndal 52
5492 Ge St. Oedenrode
Tel. buro 04138-4141
(privé 05970-15638)

munikatie zal naar mijn stel-
lige overtuiging de werklust
en de kwaliteit van het werk
bevorderen.' ,

(AH)

.., ,i , r

Ook de 'RP 15' 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 070-814731
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Mr. J. M. de Graaf (d.g. Openbare Orde en Veiligheid BiZa):

'Burger eerst verantwoordelijke
voor zijn veiligheid'
UTRECHT. - "De voor-
lichting door overheid en be-
drijfsleven omtrent beveili-
ging mag de burger niet doen
vergeten, dat hij de eerste
verantwoordelijke is voor
zijn veiligheid. Hij mag geen
slachtoffer worden van de il-
lusie dat het bewaken van
die veiligheid volledig kan
worden gewaarborgd door

brengt. Die inschatting moet
hem brengen tot zijn besluit
of hij wel of niet een bepaal-
de maatregel moet nemen."
Woorden van mr. J. M. de
Graaf, direkteur-generaal
Openbare Orde en Veiligheid
van het ministerie van Bin-
nenlandse Zaken, op 12 ok-
tober bij de opening van de

I beveiligingsbeurs 'Security

anderen of door technische
hulpmiddelen.
Die voorlichting mag even-
min tot gevolg hebben dat
men zich onveiliger gaat voe-
len dan men in werkelijkheid
is. De burger moet, geholpen
door de voorlichting, steeds
weer een inschatting kunnen
maken van het risiko dat een
bepaalde situatie met zich

Het komt in de us!

//
" ;'"/~./:/.,.:~/

/
Shell gaat door. Door met het

verspreiden van "Shell helpt'vboekjes.
En daarbij schuwen wij de aktualiteit niet.

Dit wordt bewezen door de laatste
boekjes die allemaal de ondertitel ..Energie
in Nederland" dragen. In deze recente uit-
gaven draait het niet meer om de auto. maar
om energie in het algemeen.

Onderwerpen die aan de orde
komen of al zijn geweest zijn o.m. de brand-
stofprijzen. besparing in huis en de auto in
de toekomst. En voor deze informatie hoeft

u echt de deur niet uit. DIe tornt gratis en
voor niets bij u in de bus.

Mistu nog ..She I helpt'vdeeltjes?
Vraag die dan aan bij: he Verzendcentrale.
Antwoordnummer30l0.2::;1)()W I Den Haag.
Een postzegel is niet n Ki z.

Uw vragen over pr ••dukten.over
auto's of autorijden kun "sturen naar:
Shell Nederland Verkoopmaatschappij B.v..
Afdeling Klantenservice. IK k),
Antwoordnummer 175. IOVB Rotterdam.
Ook hierbij i~geen pos el nodig.

Shell helpt @
/--_..J·~ihcll;tY/~;;:b::::--'>-----'

L~;--:::::~~'~-;;;'-·..!rSboe",~'~~
/.iiÎ •

A
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'81' in Utrecht.
"Het komt niet vaak voor,
dat Binnenlandse Zaken op-
treedt bij een gebeuren
waarin het bedrijfsleven met

zijn produkten naar buiten
treedt. Dat is meer een aan-
gelegenheid voor Ekonomi-
sche Zaken. Waarschijnlijk

komt het dat het een pro-
dukt, Beveiliging, betreft
waarvan de minister het alge-
meen nut kan onderschrij-
ven. De nadruk die de bevei-
liging in onze tijd heeft ge-
kregen, kan er op wijzen dat
er met die veiligheid iets aan
de hand is. Zolang het gaat
om verbetering en aanpas-
sing van beveiligingsmiddelen
en de aandacht voor de vei-
ligheid, dan zijn wij als over-
heid bezig met een goede
zaak. Wat wij, overheid en
industrie echter voortdurend
voor ogen moeten houden, is
de centrale rol van de burger
zelf. Misdaadpreventie is niet
een zaak 'Van de overheid al-
leen. Weliswaar moet hij er

op kunnen vertrouwen dat
de politie zijn persoon en be-
zittingen weet te beveiligen,
maar dan pas nadat hij zelf
heeft gedaan wat hij kan."

(AH)

Distrikt Breda en

zijn reservisten

BREDA. - Op 3 november
zijn in het distrikt Breda één
vrouwelijke en zestig manne-
lijke reservisten in opleiding
genomen. In tegenstelling tot
de voorgaande jaren wordt
de theoretische opleiding niet
meer op de landgroepen ge-
daan, maar zijn er drie cen-
trumplaatsen aangewezen
waar de nieuwe reserve-
politiemensen worden onder-
richt: het distriktsburo in
Breda en de groepsburo's in
Gilze-Rijen en Oudenbosch.
De praktische vorming blijft
gebeuren op de landgroepen.

(SGMW)
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Al veertig jaar:

'Geef me juffrouw Van den Hoogen maar even'

UTRECHT. - Op 20 okto-
ber was mevrouw H. w. van
de Hoogen veertig jaar in
dienst bij de overheid, 35
jaar werkzaam voor het
korps Rij kspolitie.
Zij stond toen nog op een
bescheiden plaatsje, tussen
22 politiemensen, aan de
wieg van het korps. Nu weet
ze veel, zo niet alles van de
bed rij fsgeneeskundige bege-
leiding van het ('ons'l'mijn')

korps Rijkspolitie. En zo
kan het dan gebeuren dat,
als de problemen voor de
dokter, het andere personeel
en de komputer wat erg
groot worden, er aan de an-
dere kant van de telefoonlijn

klinkt: "Och, geef me juf-
frouw Van den Hoogen
maar even, dan is alles zo
geregeld. "
Op de dag dat ze haar

Shirtreklame

UTRECHT. - Het Utrecht-
se RP-ME-peloton zit niet
stil. Op onregelmatige mo-

menten legt het overal in Ne-
derland zijn aktiviteiten aan
de dag. Als we het kader van
het peloton mogen geloven,
is er nog tijd over voor wat
klusjes. Maar hoe bereik je

••

ambtsjubileum vierde, werd
haar een receptie aangeboden
in het gebouw van de afde-

Aan alle Rijkspolitie-

ambtenaren

Mijn hartelijke dank

voor uw belangstelling

voor mijn 40-jarig

ambtsjubileum op 20

oktober. Ook bedankt

voor de bloemen en de

kado 's. Het was een

prachtige dag voor

mij.

Mw. H. W. van den

Hoogen,

Buro Korpsarts

Rijkspolitie.

ling Personeelsvoorziening,
de buren van het buro
Korpsarts. Bij die gelegen-

heid werd de waardering
voor haar werk niet onder
stoelen of banken gestoken.
Ze werd voor haar aktivitei-
ten in de afgelopen veertig
jaar onderscheiden met de
zilveren eremedalje verbon-
den aan de Orde van Oranje
Nassau.

De algemeen inspekteur van
het korps en de heer N. A.
Osten, adjunkt-direkteur van
de Rij ksgeneeskundige

Dienst, waren aanwezig om
haar te feliciteren. Dat me-
vrouw Van den Hoogen niet
alleen leefde voor het buro
Korpsarts, bleek wel uit de
geste van een zus van de
jubilaresse die uit het Bra-
bantse land was over-
gekomen om haar het beeld
van 'de pronte vrouw' te
overhandigen. (AH)

de klanten die je diensten
nodig kunnen hebben? De
mond-tot-mond-reklame na
elk optreden hadden ook
niet voor de verruiming van
het klantenbestand gezorgd.

De krantenartikelen over het
werk van de ME dragen
evenmin bij tot het gewenste
resultaat. Het initiatief om

meer bekendheid aan het
doeltreffende optreden te ge-
ven leek danig in de ver-
sukkeling te geraken. Tot-
dat . . . een kreatieve groeps-
commandant de oplossing
van het nijpende probleem
voor zich zag. Geïnspireerd
door de achterkant van de
speelkaarten (van een bekend
biermerk) van zijn kaartmaat

wist hij het: Shirtreklame!

Sindsdien draagt hij een
T -shirt met op de rug de

tekst: Rellen? ME-Utrecht
bellen. (ACJS)

Gezien de geldende voor-

schriften konden geen t. v.-

opnamen worden gemaakt.

Trouwpartij in

Uithuizermeeden

GRONINGEN. - Politie-
man Bram Schoon van de
groep Hefshuizen en kraam-
verpleegster Trees Bos zijn in
september in het huwelijk ge-
treden. Alle reden voor
kollega-RP'ers om er een ge-
beurtenis van te maken die
het echtpaar niet licht zou
vergeten. En dus werd de

grote Amerikaan waarmee
het stel zich naar het
gemeentehuis liet vervoeren
onderweg 'langs de kant ge-
zet', waarna ze hun komfor-
tabele zitplaats dienden in te
ruilen voor een wat mindere
kwaliteit bekleding in een
reuze-kinderwagen. Met
blauw zwaailicht en bijpas-
send lawaai werd het paar
bij het gemeentehuis afgele-
verd. (HJK)
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langs
de ~-

weggezien
EINDHOVEN. - Op een
kruispunt onder Mierio, op
de weg van Den Bosch naar

Eindhoven kantelde een
vrachtauto met aanhang-
wagen. De chauffeur had
zijn verhaal klaar: hij moest
stoppen voor een personen-
auto die plotseling stopte
voor het oranje licht. Het

verhaal van de rood-licht-
kamera bij het kruispunt
luidde even anders:

Het is 10.14 uur. Anderhalve

sekonde nadat het licht voor

het doorgaande verkeer rood

is geworden, overschrijdt een

personenauto de stopstreep.

De vrachtauto davert in de

hoek ook op het rode ver-

keerslicht af.
----

De rood-licht-kamera maakt, zoals voorgeschreven, haar

tweede opname van de overtreding van de personenauto.

Daarmee kan dan worden aangetoond of de wagen na het

passeren van de stopstreep is doorgereden of toch nog is
gestopt. De wagen is niet te zien. De vrachtwagen met aan-

hanger wel. Die moet schielijk uitwijken.

Een volgende opname is ge-

maakt omdat nog een

personenauto door rood

reed. De plaat toont wat

waarschijnlijk de werkelijke ="'~_
oorzaak is geweest van het =::Iiiiii~:::;--'

kantelen van de vracht-

wagenkombinatie.

24

kort
&klein

gelezen

• Een dief is in RaaIte te-
gen de RP-lamp gelopen.
De man was op heterdaad
betrapt en met een tuner-
versterker gevlucht. De win-
kelier achtervolgde de dief
tot de man z'n buit op straat
zette en verdween tussen het
publiek. Terwijl de winkelier
het signalement van de dief
doorbelde aan de politie,
stapte voor het groepsburo
iemand in een taxi. Het sig-
nalement bleek te kloppen.

(Sallands Dagblad)

• Van de 309 klachten die
in de eerste helft van 1980
over de Haagse politie wer-
den ingediend, bleken er 84
gegrond (= 270/0).
De meeste klachten gingen
over onzorgvuldig en on-
beleefd optreden. (HiCrt.)

• Als alles volgens plan
verloopt, kan er in 1984 be-
gonnen worden met de bouw
van een nieuw distriktsburo
van de Rijkspolitie in Leider-
dorp. (Leids Dagblad)

• Om te voorkomen dat de
ME te snel in aktie komt, wil
de Rotterdamse politie kleine
verkenningseenheden gaan
inzetten. Die kunnen rel-
schoppers of andere over-
treders arresteren. (Trouw)

• De proef in Gelderland
met het giraal of per bank
betalen van bekeuringen
verloopt suksesvoJ. De
betalingsbereidheid tot beta-
len steeg van 65% naar 80%.

(NAC)

• De minister van Land-
bouwen Visserij is geadvi-
seerd het aantal jachtgebie-
den en jachtopzichters uit te
breiden. De overheid denkt
aan politionele bevoegdheden
voor jachtopzieners. Dit alles
om de flora en de fauna zo
goed mogelijk in stand te
houden. (ANP)

• De kriminaliteit in de
eerste helft van dit jaar is
met 15% toegenomen ten
opzichte van dezelfde perio-
de van 1980. Het aantal ver-
mogensmisdrijven nam met
18% toe (diefstal met braak
+ 30,5%!). Het aantal ge-
konstateerde verkeersovertre-
dingen daalde met 6,7%.
Van de misdrijven werd 28%
opgehelderd. (Staatscrt.)

• De burgemeester van
Middelburg en het politie-
personeel van de Zeeuwse
hoofdstad zijn het oneens
over de benoeming van een
nieuwe politie-commissaris.
De burgemeester wil een
marechaussee-officier en de
politiemensen hebben liever
een kandidaat van de
gemeentepolitie. (Volkskrant)

• Distriktseemmandant
Honcoop (Zwolle) heeft ge-
zegd, dat hij de politie-
surveillance in december aan-
staande zal moeten staken
als het korps Rijkspolitie
moet blijven bezuinigen.

(Parool)

• De staat Florida in de
Verenigde Staten is de abso-
lute topskorer op het gebied
van de Amerikaanse mis-
daad. De stad Miami in Flo-
rida voert de ranglijst van de
steden aan met 11.582 mis-
drijven (in 1980) op 100.000
inwoners. (AD)

RPm vignalcert in dil rubriek-
Je \\ al er in de per .•.0\ er de po-
litie \\OrOI gevelireven. Voor
de jurvihcid van de inhoud
bhj . en de genoemde media
\ t'r~lnl\\ uordchjk .

- info intern - info intern - info intern -
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Volleybaltoernooi Eindhoven

werd familiefeest
EINDHOVEN. - Het vijfde
volleybaltoernooi van de
Rijkspolitie in het distrikt
Eindhoven dat op 21 okto-
ber werd gespeeld, heeft zo-
wel bij de dames als bij de
heren het team van Beek en
Donk als winnaars opgele-
verd.
Het toernooi is opnieuw een
gezellig sportfeest geworden.
Door een rekorddeelname
van 12 dames- en 20 heren-
teams, moest van de sporthal
in Mierlo worden uitgeweken
naar 'De Eikenburg' in Eind-

hoven met vier speelvelden.

Onder de toeschouwers be-
vonden zich vele kinderen
die als gevolg van de herfst-
vakantie het feest van de ou-
ders konden bijwonen. De
allerkleinsten werden door
Ivonne Bakker in haar kin-
dercrèche bezig gehouden.
De damesteams (samen-
gesteld uit vrouwelijke kolle-
ga's en uit panners van man-
nelijke RP'ers) skoorden er
rustig op los, zodat uitslagen
als 25-0 en 34-3 tot een nor-
male zaak behoorden. Beek

en Donk eindigde dus op de
eerste plaats. Bergeijk werd

tweede en Waalre derde.
In de finale bij de heren zag
het er aanvankelijk niet naar
uit dat Beek en Donk het
zou gaan maken. Tegen de
verwachting in had het team
van dat van de recherche
verloren. Bladel bleek in de
wedstrijd tegen Beek en
Donk de beste (4-2) en boek-
te uiteindelijk ook nog het

beste gemiddelde. Bladel

werd tweede en de recherche-
groep derde.

Om half zeven 's avonds
reikte distriktscommandant
Vermeulen (in zijn voor-
woord in het programma-
boekje: 'Alles is dwaasheid,
alleen de opgewektheid niet')
de prijzen uit. Ze kijken in

Eindhoven nu al weer uit
naar het zesde toernooi!

(GAW)

ME-Zwolle: Omloop

van het Nutterveld

ZWOLLE. - Als maande-
lijkse sportdag heeft de ME
distrikt Zwolle op 15 septem-
ber een speciale trainingsdag
gehouden. Deze keer eens
niet de gebruikelijke afpeige-
ringsmethoden van de sport-
instrukteurs. Er werd gefietst
in Denekamp en Tubbergen.
Het gehele programma

bestond uit een ploegen-
tijdrit, een individuele tijdrit
en een etappekoers. Op eigen
fietsen werd de strijd aan-
gebonden in de 'Omloop van
het Nutterveld'.
De ploegentijdrit over 13,5
kilometer met een stijging te-
gen de Tutenberg op van 6070
leverde een overwinning op
voor de ploeg van de cracks
Douwes, Van Tebberen,
Boensma, Meijer, De Gelder

en Wolters. Tijd: ruim 25
minuten.
De individuele tijdrit (5 kilo-
meter) leverde grote verwar-
ring op, toen sommige ren-
ners kort na de start uit de
verkeerde richting terug-
kwamen. Een boer was bezig
geweest zijn koeien via een
stuk van het parkoers te ver-
kassen en enkele coureurs
bleken niet zo stuurvast te

Etappekoers.

zijn om tussen de dieren
door te manoevreren. Snelste
renner was Leidekker die
over de afstand 6.55 min.
had gedaan. Tweede werd
Schalk met 7.23 min. en der-
de Douwes met 7,24 min.
De etappekoers (27 kilometer
met opnieuw de Tutenberg

'#

en veel vals plat) leverde op-
nieuw een overwinning op
voor Leidekker: 47.47 min.
Tweede werd Douwes (48.52)
en derde Oude Wesseling
(49.08).
Kampioen van de 'Omloop
van Nutterveld" werd Lei-
dekker met een totaaltijd van
I uur en 20 minuten, gevolgd
door Menger (1.22.14) en De

Jonge (1.22.24).
Na afloop van de wedstrij-
den was het voor de ME'ers
verzamelen geblazen in de
raadzaal van de gemeente
Tubbergen, waar de dis-
triktscommandant de herin-
neringsmedalje uitreikte aan
hen die op 30 april van het
vorige jaar betrokken waren
geweest bij de inhuldiging
van Koningin. Beatrix. (vdH)
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Dongen wint Breda's

zaalvoetbaltoernooi

BREDA. - Het jaarlijkse
zaalvoetbaltoernooi van het
distrikt Breda is gewonnen
door het team van de groep
Dongen. Tweede werd
Halsteren, derde Goirle.
Voor het sportevenement
hadden 24 teams ingeschre-
ven. Met uitzondering van
één deden alle landgroepen
mee; er was een team van de
RPtW uit Willemstad en
Made en Drimmelen en af-
zonderlijke ploegen van de
recherchegroep, de staf, de
verkeersgroep, de admi-
nistratie en de opvanggroep.
De teams gaven elkaar niets
kado. Vooral de ploegen die
zichzelf een goede kans op
een hoge eindklassering ga-
ven, gingen tot de grens van

het toelaatbare, zonder dat
er echter sprake was van gro-
ve overtredingen. Het gehele
toernooi had één blessure tot
gevolg. Een van de doel-
wachters moest afreizen met
een gekneusde vinger.

(SGMW)

Dongen, het winnende team.

noteren: naam, adres en telefoon van uw info

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

ALGEMENE VERKEERSDIENST
Th. A. LEENDERS,

ALGEMENE INSPEKTIE DISTRIKT GRONINGE Bureau: Hoofdstraat 54, 3972 LB Driebergen
H. VAN DER WERFF, H. J. KUIPER, tel. 03438 . 1 4242 (thuis: 03438· 1 76861.

Bureau: Postbus 958,2270 AZ Voorburg Bureau: Prof. Van Hallstraat 3, 9726 AG Groningen DIENST LUCHTVAART
tel. 070 - 69 40 21 (thuis: 02520 - 1 71 681. tel. 050 - 133542 (thuis 05945 - 1 27981. P. H. J. E. BEEREBOOM,
DISTRIKT ALKMAAR DISTRIKT' -HERTOGE BOSCH Bureau: 1117 ZH Schiphol, postbus 7577
M. J. DE LEEUW, G J HARMsSEN tel. 020 - 174555 (thUIS: 01725 - 12301.

Bureau: Bergerweg 150, 1817 MN Alkmaar B~re~u: Vlijmenseweg SOA, 5223 GW Den Bosch RIJKSPOLITIE TE WATER
tel. 072 - 11 86 00 (thuis: 02299 - 2 251. tel. 073 - 2151 15 (thuis: 04104 - 7 76 641. J. G. J. VAN SOEST,
DISTRIKT AMSTERDAM DISTRIKT LEEUWARDEN Bureau: Hoofdstraat 82, 3972 LB Driebergen
P. GORISSEN, P. BOSMA, tel. 03438 - 1 4242 (thuis: 03402 - 377201.

Bureau: Sarphatistraat 110, 1017 WS Amsterdam Postbus 269, 8901 BB Leeuwarden SCHOLEN:
tel. 020 - 22 63 22 (thuis: 020 - 1370731. tel. 05100 - 48844 (thuis: 05100 - 837341. Opleidingsschool Apeldoorn: G. J. WENNEKKER,
DISTRIKT APELDOORN DISTRIKT MAASTRICHT Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
W. VAN MIDDELKOOP, A. W. M. STEENS, tel. 055 - 33 09 03 (thuis: 085 - 81 06901.
Bureau: Fauststraat 7, 7323 BA Apeldoorn Bureau: Stationsstraat 42-44,6221 BR Maastricht Opleidingsschool Harlingen: G. M. KONING,
tel. 055 - 66 09 11 (thuis: 05206 - 7 87 221. tel. 043 - 5 42 22 (thuis: 04495 - 31 151. Kon. Wilhelminastr 41,8862 SH Harlingen
DISTRIKT ASSEN DISTRIKT MIDDELBURG tel. 05178 - 6541 (thuis: 05178 - 59 811.

F. SCHOLTENS, J. l. F. MOENS, Opleidingsschool Hom: J. N. VAN KOOTEN,
Bureau: Tuinstraat 17,9404 KK Assen Bureau: Groenmarkt 14,4331 BH Middelburg Baexemerweg 1, 6085 NR Horn (post Baexeml
tel. 05920 - 21888 (thuis: 05920 - 5 11741. tel. 01180 - 2 80 85 (thuis, 01180 - 266661. tel. 04748 - 1666 (thuis: 04748 - 14711.

DISTRIKT BREDA DISTRIKT NIJMEGE Centrale Opleiding Mobiele Eenheden:
S. G. M. WORM, A. VAN DER SCHEUR, P. S. G. VAN DE RIJKEN, ..
Bureau: Heerbaan 42-44,4811 MA Breda Bureau: 20 Walstraat 8- 4 6511 LV Nijmegen 2e Tieflaarsestraat 2,4182 PE Neerijnen
tel. 076 - 22 40 61 (thuis: 04166 - 14891. tel. 080 _22 82 73 (thuis: 08879 _28 281. tel. 04181 - 1682 (thUIS: 073 - 4116 991.

DISTRIKT DORDRECHT DISTRIKT ROERMOND Verkeersschool: D. J. VAN DIJK,
J. VAN DIJK, STAFBURO VOORLICHT G, Soestdijkseweg 161 Zuid: 3721 AB Bilthoven
Postbus 174, 3300 AD Dordrecht Bureau: Europalaan 031,6075 EB Herkenbosch tel. 030 - 78 48 48 (thUIS. 030 - 7625481.
tel. 078 - 137444 (thuis: 01835 - 19871. tel. 04752 - 2530. Kaderschool: B. M. VAN HARSKAMP,
DISTRIKT EINDHOVEN DISTRIKT UTRECHT Arnhemseweg 348, 7334 AC Apeldoorn
G. A. WONINK, tel. 055 - 33 09 59

Bureau: Ekkerstraat 2, 5616 SP Eindhoven ~~r;~~; ~~~~~~~~~~eg 30, 3705 LZ Zeist RESERVE RIJKSPOLITIE
tel. 040 - 51 38 38 (thuis: 040 - 44 96 061. tel. 03404 - 1 9821 (thuis: 03438 - 1 28651. P. G. VAN DER VLIES,
DISTRIKT 's-GRAVENHAGE DISTRIKT ZWOLLE Heemskerklaan 47, 8072 AB Nunspeet
Th. SPELT, C. A. VAN DER HORST tel. 03412 - 44 44 (thUiS. 03412 - 70 521

Bureau: V.d. Valk Boumanweg 180,2352 JO Leider- Bureau: Stationsweg 9, 8011 CW Zwolle
dorp, tel. 071 - 89 92 70 (thuis: 071 - 41 30231. tel. 05200 - 1 06 25 (thuis: 05200 - 3 15681.

U kunt bij uw info ook de spullen kwijt voor
het RP-museum
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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.

Tressen
In het RPm van juni/juli 1981 staat on-
der het opschrift 'Reserve-Rijkspolitie
in een opperloos tijdperk' een stukje
met een foto i.v.m. het afscheid van de
reser.••.e-opperwachtmeester J. P. M.
Dorren. Bij het bekijken van de foto
vroeg ik me af: sedert wanneer de
reserve-Rijkspolitie tressen draagt.
Zelf ben ik geen politieman, maar ik
heb het diverse RP'ers (o.w. een oud-
groepscommandant en een groepscom-
mandant) gevraagd. En iedereen be-
ween nu dat de res.-RP geen tressen
draagt. Hoe zit dat nu? J. F. van Gijn,

Den Helder.

• Kommentaar van de heer J. K. Pie-

tersma, hoofd buro Res.-Rijkspolitie

van de Algemene Inspektie in Voor-

burg.

"Inderdaad beschikken reservisten niet

over een vangsnoer. Zij vinden dat zij

bij officiële gelegenheden nogal negatief

opvallen. Hun organisatie, de L.O.R.,

heeft nu het verzoek gedaan daarin ver-

andering te brengen. Zolang dat nog

niet formeel is geregeld, hebben de re-

servisten toestemming om in voorko-

mende gevallen een vangsnoer te lenen

bij een beroepskollega. "

Sinterklazenavond
(Waar verhaal uit de praktijk)

't Was rustig op straat. Duidelijk Sinter-

klaasavond. Joop en z'n maat reden wat

rond met de GSA. Ieder voor zich pein-

zend over de nadelen van de dienst op

dagen als deze.
Ze waren laatst op detachement geweest

bij de intocht van de oude kindervriend

en Joop had ze{fs een hand gekregen

van de Sint die hem had toevertrouwd

dat ook hij het prima vond dat er politie

was.

Gek eigenlijk, dat zo'n man zoveel in-

druk maakt. En niet alleen op kleine

kinderen. Ook volwassenen staan te

roepen. 'Dag Sinterklaas', terwijl ieder-

een best weet dat het gewoon iemand is

die een rol speelt. In die rol kan de man

dingen zeggen, bijvoorbeeld tegen de

burgemeester, die - als hij niet ver-

kleed was geweest - nooit van hem ge-

pikt zouden worden. Ook is hel publiek

bij dat soort gelegenheden anders,

vriendelijker, zelfs tegen politiemensen,

die dan ook weinig problemen hebben

bij de afzettingen. Iedereen is goed-

lachs. Weer eens wat anders dan van de

ene aanrijding naar de andere assistentie

te rijden.

,,53-1. Aanrijding zonder, Marnix-

straat-Julianalaan ", luidde de opdracht

van de meldkamer.

Er stonden twee auto's op het

kruispunt. De ene had zijn steven in de

koffer van de andere geboord. De scha-

de viel erg mee, bleek later. Joop en z'n

maat stapten lachend uit. Er stonden

twee sinterklazen en twee zwarte pieten

bedremmeld naast de auto's te kijken.

" 't Is niet me broer ... ", begon Joop

met een hoge stem. Hij werd in de rede

gevallen door een van de sinten: "Het is

wèl me broer, die zak tabak, die zo no-

dig zelf moest rijden met z'n wenkbrau-

wen van Brocades. Ze zakten me af, zei

hij en toe zag ie te laat dat wij voor het

rode licht stopten. "

De broer loerde met één oog onder het

halve pak zigzag vandaan en mompelde

dat zijn hele mijter naar de mieter was.

Het kontroleren van de rijbewijzen gaf

nog wat moeilijkheden, omdat een

groot aantal jurken heel hoog opgetild

moesten worden. Toen Joop begon over

de slechte gelijkenis van de foto 's en de

verkeerde namen op de papieren, dreig-

de een van de zwarte pieten met onmid-

dellijke deportatie naar Spanje als ze

niet onmiddellijk dieven zouden gaan

vangen. Dat hebben ze maar gedaan,

Joop en z'n maat. Kauwend op een stuk

taai-taai.

(T.A.P./Tekening G. Schut)
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personalia

Distrikt AlkmaarAlgemene Inspektie Distrikt Amsterdam

Besseling, J.G. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Bijl, J.P.M. te Alkmaar per 1-10-81 bevorderd tot

AAA 1.

Deken, P.W.M. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Fröhlich, H.J. te Schagen per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Greveling, A. wmr. te Enkhuizen per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Groot de, S.N. wmr. te Schoorl per 1-10-81 ver-

plaatst naar Heiloo.

Heyde v.d., V.C. te Heiloo per 1-9-81 aangesteld

als schr.

Hoek, L. te Stede Broec per 1-10-81 aangesteld als

fes. wmr.

Hoogeboom, T.J. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kis Swart, M.P. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kouwenhoven, A.F.J. wmr. te Enkhuizen per 1-

10-81 verplaatst naar Harenkarspel.

Ligthart, P.C.J. wmr. te Enkhuizen per 1-10-81

verplaatst naar Schagen .

Modder, N.O. wmr. te Enkhuizen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Kleine Sluis.

Mulder, P. wmr. te Enkhuizen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Bergen-Binnen.

Reus, J.G.M. wmr. te Schoorl per 1-10-81 ver-

plaatst naar Hoogwoud .

Rook, J. wmr. te Schoorl per 1-10-81 verplaatst

naar Hoogwoud.

Scharro, F. wmr. te Schoorl verplaatst naar

Bergen-Binnen.

Schuitemaker, C.J. te W. Koggenland per 1-10-

81 aangesteld als res. wmr.

Sietses, P.D. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Sloos, G.G. wmr. te Schoorl per 1-10-81 verplaatst

naar Medemblik.

Wagenaar, R.J. te Schoorl per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Wateringen v.d .• A.P.L. te Kleine Sluis per 1-10-

81 bevorderd tot wmr. I.

Wienesen, J.H.W. te Stede Broec per 1-10-81

aangesteld als res. wmr.

Wijnia, M.J. wmr. te Enkhuizen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Wieringerwaard.

Zwieter van, J.C.F. te Enkhuizen per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Akkeren van, H.R. wmr. te Weesp per 1-10-81

verplaatst naar Midden-Beemster.

Boom, J.P. owmr. te Uithoorn per 1-10-81 aange-

wezen als plv. cdt. parketpol. te Haarlem.

Brest van, H.T.C. wmr. te Weesp per 1-10-81 ver-

plaatst naar Castricum.

Coenraad, R. te Bennebroek per 1-10-81 aan-

gesteld als owmr.

Herk van, G. wmr. te Aalsmeer per 1-10-81 ver-

plaatst naar Diemen.

Kingma, P.B. te Landsmeer per 1-10-81 bevorderd

tot AAC 2, tevens verplaatst naar Uitgeest.

Mastenbroek, C.P.M. wmr. te Weesp per 1-10-81

verplaatst naar Dostzaan .

Putten v.d., C.A. Asd. per 1-10-81 verplaatst naar

onderaId. Recherchezaken te Schiphol (DLVI.

Rosing, A. te Volendam per 6-9-81 aangesteld als

schr.

Ban van den, J. dir. oft. Rp. le kl. te Den Haag

per 1-10-81 aangewezen als cdt. van het distr. 's-

Gravenhage.

Berg v.d .• W.C.F. te Voorburg per 1-10-81 bevor-

derd tot adj.

Bhoelan, N. te Voorburg per 1-8-81 aangesteld als

schr.

Dijxhoorn, R.J. te Voorburg per 1-7-81 bevorderd

tot AAC 2.

Es van, H.J. te Voorburg per 1-10-81 bevorderd tot

AAC 2.

Herk van, O.B. te Voorburg per 1-9-81 bevorderd

tot AAC 2.

Hovinga, H.S. te Utrecht per 1-9-81 bevorderd tot

adm. Hld. Ambt.

Jacobsz, J. te Zwolle per 1-9-81 bevorderd tot

AAC 2.

Jansen, P.A. AAC 2 te Zwolle per 1-9-81 ver-

plaatst naar Nijmegen.

Kleij v.d .• W.J. te 's-Gravenhage per 1-8-81 bevor-

derd tot RA 111.

Moeleker, J.I.M. te Voorburg per 1-9-81 bevor-

derd tot adm. Hld. ambt. A.

Petri. M. te Voorburg per 1-8-81 bevorderd tot

AAC 2.

Schouwenaars, wmr. I (Asd.) per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Speelman, E. wmr. te Aalsmeer per 1-10-81 ver-

plaatst naar Uithoorn.

Ton, D.J. wmr. te Aalsmeer per 1-10-81 verplaatst

naar Wormer.

Vries de, P.• wmr. te Aalsmeer per 1-10-81 ver-

plaatst naar Weesp.

Wijk van, J.C.M. te Amsterdam per 1-10-81 aan-

gesteld als schr. A.

Wijk v.d .• M. schr. A te Beemster per 15-10-81 de

dienst verlaten.

Zandstra, P. wmr. te Aalsmeer per 1-10-81 ver-

plaatst naar Monnickendam.

Lachman-Ramlakhan, A.J. te Voorburg per 1-

10-81 bevorderd tot AAC 2.

Lugt v.d., J. per 1-8-81 benoemd tot oft. der Rp.

le kl., ingedeeld bij de Algemene Inspektie.

Pruis, J.F. oft. der Rp. le kl. te Voorburg per 1-10-

81 bevorderd tot dir. 011.der Rp. 3e kl. en aangewe-

zen als Hld. Bureau Verkeerszaken bij genoemde

Dienst.

Rijke de, P. te Voorburg per 1-10-81 bevorderd tot

adj.

Seijen van-v.d. Grelt. S. te Voorburg per 1-8-81

bevorderd tot AAB 1.

Sinnema, A. schr. A te Utrecht per 1-9-81 de

dienst verlaten.

Slinger, P. te Voorburg per 1-9-81 bevorderd tot

AAC 1.

Spruit, H. adm. hld. ambt. te Voorburg per 1-9-81

verplaatst naar Heinkenszand.

Tienen van, A.G. te Voorburg per 1-9-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Vries de, J.G. te Assen per 1-10-81 aangesteld als

AAA 1.

Voorn, E.M. te Voorburg per 1-10-81 bevorderd

tot AAC 1.

Distrikt Apeldoorn

Adam. J. res. wmr. I te Ermelo per 1-10-81 met

1.1.0.

Baarslag, H.J. wmr. te Lochem per 1-10-81 ver-

plaatst naar Groenlo.

Bor v.d., G. wmr. te Lochem per 1-10-81 ver-

plaatst naar Laren (Gld. I.

Boschman, J. te Apeldoorn per 1-10-81 bevorderd

tot adj.

Bruin de, G.J. wmr. te Ermelo per 1-10-81 ver-

plaatst naar Twello.

Bruin de, W.J. wmr. te Heerde per 1-10-81 ver-

plaatst naar Beltrum.
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Delsink. A.W.M. wmr. te Aalten per 1-11-81 de

dienst verlaten.

Diepeveen. M.G. wmr. te Lochem per 1-10-81

verplaatst naar Swifterbant.

Dieterman. H.G. adj. te Gorssel per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Dijk van. M. te Wezep per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Dijk van. W.J. wmr. te Ermelo per 1-10-81 ver-

plaatst naar Wilp.

Groen. H. wmr. te Ermelo per 1-10-81 verplaatst

naar Wezep.

Groenendijk. C.R. wmr. te Ermelo per 1-10-81

verplaatst naar Nijkerk.

Heeling. H.J. oft. der Rp. le kl. te Apeldoorn per

1-9-81 aangewezen als oft. toegevoegd bij de staf

van de opl. school te Apeldoorn.

Heuvelink. R. te Aalten per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Hitzert. E.P. wmr. te Heerde per 1-10-81 verplaatst

naar Putten.

Hummelen. J.E. wmr. te Lochem per 1-10-81 ver-

plaatst naar Brummen.

Jongsma. N. wmr. te Heerde per 1-10-81 ver-

plaatst naar Elspeet.

Keperman. J.J. wmr. te Lochem per 1-10-81 ver-

plaatst naar Borculo.

Kip. J.C. te Elburg per 1-10-81 bevorderd tot wmr.
I.

Klein Lenderink. W. te Putten per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Kreuk. J.H.W.A. te Wezep per 1-7-81 bevorderd

tot schr. A.

Kuiters. H.H.B. te Elburg per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Korte. A. wmr. te Heerde per 1-10-81 verplaatst

naar 't Harde.

Leek v.d .• P. te Ermelo per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Most v.d .• H. res. wmr. te Nijkerk per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Otten, J. wmr. I te Apeldoorn per 1-12-81 de

dienst verlaten.

Schijf. R.C. wmr. te Ermelo per 1-10-81 verplaatst

naar Warnsveld.

Slagter. H. wmr. te Ermelo per 1-10-81 verplaatst

naar Oldebroek.

Son van. J.H. wmr. te Lochem per 1-10-81 ver-

plaatst naar Heerde.

Staal. G. te Ermelo per 1-10-81 aangesteld als res.

wmr.

Stuurop. G. te 't Harde per 1-9-81 bevorderd tot

owmr.

Vis. T.D. wmr. te Heerde per 1-10-81 verplaatst

naar Gorssel.

Vlies v.d .• P.G. te Nunspeet per 1-9-81 bevorderd

tot AAC 2.

Vossenbelt. C. te Ermelo per 1-10-81 aangesteld

als res. wmr.

Weerd de. E.G. te Hoevelaken per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Wessels. E.A.R. wmr. te Lichtenvoorde per 1-12-

81 de dienst verlaten.

Wilderdijk. R.J. wmr. I te Voorst per 1-9-81 ver-

plaatst naar Hellevoetsluis (distr. Dordrechtl.

Distrikt Assen

Brands. K. te Assen per 1-10-81 bevorderd tot adj.

Habing. H. te Havelte per 1-6-81 bevorderd tot

owrnr., tevens verplaatst naar Volendam (distr.

Amsterdaml.

Huisman. E.H. te Vries per 1-8-81 aangesteld als

schr.

30

Huizinga. H. res. wmr. I te Zuidlaren per 1-10-81

met f.l.o.

Jong de. G. te Roden per 1-8-81 bevorderd tot

AAC 1.

Veen. J.G. te Assen per 1-9-81 aangest. als AAC 1.

Distrikt Breda

Adriaansen. A.A.M. wmr. te Steenbergen per 1-

10-81 verplaatst naar Zundert.

BelIeghem van. P.E.N. wmr. te Steenbergen per

1-10-81 verplaatst naar Wouw.

Bierenbroodspot. G.J. wmr. te Kaatsheuvel per

1-10-81 verplaatst naar Halsteren.

Frijters. P.W. wmr. te Oudenbosch per 1-10-81

verplaatst naar Steenbergen.

Goudsmits. P.W.J.C. wmr. te Kaatsheuvel per 1-

10-81 verplaatst naar Made en Drimmelen.

Jacobs. H.G.W. wmr. te Oudenbosch per 1-10-81

verplaatst naar Esbeek.

Jong de. W.J.H. wmr. e Kaatsheuvel per 1-10-81

verplaatst naar Dongen.

Moerenhout. T.P.M. te Breda per 1-10-81 bevor-

derd tot owmr.

Muijsenberg van den. H.A.J. wmr. te Steenber-

gen per 1-10-81 verplaats naar Rijsbergen.

Rasenberg. J.W.M. wmr. te Oisterwijk per 1-10-

81 de dienst verlaten.

Schrauwen. P.A.W. wmr. te Oudenbosch per 1-

10-81 verplaatst naar St. Willebrord.

Tax. P.E.M. te Zevenbergen per 1-8-81 bevorderd

tot owrnr., tevens verplaatst naar Zevenbergschen-

hoek.

Tuut. A. wmr. te Kaatsheuvel per 1-10-81 ver-

plaatst naar Berkel-Enschot.

Velzen van. S.A.M.H. wmr. te Kaatsheuvel per 1-

10-81 verplaatst naar Langeweg .

Vermeer. W.C.J.M. wmr. te Oudenbosch per 1-

10-81 verplaatst naar Dongen.

Willemse. C.W.M. AAC 1 te Breda per 1-10-81

verplaatst naar St. Willebrord.

Zaan v.d. te Breda per 1-10-81 bevorderd tot

owmr.

Distrikt Dordrecht

Adriaanse. C.J.L. te Papendrecht per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Batenburg. C. te 's-Gravendeel per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Berverloo. M.M. te Poortugaal per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Blokland. T. te Poortugaal per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Boer. R. te Poortugaal per 1-10-81 aangesteld als

res. wmr.

Boer den. J. te Rotterdam per 1-5-81 bevorderd

tot AAC l/parketwachter A.

Boote van Gelderen. H. te Nieuwpoort per 15-9-

81 aangesteld als res. wmr.

Campen. J.H.M. wmr. te Brielle per 1-10-81 ver-

plaatst naar Strijen.

Eekelen van. C.J. te Strijen per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Esch van. C.E. te Dordrecht per 1-10-81 bevorderd

tot owmr.

Frederiks. J. res. wmr. te Papendrecht per 1-10-81

de dienst verlaten.

Grimmius. B.H. wmr. te Middelharnis per 1-10-81

verplaatst naar H.1. Ambacht.

Hoen 't, L.M. wmr. te Middelharnis per 1-10-81

verplaatst naar Barendrecht.

Kennepohl. P.T.M. te Oud-Beijerland per 1-9-81

bevorderd tot owmr.

Keijzer de. C. wmr. te Middelharnis per 1-10-81

verplaatst naar Piershil.

Kruit v.d .• M. te Rotterdam per 1-5-81 bevorderd

tot AAC 1/parketwachter A.

Kuijpers. B.R.M. wmr. te Hellevoetsluis per 1-10-

81 verplaatst naar Wapenveld (distr. Apeldoornl.

Lange de. J.C. wmr. te Middelharnis per 1-10-81

verplaatst naar Heerjansdam.

Middelhoek. P. res. wmr. I te 's-Gravendeel per 1-

10-81 met f.1.0.

Pfeiffer. H.K. wmr. te Brielle per 1-10-81 ver-

plaatst naar Hellevoetsluis.

Ras. C.C. res. wmr. te Middelharnis per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Riet van. M.A. te Nieuwpoort per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Roest van. P.J. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-

81 verplaatst naar Papendrecht.

Rosbeek. J.J. te Nw. Beijerland per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Ruiter de. C.R. res. wmr. te 's-Gravendeel per 1-

10-81 de dienst verlaten.

Schouten. G.D. te Rossum per 1-8-81 bevorderd

tot owmr.

Schouwaert. F.P.L. wmr. te Brielle per 1-10-81

verplaatst naar Meeuwenplaat.

Smalheer. J.L. owmr. te Middelharnis per 1-10-81

met f.1.0.

Timmerman. B.D.J. wmr. te Oud-Beijerland per

1-10-81 verplaatst naar Alblasserdam.

Veer v.d .• R. wmr. te Oud-Beijerland per 1-11-81

verplaatst naar Ferwerd (distr. Leeuwarden!.

Vlaming. J.J. wmr. te Zuid-Beijerland per 1-11-81

de dienst verlaten.

Vos. J.H. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-81 ver-

plaatst naar Vianen.

Weber. A.J. wmr. te Brielle per 1-10-81 verplaatst

naar Heinenoord .

Wilderdijk. R.J. te Hellevoetsluis per 1-9-81 bevor-

derd tot owmr.

Wijnen van. H.H. wmr. I te Papendrecht per 1-10-

81 de dienst verlaten.

Wijnhoud. J.F.A.K. wmr. te Oud-Beijerland per 1-

10-81 verplaatst naar Alblasserdam.

IJtsma. R.E. wmr. te Oud-Beijerland per 1-10-81

verplaatst naar Giessendam.

Distrikt Eindhoven

Assen van. G.B.J.M. wmr. te St. Oedenrode per

1-10-81 verplaatst naar Eersel.

Brusselers. H.N.P. wmr. te Budel per 1-10-81 ver-

plaatst naar Nuenen.

Dikmans. D. te Gemert per 1-10-81 bevorderd tot

AAC 1.

Donkers. F.J.G.M. te Eindhoven per 1-9-81 be-

vorderd tot AAA 2.

Frijters. H.P.A. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-

81 verplaatst naar Nuenen/Mierlo.

Groot de. H.L. te Best per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Hermans. M.C.F.M. res. wmr. (verk.gr.1 per 1-10-

81 de dienst verlaten.

Janssen. J.J. wmr. te Gemert per 1-10-81 ver-

plaatst naar Dordrecht (RPtWI.

Louw de. M.M.J.H.M. wmr. te Budel per 1-10-81

verplaatst naar Budel/Heeze.

Nooijens. J.J.M. te Mierio per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Oosterhout van. T.G.M. te Bergeijk per 1-10-81

bevorderd tot wmr. I.
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Pijl v.d .• L.P. wmr. te Budel per 1-10-81 verplaatst

naar Bladel/Hapert.

Rulkens. L.G.H. wmr. te St. Oedenrode per 1-10-

81 verplaatst naar Budel.

Teunissen. G.w.e. te Waalre per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Velden v.d .• J.F.H.M. wmr. te Budel per 1-10-81

verplaatst naar Beek en Donk/ Lieshout.

Velings. W.J.M. te Bergeijk per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Verbeet. R.e.J. res. wmr. (verk.gr.l per 1-10-81

de dienst verlaten.

Vermeulen. J.P.M. wmr. te Budel per 1-10-81

verplaatst naar Best/Oirschot.

Westerink. e.G. wmr. te Budel per 1-10-81 ver-

plaatst naar Gemert.

Wolters. R.H.G.J. wmr. te St. Oedenrode per 1-

10-81 verplaatst naar Waalre.

Wijdeven. H.A.P.M. wmr. te St. Oedenrode per

1-10-81 verplaatst naar Gemert/Boekel.

Distrikt 's-Gravenhage

Bongers. P. owmr. te Moordrecht per 22-8-81 ver-

plaatst naar Buren (distr. Nijmegen!.

Burgh v.d .• J.K. te Bodegraven per 1-10-81 aan-

gesteld als schr.

Bijl. J.A.M. te Alkemade per 1-10-81 aangesteld

als res. wmr.

Delft van. O.C. wmr. I te Voorschoten per 24-10-

81 verplaatst naar Zevenhoven.

Dorssen van. J.P. te Sassenheim per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Duijn van. A.D. te Leiderdorp per 1-7-81 bevor-

derd tot owmr.

Gerritsen. G. res. wmr. te Rijnsburg per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Geijsel. A.N.A. wmr. te Lisse per 16-10-81 ver-

plaatst naar Kaatsheuvel (distr. Breda).

Goossens. J.H. wmr. te Noordwijkerhout per 1-

10-81 erplaatst naar Noordwijkerhout.

Groenhard. A.M.A. wmr. te Leiderdorp per 1-10-

81 verplaatst naar Lisse.

Hansen. W.R. wmr. te Berkel Rodenrijs per 1-10-

81 verplaats naar Bergschenhoek.

Havenaar. N. wmr. te Leiderdorp per 1-10-81 ver-

plaatst naar euwerkerk a.d. IJssel.

Helmendach. J.B. te Bleiswijk per 1-10-81 bevor-

derd 0 wnv I.

Hoorn van. J. wmr. te Schoonhoven per 1-10-81

verplaats naar ieuwerkerk a.d. IJssel.

Koopman. e. res. wmr. te Zevenhoven per 1-10-81

de diens er aten.

Lavigne. G.W. wmr. I te Hazerswoude per 1-11-81

de d'ens erlaten.

Makkinga. M. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-

81 erplaatst naar Leiderdorp.

agel v.d .• A.N.P. wmr. te Leiderdorp per 1-10-81

erpIIaats naar Bodegraven .

Pastoor. F. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-81

erpIaats naar Bodegraven .

Paul, P. d r. oft. der Rp. le kl. te 's-Gravenhage

per 1- 0-81 met f.l.o.

Philippi. T.O.M. wmr. te Schoonhoven per 1-10-

81 erplaats naar 's-Gravenzande.

Pol v.d .• J.M. wmr. te Leiderdorp per 1-10-81 ver-

plaats naar Hazerswoude.

Ras. J. e Rijswij per 1-10-81 bevorderd tot adj .•

evens erpIaa st naar Leiderdorp .

Richard. .E. res. wmr. te Voorschoten per 1-10-

81 de diens verlaten.

Geld lenen zonde 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-323711. Arnhem, Looierstraat 14. tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.Hilversum, Groest 24, tel. 035-232641. Nijmegen, Van Welderenstraat
127, tel. 080-226200. Rotterdam, Settiekade 63, tel. 010-671444. Utrecht,
Maliebaan 67, tel. 030-313014. Voorburg, Parkweg 12. tel. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.

Rijn van. G.e.J. wmr. te Bergschenhoek per 1-10-

81 verplaatst naar Berkel Rodenrijs.

Schrok. J.H. wmr. te Noordwijkerhout per l-lO-e~

verplaatst naar Oegstgeest.

Schuylenburg. F.G. per 1-9-81 bevorderd tot

adm. hfd. ambt.

Star. D.J. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-81

verplaatst naar Schiphol (Diluva).

Stokvis. P.P. te 's-Gravenhage per 1-8-81 aan-

gesteld als AAC 2.

Stuurman. G.A. wmr. te Schoonhoven per 1-10-

81 verplaatst naar Roelofarendsveen.

Velsink. B. wmr. te Noordwijkerhout per 1-10-81

verplaatst naar Bergschenhoek.

Vergeer. F.T.e.M. wmr. te Schoonhoven per 1-

10-81 verplaatst naar Roelofarendsveen.

Vincenten. P.J.M. te Oegstgeest per 1-11-81 be-

vorderd tot adj .• tevens verplaatst naar Leiderdorp .

Wildt de. J.W.A. te Berkel en Rodenrijs per 1-10-

81 aangesteld als res. wmr.

Zwaan v.d .• P.J.G. te Sassenheim per 1-10-81 be-

vorderd tot AAC 2 en verplaatst naar Roefofarends-

veen.

Zwinkels. p.e.M. wmr. te Schoon hoven per 1-10-

81 verplaatst naar Leiderdorp.

Distrikt Groningen

Bij de Leij. D.K. wmr. te Zoutkamp per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Remerie. E. adj. te Groningen per 1-10-81 met
f.1.0.

Wilkens. H. te Muntendam per 1-10-81 aangesteld

als res. wmr.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Bal. A.M.E. owmr. te 's-Hertogenbosch per 1-10-

81 verplaatst naar recherchegr. 's-Hertoqenbosch.

Böhme. P.J.M. wmr. te Veghel per 1-10-81 ver-

plaatst naar Berlicum.

Boon v.d .• W.A.Th. wmr. te Heesch per 1-10-81

verplaatst naar Heusden .

Brink v.d .• E. wmr. I te Rosmalen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Aalsmeer (RPtWI.

Buijs. A.F. wmr. te Heesch per 1-10-81 verplaatst

naar Veghel.

Davidse. R. wmr. te Rosmalen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Veghel.

Egberts. J.H. te St. Michielsgestel per 1-10-81

aangesteld als res. wmr.

Gerrits. E.H.L. te Boxmeer per 1-10-81 aangesteld

als res. wmr.

Gestel. M.F.M. wmr. te Vlijmen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Cuijk.

Heutink. A.B.G.M. te Boxmeer per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Hoedemakers. M.Th.J. te 's-Hertogenbosch per

1-10-81 bevorderd tot owmr.

Janssen. B.H.J. te 's-Hertogenbosch per 1-7-81

bevorderd tot AAC 1.

Janssen. e.H. wmr. te Heesch per 1-10-81 ver-

plaatst naar Veghel.

Karsten. R. wmr. te Vlijmen per 1-10-81 verplaatst

naar Schijndel.

Kleinhof. G.W.A.M. te Cuijk per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Koopmans. T.H. te Heesch per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Krabben v.d .• G.J.M. te Rosmalen per 1-10-81

bevorderd tot wmr. I.
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Kuijk van, J.P. te Schijndel per 1-10·81 bevorderd

totwmr.1.

loon van, T.W. res. wmr. I te Heesch per 1-10-81

met 1.1.0.

Makily, M. te 's-Hertogenbosch per 1-11·81 aan-

gesteld als schr.

Mil van, E.G.M. wmr. te Heesch per 1-10-81 ver-

plaatst naar Cuijk.

Nijhol, B.J.G.D. te Rosmalen per 1·10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Olde Scholtenhuis, H.J. wmr. te Vlijmen per 1-

10-81 verplaatst naar Cuijk.

Pluim v.d., H.J. wmr. te Vlijmen per 1·10-81 ver-

plaatst naar Schijndel.

Roos, G.M. wmr. te Vlijmen per 1-10-81 verplaats

naar St. Michielsgestel.

Steen v.d .• P.A.M. te Aalburg per 1·10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Strik, H.J.A.M. te St. Anthonis per 1·7-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Verhaegen, J.H. te Woudrichem per 1-10-8 be-

vorderd tot wmr. I.

Verwegen, A.J.W.J. wmr. te Rosmae per '- 0-

81 verplaatst naar Overloon.

Visker, G.M. res. wmr. I te Vlijmen per - 0-8'

met 1.1.0.

Westerlo, A.G.e.H. wmr. te Heesch per - 0-8'

verplaatst naar Heusden.

Willems, P.M. te Boxmeer per 1·10-81 aang

als res. wmr.

Distrikt Leeuwarden

Bakker, T. te leeuwarden per 1·10-81 bevorderd

totowmr.

Hoekstra, C.F.J. te Dokkum per 1·10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Otten, A. te Joure per 1-8-81 bevorderd tot owmr.

Rütter, B.T. te Franeker per 1-10-81 aangesteld als

res. wmr.

Werf v.d., B. adj. te Koudum per 1·10-81 met 1.1.0.

Westra, A. te leeuwarden per 1-10-81 bevorderd

tot adj.

Wüst, e.J. res. wmr. I te Wymbritseradeel per 1·

10-81 met 1.1.0.

Distrikt Maastricht

Camp v.d .• L.J.W. wmr. te Beek per 1-10·81 ver-

plaatst naar Groesbeek (distr. Nijmegen).

Coolen, M.H.J. te Schaesberg per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Couvée, J.H.W. wmr. te Nieuwenhagen per 1-10-

81 verplaatst naar Voerend aal.

Faber de, H .J. wmr. te Beek per 1-10-81 verplaatst

naar Oudenbosch (distr. Breda).

Favre, E.E.G. wmr. te Munstergeleen per 1-10·81

de dienst verlaten.

Franssen, J.H.F. te Nuth per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Janssen, J.A.M.C. te Meerssen per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Jong de, G.J. wmr. te Beek per 1-10·81 verplaatst

naar Groesbeek (distr. Nijmegen).

Kohlen, P.J.E. wmr. te Nieuwenhagen per 1-10-81

verplaatst naar Nederweert/Meijel (distr. Roer-

mond).

Konings, G.A.J. adj. te Maastricht per 1-10-81

met f.l.o.

Klij v.d .• J.W.M. wmr. te Meerssen per 1·10-81

verplaatst naar Melick-Herkenbosch (distr. Roer-

mond).

Kuijpers, H.J.F.J. te Valkenburg per 1-7-81 bevor-

derd 0 AAe 1.

Penders. L.G.Th. wmr. te Beek per 1·10-81 ver-

plaatst naar ,..eklen Panningen (distr. Roermond).

Penders, .H.A. wmr. te Meerssen per 1-10-81

verpIa.n naa Echt (distr. Roermond).

Peper. B. . le Meerssen per 1-10·81 verplaatst

naar distr. Nijmegen).

-eters. .H.D.L. wmr. te Beek per 1-10-81 ver-

naar Udenhout (distr. Breda).

lc ter. R.R. wmr. te Nieuwenhagen per 1-10-81

rieythuysen (distr. Roermond),

Sangen, H.E.J. wmr. te Meerssen per 1·10-81 ver-

naar Zevenbergen (distr. Breda).

Sc ffra • B.J.H. te Valkenburg per 1·10-81 be-

.oroero . I.

Sc etz, J.H.E.G. wmr. te Meerssen per 1·10-

naar Echt (distr. Roermond).

Ste .d., H.A.N. te Munstergeleen per 1-10·81

DeYorOerO10 r. I.

Ve J... wmr. te Beek per 1-10-81 ver-

amel/Dreumel (distr. Nijmegen).

P.J.H. wmr. I te Nuth per HO-81 ver-

naar oerendaal.

e • L.G. te Valkenburg per 1-10-81 bevor-

.1.

n, J.L.M. wmr. te Meerssen per 1-10-81

ar Oisterwijk (distr. Breda).

aders. T.. B.J. wmr. te Nieuwenhagen per 1-

'0-8 verplaatst naar Valkenburg .

Distrikt Middelburg

Deeben. .J.A.M. te Tholen per 1-10-81 aan-

ges: sdlr.

Ent .d., .e. wmr. te Zierikzee per 1-10-81 ver-

plaatst naar S _Annaland.

Helmendach. G.J. adj. te Middelburg per 1-10-81

benoemd 0 oft. der Rp. 1e kl., aangewezen als

hld. afd. B . Za en bij de stal van het distr. Mid-

delburq.

Hond de. e.p_ wmr. te Zierikzee per 1-10-81 ver-

plaatst naar Krabbendijke.

Jong de. J. wmr. I te Zierikzee per 1-10-81 ver-

plaatst naa - delburg .

Koopman. J.C. wmr. te Zierikzee per 1-10-81 ver-

plaats naar Reimerswaal (RPtW).

Munck, A_C.P. te Terneuzen per 1-10-81 bevor-

derd 10 . I.

Pellicaan. P.C. te Phillippine per 1-10-81 bever-

derd tot . I.

Smits Rijsmus, C.H.A. te Tholen per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Snaphaan, P.H.J. wmr. I te Kloosterzande per 1-

8-81 verplaatst naar Zevenbergen (distr. Breda).

Stoffijn, J.F. wmr. te Zierikzee per 1-10-81 ver-

plaatst naar Sluis.

Timmerman, A.A. te Zuiddorpe per 1-10-81 be-

vorderd to wmr. I.

Distrikt Nijmegen

Beumer, C.A. te Nijmegen per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Boer de. A.M. te Stede Broec per 1-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Broek ten, N.F.B. te Heteren per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Evers, I.T.H.M. te Eist per 1-8-81 bevorderd tot

schr. A.

Haas de, H. te Bemmel per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Holtslag, A.C.M. wmr. I te Maasdriel per 1-10-81

verplaatst naar Schiphol (Luva).

Kampen van, J.L. owmr. te Zelhem per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Kleef-Strijbosch van, ehr.H.W. te Arnhem per 1-

9-81 bevorderd tot AAC 2.

Kleine Deters, W. wmr. te Wijchen per 1-10-81

verplaatst naar Nunspeet (distr. Apeldoorn).

Kleij, M.G. te Nijmegen per 1-10-81 aangesteld als

schr.

lammers, B.D. owmr. te Nijmegen per 1-10-81 de

dienst verlaten.

leerdam van, W. te Eist per 1-10-81 bevorderd tot

wmr.1.

Noo de, M. te Geldermalsen per 1-9-81 bevorderd

tot adj .

Rustenhove, P.H. schr. A te Zetten per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Schouten, G.D., te Rossum per 1-8-81 bevorderd

tot owmr.

Steen v.d., V.T. te Nijmegen per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Steenblik, A.R. te Didam per 1-10-81 bevorderd

totwmr. I.

Vernooy, A.H.S.M. te Nijmegen per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Vissers, W.F.G. te Wamel per 1-10-81 aangesteld

als res. wmr.

Woning, R. wmr. te Dreumel per 26-9-81 ver-

plaatst naar Gorinchem (RPtW).

Distrikt Roermond

Baal, P.F.L. wmr. te Echt per 1-10-81 verplaatst

naar Horst/Meerlo-Wanssum.

Bettinger, J.W.L. wmr. te Echt per 1-10-81 ver-

plaatst naar Gennep.

Boender, H.T. wmr. te Helden Panningen per 1-

10-81 verplaatst naar Swalmen.

Brunschot van-Risseuw, M.A.G. te Roermond

per 1-9-81 aangesteld als schr. A.

Essen van, H. wmr. te Helden-Panningen per 1-

10-81 verplaatst naar Horst.

Eykelenberg, H.J. res. wmr. I te Posterholt per 1-

10-81 de dienst verlaten.

Kerkhof v.d., J.A.W. wmr. te Helden-Panningen

per 1-10-81 verplaatst naar Horst.

Kruijs v.d., H.B.W. wmr. te Echt per 1-10-81 ver-

plaatst naar Bergen.

Oosterhoff, H.S. wmr. te Helden-Panningen per

1-10-81 verplaatst naar Thorn.

Seuren, L.M.G. wmr. te Echt per 1-10-81 ver-

plaatst naar Horst.

Spetter, R.H.W. wmr. te Echt per 1-10-81 ver-

plaatst naar Horst/Grubbenvorst.

Stuut, P.A. wmr. te Echt per 1-10-81 verplaatst

naar Ommen (distr. Zwolle).

Distrikt Utrecht

Asselen van, L.A.M. te Zeist per 1-10-81 bevor-

derd tot owmr.

Frerichs, L.M.A. te Zeist per 1-5-81 bevorderd tot

AAC 2.

Heising, J.G. wmr. I te Zeist per 1-10-81 met f.l.o.

lasut, H.R.F. te Bunschoten per 1-10-81 bevor-

derd tot AAC 2, tevens verplaatst naar Maartens-

dijk.

Oosting, H. wmr. I te Vinkeveen/Waverveen per

1-10-81 met 1.1.0.

Perlot. W.F. te Zeist per 1-10-81 bevorderd tot

owmr.

Rozendal, G.J.M. te l.lsselstein per 1-8-81 ver-

plaatst naar Zeist, tevens bevorderd tot AAB 1.
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Schönfeldt, J,B. te Zeist per 1-10-81 bevorderd

tot AAC 2

Distrikt Zwolle

Florijn, J.H. te Stad-Delden per 1-10-81bevorderd

totwmr.1.

Piel, E. adj. te Wijhe per 1-10-81 met f.l.o.

Stegehuis, J. te Staphorst per 1-7-81 bevorderd

tot AAC 2.

Algemene Verkeersdienst

Bont, C.F. te Driebergen per 1-10-81bevorderd tot

wmr.1.

Maarschalkerweerd-Schouten, H. te Drieber-

gen per 1-10-81aangesteld als typ. A.

Ruiter de, H.A. adj. der Rp. te Driebergen per 1-9-

81 benoemd tot off. der Rp. le kl., aangewezen als

Hfd. Stafburo Uitvoerende Zaken.

Wijs de, J.E. dir. off. Rp. 2e kl. te Driebergen per

1-10-81aangewezen als Hfd. van de Afd. Alg. Be-

leidszaken bij de Dir. Pol. van het Min. van Just.

Dienst Luchtvaart

Dellen van, W. te Schiphol per 1-9-81aangesteld

als AAC 3.

Jansma, G. te Schiphol per 1-2-81 bevorderd tot

rijksambt. IV.

Rijkspolitie te Water

Coobs, P. te Amsterdam per 1-10-81bevorderd tot

wmr.1.

Daim, E. te Dordrecht per 1-.10-81bevorderd tot

wmr.1.

Drost, H. te Delfzijl per 1-10-81bevorderd tot wmr.1.

Eibers, A.A. te Warmond per 1-10-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Alphen a.d. Rijn.

Iperen van, A. te Gorinchem per 1-10-81 bevor-

derd tot owmr.

Kroon, W.W. wmr. I. te Den Helder per 1-10-81

verplaatst naar Schiphol (Luva),

Megen van, H.G.A. te Nieuwenhagen per 1-10-81

bevorderd tot wmr. I.

Mijnheer, J. te Amsterdam per 1-10-81bevorderd

tot owmr., aangew. bootcdt. Asd.

Plas v.d., A. te l.Jmuiden per 1-10-81 aangesteld

als RA 111.

Strien van, J.G.C. te Drimmelen per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Scholen

Hart de, M.J.A. te Bilthoven per 1-10-81 bevor-

derd tot wmr. I.

Henderson, W.J.H. te Apeldoorn per 1-10-81be-

vorderd tot owmr.

Jon9 de, T. RA 111te Harlingen per 1-10-81 de

dienst verlaten.

Kuipers, A.J. te Apeldoorn per 1-10-81bevorderd

tot owmr.

Schenk, C.A.H. te Harlingen per 1-10-81 bevor-

derd tot adj.

Schoots, J.H. te Neerijnen per 1-10-81 bevorderd

tot owmr.

Smits, A. te Harlingen per 1-9-81bevorderd tot RA

IV.

Vos, M.H.J. te Bilthoven per 1-10-81 bevorderd

totwmr I

Veiligheidsdienst Kon. Huis

Hassinq. R.P. wmr. I te Soestdijk per 1-10-81ver-

plaatst naar Driebergen (AVDI.

Putten van, J. wmr. I per 1-10-81 aangesteld te

Soestdijk.

Nieuwe wachtmeesters opleiding 1980-111Hom

KLAS G

Voorste rij v.i.n.r.: adj. Knoors, wmrs. Van Bergen,

Van der Heijden, Barends, Van Heeringen, Her-

mens, Geers, owmr. Heugen.

Tweede rij: wmrs. Hagendijk, Kuijpers, Huijbers,

Van Geetsum, Bergmans, De Groot, Cijsouw, Ha-

bets, Van Rossum.

Achterste rij: wmrs. Hoeben, De Jonge, Hof,

Heslenfeld, Engelen, Coenen, Gerstel.

KLAS H

Voorste rij v.i.n.r.: wmrs. Van der List, Kloek, Slui-

ter, Limpens, Viveen, Sloots, Goudzwaard, adj.

Van Hek.

Tweede rij: wmrs. De Vos, Schippers, Looymans,

owmr. Bijl, wmrs. Rijniers, Van der Maas, Van Os.

Achterste rij: wmrs. Van Riel, Loumen, Willems,

De Waal, Pietermans, Welten, Peters, Steijn,

Schellekens.

~. U E~,,,~!VA.~!C!,"'~N~,~~~~g~~
•

Cat. waarde met 60% zonder met 60% zonder met 15% indien Verzekerde woont in een gebied waarvan de •

tfm no-claim no-<;Iaim no-claim no-claim postcode begint met de cijfers 32; 43 t/rn 46; 76 tlm 79; 83 t/rn 99.

138,40 346,- 304,40 Mini-casco: alleen in combinatie met W.A. premie f 14.- per

•

/ 8.000,- 761,- f 1000.- verzekerde dagwaarde. min. f 50.- per jaar. •

/ 9.000,- ~:~:80 ~~~:=~~6:~g :~~:=No-claim korting 10-20-30-40-50 en 60 % na 1-2-3-4-5-6 of meer

•
~itggg:= ~~~::g !~~:=~:~:~g~~;:=::~~~c~:~evril rijden. Reeds elders gereden schadevrije jaren •

/13.000,- 165,60 414,- 404,80 1.012,- Tarief uitsluitend voor politie-beambten vanaf 23 jaar (jonger dan
/14.000,- 169,20 423,- 426,80 1.067,"- 23jaaraanvragen).
/15.000,- 171,60 429,- 446,- 1.115,-

•

/16.000,- 177,60 444,- 471,60 1.179,- ALLE PREMIES ZIJN INCLUIS groene kaart. W.A. aanhanger, •

/17.000,- 182,40 456,- 495,60 1.239,- verhaalsbijstand binnen Nederland, takelwagen en vervoer van

/18.000,- 187,20 468,- 517,20 1.293,- inzittenden na ongeval. gunstige nieuwwaarde regeling,

•

/19.000,- 192,- 480,- 533,60 1.334,- bij schade geen volledig verval van no-claim reductie.
/20.000,- 196,80 492,- 556,40 1.391,- •
/21.000,- 202,80 507,- 587,2ü 1.468,-

/22.000,- 207,60 519,- 609,20 1.523,- Kralingse Plaslaan 98, 3061 DG Rotterdam
/23.000,- 212,40 531,- 629,60 1.574,- Tel. (010) 521100

•

/24.000,- 216,- 540,- 649,60 1.624,- •
/25.000,- 216,- 540,- 669,20 1.673,-

Beëdigd beursmakelaars
Hoger aanvragen.

~ •• BRAACX' ASSURANTIËN •• '
34
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Kruiswoordraadsel

Horizontaal: I. roeispaan; 5. plaat in

Nederland; 10. gezang; 14. hoekpi-

laster; 15. vrolij k; 16. profeet; I . in het

jaar des Heren; 18. deel van de Pelo-

ponnesus; 20. bijwoord; 22. rondhout;

23. niet wijs; 25. zonder titel; 2 . bij-

woord; 28. voorzetsel; 29. reeds; 31.

stengel; 34. oude maat; 35. bijwoord;

38. zeer; 39. erwtensoep; 42. een zekere;

43. slee; 45. en (Latijn); 46. schrobnet;

47. maanstand; 48. dood; 49. uitroep;

50. Bijbelse figuur; 52. dun; 53. water in

Friesland; 54. streep; 55. zetel; 57. ik;

59. dagblad; 61. boom; 62. nihil; 64.

dierengeluid; 65. vaatwerk; 67. lid-

woord; 68. tegenover; 70. vat; 73. per-

soonlijk voornaamwoord; 74. dus; 76.

koppelriem; 78. ambtshalve; 79. een-

maal; 81. lichaamsdeel; 83. bergplaats;

85. ongebuild tarwemeel; 86. rivier in

Overijssel; 87. palm soort.

Vertikaal: I. advies; 2. halfbloed; 3.

voor de vuist weg; 4. honingdrank; 5.

Engels; 6. vordering; 7. en andere; 8.

organisatie voor natuurwetenschappe-

lijk onderzoek; 9. meubelstuk; 10. Eu-

ropeaan; 11. ter plaatse; 12. Ierland; 13.

bijwoord; 19. de lezer heil; 21. titel; 24.

soort thee; 26. overwonnen; 28. plaats;

30. Frans lidwoord; 32. voorzetsel; 33.

landbouwwerktuig; 34. voegwoord; 35.

middel; 36. wijnrnaat; 37. kloof; 39. he-

1 2 3 4
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I

ie1_
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e
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Ib4 _ e
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68 69
_70

71 72

'"J

e

74 75
_76

77 e 78

-9 80

e

81 82 _ 83 84

1

r
ES e 86 e 87

vige pri .. .w. edelsteen; 41. wijze; 44.

op tootje' 5. plaats in Gelderland; 51.

indru . el; 54. niet vroeg; 56. rund; 57.

vogelprodu t; 58. bijbeldeel; 60. rech-

ten inbegrepen; 62. zwarte; 63. zuil; 65.

pies; 66. verf tof; 67. titel; 69. onzes in-

zien; -1. regelmaat; 72. middag; 74.

boom' - -. Engels telwoord; 76. vogelei-

gen hap; "". groente; 80. Engelse ont-

kenning; . gewicht; 84. politieke par-

tij.

Wie de kruiswoordpuzzel goed heeft in-

gevuld en vervolgens de letters in de

vakje 13-20-24-28-33-35-43-84-86 in de-

ze volgorde achter elkaar plaatst, ziet de

naam van een vogel ontstaan. Welke?

Inzending van het gevraagde woord

vóór 20 december 1981 aan:

Puzzelredakteur RP-magazine, De Pot-

hof 19, 691 HE Brummen.

Er ligt weer een boeken- of platenbon

van f 2-,- te wachten.

Winnaar van het kruiswoordraadsel in

het septembernummer is geworden:

S. van der Veen, Joh. Bogermanstr. 60,

9291 HD Kollum (Fr.).

Van Gend & Loos

organ isatoren

van

elk vervoer
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• GEHOORD: "Ja mevrouw, die vreemdelingen
konden zo snel trouwen, omdat de politie voor
hun uitzet zorgde."

• Engelse les voor officieren:
Van Beers - alkoholische drankjes uit de bestelwagen;

Lugger - logger op zee of rukker aan de wal;
Petter - liefhebber die z'n grenzen kent.

• GEHOORD op de kaderschool: 'Ik vind het niet
erg om een nummer te zijn, als ik maar niet weg-
gecijferd word.'

• "Dienstbrieven komen hier als vrienden bin-
nen", sprak de opper in het noorden en wees naar
de muur met de spreuk: "Wie als vriend hier bin-
nen gaat, komt nooit te vroeg, maar steeds te
laat" .

• Bereden m.e.: met geweld gepaaid.

• Een sprekerd: 'De vorige spreker heeft mij het
gras voor de voeten weggemaaid.'
Uit de zaal: 'Wees blij, dat-ie je lange tenen niet
heeft geraakt.'

UIT DE SCHOOL GEKLAPT (3)

• CITATE uit rapporten 'Man verdronken':

- 'De verpleegster probeerde de levensgeesten van
de man, in de zwembroek weer op te wekken'.

- 'De dokter onderzocht het lijk en konstateerde de
dood'.

- 'Het slachtoffer reageerde niet meer op door mij
gegeven prikkels'.
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IN DIT NUMMER

Hoe onveilig voelt

zich de politieman?

'Voor de duvel niet bang', luidt de
wat provocerende titel van de
nieuwe film, waarmee de Amster-
damse kriminoloog Jan Naeyé een
taboe van de politie heeft willen
doorbreken.
In deze film laat hij de betrokkenen
zelf aan het woord. Over de
spanning van een mogelijk konflikt.

Over de angst om af te gaan voor het publiek. Maar ook over
gevoelens an onveiligheid binnen de eigen organisatie: angst voor
het maken an fouten, onzekerheid of je wel gedekt wordt door je
chef of justitie. Onveiligheid, angst en onzekerheid binnen de
politie.
De film - die voor zo'n 750 geïnteresseerde kongresgangers in
première ging - verdient aller aandacht. Als thema voor diskussie
en bezinning, niet in de laatste plaats door politiemensen. Daarom
geven wij in dit nummer royaal plaats aan het script van deze
waardevolle film. pag. 10
17 'Troonrede' Algemeen Inspekteur

20 Politie-verslaggever Bert Bommels:
'Wie is er eigenlijk uit op sensatie? - jij of ik!'

27 De zaak mr. Wijsman: een le klas moord

33

47 RP-Sport

51 Postbus 120 (Brieven van lezers)

53 Personalia

58 Puzzels

60 Granaatjes

Redaktie en uitgever van het RP-magazine wensen alle

lezeressen en lezers prettige feestdagen en een goed 1982

9
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Over 'onveiligheid, angst en onzekerheid binnen de politie'

Boeiende film
van Jan Naeyé

'Politie en onveiligheid' luidde

het thema van het kongres dat

op 18 november in Amsterdam

werd gehouden. Opgezet door

zes burgers die beroepshalve

veel met de politie te maken

hebben: een politiepsycholoog.

twee advokaten, een krimino-

loog, een organisatie-adviseur en

een journalist-kommentator.

Mensen die zoveel vertrouwen

genieten in de wereld van politie

en justitie, dat zij de zegen mee-

kregen van gezaghebbende auto-

riteiten. Een uitstekende start,

want niet minder dan 761 deel-

nemers meldden zich voor dit

kongres: wachtmeesters en agen-

ten (205), leidinggevende politie-

mensen (/60), studenten en do-

centen uit het politieonderwijs

(79), beleidsambtenaren (46),

burgemeesters (r" officieren

van justitie (22), advokaten (14),

enz.

De kongresgangers 'erden ver-

rast door een zeer boeiende film

waarin de kriminoloog Jan

Naeyé het kongresthema aan de

orde stelde. Daarvoor was hij

het land ingetrokken om te re-

gistreren: bij agenten en wacht-

meesters op surveillance, met

kursisten op de kaderschool en

de rechercheschoo • met politie-

chefs, Ov.I's en mee enkele bur-

gemeesters. Praten 0 'er onvei-

ligheid, angst en on::.ekerheid

binnen de politie. Het is een

goede film geworden, die de

grote verdienste heeft dat ze dit

'taboe> openbree 'e en wel zoda-

nig dat zowel politiemensen als

burgers zich erdoor aangespro-

ken voelen. Wij menen dat de

inhoud van deze fi de aan-

dacht van alle politiemensen

verdient. Daarom schenken wij

er in dit nummer ruime aan-

dacht aan. Bijgaand artikel

volgt de film op de voet, maar

is slechts een gedee telijke weer-

gave. De film zelf biedt veel

meer, zeker door het intrigeren-

de van (kleuren) beeld - op

bioscoopformaat - en geluid.

Warm aanbevolen 'oor verto-

ning bij opleidin en vorming

van politiemensen.

(AKA)

10

Onveiligheid, angst en onzekerheid
binnen de politie. In welke mate
hebben politiemensen met deze ge-
voelens te maken? En hoe gaan ze
ermee om in het dagelijks werk? In
de film 'Voor de duvel niet bang'
van Jan Naeyé zijn de betrokkenen
zelf aan het woord. Politiechefs,
burgemeesters en officieren van
justitie, maar vooral individuele po-
Iitiemensen. "Mannen en vrouwen
die stuk voor stuk een aantal jaren
meelopen en die de politiepraktijk
kennen als hun broekzak", aldus
Naeyé in zijn inleidende filmtekst.

De film begint op de kaderschool van de
Rijkspolitie in Apeldoorn. Vraag aan
enkele kursisten: Wat voor gevoelens
van angst en onzekerheid zij tegenko-
men in hun werk en wat ze daar mee
doen. Maar kun je zo'n vraag wel stel-

len?

Owmr. De Jong (Avenhorst): "Als je
aan iemand vraagt: voel je je onveilig,
zal hij dat dan toegeven? Onveiligheid.
dat heeft natuurlijk te maken met be-
dreiging en met angst. En misschien dan
ook wel met zwakte. Dat is natuurlijk
een taboe voor de mannen van het

korps. "
Owmr. Dalebout (Tholen): "Het is zelfs
zo gek, dat durf ik nog wel te zeggen,
dat ondanks het feit dat je allebei die-
zelfde spanning hebt en die angstgevoe-
lens, en je bekent dat tegen Pietje of
Jantje, van go ik had dat, en die is er op
dat moment niet ontvankelijk voor, dan
hoor je de volgende week op het buro
van: Keesje is een schijtlijster. Om maar
een voorbeeld te geven. Ja, ik zeg het
populair, maar zo is het wel."
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Harde konfrontatie met demonstranten, als gevolg van een misverstand.

Agent Ronden (gempo Amsterdam):
"Er zijn zat jongens die je ziet binnen-
komen, waar ik aan zie dat ze ergens
mee zitten. Een ander ziet dat niet. Kijk,
en dat zou er nou net wèl moeten zijn.
Want niet iedereen is zo, dat hij gelijk
alles spuit. Je hebt ook mensen die
kroppen het op. Die kunnen niet kwijt
wat ze kwijt moeten. Die gaan steeds
onzekerder weer een nieuwe situatie in.
En als ik dan praat over 'een andere be-
geleiding', dan bedoel ik dat er veel
meer naar gekeken moet worden wat ie-
mand die van straat af komt, heeft mee-

gemaakt. Daar moet over gepraat wor-
den."

Burgemeesters zijn in zekere zin de baas
van de politie, maar de onveiligheid van
hun politie, is dat ook hun probleem?

Burgemeester Goekoop (Leiden): "Het
is in tweeërlei zin natuurlijk een pro-
bleem. Ten eerste qua personeelsbeleid.
Je bent verantwoordelijk voor de men-
sen. Dat is de politieleiding, maar daar
is de burgemeester toch mee verant-
woordelijk voor. Ander punt is: de ef-

(Foto Jos van Leeuwen)

fektiviteit van de politie. Als de politie
zich onveilig, onzeker voelt, dan is ze
gewoon minder effektief. En ook vanuit
die ooghoek moet je er naar kijken."

Hoe veilig is de politieman of -vrouw bij
de officieren van justitie? Vooral wan-
neer er achteraf gewogen en geoordeeld
moet worden.

Advokaat-generaal Graaf Van Rand-
wijck (Den Haag): "Als vroeger een po-
litieman over de schreef ging, dan werd
dat of met de mantel der liefde bedekt,

11
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of niemand had het gehoord en dat
werd verder verdonkeremaand. Op het
ogenblik zitten de pers, de gemeente-
raad en de Kamer er bovenop. Op zich-
zelf helemaal geen kwade zaak, verstaat
u me wel. Ik geloof dat het heel goed is
dat er kontrole is. Maar de politieman
voelt zich ten aanzien daarvan veel mak-
kelijker in zijn hemd gezet, omdat als
hij iets mis doet, dat dan ook direkt op
straat komt. En ik denk dat daar voor
de politieman de onzekere faktor gaat
komen, van wanneer kan ik iets doen,
dan ga ik niet over de schreef. Daardoor
gaat hij misschien wel eens fouten ma-
ken."
Hoofdofficier van justitie Abspoel
(Alkmaar): "Maar de politieman staat
voor die beslissing. En wij zitten achter
'ons buro en achteraf dat een beetje te
analyseren. Ik denk dat moeten wij
doen, maar wij moeten dat toch wel
doen met een groot begrip voor de situa-
tie ter plekke, die wij ook niet helemaal
kunnen beoordelen."

Tien keer gaat het goed

Owmr. Mekenkamp (Genemuiden): "Ik
denk dat het hele begrip Angst terug te
voeren is naar angst voor het onbeken-
de. Dat je niet weet waar je op stuit. Je
kent de mensen niet die je ontmoet. Je
weet niet wat voor soort mens het is, we
hebben hier mensen die deel uitmaken
van een arrestatieteam. Die weten pre-
cies waar ze naar toe gaan. Die weten
precies wat voor weerstand ze krijgen."

Arrestatieteams, er zijn er een tiental in
Nederland. Eenheden van zeven man,
speciaal getraind en opgeleid voor één
taak: het arresteren van vuurgevaarlijke
personen. De akties zijn minutieus
voorbereid en iedereen die eraan mee-
doet is nauwkeurig op de hoogte van
wat hem te wachten staat. Specialisten-
werk. Maar de gewone agent weet nooit
wat hem of haar te wachten staat.
Brengt dat nou extra spanning met zich
mee? Voor de nachtdienst bijvoor-
beeld?

Owmr. Dalebout: "Je wordt als politie-
man in je opleiding gekonditioneerd op
een vijandig publiek. Alleen al naar de
naam vragen bijvoorbeeld. Moet je op
zo'n manier doen, dat die burger er niet
tussenkomt op een gegeven moment. Je
wordt als het ware al gekonditioneerd
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\ oetganger schep-
zwaailicht of sire-

Agent Van rn (Amsterdam):
"De eerste tien 'tig, dertig keer,
denk ik dat je tzettend opgefokt
wordt door dat . =0 Je gaat steeds har-
der en steeds har Een keer kreeg ik
van een oudere ko die naast me zat,
ontiegelijk op mij emieter, toen we
uitstapten, Hij z s je me dat nog
een keer flikt, rij i zijn levensdagen
niet meer met je , Ik heb kinderen
thuis, jij misschie , maar als jij je te
pletter wilt rijden, je dat maar al-
leen, maar niet er naast zit'. En
toen was het afge , Als je nou gaat
draaien, denk je aan die woorden
van je kollega en denk je: ja, dat
heeft in feite weinig zin, want als ik 20
kilometer langzam jd, kom ik er ook
wel. Die ervaring je allemaal heb-
ben, voordat je t ggaat."

Vindt de politie
een echt gevaarlij ,

dat het politievak
, is?

Agent Hofland Haag): "Ja, ik
vind dat er toch e boorlijke risiko's
aan verbonden zij , En zowel het nor-
male politie-optr op straat, en ze-
ker het ME-optred .Want dat is er na-
tuurlijk ook niet . celijker op gewor-
den de laatste jare , , .) Je komt regel-
.matig een kollega' gen in het buro, die
zegt: ik heb net een klap op mijn
bek gehad of zo. an praat je daar
toch wel over. Dan .: je: hoe is dat nou
gekomen en dan ' je toch van ja, ik
heb eigenlijk van .: wel weer geluk
gehad. Dat had ook wel kunnen
overkomen. "
Agent Van der H rn (Amsterdam):
"Ik denk dat die . en dat je echt in je
knijpzak zit, dat j enkt 'wat ben ik
blij dat ik eruit '. dat dat zelden
voorkomt. Dat zal 00 ' wel aan je instel-
ling liggen, maar . bet echt vaak ge-
beurt, tenminste mij niet. Ik weet
niet of het bij jou 00.' zo is?"
Wmr. Rustenhove-De Jong (Rhenen):

"Voordat ik start vind ik het wel; een
zekere spanning hangt er dan over je. Je
bent altijd anders dan anders in de
nachtdienst. Maar als je een tijdje rijdt,
ebt dat vanzelf weg."
Owmr. Van Dijk (Arnemuiden): "Die
spanning had je van te voren. Voordat
je op dienst ging. En ik moet zeggen; of
het een komplex is weet ik niet, maar
heden ten dage heb ik er nog last van,
als ik op dienst ga. Vooral in de nacht-
dienst. Ook al is er helemaal niks aan de
hand, helemaal geen spanning in het pu-
bliek gade te slaan, maar je bent toch
een beetje zenuwachtig van: wat zouden
we vannacht weer beleven."
Hoofdcommissaris Van Doesburg (Ut-
recht): "Dat geldt voor alle rangen: de
angst met het onbekende, Hoe minder
je weet van wat je te wachten staat, hoe
meer je gespannen bent. En dan kun je
nog zo begaafd zijn en nog zoveel zede-
lijke en persoonlij.ke moed bezitten,
maar die spanning is er natuurlijk altijd.
Dat is nou de kunst van het politievak,
om dat binnen de grenzen te houden."

Maar naast de spanning van het aanrij-
den, van een mogelijke konfliktsituatie,
waarbij misschien zelfs wel klappen
kunnen vallen, is er toch ook de angst
de zaak niet aan te kunnen, de angst om
af te gaan, de angst voor kontakt met
het publiek?

Angst voor het publiek

Adjudant Leurink (IJsselmuiden):
"Een jonge wachtmeester, een jonge
agent die er op uit gestuurd wordt, zal
denk ik heel veel angsten moeten over-
winnen om de klus die hij gaat klaren,
goed te doen. Twee soorten angst denk
ik: de lichamelijke, waar ik niet zo
zwaar aan til, omdat de meeste politie-
rnensen geselekteerd zijn en toch wel een
klap kunnen verdragen. Ik denk dat het
veel meer de angst is om af te gaan. Af
te gaan ten opzichte van de chef, van de
kollega's, van het publiek. Dus het on-
derspit moeten delven, niet lichamelijk
maar gewoon de klus niet kunnen kla-
ren door onervarenheid."
Owmr. Klaver (Wapenveld): "Dat ligt
ook aan de persoon. Niet iedereen is
zo."
Owmr. Van Turnhout (MilI): "Er zijn
veel jonge wachtmeesters met totaal
geen ervaring, die wel eens 's morgens
alleen de straat op moeten. En dan merk
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(Foto H. L. van Harrevelt)

zeggen, dat het aantal malen dat door
de gemeentepolitie is geschoten, in de
laatste jaren ongeveer gelijk is gebleven.

Het kongreskomité: v.l.n.r. organisatie-deskundige Andersson, kriminoloog Naeyé, de advokaten Spigt en Doeleman,

politie-psycholoog Denkers en NRC-kommentator Kuitenbrouwer. Hans Andersson, Leo Spigt en Frans Denkers fungeer-

den als gespreksleiders in de film van Jan Naeyé.

je, dat ze lang op dat buro blijven han-
gen, uitvluchten zoeken, merk je wel.
Dan praat je eens met zo iemand en dan
hoor je zo: maar ik weet helemaal niet
wat ik moet doen."
Agent Ronden (Amsterdam): "Nee.
Heel weinig. Die keren dat het gebeurt,
dat vergeet je nooit meer. En bij volgen-
de soortgelijke situaties heb je dat in je
achterhoofd. Zelfs als het je zelf niet ge-
beurd is, maar het gebeurt een ander,
dan kalkuleer je het in."

Politieman als slachtoffer

De politieman als slachtoffer van de
burger. Hoe groot is die kans eigenlijk?
Volgens het ministerie van Binnenland-
se Zaken is het aantal gewonde agenten
nauwelijks toegenomen in de jaren
1970-1979. Per duizend agenten vielen
er per jaar zo'n 15 gewonden in deze pe-
riode. Maar in 1980 zien we het aantal
ineens verdubbelen. Dan verandert het
beeld. Alleen al in Amsterdam komen er
dat jaar, als gevolg van het ME-
optreden, 400 gewonde agenten bij.
Volgens het ministerie vielen er in de pe-
riode 1970-1977 zes dode politiemensen
te betreuren, en gevolge van opzettelijk
geweld. Minder dan één per jaar, maar
wel gebeurtenissen die bij veel politie-
mensen nog vers in het geheugen liggen,
ook al zijn er de laatste drie jaar geen
nieuwe slachtoffers bij gekomen.

Hoofdofficier Abspoel: "Ik heb een
sprekend voorbeeld .gehad met de
doodslag op de Prinsèngracht, waar
mensen van de surveillance-auto een op-
dracht kregen om een paar mensen aan
te houden. Ze wisten niet wie dat waren,
wisten niet waarvoor ze aangehouden
moesten worden, wisten niets. Nou, het
resultaat was een schietpartij met een

dode en een zwaargewonde aan de kant
van de politie. Zulke incidenten zijn
zeldzaam, maar ze werken erg lang
door. Je kon later gewoon konstateren
aan bepaalde dingen die er gebeurden,
van de kant van de politie, dat er een
terk gevoel van onveiligheid was ont-

staan. De politie zelf greep gauwer naar
de wapens, de politie zelf deed bepaalde
dingen die ze anders maar in zeldzame
gevallen doen. Onmiddellij k bij aan-
houding iemand dwingen met zijn han-
den boven op een auto te gaan, onmid-
dellijk fouilleren. Dat deden ze toen veel
vaker. Hier zag je duidelijk de uitwer-
king van een bepaalde gebeurtenis."
Burgemeester Brink (Nieuwleusen):
"Als je dat nu hoort en je in gesprekken
met politiemensen realiseert wat nu écht
opeens veel erger is geworden, dan denk
ik dat het helemaal niet waar is. Er
wordt, ik praat ook over het platteland,
niet meer of minder gevochten in café's.
Er wordt ook niet meer of minder ge-
schoten dan een x-aantal jaren geleden.
En dan is het een hele kunst om met je
eigen politiemensen uit te vinden, waar
dan werkelijk het probleem zit."
Plv. D.e. Van Etten (Nijmegen): "Ik
zie in het distrikt ook dat het per gebied
toch wel anders ligt, wat c'r mensen er-
varen. Maar ik zie ook .:1 een distrikt
van de Rijkspolitie een vuurwapenge-
bruik dat mij verontrust. En dan denk
ik dat dit ook te maken zou kunnen
hebben met angst. Omdat men zich wat
snel bedreigd voelt en wat snel naar het
wapen grijpt."

Wordt er nu wel of niet vaker gescho-
ten? Na een vrij snelle stijging in de pe-
riode 1972-1975, is het aantal schietinci-
denten net als het aantal afgevuurde ko-
gels maar iets boven het nivo van 1970.
Door de gestegen korpssterkte kun je

Zelfverdedigingssport

Maakt zelfverdediging een agent veili-
ger?

Agent Hofland: "Ja, zeer beslist. Ik doe
zelf als hobby aan judo, al zo'n jaar of
.twintig. En ik ben van mening dat,
doordat je een vechtsport beheerst, je
langer wacht met het aanwenden van ge-
weid en dat daardoor je inkasseringsver-
mogen wat vergroot wordt en je toleran-
tiegrens wat verlegd wordt."
Owmr. Klaver: "Als wij meer aan die
dingen deden, zijn we misschien minder
gauw geneigd om het vuurwapen te pak-
ken. Want je voelt je toch een stuk veili-
ger. En dan pak je de minste vorm van
geweld."

De burger als slachtoffer van politiege-
weid. Dat wil zeggen: als slachtoffer van
politiekogels. Want het meest voorko-
mende geweld, de gummistok, de vuis-
ten of de diensthond, daar zijn geen cij-
fers over. De kogels dus. Gekorrigeerd
voor de korpssterkte is ook dit cijfer de
laatste tien jaar zo ongeveer gelijk ge-
bleven. Van 1970-1980 werden 19 bur-
gers gedood door vuurwapens van de
gemeentepolitie, van wie vier in 1980.

Onveilig binnen de organisatie

Gespreksleider: Er is in Nederland een

korps waar twee politiemensen, onbe-

kend voor de rest van het korps, in het

geheim korpsleden kontroleren. Hun

waarnemingen tellen mee bij de beoor-

delingen. Wat vindt u daarvan?
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Hofland: "Nou ja, vanuit die optiek
heeft hij natuurlijk wel gelijk. Maar het
is dan wel ten koste gegaan van een hon-
derd gewonden bij de politie, en dat is
iets wat niet makkelijk weg te cijferen
is. Plus natuurlijk een hoop frustraties
die dagen erna, die natuurlijk wel zijn
blijven hangen."

Ruim een jaar later ging agent Hofland
met de ME opnieuw naar Amsterdam.
Nu voor de ontruiming van een aantal
nieuwbouwflats op de Prins Hendrikka-
de.

Hofland: "We hadden verwacht, dat
het weer precies zou gaan als op 30 april
1980. En we gingen met enige bezorgd-
heid weer naar Amsterdam toe. En we
verwachtten weer een urenlang vooruit,
achteruit, stenen gooien, stenen vangen,
en dat er dan uiteindelijk ja of weer niet
opgetreden zou worden, ten koste van
een hoop gewonden. En inderdaad, zo-
dra wij uit de wagen kwamen, begon
men al te gooien. Tot mijn verbazing
werd er toen vrij snel gevorderd van
gaat heen of geweld zal worden ge-
bruikt, en dat werd dan nog een keer
herhaald, en vrij snel daarop volgde het
bevel 'chargeren!'
Op een gegeven moment kwam er van
achter de demonstranten vandaan een
aantal busjes van de Koninklijke mare-
chaussee en daar werden dan ruiten van
uitgegooid en een van die busjes werd
op een gegeven moment gekanteld. Een
van de eerste chauffeurs die hier door de
linie kwam, vertelde toen dat er nog ie-
mand in zat en dat de busjes vol zaten
met traangasgranaten. En toen waren er
mensen, waaronder ik ook, die spon-
taan reageerden vanuit de eigen
praktijkervaring en die naar het busje
wilden gaan om daar die marechaussee
te gaan beschermen. En toen schreeuw-
de een inspekteur van achteren meteen
van 'Nee, staan blijven, in de linie blij-

ven!' "

'Detachementskolder'

Agent Ronden (Amsterdam): "Het was
vrijdagsavonds en ik liep met mijn
vrouw te wandelen bij de Vondelstraat.
Op een gegeven moment liepen we ook
achter de barrikades waar ze barrikades
aan het opbouwen waren. En dan zie je
ineens een klasgenoot van je zitten. Met
helm op en leren jasje aan. Een jongen
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die je ontzettend goed kent, waar je zes
jaar lang mee in de klas gezeten hebt.
Hij kijkt niet naar jou, maar jij ziet hem
wel. Nou, ik weet niet hoe gauw ik daar
weg was. Dat was niet alleen die ene
keer, maar ook wa je verder nog mee-
maakt in dat ene jaar. Ik weet dat ik ge-
demotiveerd geweest ben voor een lan-
gere periode. aderhand heb ik aan
mijn brigadiers gevraagd: hebben jullie
dat gemerkt? Ze zeiden: ja, we hebben
wel iets gemerkt, maar niet veel. Terwijl

ik zó gedemotiveerd was, dat ik op een
gegeven moment werkelijk de zin ner-
gens meer van inzag. '

Agent Van der Hoorn: "Daar hebben
we wel een leuk woord voor in Amster-
dam: detachemen rolder. Als je veel
bewaking hebt gehad of je bent veel weg
uit je eigen groep en je hebt veel ME-
werk en dan kom je terug, dan moet je
weer in het normale patroon. Die om-
schakeling, om weer gewoon normaal
werk te gaan doen. is erg moeilijk. Niet
dat je nou gelijk bij de eerste de beste
die een grote mond heeft, je gummistok
pakt en een dreun geeft of zo. Alleen,
om iets gewoons te moeten, dat is veel
moeilijker. Vooral die eerste paar da-
gen, om dan weer ge voon een parkeer-
bon te plakken. Dan denk je: ach, laat
maar waaien. Eerst bijkomen, denk ik
dan."

Hoofdofficier Ab poel: "Tijdens de
Nieuwmarktrellen is het gebeurd dat tot
twee maal toe alle verloven van de poli-
tie werden ingetrok 'en; dat er een ge-
weldige politiema ht werd verzameld
om op maandagochtend daar die pan-
den (waar het toen om ging met de
bouw van de metro) te ontruimen, en
dat ze tot twee keer teruggefloten wer-
den. En toen het de derde keer wel ge-
beurde, toen was hel raak. En toen heb-
ben misschien burgers de klappen gekre-
gen die de politie misschien net zo lief
tegen het burgerlij bestuur had ge-
richt. "

Samen met anderen

OvJ Herstel: "Ik denk dat, als het om
optreden in echt hele konkrete situaties
gaat, de politie in hel openbaar ministe-
rie een gemakkelijker en een betere
gesprekspartner kan vinden dan in de
burgemeester. Waarmee ik niets ten na-
dele van die burgemeester zeg, maar die
burgemeester draagt die hele politieke
rompslomp met zich mee."

Burgemeester Goekoop: "Het belang-
rijkste punt vind ik, dat de burge-
meester er zorg voor draagt dat het lo-
kale bestuur er achter staat. Dat het po-
litiekorps zich gedragen weet door èn
een gemeenteraad èn een ambtelijk ap-
paraat erbij, de afdeling personeelsza-
ken, alle ondersteunende diensten. En
verdere overheden. De burgemeester is
niet alleen hoofd van politie, maar is
vooral ook kontaktman met andere
overheden. De man die de verbindings-
schakel eigenlijk moet vormen. Tussen
politie en de burger en de raad en de
overheid, rijksoverheid."
Burgemeester Pop (Tiel): "Het meest
essentiële vind ik de organisatie van het
korps, waar je iets aan zou kunnen
doen. De man die zei dat de hiërarchie
van het korps dodelijk was, heeft denk
ik voor een groot stuk wel gelijk. Het is
erg moeilijk om dit soort gevoelens naar
boven te krijgen."

Plv. korpschef Staal: "Ik denk niet dat
je keuzen voor het funktioneren van de
politie moet overlaten aan de politie al-
leen. De ruimte die je kunt kreëren om
anderen daar invloed op te laten uit-
oefenen, moet je met beide handen aan-
grijpen. "

H.C. Peyster: "Ik denk dat je als zo'n
onderwerp aangepakt wordt, en de dag-
bladen nemen de moeite om daarbij stil
te staan, dat dat alleen maar de diskus-
sie over zo'n onderwerp zal verdiepen.
En dat is een heel goede zaak."
Plv. D.e. Van Etten: "Dat dénk ik
ook. Ik denk dat dat alleen al de politie
als apparaat dichter bij de mensen kan
brengen. Het onderkennen dat ook een
politie-apparaat bestaat uit doodgewo-
ne mensen met doodgewone emoties,
die hun angsten moeten overwinnen om
de dingen te doen die voor anderen
noodzakelijk zijn. Ik denk, daar mag al-
le publiciteit aan gegeven worden."

En toen de kamera's stopten, kwamen
de verhalen die - nog - niet verteld
mogen worden, zo besluit Jan Naeyé
zijn film: "Maar agenten hebben over
hun onveiligheid en angst gesproken en
dat is moedig. Politiechefs hebben uit-
gesproken dat je het funktioneren van
de politie niet moet overlaten aan de po-
litie alleen. En dat is wijs. Langs deze
weg, door met elkaar te blijven praten
hierover, wordt het dan wellicht voor
politieman èn burger veiliger."
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Algemeen Inspekteur in 'Troonrede' voor 1982:

projektgroep die zich daarmede heeft
bezig gehouden, een advies heeft samen-
gesteld dat voor het Korps goed han-
teerbaar lijkt te zijn. Zonder de verant-
woordelijkheid van de commandant van
een distrikt of dienst aan te tasten zal
deskundige aandacht worden besteed
aan problemen waarmede personeelsle-
den te kampen hebben. Alvorens de Mi-
nister voorstellen te doen t.a.v. de kon-
sekwenties van deze strukturering (met
name V.w.b. het aantal maatschappelijk
werkers waarover het korps zal moeten
beschikken), zal het advies van de pro-
jektgroep u op korte termijn ter goed-
keuring worden voorgelegd."

'Naar een zo optimaal mogelijk doorgevoerde

delegatie van beslissingsbevoegdheden '

* Kredietbeperking redelijk geslaagd, maar niet zonder problemen * Informatie automatisch ver-
werken * Zelfregelcapaciteit voor onderdelen van het distrikt * Spreiding van AVD-onderdelen
*Vernieuwde opleiding in 1983 * Plannen voor 100 nieuwe buro's * Laatste Volvo's in 1984 *

"De beheersing van de toegestane kre-
dieten voor 1981 (voor reis- en verblijf-
kosten, overwerkvergoeding en BOS-
produkten) verloopt redelijk naar wens.
Alle geledingen binnen het Korps zijn
zich bewust van de noodzaak van bezui-
nigingen en men getroost zich veel in-
spanning om de gestelde doelen te berei-
ken. Ik stel het op prijs mijn waardering
voor aller inspanning bij deze uiterst
moeilijk operaties nog eens uit te spre-
ken."

Aldus de Algemeen Inspekteur van het
korps Rijkspolitie in zijn toespraak op
de jaarlijkse dienstbijeenkomst van of-
ficieren, die op 13 november in Apel-
doorn plaats had.
Uit de 'Troonrede' geven wij hieronder
een aantal passages weer:

Budgetverdeling

"De technische (administratieve) uit-
oering van de bezuinigingskampagne

heeft aanleiding gegeven tot problemen,
zowel in de beginfase (bij de verdeling)
als nu nog bij de cijfermatige beheer-
sing. Het verdient aanbeveling, dat zo
snel mogelijk de administratieve
informatie-verwerking en -voorziening
wordt verbeterd, door middel van mo-
dernere (geautomatiseerde) systemen.
Dit ook gelet op de voorbereidingen van
de voor het begrotingsjaar 1982 te ver-
wachten maatregelen, waarbij duidelijk
van een meer verfijnde budgetverdeling
sprake zal dienen te zijn."
"Van de korpsleiding mag u verwachten
dat zij bij voortduring de problemen
van het korps en haar leden bij de rijks-
overheid signaleert en bewerkstelligt dat
ons de noodzakelijke middelen niet
worden onthouden. Intussen mag van
het korps verwacht worden dat de ver-
leende middelen uiterst efficiënt en
doelmatig worden aangewend."
" De- slagvaardigheid, soepelheid en be-
heersbaarheid van de organisatie zijn
naar mijn overtuiging gediend met een
zo optimaal mogelijk doorgevoerde de-
legatie van beslissingsbevoegdheden,
ook op beheersgebied; ook door het te-
gengaan van overbodige kompartimen-
tering en specialisatie. Wij moeten met
kracht blijven werken aan projekten en
bijstellingen van de organisatie die dit
doel kunnen dienen. Bij enkele onder-
zoeken en projekten wil ik in dit ver-
band even stilstaan."

Bedrijfsmaatschappelijke werkers

"Met betrekking tot de strukturering
van bedrijfmaatschappelijke zorg bij
het Korps, kan gezegd worden dat de

Distriktsstaf landdienst

"Het rapport inzake de struktuur en
formatie van het staforgaan van een dis-
trikt te land is in zijn algemeenheid door
het korps niet zonder kritiek ontvangen.

De in het rapport geboden uitgangspun-
ten en de wijze van uitwerking daarvan
geven naar mijn vaste overtuiging echter

de juiste koers aan voor ontwikkelingen
in de landdienst in de komende jaren.
De ontvangen kritiek had vooral betrek-
king op de centraliserende tendenzen die
men in het rapport meende te ontdek-
ken. Ook werd opgemerkt (bijv. in het
G.O.), dat de konklusies in de tweede
helft van het rapport niet spoorden met
de uitgangspunten in het eerste deel. Als
uitgangspunten werden gehanteerd:
- decentralisatie,
- despecialisatie,
- generale taakstelling,
met als algemene wenselijkheid: een zo
groot mogelijke zelfregelkapaciteit voor
de onderdelen in het distrikt. Het staf-
orgaan zou zich daarbij in hoofdzaak
dienen te beperken tot koördinerende
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ondersteunende en voorwaarden schep-
pende aktiviteiten.
Ondanks het feit dat de onderzoeken
per konklusie een enigszins vergroot
staforgaan noodzakelijk achtten om de-
ze aktiviteiten te verrichten en tot nu toe
voor de andere onderdelen van het dis-
trikt geen wensen tot organisatieverbe-
tering werden geformuleerd, dient het
hele rapport tegen de achtergrond van
de zojuist genoemde uitgangspunten te
worden gelezen. In vervolgonderzoeken
dienen de overige onderdelen met ge-
bruikmaking van dezelfde uitgangspun-
ten nader bekeken te worden. Ik heb het
vaste voornemen om aan personen ge-
bonden centralistische tendenzen bij de
uitwerking van dit rapport met kracht
tegen de gaan."

Spreiding AVD

"Het dit najaar opgestarte onderzoek
naar de uitoefening van de totale ver-
keerszorg door het korps te verrichten
moet ons meer inzicht geven in de ge-
wenste verdeling van deze zorg over de
diverse niveaus in de organisatie, de
landgroepen, de verkeersgroepen en de
AVD. Deze inzichten zouden ons kun-
nen brengen tot een duidelijker taakstel-
ling van deze onderdelen en tot een be-
tere afstemming t.o. v. elkaar. Door de
sterke uitbreiding van de surveillance-
trajekten van de A VD, acht ik het waar-
schijnlijk (mede gelet op de daaruit
voortvloeiende personeelstechnische
problemen, en om redenen van doelma-
tigheid en efficiency), dat in de komen-
de jaren gekomen zal moeten worden
tot een spreiding van deze dienst."

Normen voor land groep

"Een onderzoek naar de taakverrich-
ting van de landgroepen wordt op-
gestart. Dit onderzoek moet ons mede
door raadpleging van het bevoegd ge-
zag, inzicht geven in met redelijkheid
aan deze onderdelen te stellen eisen. Op
deze wijze moeten middels experimen-
ten kriteria gevonden worden die kun-
nen leiden tot een vaststelling van kwali-
tatieve en kwantitatieve normen waar-
aan de landgroep moet voldoen. Ik
hoop van harte dat binnen enkele jaren
- want zo lang zal dit moeilijke en in-
gewikkelde onderzoek wel duren - be-
tere kriteria voor handen zijn voor de
inrichting van landgroepen dan het eni-
ge tot nu toe gehanteerde: het inwoner-
aantal. "

Relatie-onderzoek

"In het rapport Relatie-onderzoek is
uitvoerig ingegaan op de procedurele
verhouding tussen de Direktie Politie,
de Algemene Inspektie en de exekutieve
onderdelen van het korps. Gehele of ge-
deeItelij ke realisering van de voorstellen
van rapporteurs zal leiden tot delegatie
van beheersbevoegdheden aan lagere ni-
vo's in de organisatie. Het rapport is ter
beslissing voorgelegd aan de Minister
van Justitie. Er is veel belang te hechten
aan realisering van de gedane voorstel-
len, omdat de tot nu toe gehanteerde en
alsdan geaksepteerde uitgangspunten
zullen kunnen dienen tot een analoge
delegatie van beslissingsbevoegdheden
in het materiële en financiële beheer."

Automatisering beheerssystemen

"In nauw verband hiermee staat het
werk van de (door de minister van Justi-
tie ingestelde) stuurgroep Automatise-
ring Beheerssystemen en vier daaronder
ressorterende werkgroepen.
De aktiviteiten van deze stuurgroep om-
atten: financieel, materieel, perso-

neelsbeheer , tekstverwerking alsmede
ruimte voor 'persoonlijk komputerge-
bruik' t.b.v. de verschillende diensten
en distrikien. Onder het laatste wordt
verstaan: ruimte voor kleine automati-
seringsaktiviteiten op distrikts-/dienst-
nivo, waarvan de aksenten qua inhoud
per dienstonderdeel kunnen verschillen.
Over de werkzaamheden van deze stuur-
groep en onder haar funktionerende
werkgroepen hoop ik u het komende
jaar nader te informeren. Het streven is
erop gericht, en hopelijk ook realiseer-
baar, de noodzakelijke wijzigingen in
beheersprocedures met dit automatise-
ringsproces te laten samenvallen."

Opleiding en vorming

Vele aktiviteiten zijn gaande in het veld
van opleiding en vorming. Ik kan bin-
nenkort voorstellen doen over het reali-
seren van de eerste fase van het
C.LO.V. Het instituut, waarin ook
thema-kursussen gegeven zullen worden
waaraan wordt deelgenomen door zo-
wel officieren als niet-officieren geza-
menlijk. Naar het nu lijkt zal in 1983 de
herziene primaire opleiding beginnen.
Op alle fronten wordt gewerkt aan de
voorbereidingen daarvan zoals professi-
onalisering van de docenten, in passing
van 5 maanden stage in de praktijk-

situatie e.d. Ook het beleid inzake de
fysiek-mentale vorming en de schiet-
vaardigheid krijgt gestalte."

Bouwplannen

"Ondanks vele onvervulde wensen op
materieel gebied kunnen gelukkig ook
enkele zaken vermeld worden die on-
danks financiële schaarste gerealiseerd
konden worden. Sedert de achterliggen-
de tien jaren kan, van een aktieve perio-
de op het terrein van de bouw van nieu-
we en adequate rijkspolitieburo's wor-
den gesproken. Zo zijn er gedurende de-
ze periode circa 120 nieuwe buro's, va-
riërend van rayonburo's tot distriktsbu-
ro's, gebouwd. Uiteraard zijn er nog ve-
Ie zaken waarvoor in de min of meer na-
bije toekomst plannen bestaan die thans
nader worden uitgewerkt. Een greep uit
deze plannen: de bouw van nieuwe dis-
triktburo's te Alkmaar, 's-Hertogen-
boseh, Eindhoven, Groningen en Lei-
derdorp (waarbij het laatstgenoemde
buro zal worden uitgevoerd met de mo-
dernste technieken op het gebied van
energiebesparing). Voorts wordt het
bouwprogramma van groeps- post- en
rayonburo's voor zowel de landdienst
als de Rijkspolitie te Water voortgezet
(thans ca. 100 projekten gepland). Ook
onderdelen met een logistieke taak zoals
de Materieeldienst Amsterdam en de
(bijzondere Logistieke) Ondersteunings-
groep zullen mettertijd beter worden ge-
huisvest. Tevens worden pogingen in

het werk gesteld om de diverse onderde-
len van de Dienst Luchtvaart te Schip-
hoI meer naar behoefte te huisvesten."

(NM)KSA

"De laatste jaren kwamen uit het korps
toenemende bezwaren tegen de Fiat 127
als KSA. Hoewel dit voertuig binnen de
dikwijls krap bemeten financiële moge-
lijkheden van het korps, ruimschoots
aan de verwachtingen heeft voldaan,
kan natuurlijk niet worden ontkend, dat
vooral het zitkomfort en de kapaciteit
van de motor te wensen overlieten. Der-
halve is het verheugend, dat de moge-
lijkheid werd geschapen om de Volvo
343 in het korps in te voeren, waardoor
in de toekomst kan worden gesproken
van de N(iet) M(eer) K(leine) S(urveil-
lance) A(uto). Indien de invoering vol-
gens het opgezette plan verloopt kan
eind 1984 de gehele omwisseling hebben
plaatsgevonden.' ,
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POLITIE

" Wepraten erover alsof het over één in-

stantie gaat. In vele opzichten is het een

ratjetoe, ondanks de samenklontering

tot één groot machtsapparaat. Voor de

gewone burger is de politie een ondoor-

zichtige moloch die ingewikkeld in el-

kaar zit. Dat maakt een behoorlijke

kontrole erg moeilijk. Parlement en ge-

meenteraden hollen dan ook vaak ach-

ter ontwikkelingen bij de politie aan en

worden herhaaldelijk voor voldongen

feiten geplaatst. De invloed van het ge-

kozen deel van het gemeentebestuur op

wat de politie doet of nalaat is vrijwel te

verwaarlozen. "

POLITIE IN PROBLEMEN

"De politie is volop in diskussie. Deze

diskussie gaat vooral over de taak, de

werkwijze en het wezen van de politie,

over haar plaats in de maatschappij.

Dat gebeurt door wetenschappers die

eindelijk belangstelling voor het

machtsapparaat hebben gekregen. Door

bestuurders en andere politici die zien

hoe de politie in de problemen is geraakt

en hoe de politie - veelal op eigen initi-

atief - accenten aan het verleggen is.

En niet in de laatste plaats gebeurt het

door politiemensen zélf, die zich begin-

nen af te vragen of ze het eigenlijk wel

goed doen. "

DIENDERS OF .. ?

"De jaren tachtig zullen beslissend zijn

voor de vraag welke kant we opgaan

met de politie in Nederland. Houden we

dienders tussen de burgers of gaan we

inderdaad de kant op van een zich

steeds verder van de samenleving isole-

rend machtsapparaat?"

BASTION

"Ik heb de politie altijd als een tamelijk

gesloten bastion gezien. Daarom ben ik

eigenlijk verbaasd over de vele mede-

werking die ik uit politiekringen heb ge-

had bij de samenstelling van mijn

boek."
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'Het Blauwe Leser'

Vorige maand v _-' een bij uitgeverij

De Haan in Haar een nieuw boek
over de politie. H eet 'Het Blauwe
Leger' en is deze 'eer eens niet geschre-
ven door een (oud- litieman maar van
de hand van Paroo - 'erslaggever Bert
Bommels. De schrii er heeft een jaar
gewerkt aan een' entarisatie van de
Nederlandse Politi zoals die op dit mo-
ment funkticneen.

Waarom deze titel?

"Midden 1981 war er in totaal 36.000
politieambtenaren _,000 GP en 13.000
RP). Rekenen we e marechaussee mee
dan komen we aan een politiemacht van
een dikke 40.000 , één op de 350
landgenoten. Als e alle personeel van
bed rij fspoli tiek orpsen bewakingsdiens-
ten en reservepolitie zouden meetellen,
zitten we op een to aal van 60.000 man.
En dat zijn bijna zo eel mensen als de
landmacht onder de apenen heeft. Zo
langzamerhand is er sprake van het
BLAUWE LEGER". aldus de schrij-
ver.

Bommels heeft zi h in de afgelopen ja-
ren ontwikkeld tot een goed ingevoerde
politie-journalist. Hij heeft kontakten
binnen dit overhei pparaat en bij
justitie. Zijn ani .e en en kommentaren
in Het Parool wijzen op kennis van za-
ken. In 'Het Blau e Leger' heeft hij
veel van deze kenni geïnvesteerd. Dat

alles heeft geleid to een schets van de
politie-van-vandaag met onderwerpen
als wijkagent en arr tatie-eenheden; hij
schrijft over reservepolitie en over kor-

ruptie, over 'Nepagenten' en 'andere
politiediensten', enzovoort.
De auteur heeft niet geschroomd om de
interne en externe problemen waarmee
de politie kampt aan te geven en de ont-
wikkelingen in het politiebedrijf aan een
kritische beschouwing te onderwerpen.
Zijn opmerkingen zullen hem in de poli-
tiewereld niet overal met blijdschap
worden afgenomen ...
In de 160 pagina's gaat hij onder meer
in op de vraag waar wij met onze politie
in de jaren '80 aan toe zullen zijn. Hij
beschrijft de moeilijkheden en de be-
roepskultuur van de politieman. Hij
konstateert dat de politie vermilitari-
seert ('Er zijn harde en zachte agenten').
Hij schetst een beeld van een tamelijk
eigenzinnig machtsapparaat waarop
bestuurders in feite weinig greep hebben
en waarvan de leiding zelf de politieke
beslissingen neemt en de steeds wisselen-
de autoriteiten voor haar karretje - vol
voldongen feiten - spant.

'Het Blauwe Leger' laat de politie niet
de heldenrol spelen waartoe zij door
sommigen is veroordeeld. Het geeft een
inkijk in de politiekeuken waar koks
van verschillende bekwaamheid en krea-
tiviteit werken. Het boek is aan te beve-
len voor politiemensen die meer willen
weten over de organisatie waarin zij
werken.

(AH)

Het Blauwe Leger. Prijs! 21,50. Verkrijgbaar in de
boekhandeL
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Bert Bommels, auteur van 'Het Blauwe Leger':

'Wie van ons is er eigenlijk uit
t- ? J-- r -k ?'op sensa le . IJ 0 I ••••

door Bert Huizing / Foto's: TOHD OP Amsterdam

Politiemensen gaan zich onzeker voelen
als de pers in hun buurt is. Dit werd dui-
delijk op het kongres 'Politie en onvei-
ligheid' dat onlangs in Amsterdam werd
gehouden. De aanwezigheid van de me-
dia op de plaats van het politie-optreden
wordt als 'lastig' ervaren. Het is nog
daaraantoe als de journalist, of die er
voor door wil gaan, de politie afschil-
dert met het bericht dat 'de man is aan-
gehouden' of tegen een achtergrond van
een vreselijk verkeersongeval iemand in
uniform laat zeggen dat er ondanks de
zware mist toch weer te hard is gereden.
De grootste onzekerheid ontstaat, als er
een 'pottenkijker' wordt gesignaleerd
die zich niet als 'kolommenvuIler' inge-
huurd acht, maar zijn vak anders uitoe-
fent. Als zo iemand op het toneel ver-
schijnt, worden trouwens niet alleen
agenten en wachtmeesters onzeker ...

Zo iemand is waarschijnlijk Bert Bom-
mels. Een 42-jarige verslaggever van
dagblad Het Parool. De geboren Am-
sterdammer zit al 25 jaar in het vak. Als
jong verslaggevertje deed hij al aan 'po-
litie'. Dat wil zeggen: hij belde 's och-
tends de buro's in de hoofdstad met de
stereotiepe vraag: "Is 't er nog wat?"
En och, in Amsterdam was altijd wel
wat. Een brand, een moord. Incidenten.
Hij werkte bij de Noord-Amsterdam-
mer, het Nieuw Utrechts Dagblad en
Het Parool. Hij kwam terecht bij
AVRO's Televizier, was een jaar voor-
lichter bij het Tropenmuseum en kwam
vervolgens weer op de stek terug waar
hij zich happy voelt: bij Het Parool. De
algemene verslaggeving boeit hem het
meest. Hij houdt van het onverwachte.
Nog onlangs was hij in Egypte bij de be-
grafenis van president Sadat om voor
zijn krant het wereldnieuws te verzor-
gen. Hij was in Joegoslavië voor toe-

ristische informatie. Op de dag dat wij
met hem spraken, had hij zich bezigge-
houden met (Amsterdamse) perikelen
rond de uitzending van de voetbal-
wedstrijd Frankrijk-Nederland en
maakte hij werk van een aktiegroep die
er moeite mee had dat in Nederland bij
Hollandse Signaal Argentijnen worden
opgeleid om de apparatuur voor duik-
boten te leren bedienen. Zijn specia-
lismen zijn defensie en politie.

rij en onverveerd - met een schuine
blik naar het abonnementen bestand -
noteen hij wat hij denkt te moeten note-
ren voor zijn krant. Hij neemt geen blad
voor de mond. Hij legt geen dubbele bo-
dem in zijn verhaal. Iedereen zal weten
wat hij bedoelt. En wat hij dan zegt, is
soms niet vleiend; soms raken mensen
geïrriteerd over wat hij geschreven
heeft. Het gekke is dat er niet of nauwe-
lijks gereageerd wordt op wat hij heeft
beweerd. Hij hoort wel eens, dat ergens
mensen boos worden. Want hoe kwam
Bommels aan zijn wetenschap? En wie
denkt hij dat hij is, dat hij dat allemaal
maar kan verkondigen? Wie geeft hem
het recht dat allemaal op te schrijven?
Met deze en nog wat andere vragen
zochten we hem op in zijn woning in
Amsterdam Noord. Op een avond dat
hij vrij heeft van zijn krant. Hij begint,
onder meer door zijn jongste geestes-
kind 'Het Blauwe Leger', bekendheid te
krijgen bij de politie. Men vraagt hem
voor lezingen en voor lessen op politie-
opleidingen. De journalist huivert op
onze vraag om een interview; de auteur
kijkt zijn uitgever aan. Hij doet wat van
hem gevraagd wordt. Zijn verhaal is ui-
teraard herkenbaar aan de Amsterdam-
se ervaringen. "Niet te vergelijken met
de situatie elders;', horett we al denken.
Laten we 't hopen ...

Als een stille

RPm: Bert Bommels raakt bekend ...

BB: "Dat kun je wel zeggen, ja. En dat
is allemaal een jaar of vijf geleden be-
gonnen met die korruptie-affaire bij de
Amsterdamse politie. De zaak waar het
om ging was zo immens van omvang,
dat onze stadsredaktie het niet meer aan
kon. Ik ben toen ingezet om te assiste-
ren. En dat is feitelijk het begin geweest
van m'n 'politiewerk' . Die Amsterdam-
se affaire en later de schietpartij in
Breukelen hebben m'n belangstelling
voor de politie aangewakkerd. Ik heb
bij die gebeurtenissen kennis genomen
van wat zich afspeelt achter de muren
van het bastion van de politie. Ik heb in
veel opzichten ervaren wat er mogelijk
is. Ik heb verbaasd, verwonderd en ver-
bijsterd gestaan. Ik was op sommige
momenten kwaad. Ik heb daarover ge-
schreven. En die verhalen waren voor de
politie niet altijd even aardig. En zo
krijg je dan bekendheid. Maar voor m'n
werk is die bekendheid niet zo goed. Be-
ter is het als zo weinig mogelijk mensen
je kennen. Dan opereer je het beste. Op
een achtergrond, als een 'stille'."

RPm: Even terug naar de verbijstering.

BB: "Ik heb werkelijk staan kijken van
wat ik bij de politie heb ontdekt. Je
moet van me weten dat ik altijd tegen de
politie heb aangekeken. Eerlijk, ik vind
het goed dat er politie is. Ik ben nuchter
genoeg om te erkennen dat er slechte
dingen zijn in de mens. Ook in je poli-
tiemens. Toch hebben wij een instantie
nodig die ons in de gaten kan houden.
Maar als op een moment blijkt, dat die
instantie facetten in zich heeft die zo rot
zijn als een mispel, dan ben ik niet al-
leen verbijsterd, maar ook kwaad. Op
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die instantie die zichzelf een vrijbrief
geeft om te doen wat ze doet. Ik heb er
bijgestaan en er naar gekeken, hoe uit
de hand gelopen rechercheurs huishiel-
den onder mensen die zich niet konden
verweren. In Breukelen heb ik ervaren
hoe eigenzinnig het politieapparaat
werkt. Giftig ben ik geweest omdat de
pers werd weggehouden en filmpjes in
beslag werden genomen. Hoe justitie en
politie de zaak stonden te belazeren en
hoe de Tweede Kamer dan plotseling
aan de weet komt, dat er arrestatieteams
zijn. Misschien hadden ze het kunnen
weten, maar toch ... Het is de politie
die zonder dat daar iets van bekend is
aan een experiment begint. Dat is dan
geen initiatief van de minister, maar al-
lang geregeld in de top van de departe-
menten. En weet zo'n keurige geleerde
als De Ruiter, die van de VU wordt weg-
gehaald om minister te worden, van z'n
gezond (Amsterdams voor: weet hij
veel) dat hij ook nog chef is van het
grootste Nederlandse politiekorps? En
dat er bij dat korps arrestatieteams in de
maak zijn? En wat dan overblijft, is
mijn verbazing. Want waarom moet je
nou zo geheimzinnig doen over een ar-
restatieteam. Zoiets mag er toch best
zijn?"

Bert Bommels' oordeel over de kontrole
op de politie is hard: "Er is geen kon-
trole en daar maakt de korpsleiding ge-
bruik van. De burgemeester heeft geen
greep op de zaak; de ministers weten
niet wat er precies aan de hand is ('poli-
tie is een bijvak') en als je de debatten in
de Tweede Kamer meemaakt, moet je
wel tot de konklusie komen, dat er daar
ook niet veel kennis van de politie in
huis is ... Het is de politie kwalijk te
nemen dat zij zich niet richt naar wat de
geest van de politici is. En die geest is

het terugdringen van de geweldsspiraal.
Met die wetenschap in het achterhoofd
arrestatieteams in Dodewaard in te zet-
ten bij een sociaal-politiek gebeuren, is
een foute beslissing. De teams zijn be-
doeld voor het pakken van uiterst ge-
vaarlijke personen die met vuurwapens
zwaaien."

Vooringenomen

RPm: Er wordt de journalist verweten,

dat hij op sensatie uit is.

BB: "Ik ben in de gelegenheid een paar
maal per jaar tegen aanstaande recher-
cheurs aan te praten. De crème de la crè-
me van de hoofdstedelijke politie is dan
bijeen. Twee uur lang komt dan alle
frustratie tegen de journalistiek over me
heen. Er wordt me vooringenomenheid ,
erweten en sensatielust. Nou heb ik een

aardig middel om daar op te reageren.
Ik deel briefjes uit met het verzoek om
naar eer en geweten op te schrijven wel-
ke krant ze lezen of welke ze wel eens
kopen. De uitslag van de 'enquête' ken
ik. Ik weet welke krant(en) bij de politie
worden gelezen. Mijn vooringenomen-
heid wordt duidelijk als ik voorspel wel-
ke kranten in de wacht worden gespeld.
En die voorspelling blijkt aardig te
kloppen. Ik wil dan ook nog wel eens in-
gaan op het nieuws dat zij in hun kran-
ten vinden. Een bodyguard van de RP
als superchauffeur in Maastricht. Mijn
vraag is dan: Wie is er uit op sensatie?
Jij of ik? Men ziet in de maker van die
berichten de journalist. Nou, ik denk
dat de echte journalist helemaal niet op
sensatie uit is. Ik werk voor een krant
die de hele boel heel netjes wil weerge-
ven. Meer niet. Maar als ze konden,
zouden ze me het recht om over ze te
schrijven ontnemen.

Slachtoffer

RPm: Is de politie niet een erg gemakke-

lijk slachtoffer voor de pers. Er zijn

nogal wat bronnen om uit te putten. Als

het personeel van het korps zelf niet

praat, kan de verslaggever altijd nog

aankloppen bij burgemeester, politici,

minister ...

BB: Dat is een vergissing. Als we de po-
litieman of -vrouw als held afschilderen,
zijn er uiteraard geen problemen. Het
wordt al anders, als je ziet dat er fouten
gemaakt zijn. Als je wilt berichten dat
de aanhouding door een puur toeval
nog net goed gegaan is. Bepaald hope-

loos wordt het, als de politie zelf in het
geding is. Dan gaan alle deuren dicht.
Dan weet je echt niet waar je de infor-
matie moet halen. Soms biedt dan mijn
brievenbus uitkomst. (Ja, heus. Er valt
wel eens een rapport bij me achter de
voordeur). Er belt soms iemand en an-
ders zijn er mijn bronnen.
Ik ben een gewone jongen en kan me be-
geven in het milieu waar ik informatie
denk te kunnen halen. Een slim inter-
view of geblufte vragen resulteert ook
nog wel eens in wat meer informatie.
(Ten aanzien van autoriteiten die uit
zichzelf met een verhaal komen, ben ik
erg argwanend. Ik vraag me altijd af
waarom hij of zij komt). En natuurlijk
moet je mazzel hebben en vlijtig zijn.
Het lukt me al met alom redelijk geïn-
formeerd te raken. Ik roep ook niets in
het wilde weg. Ik wil zeker zijn en daar-
om moet ik steeds checken of mijn ver-
halen nog wel kloppen. Ik ben betrouw-
baar en vrij principieel. (Ha, ha, ik zou
eigenlijk best bij de politie kunnen wer-
ken). Dan blijkt dat je voor je werk ge-
waardeerd wordt. Bijvoorbeeld op zo'n
dag toen mijn boek over de politie aan
de minister van Binnenlandse Zaken
werd aangeboden. Als dan ook jullie
korpsleiding en die van vele gemeentelij-
ke politiekorpsen daar bij willen zijn.
Daar blijkt toch iets van erkenning uit.
Van sportiviteit."

Lief boek?

RPm: De auteur Bommels is in 'Het

Blauwe Leger' minder streng voor de

politie dan de Parool-journalist ...

BB: "Misschien is dat wel een beetje zo.
Ik denk dat ik daar ook wel een verkla-
ring voor heb. Als ik een stukje voor de
krant maak en ik glijd uit omdat mijn
informatie niet (meer) juist is, kan ik
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rektificeren. Ik kan er de volgende dag
op terugkomen met een verhaal hoe het
wèl was. Ik kan een interview maken
met de man of vrouw die het slachtoffer
ervan is geworden. En als het helemaal
uit de hand is gelopen, plaatsen we een
rektifikatie. Desnoods een vette balk er
omheen. Klaar is Kees. Bij een boek is
dat allemaal een tikkeltje anders. Dan
moet je informatie nog méér overwogen
zijn. Over een aantal jaren wordt het
misschien wel als naslagwerk gebruikt.

Ik heb in mijn boek ook willen voorko-
men, dat grove technische details er niet
goed in werden weergegeven. Men zou
mijn boek hebben kunnen afdoen met
het verwijzen naar die onjuiste details in
de zin van: Hij heeft de ballen verstand
van de politie. Als je bijvoorbeeld over
het politiewapen spreekt, moet je het
niet over een revolver hebben. Daarom
heb ik alle hoofdstukken door politie-
mensen die er een goed oordeel over
konden geven, laten lezen met het ver-
zoek er de fouten uit te halen. Veel fou-
ten schijnen er niet in de tekst gestaan te
hebben. Wel kreeg ik opmerkingen van
'Wat je daar schrijft, is niet waar'. Ik
heb die onderwerpen nog eens bekeken
en de informatie die ik erover had ge-
kontroleerd. Er zijn pittige gesprekken
gevoerd, bijvoorbeeld selektie bij de
Rijkspolitie. Er zijn een paar regeltjes
toegevoegd aan de tekst die er al stond.
Maar die informatie doet aan mijn kri-
tiek op de selektie van politiepersoneel
niets af."

Burger met pen

RPm: Heeft Bommels geen moeite met

de rol van de man die zijn mening geeft?

BB: "Ik heb niets tegen de politie als in-
stituut. Ze is nodig. Goed dat er politie
is! Maar dan moet die politie wel goed
zijn! Het is heus niet zo, dat de hele Ne-
derlandse politie korrupt zou zijn of be-
dorven. Er is politie en die van Neder-
land is heilig als je ze gaat vergelijken
met die van vele andere landen. Maar ik
ben burger. Toevallig een met een pen.
Ik heb de politie macht over mij gege-
ven. Zij mag me aanhouden en bekeu-
ren, huiszoeking doel als daarvoor aan-
leiding is. Ze mag me arresteren. Nou,
ik vind dat nogal wat. Ik vind dat de po-
litie die macht op een goeie manier moet
hanteren. En daarom kijk ik de politie
op haar vingers. Mag ik misschien?"

ARRESTATIE-EENHEDEN

"Lang voor Breukelen was er achter de

schermen al aan de oprichting van

arrestatie-eenheden gesleuteld. In expe-

rimentele vorm bestond er al ZO 'n klub-

je bij de Rijkspolitie in Den Haag in

1973. En hoe werkt dat dan bij de poli-

tie als men daarmee wel door wil gaan

en toestemming wilforceren? Dan wor-

den de ministers warm gemaakt voor

het idee. De brave bewindslieden - we-

ten zij soms veel van wat de politiebazen

al uitgevogeld hebben? - zijn dan best

bereid een officiële werkgroep van poli-

tiedeskundigen van binnen en buiten

hun departementen een poos naar de

bekende en in dit geval al ingeslagen

weg te laten zoeken ... "

VERMILITARISERING

"Tegenover de pogingen van de 'dui-

ven' om de politie te vermaatschappelij-

ken, staat een niet geringe terreinwinst

voor de 'haviken '. Onmiskenbaar is de

laatste jaren een tendens tol vermilitari-

sering zichtbaar. Steeds meer mensen

worden getraind voor mobiele of specia-

le eenheden. Ondanks het massaal

opentrekken van blikken agenten is er

geen man voor het direkte straattoezicht

bijgekomen. Alle uitbreiding is gaan zit-

ten in vorming van speciale buro's en

eenheden. De architekten van deze

grimmige eenheden appeleren aan groei-

ende gevoelens van onveiligheid bij een

groot deel van de burgerij en aan de

roep in bepaalde kringen om een sterker

politie-optreden, zonder zich voldoende

te realiseren van het effekt is van beant-

woording van geweld mei geweld. "

SPECIALISA TIE

" Voor politiemensen is specialisatie een

soort vlucht. Het dagelijkse werk onder

het publiek wordt als moeilijker erva-

ren. Specialisten kunnen zich terugtrek-

ken in kamers van het buro met een

bordje op de deur. Ze hoeven alleen

maar Uil le rukken als er iets op hun

vakterreintje gebeurt. Met als gevolg

een hoop gekanker bij het 'gewone'

surveillance-personeel dat 'alleen maar

hel vuile werk kan opknappen' en moet

afhaken als het werk interessante aspek-

ten krijgt. "

BEROEPSKULTUUR

"De politieman heeft een meestal be-

houdende maatschappijvisie, is niet erg

in voor veranderingen en vernieuwingen

en is weinig ontvankelijk voor genuan-

ceerde opvattingen. De doorsnee-politie

man voelt zich min of meer geïsoleerd

van de rest van de maatschappij. Hij

sluit zich vaak op in zijn eigen beroeps-

cultuur. Hij zoekt zijn privé-kontakten

bij voorkeur in eigen vakkring."

SELEKTIE

"Het is een publiek geheim dat in de se-

lektiecommissies die beslissen over toe-

lating van adspiranten, nogal wat lieden

zitten die niet staan te trappelen om gro-

te aantallen socialisten in de geünifor-

meerde gelederen op te nemen. Menig-

maal gaat het politievak over 'van vader

op zoon '. Dat lijkt wel leuk, maar het is
geen bijdrage tot verbreding van het

maatschappelijk draagvlak of het open-

gooien van het politie-apparaat. "

WEINIG INVLOED

" Veel van de ontwikkelingen bij de po-

litie hebben zich voorgedaan zonder dat

het parlement of andere volksvertegen-

woordigende of bestuurlijke organen

daar een rol van betekenis in konden

spelen. De politici, maar ook vaak bur-

gemeesters, die formeel hoofd van de

politie in hun gemeenten zijn, werden

menigmaal verrast door al ingevoerde
maatregelen en methoden. De politie is, .

zoals in de diskussie wordt genoemd,

verzelfstandigd en soms buiten de poli-

tiek om, haar eigen weg gegaan, slechts

met medeweten van de direkt verant-

woordelijke ministers. En in een aantal

gevallen hebben de bewindslieden niet

eens precies geweten wááraan ze hun

goedkeuring gaven en welke processen

in gang werden gezet.

Alles bij elkaar een gang van zaken die

zorg baart, temeer daar de politie zelf

qua politieke kleur bepaald geen afspie-

geling is van de Nederlandse samenle-

ving. Kritische geluiden uit de linkse

hoek worden binnen de politie moeilijk

geaccepteerd of genegeerd. Uitgespro-

ken linkse ideeën (anti-kernbewapening

en anti-kernenergie en gewetensbezwa-

ren die daaruit voortvloeien) worden in

feite 'gelikwideerd'. "

25

Rp.org_RPM81_12_dec_nr.04_compri 356



Onbekende daders:

De zaak mr.Wijsman :
een eersTe-klas-moord
door Bert Huizing

'KRIMINELE VERHALEN'
De geschiedenis van de Nederlandse kri-
minaliteit kent een aantal opvallende za-
ken. Misdaden die door aard of omvang
lange tijd de gemoederen in beweging
hielden om na kortere of langere tijd in
de vergetelheid te geraken.
Het RPm stelt zich voor een aantal za-
ken die geschiedenis maakten aan de
vergetelheid te ontrukken. 'OD's' (mis-
daden met Onbekende Daders) zullen in
het kort worden gerekonstrueerd uit
kranteknipsels-van-toen .•.

In de geschiedenis van de kriminaliteit
zijn van die zaken terug te vinden die we
het duidelijkst met het woord 'myste-
ries' kunnen aanduiden. Zaken die geen
begin en geen end lijken te hebben. Ze
gebeuren; niemand weet waarom; nie-
mand weet wie ervoor verantwoordelij k
is. Zulke zaken blijven met geheimzin-
nigheid omgeven. Daders worden niet
gevonden. De pers heeft jarenlang stof
tot schrijven, het publiek blijft gissen en
de politie die het onderzoek moet doen,
is blij als ze onoplosbare puzzels terzijde
kan leggen.
Zo'n zaak is de moord op de jonge
Amsterdamse advokaat mr. Jacques L.
Wijsman. De jurist werd op Oudejaars-
avond van het jaar 1921 in een eerste
klas treincoupé - onderweg van
Amsterdam naar Den Haag - om het
leven gebracht.
Wie loste de dodelijke schoten? Was het
een ordinaire roofmoord die door de
politie onbekwaam werd onderzocht?
Werd de meester-in-de-rechten het
slachtoffer van jaloezie of wraak binnen
de kringen waarin hij zich wel eens op

hield? Of moest hij worden opgeruimd
omdat hij teveel wist van figuren in ho-
gere kringen? Zat de Haagse hoofdcom-
missaris Van 't Sant in het komplot, dat
zich van mr. Wijsman wenste te ont-
doen? Kreeg de politie daardoor geen
kans haar opsporingsonderzoek tot een
goed eind te brengen?

Twee lege patroonhulzen

Op 31 december 1921 stapt een keurig
geklede dertiger met versnelde pas door
Amsterdam. Het is net na kantoortijd.
Mr. Wijsman steekt de sleutel in het slot
van de deur op het adres Rokin 124 van
de hoofdstad, waar hij zijn kamer heeft.
De jonge advokaat haast zich naar bo-
ven om zijn koffers te pakken. Het is
Oudjaar en hij is die dag jarig. De vrij-
gezel gaat deze feestelijke gebeurtenis-
sen met zijn ouders in Den Haag vieren.
Even later begint hij aan de wandeling
via het Damrak naar het Centraal Stati-
on. Aan het loket van de Nederlandse
Spoorwegen koopt hij een kaartje. Een
enkele reis, eerste klas, Den Haag-Hol-
lands Spoor. Als hij op het perron
komt, staat de trein al klaar. Stoomlok
1135 zal de rijtuigen trekken, die om
kwart over zeven in een sneldienst via
Haarlem, Leiden, Den Haag naar Rot-
terdam zullen rijden. Het is redelijk
druk. De derde en de tweede klas cou-
pés raken snel vol. Mr. Wijsman zoekt
een plekje in een van de kompartimen-
ten van het eerste klas rijtuig aan de kop
van de trein. De voorste coupé biedt
plaats aan drie personen. Een van de zit-
plaatsen is al bezet. Er zit een jonge
vrouw. Mr. Wijsman nestelt zich in de
andere hoek in het pluche. Hij pakt zijn
krant. Enkele ogenblikken voordat de

trein vertrekt, wordt de deur openge-
trokken. Een derde passagier stapt in.
Als de man zijn overjas heeft uitgetrok-
ken, neemt hij zonder een woord te zeg-
gen plaats tussen de jonge vrouwen mr.
Wijsman. Hij maakt het zich gemakke-
lijk en sluit de ogen. Als de kondukteur
de kaartjes komt kontroleren, kijkt hij
even op, grabbelt in een van zijn zakken
en overhandigt het kartonnetje. "Alsje-
blieft", voegt hij de spoorman toe. In
Haarlem stapt de vrouw uit. Beide man-
nen vervolgen hun reis.

Op het perron van het Hollands Spoor
in Den Haag heeft kruier Jan Koeleman
het niet druk op die Oudejaarsavond.
Het is net half negen geweest. De snel-
trein uit Amsterdam kan zo binnenlo-
pen. De stoomlokomotief komt even la-
ter puffend tot stilstand. De witkiel
haast zich van achteren naar voren langs
de trein om te kijken of er nog iets te
verdienen is. Hier en daar kijkt hij naar
binnen. In een kleine eerste klas coupé
aan de kop van de trein ziet hij iemand
op de grond zitten. De gestalte steunt
met de rug tegen de deur aan de andere
kant. Het hoofd en het bovenlijf zijn
bedekt met een overjas. Alleen de
gestrekte benen zijn zichtbaar. Het is
een man, zo te zien.
"Zeker dronken", mompelt Koeleman
voor zich uit. "Maar misschien moet hij
wel in Den Haag zijn."
"Kondukteur", schalt zijn stem over
het nevelige perron. Treingeleider De
Jong en kruier Koeleman trekken de
klemmende coupédeur open: "Wakker
worden. We zijn in Den Haag", roept
de kondukteur. Er volgt geen reaktie.
De Jong stapt naar binnen en trekt de
overjas weg. De kruier en de konduk-
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teur deinzen achteruit. Voor hen zit een
man op de grond die hevig bloedt uit
neus en mond. Er liggen twee lege pa-
troonhulzen op de grond voor hem. Een
dokter die toevallig een paar coupés ver-
derop zit, stelt de dood van de man vast.
De onbekende - overleden - passagier
kan nog niet lang daarvoor zijn overle-
den. Het lichaam is nog warm,

Wie was die vrouw?

Personeel van de Haagse politie is er
snel bij. Een vluchtig onderzoek wijst
uit, dat er geen sprake is geweest van
een vechtpartij. Er is op de man gescho-
ten. De politie telt drie schotwonden.
De kogels zijn ingeslagen in de
hartstreek, onder het sleutelbeen en in
de linkeronderarm. Van zelfmoord lijkt

28

geen sprake. 0 wond in de
linkeronderarm dui er zelfs op dat het
slachtoffer nog een afwerend gebaar
heeft gemaakt. De errnoorde heeft
geen papieren bij zich. Wel een porte-
monnee met tien gul n.

Kondukteur De Jong wordt verhoord.
Hij weet met zekerhe d te verklaren dat,
toen zijn trein om ' an over zeven die
avond Amsterdam erliet , in de coupé
waarin de vermoorde man is aangetrof-
fen, drie mensen zaten: een jonge
vrouw, het slachtoff r en nog een man.
De jonge vrouw \\ in Haarlem uit-
gestapt. Waar de derde passagier de
trein had verlaten w i t de kondukteur
niet te vertellen.
De politie neemt genoegen met deze
summiere informatie. Zagen recher-
cheurs - blij met een vrije avond in

huiselijke kring met de geur van oliebol-
len en appelflappen - er tegenop om op
deze Oudejaarsavond aan deze omvang-
rijke klus te beginnen? Er komen twee
broeders met een brancard. Om het lijk
te halen. Ze bewegen zich lomp door de
beperkte ruimte van de coupé, lopen
door de bloedplas, bekommeren zich
niet om sporen die van zoveel belang
kunnen zijn voor een verder onderzoek.

Er is niemand van de politie die ingrijpt.
Als het slachtoffer is afgevoerd worden
de deuren van de moordcoupé zorgvul-
dig afgesloten. Daarna vertrekt de trein
met vertraging in de richting Rotter-
dam. Daar wordt het rijtuig, waarin de
moord is gepleegd, uitgerangeerd.
De politie heeft in de tijd dat de '1135'
op het Hollandse Spoor stond te wach-
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Visgeur

Een week na de ontdekking van de
moord denkt de politie een nieuw spoor
naar de oplossing van het misdrijf in
handen te krijgen. Dan wordt het rijtuig
met de 'moordcoupé' in een van de
werkplaatsen van het spoorwegdépot in
Haarlem binnengereden. De coupé
wordt nogmaals aan een grondig onder-
zoek onderworpen. Men vindt een pa-
pieren zakje waarin nog een garnaal ge-
plakt zit. Op het zakje staat het adres
van een - in die dagen - bekend
Amsterdams visrestaurant van de We-
duwe Van Laar aan het Damrak. Er
wordt meteen verband gelegd met de
verklaring van de mevrouw die het ver-
haal heeft gedaan over de man met het
hoogrode gezicht in haar coupé die tel-
kens met zijn linkerhand iets uit de jas-
zak haalde en in de mond stopte. Over
een eventuele visgeur in de coupé had de
mevrouw niet gesproken ...
Personeel van de Weduwe Van Laar
weet exact te vertellen dat op de middag
van Oudejaarsdag rond vijf uur een
man in de winkel was geweest die twee
broodjes garnalen had gekocht. De man
had veertig cent neergelegd en was daar-
na de winkel uitgelopen. De winkelbe-
dienden weten zich de man goed te her-
inneren. Ze hadden nog een extra vetvrij
papiertje om de broodjes gewikkeld om-
dat de man had gezegd dat hij ze wilde
meenemen. Hij voldeed aan het signale-
ment dat ze in de kranten hadden gele-
zen.

Opnieuw wordt de verpleegster te hulp
geroepen. Ze had bij een eerdere gele-
genheid haar voortdurende medewer-
king in de zaak toegezegd, op voorwaar-
de dat haar naam niet publiekelijk be-
kend zou worden.
De rechercheur legt een fotoboek voor
haar op tafel. Hij vraagt of ze er eens in
wil kijken. Aarzelend slaat ze de blad-
zijden om met de foto's van mannen
dier er op staan afgebeeld. Plotseling
stopt ze. Ze wijst naar de plaat die ze
voor zich heeft.
"Als u deze man vindt, heeft u de da-
der", zegt ze.

'Dit is de man!'

Haar besliste verklaring heeft verstrek-
kende gevolgen voor de man die op de

foto is afgebeeld. Op de negende janua-
ri na de moord wordt hij in Amsterdam
aangehouden. De Zandvoortse verte-
genwoordiger van 31 jaar zal door de
officier van Justitie in Haarlem worden
gehoord. Volkomen beduusd kan hij in
eerste instantie geen sluitende verklaring
geven voor zijn bezigheden op de avond
van de moord. De politie krijgt hoop
dat de ware dader van de treinrnoord
dan toch is gevonden. De konfrontatie
van de verdachte met de verpleegster
valt uit in het nadeel van de vertegen-
woordiger. De verpleegster is zeker: dit
is dé man!
De verdachte wordt geboeid van de Jan
Luykenstraat naar het Centraal Station
gevoerd om daar op de trein te stappen.
Hij weet zich te herinneren dat hij op
Oudejaarsmiddag bij een kapper was
geweest om zich te laten scheren, maar
bij wêlke kapper is hij vergeten. Dat is
een zwak punt. Tijdens de verhoren
blijkt de Zandvoorter de rest van zijn
alibi voor de Oudejaarsavond tot in de-
tails te kunnen herinneren: Nadat hij bij
de barbier was geweest, had hij een
tukje gegeten in het Coöperatief Res-

taurant aan het Molenpad in Amster-
dam. Hij had het menu gebruikt dat
oor die dag op de kaart stond. Om half

negen was hij naar Americain op het
Leidseplein gewandeld om een kopje
koffie te gaan drinken en een telegram
op te geven. Hij heeft daar nog gespro-
ken met een man en een vrouw die hij
vrij goed kende en die hij daar toevallig
had ontmoet.
Alles wat de vertegenwoordiger ver-
klaart, blijkt te kloppen. Het restaurant
serveerde op 31 december het menu dat
de man had genoemd. En er was via de
telefoon van Americain een telegram
opgegeven, weet tante Pos te vertellen.
De politie bezocht ook het echtpaar dat
tot de kennissenkring van de zakenman
behoorde. De vrouw herinnert zich de
ontmoeting die ze op Oudejaarsavond
met de vertegenwoordiger in Americain
hadden. Ze had haar man zelfs nog aan-
gestoten toen ze hem zag en hem aange-
wezen.
De officier van Justitie ziet na deze er-
varingen geen aanleiding meer om zijn
verdachte nog langer vast te houden.
De vertegenwoordiger vindt na zijn vrij-
lating dat zijn aanzien door deze hele af-
faire aanzienlijk is geschaad. Zijn advo-
kaat dient bij de rechtbank een eis tot
schadev.ergoeding in.

Commissaris Van 't Sant

Met deze afloop komt het hele opspo-
ringsonderzoek op dood spoor te staan.
De belangrijkste aanwijzing tot de
oplossing van de puzzel blijkt van geen
enkele waarde te zijn. Het wordt vanaf
dat moment voor grote forse mannen
met een dik rood gezicht en donker-
blond achterovergekamd haar wat
moeilijk om op straat te lopen. Tallozen
worden door politiemensen aangespro-
ken. Ze worden niet meer zo plotseling
aangehouden, zoals de man uit Zand-
voort. Iedereen die voor enige verden-
king in aanmerking komt, wordt op dis-
krete wijze verzocht zich bij de centrale
recherche te melden. Daar wordt dan
het alibi onderzocht. Steeds tevergeefs.

. De recherche raakt vermoeid. Het
wordt duidelijk dat ze voor een onop-
losbaar raadsel staat.

Dat raadsel is ook nooit opgehelderd.
Enige tijd heeft men nog verondersteld
dat de moordenaar van mr. Wijsman
zich onder homoseksuelen ophield. De
advokaat scheen zich wel eens in die
kringen op te houden. Maar zekerheid
daarover heeft de politie nooit gekre-
gen. Ook werd de moord in de pers in
verband gebracht met het zinken van de
'Andrea Dori', het goudschip dat noor-
delijk van de Waddeneilanden tot zin-
ken is gebracht. Er gingen geruchten dat
hooggeplaatste Nederlanders iets te ma-
ken zouden hebben met de moord op de
jonge advokaat.
Het zondagsblad 'De Zondagavond'
schopt op 12 juli 1936 een rel, door te
schrijven dat de Haagse hoofdcommis-
saris Van 't Sant een rol zou hebben
gespeeld bij het onderzoek. Hij zou de
Haagse inspekteur van politie De Bont
(die volgens 'De Zondagavond' op het
spoor was van de dader van de moord
op mr. Wijsman) hebben tegengewerkt.
Toen De Bont op het punt stond de
moordenaar te ontmaskeren, zou de
hoofdcommissaris zelfs zijn invloed
hebben aangewend het onderzoek te
doen stoppen.

De moordzaak is nooit opgelost. Mr.
Wijsman is een 'eerste klas' dood
gestorven. De man die de schoten op het
slachtoffer afvuurde, lijkt in de nevel
van het perron van het Haagse Holland-
se Spoor te zijn opgelost.
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Groningse CdK Vonhof tegen RP:

'Uitgebreide Ma echaussee

moet ME-taken vernemen'

CdK Vonhof trekt van leer, geflankeerd door d.c. Elzinga

(rechts) en kabinetschef mr. Th. de Jong als lachende

derde. (Foto's Techn. Rech. Groningen/W. Dijkerna)

GRONINGEN. - De nieu-
we CdK in Groningen heeft
zijn kennismaking met de
volledige - door hem uitge-
nodigde - Rijkspolitie-top
van het 'Ommeland' benut
om duidelijk te maken, dat
hij bepaald niet op één lijn
zit met zijn voorganger en
partijgenoot Toxopeus. Met
nadruk verklaarde de heer
H. L. J. Vonhof zich tegen-
stander van provinciale poli-
tie en voorstander van de
Marechaussee als oproer-
politie. "Ik ben er ook een
vurig tegenstander van, dat
de Koninklijke Marechaussee
daarvoor wordt uitgebreid."
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Op initiatief van de heer
Vonhof - sinds een jaar
Commissaris der Koningin in
Groningen - waren staf en
groepscommandanten van
het RP-distrikt op 5 novem-
ber zijn gasten in het Provin-
ciehuis. Op de koffie ('de
olie voor het overheids-
apparaat' - Vonhof) voor
een eerste of nadere kennis-
making. De sfeer was vrien-
delijk, maar er werden ook
harde noten gekraakt, daar-
toe uitgedaagd door de gast-
heer.

'Liefdezusters'
Commandant B. Bolt van

het ME-peloton RP-
Groningen sprak zijn be-
zorgdheid uit over het in-
huis-halen van een militaire

nheid als de KMar:
•.De ME kan als reguliere
politie veel beter op situaties
inspelen." Hij noemde de af-
faire Piersonstraat in Nijrne-
gen als voorbeeld.
De heer Vonhof bleef erbij,
at naar zijn mening de

overheid voor grootschalig
optreden het beste de KMar
door hem als 'liefdezusters'

aangeduid) kon inzetten.
In pogingen om de geweids-

iraai te doorbreken zei hij
einig heil te zien: geen

'platte petten'. De Groningse
Commissaris wilde de huidi-
ge akties niet vergelijken met

ie van de jaren '60.
.,De akties zijn wezenlijk
an betekenis veranderd en

daar moeten de reakties op
'orden afgestemd."

. lechte zaak'

, Wanneer demonstraties als
die in Dodewaard en ontrui-
mingsakties als die in
Amsterdam in aantal toe-
nemen, wordt de totale
samenleving ontregeld. De
reguliere politie is daar niet
tegen opgewassen. Je kunt
niet steeds maar 20 of 30
ME-pelotons laten opdraven.
I moet er niet aan denken
wat er zou gebeuren als er
op drie plaatsen in ons land
tegelijk zo'n Dodewaard-
blokkade zou plaats-
vinden ... "

I De Groningse CdK denkt,
dat .de tolerantie van de 10-

ME-commandant Bolt:

. . . beter inspelen ...

kale bevolking ten opzichte
van de demonstranten zal af-
nemen, waardoor het gevaar
van eigen richting ontstaat.
Anderzijds moet de lokale
politie op haar plaats blij-
ven, vindt hij. "Je komt veel
te weinig politie tegen. Dat is
een slechte zaak. De burger
moet het toenemende gevoel
van onveiligheid weer kwijt
raken. Hij moet politie op
straat zien. Daarom moet de
politie niet worden wegge-
haald voor allerlei bij stands-
verleningen, zeker niet als
het om grootschalig optreden
gaat. Dat kan de Marechaus-
see beter doen. En daarvoor
zal dat Wapen drastisch uit-
gebreid moeten worden. In
rustige tijden kunnen al die
marechaussees dienst doen
aan onze 'lekke' zuidergrens
en zich paraat houden voor
eventualiteiten. "

Op hbo-nivo

CdK Vonhof suggereert, dat
een aantal van zijn kollega's
al op die lijn zit. En dat deze
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Namens zijn kollega's sprak groepscommandant De Jong in

de fraaie Statenzaal.

militaire politie er stevig te-
gen aan kan gaan. "Inzet
van enig geweld aan het be-
gin zou wel eens gunstig
kunnen inwerken op de uit-

eindelijke mate van geweld."
Wat de reguliere politie be-
treft, noemde de heer Von-
hof zich voorstander van een
langduriger basisopleiding:
"Er moet een betere vak-
opleiding komen, op hbo-
nivo." Hij wil deze dan wel
sterk op de praktijk gericht
zien, waarmee hij meer op
technische dan op sociale
vaardigheden bleek te doe-
len.

Jeugdproblematiek

Groepscommandant E. van
der Wal, voorzitter van de
werkvergadering van groeps-
commandanten in Gronin-
gen, sprak zijn bezorgdheid
uit over de bijstandsverlening
bij grootschalige inzet, zoals
die de laatste tijd zonder
overleg met de groepscom-
mandanten is aangepakt. Hij
vestigde ook de aandacht op
de keten van problemen die
zich op het Groningse platte-
land aandient en zich in
hevigheid voortplant: jeugd-
werkloosheid, verveling,
cafébezoek, alkoholproble-
men, krimineel gedrag.
Daartegenover een sterk ver-
jongde Rijkspolitie: jonge
mensen die gekonfronteerd

worden met zeer grote pro-
blemen in de samenleving.
Adj. Contant schetste de ak-
tiviteiten van de observatie-
teams in ons land, die be-
doeld zijn om de informatie
omtrent bankovervallen,
amiekroof, tapijtinbraken.
handel in verdovende midde-
len e.d., voor CID en opspo-
ring 'betrouwbaar' te maken.
"De behoefte aan een obser-
vatiedienst is er", aldus de
heer Contant, "maar men
moet de betekenis ervan niet
overschatten. Een teveel aan
observatietearns betekent,
dat het middel teloor gaat.
"Het aantal aanvragen om
assistentie loopt overigens te-
rug, doordat de politie-
korpsen moeten bezuini-
gen."
Distriktscommandant
J. H. G. C. Elzinga uitte
zijn erkentelijkheid voor de
uitnodiging van de Commis-
saris der Koningin. Hij nam
de gelegenheid waar om als
Ciceroniaans slotwoord te
poneren: "En toch ben ik
van mening, dat er een
nieuw distriktsburo moet ko-
men."
Aan de bar en tijdens de ge-
zamenlijke lunch in het
Provinciehuis werd er - met
de gastheer - doorgepraat
over de eerder aangesneden
thema's en de dagelijkse
praktij k in het Groninger
land. (AKA)

Zou deze bromfiets in
1982 minder herrie
maken dan in 1981?

Voor een objectieve beoordeling
zijn twee dingen belangrijk:

a. Meten volgens het meet-
voorschrift,

b. Gebruik maken van betrouwbaar
meetapparatuur.

Wat punt b betreft hopen
wij U ook in 1982 weer te
kunnen voorlichten over
onze geluidmeetapparatuur.

Wü wensen U allen
prettige kerstdagen
en goede jaarwisseling.

Brüel & Kjaer Nederland B.V.

Plettenburg 7, 3439 LW Nieuwegein

Postbus 170, 3430 AD Nieuwegein

Tel. 03402-39994
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CdK Friesland bij opening distriktsburo Leeuwarden:

'Gaat doek over provinciale

politie vallen?'
LEEUWARDEN. - "Sinds
1957 zijn we nog nooit zo
ver met een nieuwe politie-
organisatie geweest als nu:
het ontwerp ligt bij de Ka-
mer. Afgezien van de vraag
of dit ontwerp van twee poli-
tieministers het verdient om
het Staatsblad te bereiken, is
het een bestuurlijk vreemde
zaak dat zo kort na de indie-
ning ervan dezelfde minister
van Justitie het voornemen
schijnt te hebben om het
ontwerp terug te nemen. Het
lijkt erop dat het doek over
de provinciale politie al be-
gint te vallen, nog voor de
Kamer haar oordeel heeft
kunnen geven."
Verbazing bij Mr. H. Rijp-
stra, commissaris van de Ko-
ningin in de provincie Fries-
land, op 6 november bij de
opening van het nieuwe dis-
triktsburo van de Rijkspolitie
in Leeuwarden. De heer
Rijpstra zag een uitweg om
voorlopig uit de problemen
te komen: "Als de provincia-
le politie uit het beeld ver-
dwijnt, zijn we aangewezen
op samenwerking tussen
rijks- en gemeentepolitie. Die
samenwerking brengt ons op
de weg van de nieuwe
politie-organisatie echter
geen stap verder. Het wach-
ten blijft op een nieuwe Poli-
tiewet. Het is ondertussen
wellicht zaak, dat voor- en
tegenstanders van provinciale
politie tot elkaar komen. De
verschillen tussen beide stro-
mingen zijn minder groot
dan men wel eens denkt.
Voorstanders van provinciale
politie menen dat het lokale
nivo zoveel mogelijk in het
beheer moet kunnen partici-
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De officiële ingebruikneming .. \-fr. Rijpstra tekent de

oorkonde.

piëren. Voorstanders van het
gemeentelijk model zijn er
van overtuigd, dat in sommi-
ge gevallen een regionale be-
heersvorm te verkiezen is.
Biedt het tussentijds rapport
van de werkgroep Studie-
projekt Reorganisatie Politie
Groningen geen aankno-
pingspunt?' ,

Over de positie van burge-
meesters in Rijkspolitie-
gemeenten merkte hij op:
"Hoe voelt de burgemeester
zich betrokken bij het poli-
tiegebéuren? Hij moet in-
houd aan zijn funktie kun-
nen geven. Niet alleen door
gezagsverhoudingen en zijn
invloed op het beheer (bij de
Rijkspolitie is die afstand
groter dan bij Gemeentepoli-
tie), maar ook door kennis
van zaken. En die kennis is
in de kleine gemeenten niet
altijd even vanzelfsprekend."

Meedoen om het

meedoen?

Distriktscommandant
D. J. Monsma voelde wel

iets voor een naamsverande-
ring voor zijn distrikt:
"Wij werken in 35 van de 44
gemeenten die de provincie
Friesland telt. We voelen ons
dan ook meer verwant met
de naam van deze provincie
dan met die van de stad
Leeuwarden. Distrikt Fries-
land zou het dus moeten
zijn." Hij hoopte, nu de pe-
riode van bouwen achter de
rug was, dat de staf weer
voor 100% kon werken aan
de steunverlening aan de

De tekst.

landgroepen, de samenwer-
king met Justitie en met de
gemeentelijke politiekorpsen
van Friesland.
Over de belangstelling voor
de politie-organisatie en het
funktioneren van de politie
zei hij: "Die belangstelling is
toe te juichen. Toch meen ik
een waarschuwend geluid te
moeten laten horen. Want
laten we ons niet teveel lei-
den door kretologiën die aan
een modeverschijnsel doen
denken? Politie in Verande-
ring, Voetsurveillance, Auto-
matisering. Het lijken doelen
te zijn die overal en voor ie-
der korps moeten gelden. Ik
vraag me wel eens af of het
niet een meedoen om het
meedoen is geworden.
Studies worden verricht,
(moeilijk leesbare) rapporten
stapelen zich op. Wordt het
niet eens tijd dat we ons
weer gaan bezighouden met
het gebeuren om ons heen?
Wat verwacht de samen-
leving van de politieambte-
naar? Hoe is zijn relatie met
die samenleving? Wat zijn
zijn mogelijkheden? Is hij
voldoende opgeleid en ge-
vormd? Is de sterkte vol-
doende.
Politieke beslissingen dienen
vooraf in de praktijk te wor-
den getoetst. Maar al te vaak
is het voorgekomen dat de
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uitvoerders van die beslissin-
gen, de politie, er zich maar
mee moeten redden. Vaak
ontbreken richtlijnen, perso-
nele en financiële middelen."

Politieweg

Het zes verdiepingen tellende
nieuwe distriktsburo van de
Rij kspolitie in Friesland staat
aan de Holstmeerweg in
Leeuwarden op een steen-
worp van een met een hek
gescheiden terrein van het
hoofdburo van (gemeente-)-
politie in de Friese hoofd-

stad. Korpschef Nienhuis
van de GP Leeuwarden:
"Het zou mij niet verbazen
als de Holstmeerweg binnen-
kort in de volksmond Poli-
tiestraat wordt genoemd.
Misschien wel Politieweg,
waarbij een ieder vrij is de
klemtoon naar eigen goed-
dunken te leggen ... "

r i -tijg e;:::iij! Iwaren e~ ook die spraken
van horizon-vervuiling.
Maar", voegde hij er ge-

ruststellend aan toe, "we
zullen ons voortaan minder
alleen voelen. We weten ons
vanuit het oosten in elk geval
in de rug gedekt ...
Om de kennismaking vol-
ledig en bindend te laten ein-
digen stelde hij hen wijk-
agent Feenstra voor ('moch-
ten jullie problemen
hebben') die met zijn kollega
Bisschop een schilderij aan-
bood waarop beide politie-
buro's handenschuddend
kennismaakten.Handenschuddend.

Hoe de gemeentepolitie de
bouw van het distriktsburo
had ervaren, werd duidelijk
uit het slot van de toespraak
van de commissaris. "Eerst
dachten we dat het laagbouw
zou worden, maar toen het
gebouw ons in hoogte voor-
bijstreefde, gaf dat menigeen

(Foto's Techn. Rech. Groningen)

een lichte schok. Er waren er
die zich - naarmate het ho-
ger werd - afvroegen of bij
de Rijkspolitie de bomen dan
toch tot in de hemel groei-
den. En hoe het dan wel zat
met die surveillanceauto's die
niet meer konden rijden we-
gens gebrek aan benzine. Er

Bekendheid

Leeuwarden weet inmiddels
dat de Rijkspolitie een nieuw
distriktsburo in gebruik heeft
genomen. Daags na de offi-
ciële opening was er van tien
tot vier een open dag voor

ELEKTROTECHNISCH BEDRIJF

~

~
B.V.

Archirnedesweg
Postbus 51
8901 BH Leeuwarden
Tel. 058-13101-

Storingen: 058-151580

Door ons werden verzorgd

de elektrotechnische

installaties voor:

Distriktsbureau Rijkspolitie
Politiebureau gemeente Leeuwarden
Politiebureau gemeente Bergum
Rij kspolitieschool Harlingen

gti installateurs verzorgden de
riolering, de koud- en warm-
watervoorziening, de ventilatie
en de c.v. installatie van het
nieuwe districtsbureau in
leeuwarden.

gti installatietechniek:

vakbekwame en betrouwbare
partners voor alle installatie-
werk en onderhoud.

~

~

gti

installatietechniek
postbus 747

8901 bm leeuwarden

telefoon: 05100-83835
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het publiek. Ze kreeg de-
monstrerende surveillance-
honden te zien, de beredenen
waren er en de mensen van
de Veldpolitie uit Apeldoorn.
Er stonden stands van de
technische- en taktische re-
cherche opgesteld en de
speurhondgeleider en zijn
maat maakten hun opwach-
ting. Er kon in de voorlich-
tingsburo Voorkoming Mis-
drijven om advies worden
gevraagd en de Rijkspolitie
te Water was aanwezig om
de bezoekers in te lichten

over haar werk. Gedurende
vier avonden werden daarna
genodigden van de gemeente-
politie Leeuwarden, brand-
weer, ooll-bemanning, rijks-
verkeersinspektie, f.1.0. 'ers
en anderen ontvangen. Op
vrijdag de l3e (!) november
was er een feestavond voor
de bewoners van het nieuwe
buro met aanhang. In de ga-
rage speelde een zesmans-
orkest en gingen de beentjes
tot na middernacht van de
vloer.

niet van. Kijk je naar
buiten zie je een grote
tuin. Een hele klus voor
Dubbelboer. Een saaie
boel zal het hier nooit
worden. Als de Van
Hoorn schalt is het van
Langhout zaagt men
planken. En anders ver-
telt wel iemand een
mop. Tot grote hilari -
desnoods pikant. De
bouw leek me een hele
Kuur. Als extra werden
op de fundamenten nog
twee verdiepingen gezet:
een provinciale politie-
hoogbouwuitkijkpost?
Je zou je toch PlatteI-
len voor zo'n Toren. Er
zal best goed worden
samengewerkt tussen de
mensen op de groep en
zij die in deze mooie
nieuwe behuizing wer-
ken. Veel plezier in dit
Jan Kredietwaardige ge-
bouw!"

Politiealmanak 1981
pagina 225:

'Wat is hier een van
den Berg werk
verzet ... '

In zijn toespraak na-
mens de groepscom-
mandanten uit Friesland
ging adjudant B. van
der Werff van de groep
Hemelumer Oldeferd in
op de persoonlijke en
funktionele binding van
sommige personeels-
leden met het nieuwe
distriktsburo: "Kom ik
schuchter binnen, zegt
de receptioniste: Wees
niet Bangma-ar bekijk
alles rustig. Dan loop je
daar zo rond en denk
je: Wat is hier toch een
Van den Berg werk ver-
zet. De receptioniste
naar de kosten ge-
vraagd, antwoordt:
Daar weet ik de Bollen

Goed gebekt Maastricht, dat ook deel-
neemt aan processies. Keurig
in de rij, met aangepaste
gelaatstrek, de 'notulen' vast
omklemd, schrijden zij dan
door de Limburgse hoofd-
stad. Majoor Erckens, sinds
enkele maanden ook nog
voorzitter van 'Basilica',
zingt letterlijk en figuurlijk
het hoogste lied. Ook adju-
dant Van de Heuvel is een
zeer gewaardeerd lid van het
koor. Over de zangkwalitei-

ten spreekt onze zegsman __ =======================::!
niet . .. (AWMS)

MAASTRICHT. - Het
hoofd van de Justitiële
Dienst en het plaatsvervan-
gend hoofd buro Algemene
Dienst van de staf distrikt
Maastricht zijn niet op hun
mondje gevallen, dat is be-
kend. Dat ze op geregelde
tijden oefenen om hun
spreekvaardigheid op peil te
houden, zal niet iedereen we-
ten. Zij doen dat in het
kerkkoor 'Basilica' in

GOED BOUWEN
VOOR EEN ZO LAAG

OGELIJKE PRIJS~DAAR
GAAT HET
o •

3AM Kolk & Co is een
a r bouwer. Zowel voor
verba wingen, renovatie en

onoe oud, als voor grote en

zeer grote bouwprojekten.
ZIj beschikken overde kennis

en e werkdisciplines die u

van een modern bouwbedrijf
mag ..erwachten.

~
(t"t"~~

.~, ~~BVkolk&co
Zuidvliet 420,

Postbus 430, 8901 BE Leeuwarden
Telefoon 05100-25349Eerste man in de rij

J. H. A. M. Erckens.
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Staf distrikt Dordt na
20 jaar onder dak
DORDRECHT. - Precies
twintig jaar nadat de eerste
besprekingen over een nieuw
buro voor de staf (en aanver-
wante bedrijven) werden ge-
opend, is het personeel van
het distrikt Dordrecht naar
een gloednieuwe behuizing
getrokken.
Medio november verhuisden
de onderdelen uit de verschil-
lende panden in de stad naar
het nieuwe distriktscentrum
aan de Vissersdijk in Dor-
drecht.

Haastige spoed is zelden
goed, moet de overheid heb-
ben gedacht bij het overzien
van de periode die hieraan
voorafging.
Na besprekingen in '61 werd
aan het eind van de jaren '60
grond aangekocht voor huis-
vesting van de distriktsstaf in
een heel ander deel van de
stad (richting Dubbeldam)
waar houten barakken wer-
den geplaatst voor de
Rijkspolitie. Toen ze klaar
waren, trokken niet de er-
voor in aanmerking komende
bewoners er in, maar een an-
dere overheidsdienst, de be-
lastingen, die kennelijk hoger
op de urgentielijst van Rijks-
gebouwendienst stond. In
twee ouden panden aan de
Buiten Walevest, direkt aan

Halverwege.

Eerste paal.

de Oude Maas (er is wat ge-
sjouwd met vloedplanken),
mocht de RP (voorlopig?!)
een onderkomen zoeken.
In 1971 kwam er een pand
aan de Wolwevershaven be-
schikbaar voor de (uitgebrei-
de) meldkamer, de recherche
en een deel van de admi-
nistratie.
In 1974 verlieten de
belastingambtenaren de ba-
rakken die er eerder voor de
Rijkspolitie waren neergezet.
Alsnog naar de Wieldrechtse
Mijlweg? Nee. Het was het
RP-personeel ter ore geko-
men, dat de belastingdienst
ietwat gehaast uit de barak-
ken was getrokken, omdat
dagelijks giftige gassen van
een fabriek van chemische
produkt en de gebouwen

binnendrongen. Die gassen
waren niet zo erg gezond
voor de belastingambtena-
ren, had de Rijksgeneeskun-
dige Dienst vastgesteld. Er
gingen bij de RP stemmen
op van mensen die evenmin
voelden voor een versnelde
dood.

Het distrikt Dordrecht bleef
dus zitten waar het - te
krap - zat. Er werd op-

nieuw ruimte gezocht en ge-
vonden op het Achterom in
een kantoorflat waar een eta-
ge werd afgehuurd. Later
kreeg men er de beschikking
over een deel van nog een
etage.
In 1975 deden in Dordrecht
geruchten de ronde, dat de
overheid grond had aange-
kocht voor de bouw van een

nieuw Huis van Bewaring
aan de Vissersdijk.
Reorganisatieplannen binnen
het gevangeniswezen hadden
tot gevolg, dat er van die
nieuwbouwplannen niets te-
recht kwam. Dit leek de kans
voor de Rijkspolitie. Ze had
wel belangstelling voor het
kaveltje om er te bouwen.
Na nog eens drie jaar en na
een bezoekje dat de
sekretaris-generaal van het
ministerie van Justitie en het
hoofd van de Direktie Politie
in 1978 aan Dordt brachten
was echt duidelijk in welke
behoeftige omstandigheden
het distrikt Dordrecht haar
werk moest doen.
In maart 1980 ging de eerste
paal voor een nieuw gebouw
de grond in. (JvD)

~ .. ~

f"'V~
.~

Vrijwel gereed. (Foto's Techn. Recherche)

Politie-te-water

LEEUWARDEN. - Tot in
het middel in het water, z'n
handen graaiend naar de pet
die hij bij de duik in het
kroos was kwijtgeraakt, keek
wachtmeester J. C. Leijstra
de dolle merrie na die met
haar sulky achter zich aan
op het begin van de renbaan
afstormde. Daar raakte ze
verstrikt in de teugels en
kwam ze enigszins tot rust.

Het publiek vermaakte zich
daarna opperbest met de

druipende veldwachter die
met klotsende passen van het
toneel verdween.
Het was tijdens de
kortebaan-races in Scharne-
goutum allemaal volgens het
boekje gegaan. Tot een uur
of vier. Toen kreeg Jacque-
lien het op haar heupen. Ze
verloor haar pikeur en raas-
de op de twee RP'ers af die
langs de baanafzetting kuier-
den. Ypma zag het dreigende
gevaar; hij sprong achter de
afzetting. Voor Leijstra rest-
te maar een uitweg: de sloot.

(PB)
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Ing. Van West, hoofd PTD, bij afscheid:

,Als je eerst koopt en dan kijkt,

zit je dikwijls fout'

DELFf. - Op 14 oktober
heerste er in een deel van het
komplex van de Politie Tech-
nische Dienst niet de gebrui-
kelijke rumoerigheid van af
en aan rijdende voertuigen
en bezige monteurs.
De werkplaats lag er gepoetst
en geboend bij. In de versier-
de hal stonden verschillende
auto's bij het korps Rijks-
politie in gebruik, in slag-
orde opgesteld. Buiten klon-
ken muzikale geluiden van
de Delftse Politiekapel. Op
die dag nam het hoofd van
de Dienst afscheid van zijn
ambtelijke loopbaan.

DV
bank
NV ONDERLINGE

VOORZORG VAN 1894

bank voor ambtenaren

Het was voor de tweede
maal dat hij zich liet uit-
wuiven. In 1971 al nam hij
als overste afscheid van de
landmacht. Hij onderging
zijn tweede afscheid met ge-
mengde gevoelens.

"De PTD betekende veel
voor me", bekent hij een
maand later. De man die het
korps Rijkspolitie adviseerde
op het punt van voertuigen,
zag in de periode van 1971
tot 1979 het aantal verreden
kilometers toenemen van
veertig tot honderd miljoen.
Hij was goed voor de aan-

Zonnehof 1
Amersfoort
tel. 033 - 64 49 22
(na 18.00 uur
033·17266)

PERSOONLIJKE LENINGEN
Snel en diskreet voor (semi) overheidspersoneel in
vaste dienst tegen rente beneden de wettelijke tarie·
ven. Tussentijdse verhoging en/of overname elders
lopende verplichtingen mogelijk (hieraan kunnen
kosten zijn verbonden). Kontant geld. Kwijtschelding
bij overlijden tot max. f 20.000,-.
ENKELE VOORBEELDEN"

PERSOONLIJKE LENINGEN
Netto in Maandelijkse aflossing
handen 24 mnd. 48 mnd. 6Omnd.
I 5.000,- 1253,- 1148,- 1127,-
I 8.000,- 1400,- 1232,- 1198,-
110.000,- 1498,- 1288,- 1247,-
112.000,- 1597,- 1345,- 1295,-
115.000,- 1745,- 1430,- 1365,-
120.000,- 1985,' 1570,- 1488,-

DOORLOPEND KREDIET
Ltrniet- rente- maandtermijn Theor. looptijd
bedrag percent. p. mnd. incl. rente in mnd.
I 5.000,- 1,5% 1100,- 94
I 8.000,- 1,4% 1160,' 87
110.000,. 1,4% 1200,- 87
115.000,. 1,35% 1300,. 84
122.000,. 1,3% 1440,- 82
130.000,. 1,2% 1600,' 77

• WIjzIgingen voorbehouden. Andere bedragen rnoçetljk.

Bel bovenstaand nummer of schrijf (zonder postzegel) naar O.V. Bank,
antwoordnummer 173, 3800 VB Amersfoort en u ontvangt vrijblijvend
documentatie met uitgebreide tabel.
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Startaccu's met seleen
- maximale bedrijfszekerheid

- kompleet programma

- onderhoudsvrij

.oop van tachtig tot hon-
derd auto's per maand. Hij
bemoeide zich daadwerkelijk
met een betere bescherming
van de ME'ers in hun voer-
:uigen. Zag de Rijkspolitie
overgaan van de kever, via
de Fiat 127 naar de Volvo en
deed suggesties en aanbeve-
lingen voor de voertuigen
van volgerij en arrestatie-
eenheden.
Aanbevelingen die in eigen
werkplaatsen werden gereali-I eerd. Een man die door zijn
praktische wijze van denken

I
en van werken wel eens in

.onflikt kwam met de 'man-

achter-het-buro'. Hij legt uit:

"Neem nou de aankoop van
een doodgewone
surveillance-auto. Wat weegt
bij de beslissing over het
merk en type auto dat moet
worden aangekocht het
zwaarst? Volgens mij is dat
de mening van de gebruiker,
de surveillant. Als de politie-

man met de auto op pad
wordt gestuurd, is een eerste
vereiste dat hij goed zit. Ik
denk daarom dat het pakket
van eisen van de gebruiker
voor een groot deel bepalend
moet zijn voor de aanschaf.

Zoals de situatie nu is, kijkt
men naar mijn smaak teveel
naar de centen en vraagt
men te weinig naar de eisen.
Als je eerst koopt en dan
kijkt, zit je naar mijn me-
ning fout."

Iets anders wat hem bezig
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hield en waar hij ook nu nog
niet over is uitgesproken, is
de wijze waarop het perso-
neel met de voertuigen leert
om te gaan. Een proces dat
volgens hem resulteerde in
overuren voor het personeel
van de zeven PTD-
werkplaatsen en twee een-
mansposten. "Dat lessen
moet op de verkeersschool
gebeuren", vindt hij.
"Met alle voertuigen, dus
ook met de shorelands. Daar
weten ze de mogelijkheden
van een snelle BMW en van
de beperkingen van een ge-
pantserd voertuig."

Risiko's

Er was veel belangstelling
voor zijn afscheid. Zowel uit
het bedrijfsleven waarmee hij
- namens de overheid -
zaken deed, als uit de ambte-
lijke wereld. Een vertegen-
woordiging van de RP-
korpsleiding heeft hij gemist
en dat Z!L hem wel wat
dwars: "Een beetje interesse
voor het afscheid van het
hoofd van een dienst waar-
van de werkzaamheden voor
95070 ten goede komen

van het korps, had ik wel op
prijs gesteld. Ik heb vaak ri-
siko's genomen om te zorgen
dat het korps kon blijven rij-
den. Als ik gewoon had ge-
daan wat ambtelijk mogelijk
was, was daarvan minder te-
rechtgekomen. "

~
Van West is voorlopig nog
bezig met een inhaalmanoeu-
vre van wat is blijven liggen.
Er is nog te lezen en er lig-

~ I gen klokken die gerepareerd
moeten worden. Hij heeft
een aanbieding gehad om in
België te adviseren bij de be-
veiliging van auto's bij de
overheid. "In het land van
de blinden is éénoog koning,
dat blijkt wel weer. Heb ik
nou zoveel verstand? Ik ge-
loof het niet. Ik heb een be-
perkte basiskennis en voor
de rest weet ik waar ik de in-
formatie moet zoeken.
En ... ik ben een techneut."

(AH)

Er stond ook een zuinig

surveillance-voertuig tussen

de kollektie aura's.

(Foto's Techn. Recherche)

A modem Televlilon Studio and crime IC.". room. IJ I /I. I~'A L
~rovld. U.xlbl1 Ir.inlllliJ IUClp<:lr1 "':'~~f1 I' "r

igh traininG Oblee.llV'eS el the FBI (~~',,!U:."~_ ~.:-
~ ~..• --;. .-

V.kJ, ~ dJf.kl, ';; ..,_.

f..p.~~~~

Á4~v,,-d.<t~li
C-. 0....,..L'6[<>-' ~ ~~
~~ ~'--:7 0 ~

~/~~ ~

~

Abonnee

DOKKUM. - Het RP-
magazine zoekt eens per
maand zijn weg naar vele
adressen. In binnen- en
buitenland, zoals politieman

~

Snelheidskontrole

Bij een snelheidskontrole in Lemmer werden
190 auto's gekontroleerd Deze hielden zich
allemaal aan de toegestane snelheid

Het echtpaar Van West onderwerp van muzikale hulde.

Fries nieuws

dp ::::::.::_

Gerard in Amerika ontdekte.
Van de onverwachte ont-
moeting tijdens een bezoek
aan de FBI-Akademy deed
hij verslag aan de familie
Brouwer (van Schaafsma en
Brouwer).

Uit het Streekblad voor Zuid-Friesland:
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Politie heeft nu

14 luchtwaarnemers

ZESTIENHOVEN. - Op 14
oktober is er een eind geko-
men aan de gelegenheids-
luchtwaarneming van de po-
litie. Op die dag namelijk
werd aan veertien politie-
mensen een diploma en een
wing uitgereikt waarmee de
beroepsluchtwaarneming een
intrede bij de politie heeft
gedaan. Zes waarnemers van
de Rijkspolitie zijn inmiddels
ingedeeld bij de Dienst
Luchtvaart der Rijkspolitie.
Acht kollega's van de
gemeentepolitie Rotterdam
zullen op Zestienhoven
opstappen als vliegtuigen van
de rijkspolitie boven het be-
wakingsgebied van de politie
van de Maasstad gaan pa-
trouilleren. De diploma-
uitreiking en het opspelden
van de wing vond plaats in

het hoofdgebouw van het
vliegveld Zestienhoven in
Rotterdam. De 'prijzen' wer-
den uitgereikt door hoofd-
commissaris A. Vermeij van
de OP Rotterdam en de alge-
meen inspekteur van het
korps Rijkspolitie, generaal
P. J. Platte!.

De OP-waarnemers

J. Arends, A. H. van de

Male, C. J. M. Martens,

A. B. Verhulp, W. Verweij,

H. A. Verzijl, O. B. J. Wijs

en T. Zijlstra. De RP'ers

met de wing zijn J. K. Ha-
melink, F. C. Kanters,

J. Linschoten, J. Malenstein,

C. Raaphorst en R. D.

Schouten.

De Wring).

Een zaak met

een luchtje

ALKMAAR. - Op het
groepsburo in Medemblik
meldden zich twee ambtena-
ren van de Algemene Inspek-
tie Dienst. Ze hadden ge-
hoord dat op een veehou-
dersbedrijf in Zwaagdijk ver-
boden dierengeneesmiddelen
werden gebruikt. Hun in-
formatie was hard genoeg
om er eens een kijkje te gaan
nemen.
Op de groep was bekend dat
het bedrijf gerund werd door
een potige vrouwen haar
zoon Joep. Deze zoon Joep
was niet een van de gemak-
kelijksten. Bij een eerder
onderzoekje op verdenking
van drugbezit, hadden
politiemensen al eens met
hem liggen rollen.

Tot verbazing van de ambte-
naren had Joep er in het ge-
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heel geen moeite mee, als ze
eens bij hem thuis gingen
kijken. Ze zouden niets vin-
den, meede hij. Maar toen
een kast in de gang werd
opengetrokken, was het met-
een prijs! De potjes en de
flesjes werden keurig in een
tas gedeponeerd om de in-
houd deskundig te laten on-
derzoeken. De moeder van
Joep was het met die plan-
nen niet eens. Een trap tegen
de tas deed enkele flesjes
voortijdig sneuvelen. Opper
Cees en wachtmeester Bart
konden het niet zo erg eens
zijn met het optreden van
moeder en verwijderden haar
uit de gang.

"Kom niet aan m'n
moeder!", moet Joep ge-
dacht hebben. Hij maakte
priemende bewegingen met
een hooivork in de richting
van Bart die wel achteruit
moest. Cees zag zijn maat in
het nauw en sprong op Joep.

Al Plattel, He Vermeij en de gediplomeerde RP'ers.

Hij zag kans hem de hooi-
'ork te ontfutselen. Joep
nam daarop de benen.
Toen de politiemannen later
terugkeerden om Joep mee
te nemen, verkeerde hij in al-
le staten tussen de pinken in
het weiland. Daarom werd
enige assistentie ingeroepen

Op het groepsburo keek men
wat vreemd op toen daar het
stinkende spul aankwam. In
een mestgeur (die nog dagen
in het gebouw is blijven han-
gen) is ' Joepie de Poepie'
met enige gestrengheid
ondervraagd. . . (MJdL)

werden niet vergeten. Joep
bleek verkeerd te hebben ge-
dacht met het idee dat de

politie geen vuile handen aan
hem wilde maken. Cees, in
een smetteloos wit overhemd
dook naar de benen van
Joep en ook de andere
RP'ers staken de nog schone
handen uit de mouwen. Het
werd een glibberige worste-
ling, waarbij Joep uiteraard
het onderspit delfde.

van omliggende groepen.
Joep bekeek eens wat er om
hem heen gebeurde en dacht

toen kennelijk" Wie niet
terk (genoeg) is, moet slim

zijn". Doodgemoedereerd
wandelde hij door de mest-
hoop. En of dat nog niet ge-
noeg was, smeerde hij zich
ook nog eens van boven tot
onder in met koeiestront.

Zelfs zijn gezicht en haren
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Peggy haal de Pers

Wachtmeester Peggy

Roeteling-Perger.

gedragen dat in een huis-aan-
huis blad in de regio een
plaatsje had gekregen.

(AWMS)

MAASTRICHT. - De
groep Bom telt onder haar
personeelsleden een wacht-
meester die de laatste tijd
meer dan eens de pers haalt.

Nog niet zo lang geleden
werd ze in 'De Limburger'
genoemd als winnares van
een prijs bij een spelletje
waarbij het de bedoeling is
om aan de hand van oude
foto's prominente streek-
figuren te herkennen. Eerder
was aan haar een gedicht op-

V LUC H TIG 150

Ik liep agente peggy voorbij
met haar charme bij't voorname
en wat de politie-mánnen sámen
in Bom niet hebben heeft zij ! .•
Dit voorrecht is haar beschoren,
zij is er ook niet mee geboren !.

Het is maar even dat U het weet:
zij draagt uit de nieuwe school
h~~~alther P 5 politie-pistool
dat te breed in vrouwenhand heet.
Naar ••• zeer handzaam en zacht
'heeft peggy het in haar macht ! •.

october 1981.

Buro te koop

(Foto Techn. Rech.)

LEIDERDORP . - Eind ok-
tober kwamen de mensen
van het groepsburo in Wate-

. ringen plotseling tot de ont-

dekking dat hun buro te
koop stond. Tumult alom,
want niemand wist hoe het
bord van makelaar De Haan
er kwam. Uiteindelijk heeft
men het er maar op gehou-
den dat kwajongens het bord
er hebben neergezet. Het
heeft er een dagje gestaan.
Kopers zijn er niet geweest.

(ThS)

kort
&klein

gelezen

• Er heerst groeiende wre-
vel onder de Veldpolitie van
de Rijkspolitie, omdat de be-
lofte tot uitbreiding van het
personeel nog steeds niet is
ingelost. Zo kan de stroperij
onder groot wild bijna niet
meer bestreden worden.

(Volkskr.)

• Per 1 juli a.s. kunnen
bekeuringen worden betaald
met betaalkaart of bankgiro-
kaart. (AD)

• Er is een nieuwe politie-
kogel voorgesteld. Het nieu-
we projektiel heeft een stop-
pende werking, maar veroor-
zaakt minder verwondingen
dan de eerder voorgestelde
stopkogel. (Volkskr.)

• De artsenorganisatie
KNMG heeft besloten dat --
haar leden aan de politie
geen gegevens meer moeten
verstrekken over patiënten
die bij verkeersongevallen ge-
wond zijn geraakt. Zij willen

daarmee voorkomen dat de
gegevens die zij als hulp-
verlener ontvangen, worden
gebruiktvoor opsporings-
aktiviteiten. (Telegraaf)

• De parkeerkontroleurs
zijn niet van plan een pet
met een zwart-witte blokrand
te gaan dragen. "We gaan
niet als clowns de straat .
op." (Parool)

• De Luchthavenpolitie
van Schiphol is toegelaten
tot de IPA. Het Spoorweg-
politiepersoneel kon eerder al
lid worden van deze inter-
nationale politieorganisatie.

(AD)

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.

• Er zijn nog 92 opper-
wachtmeestersfunkties
vakant. (brief Al)

• HIP Jan Hoogstraten
van de OP Rotterdam: "Het
eigen belang wordt bij de po-
litie hoger ingeschat dan het
algemeen belang. Als je ziet
wie het bij de politie voor
het zeggen hebben, sta je
nog verbaasd dat er vrij snel
wordt veranderd. Daar hoort
dan bij, dat mensen die al
twintig, dertig jaar in de lei-
ding zitten, pas nu horen dat
ze het niet goed doen." (AD)
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• Oud-sekretaris-generaal
bij het ministerie van Justi-
tie, thans lid van de Raad
van State mr. A. Mulder wil
verkeersovertredingen uit het
strafrecht halen. Hij wil ze
als 'partij in een konflikt'
door de kantonrechter laten
behandelen. Dat maakt het
mogelijk de boetes auto-
matisch van bank- of giro-
rekening af te laten
schrijven. (AD)

• Leden van de Haagse
raadskommissie voor o.a.
politieaangelegenheden heb-
ben, vergezeld door h.c.
Peijster en burgemeester
Schols, een bezoek gebracht
aan de Londense politie. Ze
vinden dat opnieuw bekeken
moet worden of een deel van
de politie (bijv. de wijk-
agent) kan worden ont-
wapend. (Haagse Crt.).

• Het aantal 'opper-
plaatsen' waarvoor een vaka-
ture openstaat is terug-
gelopen tot ruim honderd.

(Al)
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Post Lobith RPtW

deed het zelf

NIJMEGEN. - "De erva-
ring heeft inmiddels wel ge-
leerd, dat als je langs de ge-
bruikelijke weg aan een goed
onderkomen wilt komen, je
soms lang moet wachten. Er
zijn zoveel instanties die
daarbij een vinger in de pap
hebben, dat je op een soepe-
le en snelle medewerking niet
moet rekenen.
Kollega J. Kuipers, comman-
dant van de post Lobith van
de Rijkspolitie te Water en
z'n zes andere RP'ers heb-
ben daarom niet alleen het
initiatief genomen, maar ook
de schilders kwast en de be-
hangstoffer voor de dag ge-
haaid om de post behoorlijk
onder dak te brengen. Ze zit-
ten nu op de Europakade,
oog in oog met het publiek
dat zij geacht worden te be-
dienen.
De nog jonge post begon

, ,

ilIlfern: -:info intern -
~-~. .. - -, ","'. """'" '"

Overzicht na de opening.

acht jaar geleden met een
buro-aan-huis bij de post-
commandant. Vier jaar later
kon Lobith bij de douane in-
trekken. Maar zelfs bewo-
ners van Lobith hadden
moeite de schippers de weg
naar de kantoorruimte van
de RPtW te wijzen ...
Er ontstond brand in het be-
lastinggebouw en de douane
kreeg nu zelf de ruimte-
problemen. Wat te doen.
Opnieuw een buro-aan-huis

Reserve RijkspoHtie

»»»
Aktie in je vrije tijd!

Op zoek naar

reservisten

NIJMEGEN. - Onder het
motto ' Reserve- Rij kspolitie-
Aktie in je vrije tijd' startte
begin oktober de regio Lie-
mers van het distrikt Nij-
megen een kampagne om re-
servisten te werven.
Vrijwilligers bouwden de
stand, die de aandacht van
belangstellenden moest krij-
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I bij de postcommandant in
Zevenaar?
Op dat moment kwam Kui-
pers er achter, dat er een
.antoorpand aan de Europa-
.adeleeg kwam. Tijd is

geld, gold vanaf dat moment
voor opper Kuipers en z'n
mannen. Op tijd huurde
Rijksgebouwendienst het
pand. Maar geld voor de in-
richting en de noodzakelijke
verf- en behangbeurt was er
niet. De materieelbeheerder

telde f 500,- ter beschik-
'ing. Maar met zo'n bedrag

doet zelfs de RPtW in Lo-
bith in deze dure tijden niet
zoveel. Ze bleken er echter

niet voor één gat te vinden.
Er werd vloerbedekking ver-
ierd en er was zelfs een

overheidsinstantie die kan-

toormeubilair ter beschikking
stelde. Gewapend met
schuurpapier, muurvuIler,
plamuurmes, verfkwast en
rollen behang bestormden de
zeven RPtW'ers (deels in
diensttijd, deels in eigen tijd)
plafond, muren, deuren en
raamkozijnen.
Het pand stond er na ruim
een maand fris bij, toen het
door distriktscommandant
Bär uit Nijmegen, nauwlet-

tend gevolgd door belangstel-
lenden van andere overheids-
diensten als douane, mare-
chaussee, gemeente en
kollega-RP'ers van 'het ei-
land' en van andere bedrij-
ven aan de kade in gebruik
werd gesteld.

"Ze hebben ons wel eens
verweten, dat we gek waren
door al het werk aan het bu-
ro zelf te doen. Misschien is
dat ook wel zo. Maar voor-
lopig zitten we hier goed.
Der schipper weet ons hier al
aardig te vin del!:.-''

Kuipers heeft nog één wens.
Een personeelsuitbreiding tot
elf man, zodat het mogelijk
wordt om van 7 tot 23 uur te
varen en het buro overdag
open te hebben. De
RPtW'ers zien geen kans om
ook nog dat probleem op
korte termijn zelf op te los-
sen. (AH)

en in de groepsburo's in 's
Heerenberg en Didam. Voor
de a tie toonden zowel de
regionale pers als radio Oost
belangstelling. Het resultaat
na drie dagen was een aantal
van 32 gegadigden. Buro
Voorlichting van de Algeme-
ne Inspektie heeft inmiddels
toegezegd dat er zal worden
gewerkt aan een viertal wer-

. vingsstands voor de reserve-
Rijkspolitie, die in 1982 be-
schikbaar moeten zijn. De
sticker met de aanmoediging
,Aktie in je vrije tijd!' is al

gereed.

(AHR)

gen, achtereenvolgens op in
het gemeentehuis van Lobith

Seem notitie ...
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kleuren.

Justitia del Sol

MAASTRICHT. - Onder
het toeziende oog van de
Maastrichtse bisschoppen
heeft de Justitiële Dienst van
het distrikt Maastricht bezit
genomen van een zonnig
onderkomen. Het pand op
de hoek van de Wilhelmina-
singel boven passage-buro

moest werken, heeft ook
haar doka en werkruimte ge-
kregen. Hoe zat het ook al
weer met die samenvoeging
van Maastricht en Roer-

Onder het toeziende oog.

mond. Die is voorlopig uit-
gesteld . . . (AWMS)

(Foto's Techn. Rech.)

Solair biedt sinds begin ok-
tober onderdak aan de gehe-
le dienst.
Als gevolg van de verhuizing
moeten alle centrale diensten
van de staf verkassen, Er is
een nieuwe telefooncentrale
aangebracht en ook de meld-
kamer moest ergens anders
worden ondergebracht. De
technische recherche, die tot
oktober vanuit Roermond

--

"NOWA" RODACO
Oosterhavenkade 44-46

3134 NW VLAARDINGE

Tel. 010·34 46 02

voor:

• Markering van Politievoertuigen

• Uniek bedrijf voor schade-auto's

• Reparatie in rekordtijd

• Takelwagen dag en nacht beschikbaarPOLITIEREGENJASSEN

VERKEERSJASSE

in wit en

oranje fluor

voor dames

en heren

Ook voor alleen plaatwerk zijn wij uw

aangewezen adres.

Besparing van kosten en tijd.

Belangrijk voor u en ons.

Meer dan 1000 m2 bedrijfsruimte.

Spuiten en drogen in een stofvrije

cabine met gebruik van uitsluitend

originele fabriekslakken .

Ook voor het moffelen van allerhande

objecten geven wij u gaarne

prijsopgave.

MOTORKLEDING

FLUORESCERENDE

VESTEN!

'KLAAR-OVER JASJES

MOTORJEKKERS

in wit en zwart

Prima referenties

Absoluut

water- en winddicht

Ijzersterk

RODACO B.V. - RADARSTRAAT 10
CAPELLE aid IJSSEL (west)

Telefoon 010-506533 - 501457 privé
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Maastrichtse

voetballers in

Bremen

MAASTRICHT. - Van 6
tot 9 oktober was een af-
vaardiging van het
veteranenelftal van de
Maastrichtse afdeling van de
RPSZ te gast bij het 12e
Polizeirevier van de West-
duitse stad Bremen, om deel
te nemen aan het 'Fuszball-
Rheinfeld Turnier' . Tot da-
verende suksessen is het voor
onze zuidelijke kollega's niet
gekomen. Maar gezellig was
het wel en daarom gaan ze
volgend jaar weer. Het zag
er aanvankelijk naar uit, dat
de 'kollega's-op-voetbal-
leeftijd' hoge ogen zouden
gooien. Op verkleinde grind-

Rekord deelname

badminton Breda

BREDA. - Bij de voor de
zesde maal georganiseerde
kampioenschappen badmin-
ton in het distrikt Breda is
Elly Aarts uit Hoeven (da-
mes) als eerste geëindigd.
Toon van Osta uit Oud
Gastel eindigde in het heren-
enkelspel op de eerste plaats
en bij het herendubbel won-
nen Jan Foppen (Teteringen)
en Wijnand Bouman
(Terheijden).

Aan het toernooi dat in ' De
Vijfsprong' in Rucphen werd
gehouden, nam een rekord-
aantal van 31 spelers deel.

(SGMW)

Het team: Ti/mans, Moens, Dil/erna, Ridder, Heijnen,

Janssen en Schuttelaar.

velden met een mini-team
(een doelman en ijf veldspe-
lers) bestreden de twaalf
deelnemende ploegen elkaar.
De wedstrijd tegen de politie
van Delmenhorst werd met
3-1 gewonnen en die tegen
de Bereitschaftspolizei van
Bremen met 3-2. Langs de

lijn werden de Limburgers al

als kanshebbers voor de
eindoverwinning aangemerkt.
Daarna bleek de konditie in
ernstige mate tekort te schie-
ten. Er kwamen twee ver-
liespartijen op het skore-
bord. Maastricht eindigde op
de zesde plaats. (A WMS)

Zaalvoetballers

Middelburg winnen

in Etten-Leur

MIDDELBURG. - Het
zaal voetbaltoernooi dat jaar-
lijks door de gemeentepolitie
van Etten-Leur wordt ge-
organiseerd, is deze keer ge-
wonnen door de RPSV Luc-
tor Middelburg. Aan de
strijd om de 'Wethouder De
Bruijn- Wisselbeker' namen
zeven teams deel. De beslis-
singswedstrijd ging tussen de
Zeeuwen en de gempo Til-
burg die vorig jaar beslag op
de beker wist te leggen. De
.RP' ers wonnen de wedstrijd
met 3-2. Tweede werd dus
GP-Tilburg en derde het RP-
distrikt Breda. (JLFM)
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De Goede en

De Weerd beste

zeilers bij RP

DRa TE . - De RP'ers
De Goede (Goederede) en De
Weerd (Leeuwarden) bleken
de beste zeilers van de
Rijkspolitie van het seizoen
1981. Aan de wedstrijden in

april, mei en augustus namen

in totaal 106 equipes deel,
waarvan 57 in de A-klasse en
49 in de B-klasse.
De eindstand in de A-klasse:
I. De Goede (Goederede), 8
pt., 2. Kuppens (Maastricht),
23.7 pt., 3. Beelen (Luva),
24.4 pt.

B-klasse: I. De Weerd
(Leeuwarden, 3 pt., 2. Zon-
dervan (Egrnond), 6 pt., 3.
Verbeek ( unspeet), 43.7 pt.
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25 jaar zeilen

met de Rijkspolitie

In het voorjaar van 1957
nam de toenmalige groeps-
commandant van Muiden,
adjudant Terpstra, het initia-
tief voor de organisatie van
zeilwedstrijden voor de
Rijkspolitie. Er zou door
liefhebbers uit het voor-
malige ressort Amsterdam
(RSDA, RSODU en RP-
Alkmaar) op de Loosdrecht-
se plassen gezeild worden in
de 16 m' klasse. Het in-
schrijfgeld bedroeg die eerste
keer f 7,50 per equipe ...
De eerste jaren was de op-
komst niet zo groot bij de
drie wedstrijden die jaarlijks
(buiten het hoogseizoen)

;;;;;;~~~ ~-

..•..•....-

werden gezeild. Het bleef bij
8 tot 15 boten per keer.
Soms kwam bij de organisa-
tor wel eens het idee op om
er maar mee te stoppen.
Maar ja. Het was een erg in-
tiem ploegje, dat met het
mes op tafel om de prijzen
(schemerlampjes, soepkom-
men e.d.) streed. Hoewel de
andere RP-spomerenigingen
aanvankelijk wat sceptisch
tegenover de zeilspon ston-
den, toonden ze allengs meer
belangstelling. Amsterdam,
Utrecht en Alkmaar kwamen
zelfs met een bijdrage in de
kosten.
In 1960 kregen de organisa-

\
/\
/\
~\

.••.......•..•••....

-

korps Rijkspolitie

toren bezoek van de toen-
malige hoofdinspekteur
Vestering (Hilversum). Hij,
zelf een verwoed zeiler,
kwam met het plan om
teamwedstrijden te houden
tussen de GP Hilversum, de
RPtW en een team van de
beste zeilers van de land-
dienst van de RP uit het res-
sort Amsterdam. Het plan
sloeg aan.
Direkteur Dwarshuis van de
jachthaven 'Ottenhome'
bleek bereid een wisselbeker
ter beschikking te stellen. De
beker is inmiddels definitief
door de Alkmaarders gewon-
nen, maar de trial wordt nog
ieder jaar gezeild. In 1975

organiseerde de jubilerende
P.S.V. Hilversum de natio-
nale zeilkampioenschappen
voor de politie. Winnaars
werden de RP'ers Bergsma
en Nooitgedacht van de RP-
groep Schagen.
Door de komst van vele jon-
geren bij de politie is de
belangstelling voor de ge-
organiseerde zeilsport bij de
Rijkspolitie weer toegeno-
men. Tachtig boten in de
wedstrijden in een A- en een
B-klasse is een normale zaak.
Het gaat bij de Rijkspolitie-
zeilvereniging voor de wind.

(F. Bergsma.
Hij zeilde al 25 jaar mee,

red.).

de RP-sportvereniging om
voor het evenement finan-
cieel bij te springen. Amster-
dam, Alkmaar, Apeldoorn
en Utrecht hebben inmiddels
steun toegezegd. In januari
a.s. hoopt het organiserende
komité met afgeronde plan-
nen te komen. (JWB)

Jubileum-

zeiltoernooi 1982

DRONTEN. - Op 24 en 25
september 1982 hoopt de
zeilvereniging van de
Rijkspolitie (te land) haar
25-jarig bestaan met een
tweedaags zeiltoernooi te vie-
ren. Voor die gelegenheid
zullen leden van rij kspolitie,
gemeentelijke politiekorpsen
en de marechaussee worden
uitgenodigd. De wedstrijden
vinden plaats op de Loos-
drechtse plassen. Start en
finish bij de Koninklijke
Watersportvereniging Loos-
drecht. Er wordt viermaal
gestart. De gehuurde boten
worden na loting ter beschik-
king gesteld. Voor nacht-
akkommodatie van de (maxi-
maal 200 equipes plus aan-
hang) is een beroep gedaan
op de legerplaats Crailoo. De
deelnemers krijgen een gezel-
lige avond aangeboden en
een ontbijt. Over de kosten
kan het organisatiekomité
nog niet definitief zijn. Men
hoopt met een eigen bijdrage
van f 150,- per equipe uit
te komen. Men heeft inmid-
dels een verzoek gedaan aan

Schouwen-Duiveland

wint

'A. M. Haers-Trofee'

MIDDELBURG. - Het
team van de Rijkspolitie op
Schouwen-Duiveland is dit
jaar winnaar geworden van
de 'A. M. Haers-Trofee' .

Het distrikts-volleybal-
toernooi werd voor de derde
maal gehouden en in de
sporthal 'De Veerhoek' in
Oostburg gespeeld.
Er namen acht teams aan
deel. Het is de bedoeling dat
het toernooi volgend jaar in
Middelburg wordt gehouden.

Eindstand: 1. Schouwen-
Duiveland, 2. Tholen,
3. Oost-Zeeuws Vlaanderen.

(JLFM)
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•
Reacties van lezers op de

inhoud van RP-Magazine

kunnen worden ingezonden

aan:

Eindredactie RP-Magazine.

Postbus 120.

szzo AC 8ennekom.

Hoe korter en bondiger uw

brief. des te groter de

kans op plaatsing.

POSTBUS 120

6720 AC

BENNEKOM

Militair en zijn proces-verbaalVerbaliseringsbeleid
Overtredingen
In het septembernummer van het RPm
nam u een publikatie op rond het thema
'Funktioneel Verbaliseringsbeleid Over-
tredingen'. Dit thema is binnen de groep
Raamsdonk ter sprake gebracht en heeft
tot de volgende konklusie geleid:
- het beleid ten aanzien van de politie
dient er een te zijn dat herkenbaar is op
landelijk, regionaal én plaatselijk nivo.
Daarbij moet dat beleid op de lagere IlÎ-

vo's steeds duidelijker herkenbaar zijn
als 'gedragen' door bestuur en justitie;
- er moet rekening gehouden worden
met de belangen die bij de beleidsbepa-
ling gediend moeten worden. De be-
leidsvormen moeten aan elkaar getoetst
worden. Praktische politie-ervaring
moet van invloed zijn;
- de taktische uitvoering van het beleid
dient te liggen bij de politie. Een verant-
woording van die uitvoering naar het
'beleid' mag niet als drempel werken;
- de politieman moet het eigen optre-
den ondergeschikt weten te maken aan
beleidsuitvoering binnen eigen groep of
korps. Dat houdt in: minder vaak zelf
uitmaken wat en/of hoe zijn optreden
zal zijn bij een overtreding;
- een goede informatie naar en van al-
len die het beleid bepalen en de mensen

Als de politie een proces-verbaal heeft
opgemaakt tegen een militair, gaat als
regel een afschrift ervan naar zijn com-
mandant. Meestal komen deze stukken
dan terecht bij de commandant van de
kazerne waar betrokkene gelegerd is.
Vaak blijkt dan dat in het proces-
verbaal niet vermeld is, tot welk onder-
deel de betreffende militair behoort. De
kazernecommandant moet dat dan laten
uitzoeken en dat levert in de praktijk
nogal wat problemen op.
In een grote kazerne, zoals bij ons met
zo'n 3000 man, moet er nogal wat
speurwerk worden verricht om de man
of vrouw te vinden. Dit kan worden
voorkomen door in het proces-verbaal
ook het onderdeel (kompagnie of batal-
jon) van de militair te vermelden.
Met deze medewerking zullen vele van
mijn kollega's gebaat zijn.

die dat beleid uitvoeren lijkt ons onont-
beerlijk.
De leden van de groep Raamsdonk spre-
ken de wens uit, dat het beleid duidelijk
herkenbaar zal worden in de uitvoering
van de dagelijkse politiepraktijk.
We oordeelden het nuttig te laten we-
ten, dat publikaties in ons RP-magazine
de blik op het funktioneren van de poli-
tie kan doen verruimen.

A. J. C. Koster,
Majoor der Jagers

C-Stafcie Kazernecommando
Oranjekazerne
Schaarsbergen.

amens de groep,
J. H. Reimus,

Raamsdonkveer .

CA~CHURAPPARATUUR I
~

Voor het vangen en verdoven van wilde. wild
geworden of moeilijk te benaderen dieren.

v c: C I N 1 _

f)i
Short range projector (Pistool) Voor schietafstanden van 10 tot 12 meter

Long range projector (Koolzuurgasgeweer)Voor schietafstanden van

maximaal 35 meter

Extra long range projector (Vuurwapengeweer) Voor schietafstanden van

10 tot 100meter

Strandgaperweg 30 . 8256 PZ Biddinghuizen

DORHOUT MEES
JACHT EN SCHIETSPORTCENTRUM

Agent voor Capture-apparatuur van

Palmer Chemical v Ih Bureau Vecin

Een duidelijke Nederlandse brochure over de toepassing van deze apparatuur is thans
beschikbaar op aanvraag.
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Otterloo van, J.H. wmr. I te Hoogeveen per 1-10-

81 verplaatst naar Hulshorst (distr. ApeldoornI.

Regien, A.C. te Vries per 1-11-81 aangesteld als

res. wmr.

Schriek, e.J.w. AAC 2 te Assen per 1-10-81 ver·

plaatst naar Maastricht (distr. Maastrichtl.

Siepel, H. wmr. te Vries per 1-10·81verplaatst naar

Ruinerwold.

Sikkema, A. te Bonger per 1-11-81 bevorderd tot

AAC 2 en verplaatst naar Gieten.

Smit, R.J. te Assen per 1-10-81 bevorderd tot

AAC 2.

Steensel van, A. P. te Assen per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1.

Strien van, M.J.e. te Assen per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1.

Vinke, J.H.J. te Dwingeloo per 1-10-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Ezinge (distr. Gronin-

genl.

Visser, N. R. te Odoorn per 1-10·81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Pingjum (distr. Leeuwar-

denl.

Wierenga, H. K. te Assen per 1-1·82 bevorderd tot

wmr.1.

Woppenkamp, W.O. te Sleen per 1·1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Zwiggelaar, A. wmr. te Coevorden per 1-10-81

verplaatst naar Vries.

personalia

Algemene Inspektie

Battja, e. te Amsterdam per 1-10-81 bevorderd tot

RA IV en verplaatst naar Driebergen .

Boer de, H.E.J. te Zoetermeer per 1-11-81 bevor-

derd tot AAA 2 en verplaatst naar Voorburg.

Derks, R.A.J. te Voorburg per 1-11-81 bevorderd

tot AAB 1.

Gopal-Jadnanansing, B. te Voorburg per 1-9-81

aangesteld als AAC 3.

Groeneveld, eh.J. te Voorburg per 1-10-81 bevor-

derd tot adm. hfd. ambt.

Knoote, J.A. AAB 2 te Voorburg per 1-11-81 de

dienst verlaten.

Schellinger, S.G. te Voorburg per 1-9-81 bevor-

derd tot AAC 2.

Zondag, S.J. te Voorburg per 1-10·81 aangesteld

als typ. A.

Distrikt Alkmaar

Brouwer, E. te Stede Broec per 1-11-81aangesteld

als res. wmr.

Haar v.d .• J.R.G. wmr. te Bergen per 1-11-81 ver-

plaatst naar Meeuwenplaat (distr. Dordrechtl.

Lakeman, A.M. te Alkmaar per 1-11-81 bevorderd

tot AAC 2.

Lussing, N. adj. Stad Alkmaar per 1-1-81met t.l.o.

in memoriam

Meyland, A.

adj. te Heiloo

geb. 29-4-1924

overl. 20-11-1981

Nannes, P.C. adj. te Bergen per 1·1-81 met f.l.o.

Roos, O.C. te Stede Broec per 15-10-81aangesteld

als res. wmr.

Wals, e.J.s. te Alkmaar per 1·10-81 bevorderd tot

3e owmr.

Distrikt Amsterdam

Attema, J.S. wmr. I te Landsmeer per 19-12-81

verplaatst naar rech.gr. Amsterdam.

Beens, J. wmr. I te Marken per 1-11·81 de dienst

verlaten.

Berghorst, E.T. te Landsmeer per 16-10·81 aan-

gesteld als schr.
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Broos, M.J. te Amsterdam per 1-9-81 aangesteld

als AAC 2.

Buchen Zur, M. schr. eAmsterdam per 1-1-81 de

dienst verlaten.

Groenestein, W. te eesp per 15-10·81 aan-

gesteld als res. wmr.

Keulen van, B.T.M. te olendam per 1-11·81 aan-

gesteld als res. wmr.

Rosing, D. wmr. te Edam per 1-11-81 de dienst

verlaten.

Schaar v.d .• A. res. Wf" te Uitgeest per 1-11-81

met f.l.o.

Spieren burg, E.C. res wmr. te Amsterdam per

15·10-81 de dienst verlaten.

Starreveld, A.A. te -geest per 15-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Apeldoorn

Kleine, e.J. wmr. te erk per 1·11·81 verplaatst

naar Nijkerkerveen.

Ruiter de, W.M. te nspeet per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Vaartv.d .• J. res. WITV_ e Gorssel per 1-11-81 de

dienst verlaten.

Distrikt Assen

Damasco, K.A. te Westerbork per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Engeltjes, H. wmr. I te Hoogeveen per 1-10-81ver-

plaatst naar Hulshorst (distr. ApeldoornI.

Ensink, A.J. wmr. te Coevorden per 1-10-81 ver-

plaatst naar Smilde.

Fennema, T. te Assen per 1-9-81 aangesteld als

adm. hfd. ambt.

Fokkens, J. wmr. te Gasselte per 1-11-81 ver-

plaatst naar Gieten.

Haan de, A.H. te Zuid de per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1

Haandrikman, H. te Geten per 1-9-81 bevorderd

tot owmr. en verplaatst naar Ommen (distr. Zwolle I.

Holterman, J.S. wmr. te Valthermond per 1-10-81

verplaatst naar Odoorn.

Hoorn van, D. wmr. te Coevorden per 1-10-81ver-

plaatst naar Peize.

Huiges, H.J. te Peize per 1-9-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Oldehove (distr. Gronin-

genl.

Jansen, e.F. res. wmr.1 te Assen per 1-11-81 met
f.l.o.

Kluiter, J. te Vledder per 1-1-82 bevorderd tot

wmr.1

Nijen Twilhaar B.R.E. te Borger per 1-1-82bevor-

derd tot wmr. I.

Distrikt Breda

Baijens, J.M. wmr. te Teteringen per 24-10-81 ver-

plaatst naar Rijen.

Brugeling, G.e. te St. Willebrord per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Dorren, J.M.M. res. wmr. I te Oisterwijk per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Dreier Gligoor, E.A.W. res. wmr. I te Goirle per

15-10-81 de dienst verlaten.

Eijk van, A.F.H.M. te Prinsenbeek per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Farenhorst, J.B. te St. Willebrord per 1-10-81 be-

vorderd tot schr. A.

Gils van, B.J.G.A. te Dongen per 1-9-81 bevor-

derd tot owmr.

Havermans, C.A. te Zundert per 1-1-81 bevorderd

totwmr.1.

Heemskerk, P.A. wmr. te Zundert per 1-10-81

verplaatst naar Kaatsheuvel.

Heesakkers, H.M. res. wmr. te Oisterwijk per 1-

11-81 de dienst verlaten.

Heijden v.d .. H.W.M. te Gilze en Rijen per 1-9-81

bevorderd tot owmr. tevens verplaatst naar Loon

op Zand.

Hoog van 't, M. te Klundert per 1-1-82 bevorderd

totwmr. I.
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Houten van. R. te Alpen en Riel per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Jongh de. G.T. res. wmr. I te Terheijden per 1-11-

81 met I.I.o.
Keulen. F.W. te Chaam per 1-1-82 bevorderd tot

wmr.1.

Kleiss. B.J. M. te Steenbergen per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

ligtenberg. J.H.M. te Ulvenhout per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Moorman. G.G.M. res. wmr. I te Oisterwijk per 1-

11-81 de dienst verlaten.

Oerlemans. J.W.A.M. res. wmr. te Berkel En-

schot per 1-11-81 de dienst verlaten.

Pasmans. C.J.M. te Berkel Enschot per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Pel mans. G.A.M. te Oisterwijk per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Plompen. J.W.G.J. te Rijen per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1.

Pol v.d .• A. te Hoge en Lage Zwaluwe per 1-1-82

bevorderd tot wmr. I.

Punt. K. res. wmr. te Moergestel per 1-11-81 de

dienst verlaten.

eijen. C.F.M. te Prinsenbeek per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Riel van. C.J.M. te Moergestel per 1-9-81 bevor-

derd tot adj. tevens verplaatst naar Bladel.

Rombouts. C.A. te Gilze en Rijen per 15-1(}.81

aangesteld als res. wmr.

Schoones. J.C. res. wmr. I te Oisterwijk per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Schultink. J.W.M. te Dongen per 15-1(}.81 aan-

gesteld als res. wmr.

Si ps. J.C.A.M. res. wmr. te Oisterwijk per 1-1H!1

de dienst verlaten.

Srnit, W. AAC 2 te Baarle-Nassau per 1-1-82 de

dienst verlaten.

Smits. H.G.M. res. wmr. te Oisterwijk per 1-11-81

de dienst verlaten.

Smits, J.J.M. res. wmr. te Oisterwijk per 1-11-81

de dienst verlaten.

Sprenger. H.M.J. te Middelheers per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Tazelaar. P. te Putte per 1-1-82 bevorderd tot

wmr.1.

Tilborg van. H.C.A.M. res. wmr. te Goirle per 1-

11-81 de dienst verlaten.

Tulder. M.F.M. te Ossendrecht per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Vuuren van. R. te Oudenbosch per 15-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Wiel v.d .• P.C. res. wmr. I te Made en Drimmelen

per 1-11-81 met t.l.o.

Wit de. J.D.C. te Hilvarenbeek per 1-1-82 bevor-

derd tot wmr. I.

Wijngaarden van. G. res. wmr. te Oisterwijk per

1-11-81 de dienst verlaten.

Zijlmans. H.J.B. te Breda per 1-1-82 bevorderd tot

wmr.1.

Distrikt Dordrecht

Goedknegt. J. wmr. I te Meeuwenplaat per 24-10-

81 verplaatst naar Barendrecht.

Klück. B.J.M. te Rhoon per 1-11-81 aangesteld als

res. wmr.

Neyenhoff van. M.W. te Dordrecht per 1-10-81

aangesteld als schr.

Outer den. M. te Hardinxveld-Giessendam per 1-

11-81 aangesteld als res. wmr.

Pors. L. res. wmr. te Barendrecht per 1-11-81 de

dienst verlaten.

Wulp v.d .• A. te 's-Gravendeel per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Distrikt Eindhoven

Bakker. M.A. wmr. I verk.gr. Eindhoven per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Beers van. C.J.G.M. te Hapert per 1-11-81 aan-

gesteld asres. wmr.

Brink v.d .• J.W. owmr. te Lieshout per 1-1-82 met
f.1.0.

Derks. M.J.A. te Eersel per 1-1-81 aangesteld als

res. wmr.

Groenenberg. M.M. te Riethoven per 1-11-81

aangesteld asres. wmr.

Heesakkers. A.G.M.L. te Beek en Donk per 1-11-

81 aangesteld als res. wmr.

Jansen. M.J.A.G. te Bergeijk per 15-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Kerstens. R.J. te Eersel per 1-11-81 aangesteld als

res.

Meelhuysen. W.F.N. te Eindhoven per 1-10-81

bevorderd tot AAC 1.

Reuleaux. A.H.B.M. wmr. te Son per 1-11-81 de

dienst verlaten.

Zanden v.d .• W.H.J. te Eersel per 1-11-81 aan-

gesteld a res. wmr.

Distrikt 's-Gravenhage

Berg v.d .• G. te 's-Gravenzande per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Daanen. G.A.J. te Boxmeer per 1-11-81 aan-

gesteld a res. wmr.

Emmerik van. R.A.J. wmr. I te Leiderdorp per 1-

10-81 verplaatst naar Hoogmade.

Genderen van. R.J. te Nieuwkoop per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Gravekamp. H. res. wmr. I te Oegstgeest per 1-

11-81 de dienst verlaten.

Iken. D.R. wmr. te Berkel en Rodenrijs per 24-10-

81 verplaatst naar Ridderkerk (RPtW!.

Kraan. B. res. wmr. te Voorschoten per 1-11-81

met f.I.o.

Ligt. G. res. wmr. te Den Haag per 15-10-81 de

dienst verlaten.

Martin. L.F.W. te 's-Gravenzande per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Samson. F.A. wmr. I te De Lier per 31-12-81 de

dienst verlaten.

Schaijk van. T.A. te Bodegraven per 1-10-81 be-

vorderd tot adj. tevens verplaatst naar Nieuwerkerk

a.d. l.Jssel.

Vogel. P.M. wmr. I te Krimpen a.d. Lek per 1-10-

81 verplaatst naar Borne (distr. Zwolle!.

Zwaan-v.d. Hulst v.d .• M.S. te Sassenheim per

1-11-81 aangesteld als schr.

Distrikt Groningen

Baas. O.F. te Warffum per 1-1-82 bevorderd tot

wmr.1.

Boer. M.H. wmr. te Bedum per 1-10-81 verplaatst

naar Appingedam.

Boonstra. P. te Groningen per 1-10-81 bevorderd

tot adj.

Fledderus. R. wmr. te Bedum per 1-10-81 ver-

plaatst naar Coevorden (distr. Assen).

Fokkens. A. wmr. te Scheemda per 1-10-81 ver-

plaatst naar Smilde (distr. Assenl.

Geld lenen 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 30.000,-. We doen dat al ruim 50 jaar lang, dus goed.

Kom ook eens langs als u aan een Doorlopend
Krediet of aan een Hypothecaire Lening denkt.

Nationale Volks Bank
Amsterdam, Westeinde 10, tel. 020-252462, Buikslotermeerplein 131b,tel.
020-323711. Arnhem, Looierstraat 14, tel. 085-421142. Den Haag, Laan van
Meerdervoort 214,tel. 070-469217. Eindhoven, Hertogstraat 38, tel. 040-120755.
Enschede, Boulevard 1945 nr. 290, tel. 053-324398. Haarlem, Kleverparkweg
24, tel. 023-270124. 's-Hertogenbosch, Baden Powellstraat 26, tel. 073-
134181.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. 070-875602.
Zaandam, Westzijde 2a, tel. 075-156655.
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Haagsma, H.E. wmr. te Bedum per 1-10-81 ver-

plaatst naar Wagen borgen .

Haan de, W.J. wmr. te Scheemda per 1-10·81 ver-

plaatst naar Alphen a.d. Rijn (distr. 's-Gravenhaqe).

Kliphuis. e.M. te Zuidhorn per 1-11-81 bevorderd

tot AAC 2.

Knol, E. wmr. I te Siddeburen per 1-8-81 verplaatst

naar Slochteren.

Kramer, G. wmr. te Scheemda per 1-10-81 ver-

plaatst naar Dwingeloo (distr. Assen).

Meima, A.G. wmr. te Leek per 1-10-81 verplaatst

naar Annen (distr. Assen).

Mossel, H. wmr. te Leek per 1-10-81 verplaatst

naar Zuidhorn.

Riet te, J. wmr. te Leek per 1-10-81 verplaatst naar

Sauwerd.

Scholtens, R.J. wmr. te Leek per 1·10-81 ver-

plaatst naar Winsum.

Sikkema, A. te Zuidhorn per 1·1-82 bevorderd tot

wmr.1.

Mül1er, H. te Groningen per 1-10-81 bevorderd tot

owmr. en verplaatst naar Leeuwarden (distr. l.eeu-

warden).

Splitthoff, P.J.B. wmr. te Scheemda per 1-10-81

verplaatst naar Didam (distr. Nijmegen).

Vermue, J.J. te Slochteren per 15-10-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Vogelzang, H. te Slochteren per 15-10·81 aan-

gesteld als res. wmr.

Wiendels, L.D. wmr. te Bedum per 1·10-81 ver-

plaatst naar Roden (distr. Assen!.

Distrikt 's-Hertogenbosch

Atoon, R.E. te Boxmeer per 1·11-81 aangesteld als

res. wmr.

Deenen, J.P. res. wmr. te Vierlingsbeek per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Dekkers, J.L.M. res. wmr. te Schijndel per 1-11-

81 de dienst verlaten.

Dirkswager, J. wmr. te Veghel per 1-12-81 de

dienst verlaten.

Kandelaars, A.T.M.G. te Grave per 1-7-81 bevor-

derd tot AAC 1.

Keijsers, T.J.A. res. wmr. te Veghel per 1·11-81

de dienst verlaten.

Kronenburg, W.J. per 1-10·81 bevorderd tot adj.

Marsbergen van, J. res. wmr. I te Lisse per 1·11·

81 de dienst verlaten.

Meer v.d., J. wmr. te St. Michielsgestel per 1·1-82

verplaatst naar Nijkerk (distr. Apeldoorn!.

Rosenbrand, A.A. per 1·10·81 bevorderd tot

owrnr.

Ruumpol, H.J. wmr. te Grave per 1-10-81 ver-

plaatst naar Warnsveld (distr. Apeldoorn!.

Schuurmans, P.L. te Boxtel per 1-8-81 bevorderd

tot AAB 1.

Sliphorst, H.W.M. res. wmr. I te 's-Hertoqen-

bosch per 1-11-81 de dienst verlaten.

Spiegelenberg, J. per 1-10-81 bevorderd tot

owmr.

Theesink, W.G. te Boxmeer per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Verberk-Daanen, G.T.!. te Boxmeer pet 15-10-81

aangesteld als res. wmr.

Vermetten, G.e. res. wmr. te Drunen per 1-11-81

de dienst verlaten.

Vloet, J.G.M. res. wmr. te Oploo per 1-11-81 met

1.1.0.

Woerkom van, W.A. per 1-10-81 bevorderd tot

adj.
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Distrikt leeuwarden

Ax, H. te Heeg per 1-11-81 aangesteld als res.

wmr.1.

Dijkmeijer, A.H. wmr. te Oosterwolde per 1-10-81

verplaatst naar Wommels.

Jong de, R. wmr. te Joure per 1-10-81 verplaatst

naar Bolsward.

Kaal. F.J.M. wmr. te Joure per 1-10-81 verplaatst

naar Druten (distr. Nijmegen).

Klarenbeek, H.W. te Leeuwarden per 1-7-81 be-

vorderd tot owmr.

Kort, A. wmr. te Ferwerd per 1-10-81 verplaatst

naar Peize (distr. Assen),

Maas, F. wmr. te Damwoude per 1-10-81 ver-

plaatst naar Heeg.

Meer v.d., A.J. wmr. te Oosterwolde per 1-10-81

verplaatst naar Huissen (distr. Nijmegen),

Norg, A.M. wmr. te Damwoude per 1-10-81 ver-

plaatst naar Kollum.

Pranger, J. te Lemmer per 1-10-81 bevorderd tot

adj. en verplaatst naar Koudum.

Sipma, P. wmr. te Joure per 1-10-81 verplaatst

naar Franeker.

Snijders, G. wmr. te Oosterwolde per 1-10-81 ver-

plaatst naar Beuningen (distr. Nijmegen),

Stellingwerf, W. wmr. te Damwoude per 1-10-8

verplaatst naar Franeker.

Tieleman, A. wmr. te Damwoude per 1-10-81 er-

plaatst naar Metslawier.

Visser, A. wmr. te Oosterwolde per 1-10-81 er-

plaatst naar Ferwerd.

Woude, T. wmr. te Joure per 1-10-81 verplaatst

naar Metslawier.

Distrikt Maastricht

Allon, M.H.A. schr. A te Eijsden per 16-10-81 ver-

plaatst naar Valkenburg .

Berendsen, W. owmr. te Eijgelshoven per 1-1-82

verplaatst naar Nieuwenhagen.

Brinkman, D. wmr. I te Eijgelshoven per 1-1-82

verplaatst naar Schaesberg.

Ens, J.C. wmr. I te Eijgelshoven per 1-1-82 ver-

plaatst naar Nieuwenhagen.

Hoogeveen, R. te Eijsden per 16-10-81 aangesteld

als schr. A.

Kemp, J.A.C. owmr. te Nieuwenhagen per 1-11-

81 aangewezen als plv. hfd. meldkamer Roermond

en verplaatst naar Herkenbosch (distr. Roermond),

Langenhuizen, W.J.H.M. te Eijgelshoven per 1-1-

82 verplaatst naar Schaesberg.

Leunissen, H.M.Ch. wmr. I te Eijgelshoven per 1-

1-82 verplaatst naar Schaesberg.

Meijer, H.F. wmr. I rech.qr. Maastricht per 1-12-81

verplaatst naar Arnhem (RPtW),
Wedema, G. wmr. te Stein per 1-11-81 verplaatst

naar Helden-Panningen (distr. Roermond),

Distrikt Middelburg

Bom, J. owmr. te Kruiningen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Middelburg.

Eerkes, G. te Kapelle per 1-11-81 bevorderd tot

adj.

Hond de, A.J. res. wmr. te Hontenisse per 15-10-

81 de dienst verlaten.

Klerk de, G. te Middelburg per 1-11-81 bevorderd

tot owmr.

Koopman, E.A. res. wmr. te Tholen per 15-10-81

de dienst verlaten.

Liegeois, J.P.H. te Meerssen per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

Schiffelers, P.H.J. te Valkenburg per 1-11-81 aan-

geste d als res. wmr.

Schot, M.C. te Zierikzee per 1-7-81 aangesteld als

schr.

Distrikt Nijmegen

Bakker, T.W. res. wmr. te Ubbergen per 1-11-81

de dienst er1aen.

Belt v.d., H. wmr. te Wamel per 1-9-81 verplaatst

naar jMegen.

Berendsen, E.W. te Doesburg per 1-11-81 bevor-

derd 0 AAe 1.

Bemards, R.F.M. wmr. te Groesbeek per 1-10-81

erptaats naar Duiven.

Boelhouwer, J.H. wmr. te Groesbeek per 1-10-81

erpIaatst naar Dinxperloo.

Bol, A.A.C. wmr. te Doesburg per 1-10-81 ver-

aatst naar er driel.

Bouwhuis, B.J.M. te Arnhem per 1-10-81 bevor-

derd ot rrnr.

Giesen. .H.A.M. wmr. te Bergh per 1-10-81ver-

plaatst naar Zeddam.

Haardt de. T.W.H. te Groesbeek per 1-11-81 aan-

gesteld als res. wmr.

KJaassen. P.T.G. res. wmr. te Millingen a.d. Rijn

per - 1-81 oe dienst verlaten.

Klein Rouweter. J.A.G. wmr. te Bergh per 1-10-

81 erpIaatst naar Lienden.

Kooi v.d .• J.J. wmr. te Groesbeek per 1-10-81ver-

plaatst naar ZaJtbommel.

Kroon de. H. wmr. te Neerijnen per 21-11-81 ver-

plaalSl naa Gorinchem (RPtW).

Laanen van. H.L. te Nijmegen per 1-10-81 bever-

Oerd ot omwr.

Meurs. H.W.G. te Nijmegen per 1-10-81 bevor-

derd 0'0

Meijerin • G.F. wmr. te Doesburg per 1-10-81ver-

plaatst naar Pannerden.

Moorman. R.J.M. wmr. te Bergh per 1-10-81 ver-

plaatst naar amel.

Nomden. F.G. wmr. te Groesbeek per 1-10-81ver-

plaatst naar 'jchen.

Noorland. G. te Nijmegen per 1-10-81 bevorderd

tot adj.

Oude Breuil. J.C. wmr. te Bergh per 1-10-81 ver-

plaatst naar Wijchen.

Pelgrom. W.J.G. wmr. te Bergh per 1-10-81 ver-

plaatst naar Eist.

Schurink. J. owmr. te Zoelen per 1-12-81 de

dienst verlaten.

Thijssen. W.H.P. wmr. te Doesburg per 1-10-81

verplaatst naar Ammerzoden.

Vernig, H.J. te Arnhem per 1·10-81 bevorderd tot

adj.

Vreeling. H.M.R. wmr. te Groesbeek per 1·10·81

verplaatst naar Eist.

Waal v.d .• E. wmr. te Doesburg per 1-10·81 ver-

plaatst naar Waardenburg.

Wolsink. R. wmr. te Waardenburg per 1·11·81 ver-

plaatst naar Zuidhorn (distr. Groningen),

Distrikt Roermond

Erdkamp. W.J. te Roggel per 1-10-81 bevorderd

totwmr.1.

Essers, W.J.H. wmr. I te Meijel per 21·11·81 ver-

plaatst naar Echt.

Hermans. J.H. te Roermond per 1-10-81 bevor-

derd tot owmr.

Hoffman, J.L.F.M. wmr. I te Roermond per 1-10-

81 verplaatst naar dienst techno rech. Maastricht

(distr. Maastricht).

ALOYS ROEMAAT B.V.

ERKEND VERHUISBEDRIJF

ERKEND VERHUISBEDRIJF VOOR:

• Binnen- en buitenland
• Verw. opslagl. voor inboedels

• Confectie- en textielvervoer
• Meubeltransporten
• Immigratie verpakkingen

Rijksambtenal'8nregeling

I 05443-3030 I
B.G.G. 05443-1387. TELEX: 72101

POSTBUS 68

7130 AB LICHTENVOORDE

VAN HEYDENSTRAAT 17A

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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Kort de, A.M.J. wmr. I te Melick-Herkenbosch

per 1-1-82 verplaats naar rech.gr. Roermond.

lemmens, C.J. wmr. I verk.gr. Roermond per 21-

11-81 verplaatst naar Maasbracht (RPtW).

luijten, C. res. wmr. te Nederweert per 15-10-81

de dienst verlaten.

Maes, J.M.H.J. wmr. I te Roermond per 1-10-81

verplaatst naar dienst techno rech. Maastricht (dis-

tr. Maastricht!.

Plas v.d .• A. wmr. I te Roermond per 1-10-81 ver-

plaatst naar dienst techno rech Maastricht (distr.

Maastricht!.

Ploum, H.J.G. wmr. I te Roermond per 1-10-81

verplaatst naar dienst techn. rech. Maastricht (dis-

tr. Maastricht!.

Ramakers, A.M.C.M. wmr. te Heijthuysen per

24-10-81 verplaatst naar Susteren .

Remp, J.A.C. te Nieuwenhagen per 1-11-81 aan-

gewezen als plv. hfd. meldkamer Roermond ver-

plaatst naar Herkenbosch.

Spaan, H.W.M. wmr. te Roermond per 1-12-81

verplaatst naar Eindhoven (distr. Eindhoven!.

Vreede de, G.H.M. te Nederweert per 1-10-81 be-

vorderd tot wmr. I.

Werf v.d .• A.J. te Reuver per 1-10-81 bevorderd
totwmr.1.

Distrikt Utrecht

Aalbers, S. te Amerongen per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

Arendonk, J. res. wmr. I te l.lsselstein per 1-11-81
met 1.1.0.

Bakker, l.A. wmr. te Rhenen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Hansweert (distr. Middelburg!.

Bergmeijer, G. te Schalkwijk en Tuil en 't Waal

per 1-9-81 bevorderd tot owmr. en verplaatst naar

Nederhorst den Berg (distr. Amsterdam).

Boer de, D.S.J. wmr. te Doorn per 1-10-81 ver-

plaatst naar Bunschoten.

Doorn, K. wmr. te Oudewater per 1-10-81 ver-

plaatst naar Driebergen .

Fierloos, M.A.J. wmr. te Rhenen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Westkapelle distr. Middelburg!.

Ginkei van, G.J. wmr. te Zeist per 1-10-81 ver-

plaatst naar Bunnik.

GinkeI. G.J. te Bunnik per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Graaf de, H.W. wmr. te Breukelen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Amsterdam distr. Amsterdam!.

Hage, A.l. te loenen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Heegde ter, M.A. wmr. te Leusden per 1-12-81 de

dienst verlaten.

Horst v.d., T.W.M. te Zeist per 1-11-81 bevorderd

tot AAB 1.

Jansen, P. te Breukelen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Jasper, E.J. wmr. te Bunnik per 1-10-81 verplaatst

naar Hoenkoop.

Krijnen, G.J.M. te Harmelen per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

in memoriam

Kuiperij, M.

adj. te Breukelen

geb. 6-8-1924

overl. 12-11-1981

Marinissen, J. wmr. te Doorn per 1-10-81 ver-

plaatst naar Kapelle (distr. Middelburg!.

Mennen, P.F.H.J. te Bladel per 1-10-81 bevorderd

tot AAC 2 en verplaatst naar IJsselstein.

Oostveen, R.A. te Driebergen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Reinders, M.R. wmr. te Doorn per 1-10-81 ver-

plaatst naar Loosdrecht.

Roos, J. wmr. te Rhenen per 1-10-81 verplaatst

naar Driebergen .

Schoonhoven, A.B.J. te Wilnis per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Toor van, C. te Wijk bij Duurstede per 1-1-82 be-
vorderd tot wmr. I.

Twillert van, T.H. wmr. te Rhenen per 1-10-81

verplaatst naar Montfoort.

Versteeg, C.H. te Doorn per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Verweij, C.N. te Houten per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Verweij, J.D. te Eemnes per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Distrikt Zwolle

Amelsvoort van, A.G. te Zwolle per 1-10-81 be-

vorderd tot owmr.

Appelman, H.A. te Ambt-Delden per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Asbreuk, R.G. wmr. te Vriezenveen per 1-10-81

verplaatst naar Wierden.

Beek van, P.T. te Denekamp per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

Berg v.d .• G.B. wmr. te Raalte per 1-10-81 ver-

plaatst naar Zalk.

Boelen, B. wmr. te Goor per 1-10-81 verplaatst

naar Ridderkerk.
Brand, P.J. wmr. te Vriezenveen per 1-10-81 ver-

plaatst naar Borne.

I
' a automatisering

hniek hydra u IC ,
Elektrote~tersystemen. . hoten & Houwens,
en co.mp waaroP van Rletsc een grote naam
lerrel~en 1700 medewerkers,
met rUIm . ctiviteiten.
heeft. . s niet de enige a atuur,
Het zijn o~engenn laboratorium~ppar

Ook me~ls;.heen~-instru~.entt~\:~iies maken
elektronlc n wassenj"lns
grootk~ukenh- et R&H programma.
deel UIt van e

van
rietsChoten

shouwens

sluisjesdijk 51~5
postbuS 50 ,

3008 ABorfg~1f~1
telefoon

•
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!Jiiiiiilp ~
schiedam IN ~
Rivierdijk 616 Tel. 01846-3666

3371 ED Hardinxveld-Giessendam

Telex 24302 Hohar

Newbuilding
* Fishing craft, Tankers, Pushers,

Tugs and Patrol vessels

* Covered building berth with

longitudinal slipway

iifiiiifp Cl)
schiedamIN •

Schiekade 36 Tel. 010-377844

3125 KJ Schiedam

Telex 23713 Hosch

Repairing
* Transverse slipway

* Dock facilities

* Sale, overhaul and maintenance

of marine- and industrial diesel-

engines

* AII kind of engineering
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Zorgeloos kinderspel. Wie zich van zijn verantwoordelijkheid
bewust is, voorkomt da zoie s op een dramatische wijze kan

veranderen. Besteedt aandach aan brand-preventie bijvoorbeeld.
Zorgt voor een goed alarmerings- en vluchtsysteem. Praat met de

Varel Alarm Groep. u. a nt beveiligen is vooruitzien.

Krcnehoefstraet 0I' I~5622 AC Eindhoven
Postbus 2

5602 LA Eindhoven
Telefoon 040·44 355

varel alarmgroep
AKME SE IN VEILIGHEID

Brug v.d., T. te Tubbergen per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

Dijkhuis, H.J.M. te Raalte per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

Emmelkamp, J. wmr. te Raalte per 1-10-81 ver-

plaatst naar Borne.

Gravendeel. R. te Olst per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Grondman, P.G.H. te Haaksbergen per 1-1-82 be-

vorderd tot wmr. I.

Hofman. J. te Vroomshoop per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1.

Hotste, A.G.T. te Delden per 1-11-81 aangesteld

als res. wmr.

Hulsebos, H. te Haaksbergen per 1-1-82 bevorderd

totwmr.1.

Jonge Poerink, J.G. te Zwolle per 1-9-81 aan-

gesteld als adm. hld. ambt. A.

Kolk v.d .• E.G. te Dalfsen per 1-11-81 aangesteld

als res. wmr.

Kunst, H. te Genemuiden per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

lamberink, H. te Rouveen per 1-1-82 bevorderd
totwmr.1.

lammerink, J.H. wmr. te Goor per 1-10-81 ver-

plaatst naar Haaksbergen.

legters, J.C. te Zwolle per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Megelink, J. wmr. te Goor per 1-10-81 verplaatst

naar Delden.

Megelink, L.J. te Raalte per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Mesink, G. wmr. te Goor per 1-10-81 verplaatst

naar lobith (distr. Nijmegen!.

Molen v.d .• T.W.J. wmr. te Goor per 1-11-81 ver-

plaatst naar St. Annaparochie (distr. leeuwarden!.

Oene van, L.J. wmr. te Raalte per 1-10-81 ver-

plaatst naar Ommen.

Oberink, G.W. te Tubbergen per 1-10-81 bevor-

derd tot adj. en verplaatst naar Holten.

Reijger.;berg G.J.L. wmr. te Raalte per 1-10-81

verplaatst naar esepe.

Schepers, H_C. te Raalte per 1-10-81 bevorderd

tot

Schippers, G.H. wmr. te Rijssen per 1-10-81 ver-

plaatst naar eerselo.

Schulte, .J. wmr. te Rijssen per 1-10-81 ver-

plaa st naar Raa e.

Seijger, J_H.W. wmr. te Vriezenveen per 1-10-81

verplaatst naar Haa sbergen.

Slot, Chr _ e Wijhe per 1-9-81 bevorderd tot adj.

Steege-Veldkamp v.d., D.H.B. te Dallsen per 1-
1-82 bevorderd tot wmr. J.
Wesselink. F.P. wmr. te Vriezenveen per 1-10-81

verplaatst naar Ommen.

Withag, P.J.P. wmr. te Vriezenveen per 1-10-81

verplaatst naar Urk.

Zwiers, H. wmr. te Rijssen per 1-10-81 verplaatst

naar Weerselo.

Algemene Verkeersdienst

Bruin de, Ch.A. te Driebergen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Denderen-Rekoert van, W.J. te Driebergen per

1-8-81 aangesteld als RA 11.

Eissens, J. te Driebergen per 1-1-82 bevorderd tot
wmr.1.

Gladis, J.M.F.M. te Driebergen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Kuiper, O. te Driebergen per 1-8-81 bevorderd tot

techn. hld. ambt. bijz. diensten.

Kijk in de Begte, W. te Driebergen per 1-11-81
aangesteld als RA 111.

Kwint-lettinck, C. te Driebergen per 1-11-81 aan-

gesteld als typ. A.

Tielemans, J.P.T. te Grathem per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Volk, T.A.J.M. te Driebergen per 1-1-82 bevor-
derd tot wmr. I.

Zweers, R.J. telex-tel el. te Driebergen per 1-11-81

de dienst verlaten.

Dienst Luchtvaart

Dijkstra, J. te Eelde per 1-10-81 bevorderd tot

owrnr.

Roettel, W.G.F. te Schiphol per 1-10-81bevorderd

tot owmr.

Rijkspolitie te Water

Berg v.d .• D. adj. te Sneek per 1-12-81 met 1.1.0.

Brouwer, J.W. owmr. te Wemeldinge per 1-11-81
met 1.1.0.

Jonge de, M.H. te Aalsmeer per 1-12-81de dienst
verlaten.

Sherson van, B.J. te Amsterdam per 1-12-81 aan-
gesteld als wmr. I.

Slikkerveer, B. owmr. te Utrecht per 1-11-811.1.0.

Smid, H. owmr. te Dordrecht per 1-10-81 ver-

plaatst naar Beertal (distr. Groningen!.

Speren van, A. te Gorinchem per 1-10-81 bevor-

derd tot owmr., aangewezen als bootcdt.

Spoelstra. W. wmr. te Amsterdam per 1-1-82 de

dienst verlaten.

Valk, D.J. te Amsterdam per 1-11-81 aangesteld
als wmr.

Scholen

Gorissen, J.H.Th. te Horn per 1-10-81 bevorderd
tot AAC 2.

lshtiaq, M. te Horn per 1-10-81 bev. tot RA 11.

Jenema, J. te Harlingen per 1-10-81bev. tot RA 11.

Schipperijn, J.C. adj. te Apeldoorn per 1-11-81
verplaatst naar Gorssel.

Teerling, J.G. te Harlingen per 14-9-81 aangesteld
als RA I.
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A. 8eeldwoordpuzzel

U kent de procedure van onze beeld-
woordpuzzels: van links naar rechts en
van boven naar beneden woorden invul-
len, waarvan de betekenis in de puzzel
zelf is omschreven. Tel vervolgens hoe-
veel maal de letter 0 in uw oplossing
voorkomt, vermeld dat getal op een
briefkaart en stuur die vóór IS januari
1982 aan de puzzelredaktie. Voor een
van de goede inzenders is een boeken- of
platenbon á f 25,- beschikbaar.

8. Demonstratie-puzzel:
hoe luidt de leus?

Het lijkt zo eenvoudig, maar dat kon
wel eens tegenvallen. Een politieambte-
naar met speurzin zal het natuurlijk
toch wel lukken. Dit is de bedoeling: vul
de hieronder gegeven woorden in op het
diagram, zodat alle woorden een plaats
krijgen. Dat wordt dus passen en meten,
proberen en kombineren. Als het u lukt,
doet u een goede gooi naar onze tweede
boeken- of platenbon à f 25,-.
Inzenden vóór 15 januari 1982.
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Als u alle woorden op de juiste plaats
hebt gezet, leest u, (als u de letters van
een aantal genummerde vakjes in de
goede volgorde plaatst) een spandoek-
leus die zowel politie als demonstranten
zouden kunnen meevoeren. (Om u een
beetje in de richting te helpen: het heeft
met Den Haag èn met het Kerstfeest te
maken). Dit is de volgorde: 28-78-51-71-
81-4-54-43-21-3-56-69-52-1-14-48-23-53-
77 -3 7-55-64-2-52-34-10-69-79-28-8-30-
31-14-36-5-28-32-42-44-52-66-65-67-9.

_ 1 2 3 4
_5

6
_7

8 9 _
10

_11
12 _ 13 14 _ 15

16 17
_18

19 _ 20

21 22 _ 23 _ _ 24 _ 25

26 27 _ 28 29 _ 30 _ 31_ 32 33 _ 34 35 _ 36 _
37 _ 38 39 _ _ 40

_41
42_ 43 _ 44 _ 45 _

46 47 _ 48 _ _ 49 50
_51

52_ 53 54 _ 55 56 _ 57 58 _
59 _ 60

_61
62 _ 63 64

65 _ 66 _ 67 _ 68 69 _
70

71 _ 72 73 74 75 _ 76_ 77
_78

79 __ 80 e81
_ 82 _

Dit zijn de beschikbare woorden:

Woorden van 2 letters: AA-AL-AT-
BA-DO-EA-EL-E -EO-ER-ES-ES-
ET-GR-GR-IA-K -LA-LG-LO-MS-
MT- A- 1- M- O-OK-OL-PI-RA-
RG-RK-RM-RO-ST-TR.

Woorden van 3 letters: BA -CEL-
EDE-ELP-ENK-ERG-FEL-IEL-KEU-
KID-KLM-KOL-MES-MOM-NNO-
ONS-OPA-PEL-SE -SOK-SOL-TEL-
TOE-URN.

Woorden van 4 letters: AUTO-BART-
EGEL-ENIG-GEI T-GESP-GROT-
KAST-KLAP-KOOT-LAMA-LA S-
NOT A-OLIE-PEES-PETS-POLS-
PRIK-RAAD-REET -REST -ROT A-
TOR -VIER.

Woorden van 5 letters:
ATOOM - ETTE - EVERT - GELEI -
LENTE - OKSEL - PASEN - REEDS-
ROTAN-TOOR .

Woorden van 91elter : FARMACEUT-
KRAKELING-LA DE GTE-

MOTORBOOT.

Deze slogan op een briefkaart schrijven
en versturen naar onze puzzelredaktie,
De Pothof 19, 6917 HE Brummen, is
voldoende.
Veel plezier en veel sukses!

Winnaar van de puzzel in het oktober-
nummer (1981/'82 - 2) werd mevrouw
M. v.d. Zwaag-Dijkmeijer, Toppinga's-
weg 7,9984 XE Oude Schip (Gr.).
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• GEHOORD van een principieel ongehuwde
kollega: 'Wat is er nou tegen shirtreklame in de
sport? Getrouwde vrouwen dragen toch ook de
naam van hun sponsor?'

• Kaderschool: debatkuip van het Korps.

• GEHOORD: 'De sterkste kracht van het
Korps is de terugwerkende kracht.'

• GEHOORD bij de DIR: 'Wij zijn wel mon-
dig, maar onze baas is niet orig'.

• Bij de Intendance weten ze overal wel korte
mouwtjes aan te passen.

• Als Jan-met-de-pet georganiseerd is, mag hij zich
Jan-met-de-bondmuts noemen.

• GEHOORD bij een sollicitatiegesprek: Studeren
doe je maar na je aanstelling.

UIT DE SCHOOL GEKLAPT (4)

• SCHOOLSE THEORIEËN over groeten:
- 'De burgerlijke groet houdt in: 'Pet aantikken en

je naam zeggen'.
- 'Na de groet laat je de hand weer in de houding

zakken' .
- 'De eregroet houdt aan tot het ceremonieel plaats-

gevonden heeft of langs is geweest'.
- 'Een eerbewijs bij een begrafenisstoet gaat als

volgt: Rijden met gematigde gang, trappers stil-
houden en met afgewend hoofd doorfietsen'.
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