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Peter Lahousse, expert en politievrijwilliger
Als een vis in het water speurt Peter naar criminele praktijken welke zich in de digitale wereld voordoen.
Zeezoogdieren?

Wat heeft de politie nu met
zeezoogdieren te maken? Jaap
van der Hiele weet er alles van.

Motortocht 2022

Motorrijdende IPA leden worden uitgenodigd
om deel te nemen aan een mooie
motortoertocht op zaterdag 30 april a.s.
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Op het moment van dit schrijven laat Ernst Kuipers, minister van volksgezondheid, welzijn en sport, breeduit in de media weten dat het land
weer opengaat. Dus weer terug naar normaal, naar ons gangbare leven
van vóór maart 2020. Twee jaar met perioden van quarantaine, isolement, beperkingen, maatregelen, angst en verlies van geliefden, liggen
achter ons. Contacten met familie en vrienden, uit eten gaan, een terrasje pakken, het mag straks allemaal weer!
We zijn twee jaar ouder en hopelijk; wijzer.
Nu de samenleving weer opengaat maakt het de weg vrij om voorzichtig het verenigingsleven weer op te pakken. De plannen daarvoor zijn
al gemaakt. In dit blad leest u welke activiteiten de komende maanden
gepland zijn. In de meeste gevallen pakken we de activiteiten weer op
zoals we de voorgaande jaren gewend waren. Er is voor elk wat wils en
als alles loopt zoals wordt verwacht, dan komen in de volgende bulletins ook weer verslagen en foto’s te staan van de gehouden activiteiten.
Het Landelijk Bestuur (LB) zet vaart achter het uitvoeren van haar beleid. De werving van leden onder de 35 jaar wordt voortvarend aangepakt en de internationale uitwisseling van collega’s is al tot uitvoering
gebracht. Daarnaast heeft het LB voorstellen gedaan om districten in
een nauwer contact te brengen met IPA-besturen in de ons omringende
landen. Ook daarover leest u meer in dit bulletin.
De redactie komt dit voorjaar weer bijeen, o.a. om bulletins van de afgelopen twee jaar te evalueren. Omdat er geen verslagen en foto’s van
activiteiten instonden, zagen de bulletins er inhoudelijk heel anders uit
dan in de voorgaande jaargangen. Als lezer zal u dat zijn opgevallen.
Als redactie stellen we ons de vraag, hoe we het bulletin voor u nog
aantrekkelijker kunnen maken en welke formule daarbij het beste past.
Heeft u tips of onderwerpen die u interesseren en in het bulletin aan de
orde zouden moeten komen, dan nodigen wij u uit om contact met ons
op te nemen.

colofon

Henk Ketelaar, Gemma Molewijk, Marius Elshout, Hans Schaap redacteuren
van het district Zeeland-West-Brabant en Tinus Sanders redacteur van het
district Brabant-Oost.
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Districtelijke IPA activiteiten
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Voor al deze onderstaande activiteiten zal tegen de tijd dat het plaatsvindt tijdig een nieuwsbrief aan de leden worden
verzonden voor deelneming, plaats, tijd enz. Dat geldt ook voor activiteiten die eventueel nog zullen worden gehouden.

Zeeland-West-Brabant
Paaseieren zoeken

Zondag 17 april 2022

Bindingsbijeenkomst te Vlissingen

Vrijdag 13 mei 2022

Workshops fotografie/windows11
Mosselmaaltijd
IVN-wandelingen Oost-Kapelle en Oisterwijk.
Fietstocht Zeeland + BBQ
Jeu des boules
Kerstdiner
Nieuwjaarsbijeenkomst 2023
Verder: bestuursvergaderingen te Breda en Vlissingen
Districtsledenvergadering (DLV )

Woensdag 13 april 2022

Brabant Oost
Moet nog worden ingevuld

Internationaal
Om de IPA meer aantrekkelijk te maken voor jonge leden moet de internationale uitwisseling intensiever en professioneler te
worden benut. Het gaat hier om uitwisseling van politievaardigheden in de omringende landen. Er zijn door het LB voorstellen
gedaan om ieder Nederlands district te koppelen aan een district in België, Duitsland of het Verenigd Koninkrijk ( Engeland).
Het Landelijk Bestuur heeft hiervoor een uitnodiging verzonden aan deze landen om deze samenwerking begin 2022 te
bespreken. Daarover is een nota verschenen van de algemeen voorzitter.

Seminars
Ontmoeten en leren in studiecentrum van IPA International Schloss Gimborn. Voor jaarprogramma 2022 zie
www.ibz-gimborn.de. Aanmelden via je district bij IPA-Nederland.

Nationaal
Contributie incasso 2022 en toezending ledenpassen
Op 26 januari jl. heeft incasso plaatsgevonden van de contributie 2022. Door de penningmeester van IPA Nederland is
een bedrag van € 30,00 van uw IBAN afgeschreven. De leden die geen machtiging hebben afgegeven krijgen een factuur
gestuurd in vertrouwen dat die tijdig zal worden betaald. Als het goed is aan alle leden die aan de contributie hebben
voldaan, een ledenpas en een autosticker toegestuurd. Heeft u nog niets ontvangen – neem dan contact op met de Landelijk
Ledenadministrateur via ledenadministratie@ipa-nederland.nl.
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Bestuur IPA district Zeeland - West-Brabant

IPA-district Zeeland-West-Brabant
Oprichtingsdatum IPA ZEELAND-WEST-BRABANT 1 JANUARI 2018

Voorzitter:

Kees Adamczak
Reigerstraat 20, 4901 AH Oosterhout
Telefoon: (0162) 427854 | Mobiel: 06-52348981
E-mail: vz-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Vicevoorzitter:

Hans Schaap
E-mail: vz2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Penningmeester

Roger A.de Gronckel,
Eksterstraat 39, 4901BA Oosterhout
Telefoon: (0162) 432760 | Mobiel :06-36134226
E-mail: pm-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Tweede Penningmeester

M. Elshout (Marius)
Email:
pm2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Ledensecretaris

Ard Zwamborn
E-mail:
ledensecretaris-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Communicatie/redactie

Henk Ketelaar
E-mail:
red-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

ZEELAND - WEST-BRABANT

Piet Janssen
Heusdenhoutsestraat 7C8, 4817WB Breda
Telefoon (076) 8885034
E-mail: zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Vergader- en evenementenruimte
Politie Verzamelkantoor, Mijkenbroek 31, Breda.

Contact
Telefoon: 076-8885034
sec-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Bankrelatie
IPA-Nederland district B.v.B. Rekeningnummer: NL48RABO0151880336

BRABANT-OOST

Secretaris

Het district Zeeland-West-Brabant valt onder
de Nationale politie, eenheid Zeeland en WestBrabant en het omvat tevens de in dat gebied
gevestigde onderdelen van de Nationale politie,
de Koninklijke Marechaussee en de aan de IPA
gerelateerde ministeries.

Aanmelden als lid of adreswijzigingen
Ard Zwamborn, e-mail: l-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl of Roger de Gronckel,
e-mail: ledensecretaris-zeeland-westbrabant@ipa-nederland.nl.
Contributie € 30,- per jaar

Website

www.ipa-nederland.nl

Communicatie/redactie

Gemma Molewijk
Email:
multimedia-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Cees A.G. van den Heuvel.
E-mail:
evenementen-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Frank van der Teems
E-mail:
evenementen2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Evenementen

Peter van de Voren
Email:
evenementen3-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

Klik op de zoekbalk districten en klik ons
district Zeeland-West-Brabant aan. Foto ’s bekijken: Klik op Actueel nieuws- foto albums.

District Zeeland - West-Brabant
Voorwoord redacteuren
IPA-district Zeeland-West-Brabant
Jaarplanning/activiteiten
Prikbord
Lief en leed
IPA-leden naar Londen
Bindingsbijeenkomst Vlissingen
Huldiging jubilaressen in Zeeland
Peter Larousse (interview)
Even voorstellen:
- Arie Graafland en
- Jeffrey Verdult
Politiebescherming Zeezoogdieren
Narcistische bazen overleven
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Movianto Nederland BV
Keltenweg 70
5342 LP Oss
Netherlands
Tel +31 (0)412 40 64 20

GESPECIALISEERD IN
BUITENSTUKWERK & BUITENGEVELISOLATIE

Geevers Classic Cars beschikt over een van Europa’s
grootste collecties Ford Mustang, Mercedes Benz &
Chevrolette Corvette. We zijn gespecialiseerd in de
fantastische klassiekers uit de jaren 50, 60 en 70!
Bij Geevers vind je altijd nieuw aanbod!

W W W. G E E V E R S . N L
DE SCHOONHEID VAN ÉCHTE KLASSIEKERS. GEEVERS CLASSIC CARS.

Ontwikkeling en productie van
Cosmetische producten en
reinigingsmiddelen.
Scheltseweg 1E, 5374EB Schaijk, T 0486-464274

Prikbord & Activiteiten
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Ledenwerving

voor IPA Nederland is
Als “overlevingsstrategie”
er groot belang. Het
ledenwerving van bijzond
we met 5190 leden en op
afgelopen jaar begonnen
50. Nog te weinig om de
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Lief en Leed
In deze rubriek willen we niet alleen aandacht
schenken aan onze zieke collega’s en/of hun familieleden, maar ook aan andere vermeldenswaardige gebeurtenissen waarbij collega’s betrokken
zijn zoals geboorte, huwelijk, promotie, jubilea
enz. Maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Als
u weet wie in dat opzicht onze belangstelling verdient, laat het ons dan alsjeblieft weten.

ZEELAND - WEST-BRABANT
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IPA-leden naar Londen | Indisch buffet

IPA-leden
naar Londen
Recentelijk is er via alle districtsbesturen bij jongere (actief dienende) leden de vraag uitgezet wie er interesse zou hebben om
begin 2022 een bezoek te brengen aan Londen. Dit bezoek staat
in het teken van kennismaken, maar vooral ook het uitwisselen
van ideeën en ervaringen betreffende het verder verjongen van
onze mooie vereniging.
Er kwamen veel aanmeldingen binnen en het landelijke bestuur heeft moeten loten. Twee IPA leden zijn
daarvoor uitgeloot, eén van de twee betreft een lid uit
ons district Koen Simmers. Hij zal ons land in Londen
gaan vertegenwoordigen. We zijn trots op hem!
Uiteraard zullen beide collega’s tegen die tijd via ons
magazine en onze sociale media accounts verslag
doen van hun reis. n

Bindingsbijeenkomst in Vlissingen

Indisch buffet
Een bindings-bijeenkomst, dat na twee
jaar “coronatijd”, een periode waarin
onze IPA vereniging Zeeland-West-Brabant nauwelijks iets kon organiseren.
Daarom willen we in Vlissingen een kleine inhaalslag maken, in het pand van de
veteranen met een Indische maaltijd. De
“Algemene Marine Vereniging Zeeland”
organiseert dit ook elk jaar voor haar
leden. Onze 2e penningmeester Marius
Elshout, ook lid van die vereniging heeft
daar de nodige ervaring opgedaan om
een dergelijke bijeenkomst voor ons te
organiseren.

Opgave: Vóór
5 mei 2022 m
et vermelding
aantal deelne
van het
mers door st
or
tin
g van het ve
digde bedrag
rschulop bankreke
ningnummer
BO0151880336
:
N
L4
8RAvan IPA Ned
erland, distri
(Marius Elsh
ct ZWB
out).

Datum/tijdstip:
vrijdag 13 mei 2022
van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Plaats: Faradayweg 1 te Vlissingen.
Kosten:	€ 10,- voor leden/gezinsleden;
€ 15,- voor partner en gezinsleden.

Met het gezellige onderonsje beginnen
we met koffie/thee en een Zeeuwse bolus. Ongeveer om 16.30 uur starten we
met de “Indische hap”, waarbij u een
consumptie krijgt aangeboden. n
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Huldiging jubilarissen Zeeland | Peter Lahousse

Huldiging jubilarissen Zeeland

Hans Schaap n

Peter Lahousse

expert en politievrijwilliger
Henk Ketelaar

Internetrechercheur pur sang

Bij politie en andere overheidsdiensten is Peter Lahousse (51)
niet alleen een welkome maar ook een geziene vrijwilliger als het
om cybercriminaliteit gaat. Onbaatzuchtig deelt hij zijn digitale
kennis en kunde, ook bedrijven en particulieren ondersteunt hij
met een eigen website. Als een vis in het water speurt Peter naar
criminele praktijken welke zich in de digitale wereld voordoen.
Websites op het Dark- en Deepnet zijn diep in de krochten van
Internet vindbaar en in de meeste gevallen versleuteld, maar zijn
wel een kolfje naar zijn hand.

Boevenvangen
“Van huis uit ben ik werktuigbouwkundige, maar omdat automatisering mij altijd erg interesseerde, volgde ik na mijn
HTS-studie de opleiding ‘Computer numeriek control’. Met die
kennis ben ik in de transportwereld aan de slag gegaan. Als
logistiek manager automatiseerde ik de bestaande logistieke
processen. In die tijd meldde ik mij ook aan als vrijwilliger bij
de nationale politie. Daarvoor moest ik wel mijn Belgische nationaliteit inruilen voor de Nederlandse” begint Peter zijn verhaal.

Studie
“Vijf jaar lang heb ik in mijn vrije tijd bij de Nederlandse politieacademie in Apeldoorn een studie tot GGPZ-medeweker
gevolgd en ging als vrijwilliger aan de slag in het district ‘De
Baronie’ van de eenheid Zeeland- West-Brabant. Mijn kennis
en kunde op het gebied van computersystemen viel op en al
gauw ging ik bij het cybercrimeteam aan de slag. Vanaf dat
moment beleefde ik een nog fantastischere en leerzamere tijd
dan ik had durven hopen. Niet alleen voor mij, maar ook voor
de politie, want er is nog veel te doen in deze steeds weer veranderende digitale wereld van diefstal en bedrog.”

Voorkomen en opsporen
Peter Lahousse

nummer 1 - lente 2022

“Door mijn werk bij de politie kwam ik in contact met andere overheidsinstanties. Om de samenleving te behoeden voor
cybercriminelen doe ik nu bij deze instanties vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij de gemeente Breda. Daar werk ik aan
IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant
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BRABANT-OOST

ZEELAND - WEST-BRABANT

Voor de Kerst van 2021 werden nog twee jubilarissen in het zonnetje gezet. Namelijk: Aad Honcoop en Micheal Biemans. De echtgenote van
Aad spelde in 's Heer-Arendskerke de versierselen voor het 25-jarig lidmaatschap persoonlijk bij
Aad op de revers. Michael Biemans en echtgenote werden in hun woonplaats Zierikzee gefêteerd.
Michael was 40 jaar lid van de IPA en dat liet het
bestuur niet zomaar aan hem voorbij gaan. Door
een misverstand stond ondergetekende met de
speld en een bos bloemen bij hen voor de deur,
precies op de dag dat de vrouw des huizes jarig was. De speld, oorkonde en de bos bloemen
maakte de dag voor haar extra feestelijk.

Peter Lahousse

projecten waarbij burgers en bedrijven worden voorgelicht op
welke wijze digitale schade in de vorm van bankfraude, oplichting, diefstal en dergelijke kan worden voorkomen. De pas
aangestelde groep ‘digitale buurtambassadeurs’ in de gemeente Breda is een idee van mij. Het project loopt zo goed, dat er
op dit moment internationale belangstelling voor is. Maar het
leukste vind ik toch wel het opsporen van cybercriminelen, die
namelijk steeds inventiever en meedogenlozer te werk gaan.”

arrestaties verricht. Peter daarover: “Na enig speuren trof ik
in het darkweb een webshop aan die handeldreef in allerlei
drugs. Het logo en lettertype van deze webshop legde ik vast
in een notitie en deelde die met mijn collega’s met de mededeling dat ik een sterk vermoeden had dat deze darkweb handelsplaats vanuit Nederland opereerde. Delen vind ik belangrijk want zoals Robert Noyce zich ooit eens daarover uitdrukte:
“Kennis is macht, maar gedeelde kennis is vermenigvuldigde
macht.”

Operatie Dark HunTOR
“Kort na mijn ontdekking werd in een appartement te Tilburg
een illegale webshop ontdekt en door de collega’s ontmanteld.
De daar aangetroffen drugspakketjes en andere druggerelateerde goederen vertoonden hetzelfde logo en lettertype als die
op het darkweb.

Trots
Peter is trots op het feit dat mede door zijn toedoen eind vorig
jaar een grote internationale criminele organisatie is opgerold.
Op één dag werden in verschillende Europese landen zo’n 150

ABC-methode
Om de kans te verkleinen dat u slachtoffer wordt van
digitale criminaliteit, is belangrijk om wanneer u
digitaal gaat, de standaardregels van de ABC in acht
neemt.

De ABC-methode staat voor
A = alert blijven. Te mooi om waar te zijn, is niet oké.
Blijf op de hoogte. Klik nooit zomaar op een link.

B = bescherm jezelf. Blijf up-to-date met updates.

Gebruik sterke wachtwoorden. Gebruik actuele
antivirusprogramma’s. Maak offline back-up’s

C = check altijd. Vertrouw je het niet, verbreek

het contact. Check de contactgegevens van de
afzender
Bron: politie.nl
nummer 1 - lente 2022

Toen Interpol en Eurojust later ook nog eens met informatie
kwamen over het logo en lettertype kwam het internationale
criminele netwerk bloot te liggen en onder de operatienaam
HunTOR is het opgerold. Hierbij is samengewerkt met politiediensten uit Australië, Bulgarije, Frankrijk, Duitsland, Italië,
Nederland, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. “

Succesvolle afronding
“In totaal zijn 150 personen gearresteerd die verdacht worden
van betrokkenheid bij het kopen of verkopen van illegale goederen via het darkweb. Ruim € 26,7 miljoen contant geld en virtuele valuta, 234 kg drugs en 45 wapens is in beslag genomen.
De inbeslaggenomen drugs bestonden uit onder andere 152 kg
amfetamine, 27 kg opioïden en meer dan 25.000 xtc-pillen,”
somt Peter met enige trotsheid op.

Eigen website
Om op de hoogte blijven van de allerlaatste ontwikkelingen over internetfraude,
-, diefstal, -, oplichting enz. heeft Peter
een eigen website in beheer onder: https:
//www.cybercrimeinfo.nl/cybercrime/
bankhelpdesk-fraude/nieuws-. De informatie welke geplaatst in het kader staat is
onder andere op deze website te vinden. n
IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant
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“Als je beseft dat vierenzeventig procent van de misdrijven
plaatsvindt in de digitale wereld dan ligt daar dus een flink pak
werk waar ik graag aan wil werken. En daar heb ik nu ook de
tijd voor. Mijn werk als logistiek manager en mijn vrijwilligerswerk als executief politieman heb ik een aantal jaren terug na
een ernstige ziekte achter mij moeten laten. Na een langdurige
herstelperiode prijs ik mij gelukkig dat ik in ieder geval nog
vrijwilligerswerk kan doen. Dus maatschappelijke nog van betekenis ben.”

ZEELAND - WEST-BRABANT

Pak werk

Arie Graafland

Even voorstellen

		 Arie Graafland
		kandidaat voorzitter
Wie ben ik?
Geachte leden van de IPA, alvorens ik mij verder voor ga
stellen even iets anders. Tijdens de laatste ALV is een
aantal leden gefeliciteerd met
verschillende jubilea. Daar
was ik er één van, ik vond dat
dit mooi werd vormgegeven
vanuit het bestuur.
De opmerking dat onze huidige voorzitter dit jaar gaat stoppen, heeft mij aan
het denken gezet om meer actief te worden binnen onze afdeling . Ook de vicevoorzitter gooide tijdens de pauze nog
een balletje op hierover.
Als bekende laatste druppel ontving ik
recent een uitnodiging van het dagelijks
bestuur om eens te komen praten over
het mij beschikbaar willen stellen als

voorzitter. Dit gesprek heeft inmiddels
plaatsgevonden en ik ben nog steeds enthousiast!
Ik realiseer me echter ook dat ik voor de
meeste van jullie geen bekend gezicht
ben, dus is het goed om vast een klein
tipje van de sluier op te lichten.
Ik ben getrouwd met Christa en we wonen in Wernhout (gemeente Zundert)
samen met onze hond. Ik werk bij de
politie en wel binnen de eenheid Zeeland-West-Brabant en bij een onderdeel
van de staf genaamd Politieprofessie. Ik
ondersteun de landelijke portefeuillehouder illegale vuurwapens, munitie en
explosieven.
Mijn carrière is gestart bij de gemeentepolitie Rotterdam en na 17 jaar ben
ik overgestapt naar het korps Zeeland,
daar ben ik districtschef geweest in
Zeeuws-Vlaanderen. Aansluitend ben ik
werkzaam geweest binnen het toenmalige district Bergen op Zoom, heb ik wat
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landelijke projecten gedaan en ik ben nu
dus geland bij Politieprofessie.
Privétijd breng ik graag door met motorrijden, varen met mijn sloepje en sinds
enige tijd hebben we een camper en het
kamperen zijn we eigenlijk nog een beetje aan het ontdekken.
In mijn Rotterdamse periode ben ik
voorzitter geweest van de sportvereniging Hermandad en later, woonachtig op
Goeree-Overflakkee, voorzitter van een
kleine watersportvereniging in Nieuwe
Tonge.
Ik kijk er naar uit om een bijdrage te
gaan leveren samen met alle andere bestuursleden, maar uiteraard gaan jullie
als leden daarover. Een eerste beeld is bij
deze geschetst, de rest volgt dan wel. n

Noot van de redactie:
In ons volgende bulletin komt een artikel van
Arie te staan over zijn hobby als motorrijder.
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Jeffrey Verdult

Jeffrey Verdult
treedt aan als bestuurslid

Henk Ketelaar

Het bestuur verheugt zich op de komst van Jeffrey Verdult (39) die
zich beschikbaar stelde voor de vacante bestuursfunctie “Jongeren
contact”. Na daarover met elkaar te hebben gesproken, is hij sinds
10 januari 2022 in die functie als kandidaat bestuurslid aan de slag.
op de districtsledenvergadering van 13 april zal bij de leden worden
voorgedragen.
Jeffrey is werkzaam op het Team Arrestanten Taken (TAT) en voor het grootste
deel werkzaam op het politiedienstencentrum Mijkenbroek in Breda. Om hem
in dit bulletin te introduceren hebben we
daar met elkaar afgesproken voor een
interview.

IPA-lid
Jeffrey: “Ik ben sinds 2016 lid van IPANederland en weet dat het Landelijk Be-

stuur vanuit het ‘Actieplan Ledenwerving’ tot meer internationale activiteiten
en uitwisselingen wil komen ten behoeve van actieve IPA-leden onder 35 jaar.
Omdat ik mij daarvoor interesseer en de
coördinerende taak voor IPA-jong in bestuur vacant was, liet ik mijn belangstelling weten en maak nu deel uit van het
bestuur. In mijn werk praat ik graag met
jongeren en bezoek voor de werving en
selectie politie middelbare scholen om

jongeren voor het politievak te interesseren. Ik voel mij daarbij als een vis in
het water.

Privé
Ik ben geboren in Indonesië maar groeide op bij mijn adoptieouders in Bergen
op Zoom. Ik ben een echte Brabander
maar dan wel eentje van Indonesisch
bloed. In mijn vrije tijd ben ik slagwerker bij twee muziekgezelschappen in
Bergen op Zoom. Desalniettemin heb
ik nog voldoende tijd over om mij voor
IPA-Jong in te zetten. Als het om internationale betrekkingen gaat, heb ik om
persoonlijke redenen al eens gebruik
mogen maken van mijn IPA-lidmaatschap.
Dat gebeurde toen ik op zoek was naar
mijn biologische ouders in Indonesië.
Daarvoor moest ik voor een visum naar
de Indonesische ambassadeur. Dan is
het toch wel handig wanneer je naast je
beroep als politieman ook nog lid bent
van een internationale politievereniging
als de IPA. De ontmoeting met de ambassadeur was zo hartelijke dat hij binnenkort een bezoek komt brengen aan onze
politie-eenheid. Later kan ik daar misschien meer over vertellen.

Hobby’s en gezin

Jeffrey op bezoek bij de Indonesische ambassadeur.
nummer 1 - lente 2022

Naast muziek maken heb ik ook als hobby; wandelen en hardlopen. Viermaal
heb ik met collega’s de vierdaagse van
Nijmegen gelopen. De Airborne wandeltocht drie keer. Ook heb ik een paar keer
aan de Bredase Singelloop meegedaan.
Mijn gezin bestaat uit: Inge mijn vrouw,
Tijn 16 jaar en Joep 13 jaar. Ik hoop snel
in het bestuur aan de slag te gaan, ik heb
er echt zin in.” n
IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant
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Zeezoogdieren

Politiebescherming
voor “Zeezoogdieren”
Loopbaan.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Zeezoogdieren? Wat heeft de politie nu met zeezoogdieren te maken?
Jaap van der Hiele weet er alles van. De rijkspolitieschool in Horn (Lb.)
was zijn eerste kennismaking met de politie. Na de opleiding ging hij als
wachtmeester van de rijkspolitie naar Yerseke en in 1987 als wachtmeester 1e klasse naar de groep Veere.

Hans Schaap

BRABANT-OOST

Na de samenvoeging van de gemeente-, en rijkspolitie deed
Jaap tussen 1994 en 2000 dienst bij het team Middelburg en
van 2000-2005 bij het team Veere. Vanaf 2005 tot aan zijn
pensionering in 2019 werkte hij bij de “groene tak” van het
milieu
team Zeeland, samen met collega Neleward op den
Brouw. Na goed met elkaar te hebben samengewerkt werd in
2012 zijn milieuteam samengevoegd met die van de regio Midden-West-Brabant en ging het team verder als Team Milieu
Zeeland-West-Brabant.
Op de vraag wat de moeilijkste voorvallen bij de politie waren,
kwamen onverwachte antwoorden:
1. “Mijn moeilijkste periode bij de politie was de tijd tijdens- en
kort na de samenvoeging met de gemeentepolitie. De onzekerheden van de reorganisatie en de aanstaande veranderingen
namen bij mij een vorm van ‘straatangst’ aan. Zodanig, dat ik er
zelfs een tijdje voor thuis kwam te zitten!”

2. “Verder mijn confrontatie in 2009 met dierenactivisten in de
bossen op Schouwen-Duiveland. Ik was als opsporingsambtenaar goed te herkennen, zo reed ik bijvoorbeeld in een groen
dienstvoertuig, was gekleed in een groene jas etc. en toch
maakten ze het mij moeilijk. Gevolg: fysieke- en telefonische
bedreigingen. Valse aangiftes, ingrijpende onderzoeken en
strafzaken, waarbij geprobeerd werd mij buitenspel te zetten.
Ik hield er een vorm van PTSS aan over. De lopende strafzaken
hadden overigens voor mij geen gevolgen.”
3. “Ook de kroningsrellen in Amsterdam lieten mij niet onberoerd! “Het meest positieve van het werk bij de politie is voor
mij de ‘straatdienst’. Je komt overal en met je mond kan je veel
zelfstandig oplossen. Dienstbaar zijn, hulpverlenen en het werken met mensen gaven mij veel voldoening,”

Mooiste tijd.
“Mijn mooiste periode was de tijd bij de rijkspolitie in Reimerswaal (Zuid-Beveland. Een uitgestrekt gebied en het gehele jaar
door veel en mooi werk). Idem bij de groep Veere. Qua werken
was er een groot verschil tussen de zomer- en de winterperiode. De charme van het werken daar was het toerisme en het
strand. De reorganisatie pakte positief uit door de centrale inkoop, beter materiaal en een goede uitstraling.”

Dolfijnen/ Bruinvissen.
Naast- en bij zijn politiewerk kwam in 1993 ook de bescherming van de in de Zeeuwse wateren zwemmende
nummer 1 - lente 2022
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zeehonden (Zeezoogdieren) als vrijwilligerswerk erbij. Jaap
kwam toen in contact met de organisatie” Eerste hulp zeehonden”, een onderdeel van de zeehondencrèche in Pieterburen
(Lenie 't Hart). In diensttijd volgde hij, met Jos van der Graaf,
een cursus over zeehonden, dolfijnen en bruinvissen. Jaap: “In
die tijd mocht ik na de dienst de dienstauto gebruiken, een Nissan Kingcap. Iets waar de teamchefs niet altijd blij mee waren.
Na de tweede reorganisatie mocht ik mijn werk voor de zeezoogdieren blijven doen, waarbij ik altijd de rugdekking kreeg
van de korpsleiding.

Samenwerking Zeehondencentrum Pieterburen.
Eind 2013 heeft Jaap ‘A-SEAL Stellendam’ opgericht, daar er
steeds meer zeehonden in Zeeland kwamen. Er moest steeds
vaker naar Pieterburen worden gereisd. Dit alles ging in goed
overleg met Lenie t ’Hart. Wel ontstonden er twee stromingen
en wel: A) Over het Populatie beheer; laat ze maar doodgaan, er
zijn er al genoeg; B) Alle dieren helpen die in nood verkeren. De
opvang van zeezoogdieren is namelijk geen dierentuin, maar
een hospitaal voor zieke dieren. Voor mij was van belang: “De
populatie in stand houden en de zieke dieren helpen.

Verloop aanwezigheid zeezoogdieren.
In 1993 waren er in Zeeland, op de Westerschelde bij Rilland
Bath, 5-10 zeehonden. Bij een telling in 2002, vanaf de Maasvlakte tot aan de Belgische kust, waren het er 165. Door het zeehondenvirus zijn er 58 gewone, meest kwetsbare, zeehonden
doodgegaan. In 2003 waren er nog 105 over. In 2004 kwamen
opeens de grijze zeehonden in de Delta, na jaren van afwezigheid. Nu in 2021 bestaat de populatie binnen de zuidwest Delta

uit 700-800 gewone zeehonden en ongeveer 2000 grijze zeehonden. Deze zijn groter, sterker en minder schuw. Voor wat
betreft de schuwheid gaat de volgende vergelijking gaat wel
op. Grijze zeehond, damhert en een haas: minder verstoorbaar!
Gewone zeehond, ree en een konijn: schuw!”

Terug en vooruit kijken.
Jaap kijkt met een tevreden gevoel terug op het werk wat hij
heeft kunnen en mogen doen voor de zeezoogdieren. Jaap: “
Voor de opvolging staan er nu 3 mannen en een vrouw klaar. Zij
helpen nu al mee. Een kleine club vrijwilligers is beter voor de
kennisoverdracht (meer inzet) en zij doen snel meer ervaring
op. Het werk voor de zeezoogdieren zou ik, als ik opnieuw zou
beginnen, weer doen. Wel anders, met iets meer mensen erbij.
Nu zijn er ongeveer 400 -500 meldingen per jaar.”

Andere activiteiten.
Buiten de politie en de zeezoogdieren om was Jaap maatschappelijk ook actief bij de Koninklijke Nederlandse vereniging voor natuurtoezicht (regionaal en landelijk bestuur ) een
belangenvereniging groene boa’s. Op dit moment is hij voorzitter van het zeehondenfonds van de stichting van Lenie t ‘Hart
en voorzitter van het reddingsteam zeezoogdieren.

Samenwerkende instellingen.
Nu, 29 oktober 2021, zwemt er een Walrus in de haven van Den
Helder, een Dolfijn in de Oosterschelde en een Bultrug (Walvis
van 10-12 meter, 10 ton) voor de kust van Camperduin (NH).
Jaap daarover: “Bij het aantreffen van Walvisachtigen wordt
er onder andere samengewerkt met “Naturalis”, het Historisch
museum Rotterdam, de dierkundige faculteit van de universiteit van Utrecht, het Nios op Texel en Marine research van
de universiteit van Wageningen. Bij gelegenheid ook met: “Sea
alarm zeevogels” (olie slachtoffers).

Uren
Jaap: “Het werk voor de zeezoogdieren vergde in mijn actieve dienst ongeveer 20 uur per week, waarvan ongeveer 10 uur
in diensttijd. Sinds mijn pensionering in 2019 is het ongeveer
een complete werkweek geworden! De oorzaken van de sterfte
onder bruinvissen en zeehonden (virus, trauma’s, pokken) houden mij op dit moment erg bezig.”

Gezin
Op de vraag of Jaap alles altijd goed heeft kunnen combineren met zijn gezinsleven roept Jaap zijn vrouw erbij. Zij vertelt:
“Het was wel eens lastig wanneer hij bij nacht en ontij weer
vertrok. Dat gaf wel eens spanningen in het gezin, maar dat
heeft onze relatie niet in de weg gestaan. Jaap: “Zonder hulp
van je gezin zou ik dit werk niet kunnen doen.” n
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“De moeilijkste en lastigste gebeurtenis met betrekking tot de
zeehonden was in 1993. Het was voor mij de eerste keer dat
ik alleen voor de klus stond. Het betrof het aantreffen van de
eerste zeehond op “Neeltje Jans”. De media zat er bovenop, dan
komt er van werken maar weinig meer omdat zij over dat aantreffen van alles wilden weten. Gelukkig was de samenwerking
met de reguliere politie nooit een probleem. De medewerking
die ik in deze zaak kreeg, heb ik als zeer positief ervaren.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Lastigste periode van het vrijwilligerswerk.

Narcistische baas

Wat te doen met een
narcistische baas

Henk Ketelaar

Wat als je baas een egoïstische manipulator blijkt te zijn?
Onder de titel ‘Narcisme in organisaties’ verscheen bij uitgeverij Van Duuren
Management medio vorig jaar een boek van Alice Vlottes. Omdat dit fenomeen zich overal kan voordoen, dus ook bij opsporingsdiensten, hieronder
een korte samenvatting van een recensie dat Marjolein Kooyman, redacteur
van het Algemeen Dagblad, daarover in het AD liet verschijnen. Om narcisten te kunnen overleven geeft zij uit dat boek vijf tips die een helpende hand
bieden bij het overleven van een narcistische baas.
Verdeeldheid zaaien op de werkvloer, successen van anderen
claimen, loze beloftes doen en zelfs fraude. Een narcistische
manager kan een grote, negatieve impact hebben op de sfeer
en prestaties op de werkvloer. Psycholoog en narcisme-expert,
Alice Vlottes, schreef er een boek over.
Een narcist is, simpel gezegd, een egoïstische manipulator, een
wolf in schaapskleren. Toch is hij − het overgrote deel van de
narcistische managers is man − niet zo makkelijk te herkennen, blijkt uit een onderzoek van psycholoog Alice Vlottes.

Vlotte babbel
Bij sollicitaties prikken zelfs doorgewinterde selecteurs daar
niet doorheen. Juist omdat narcisten zo'n vlotte babbel hebben, charismatisch zijn en intelligente plannen beschrijven.
Het duurt minstens een half jaar voordat de eerste problemen
aan het licht komen, maar volgens Vlottes kan het ook jaren
duren.'' Vaak is het iemand uit de omgeving die erop wijst, of
je herkent het omdat je er eerder mee te maken hebt gehad.''
Toch is het belangrijk de narcist snel te herkennen, zodat je
je er beter tegen kunt wapenen. Vlottes daarover: “Een narcist
kan je beschadigen. Hij maakt je onzeker, je voelt je door zijn
gedrag minderwaardig. Als je doorhebt dat je met een narcist te
maken hebt, is het makkelijker om afstand te bewaren en zijn
opmerkingen niet tot je door te laten dringen.'' Als schoolvoorbeeld van narcisme noemt zij Donald Trump, ex-president van
de Verenigde Staten.

Werk jij samen met een narcist? Zo ga je daar het beste mee om:

ten heb je dat wellicht niet door. Maar als je daarna op de gang
staat, denk je: waarom houd ik hier zo'n raar gevoel aan over?''

TIP 1: Weet wanneer je 'gegaslight' wordt.

TIP 2: Zet alles op papier

'Omdat je een lekker smoeltje hebt, heb ik je graag in mijn omgeving.' Dat is typisch iets dat een narcistische manager tegen
een werknemer kan zeggen. Het lijkt een compliment, maar
tegelijkertijd word je vernederd. Een manipulatietechniek die
je in verwarring achterlaat. Dat heet gaslighting'', zegt Vlottes.
Die term komt uit de Amerikaanse film Gaslight (1944) waarin
een charmante man voortdurend bezig is zijn vrouw psychisch
onderuit te halen terwijl hij doet of hij van haar houdt.
Narcistische managers gebruiken deze techniek ook tijdens
vergaderingen. Vlottes: “Door zijn behendige verbale kwalitei20 IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant

Ongeveer 1 procent van de Nederlanders heeft narcisme. Volgens schattingen van hoogleraar Manfred Kets de Vries heeft
20 procent van de ceo's een geestelijke stoornis, waaronder
narcisme. Vlottes adviseert werknemers zo veel mogelijk op
te schrijven. ”Een narcist blinkt uit in het maken van vage afspraken en beloftes en daardoor zijn jouw prestaties nooit goed
genoeg. Door duidelijke afspraken over je eigen werk zwart-opwit te zetten, liggen die vast. “Daar kan hij je dan niet meer op
pakken. Schrijf ook bizarre gedragingen op. Wil je stappen naar
het hogere management zetten, dan is het belangrijk met concrete voorbeelden te komen.''
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Narcistische baas

TIP 3 Vorm een verbond met collega's

Waar de narcist de scepter zwaait, ontstaat tweedracht. Vlottes: “Een deel van de collega's zal hem aardig vinden, of heeft
belang bij hem. Dat zijn de vazallen. Een ander deel is juist
kritisch. Daardoor ontstaat er wantrouwen en een vervelende
sfeer in het team. Toch kunnen collega's elkaar ook steunen en
helpen bij het omgaan met een narcistische baas. Samen klagen bij het hogere management heeft bovendien meer effect.
Als je dat in je eentje doet, is de leidinggevende eerder geneigd
te denken dat jij het probleem bent.''

TIP 4 Schakel de baas van je baas in

Een van de weinige kansen die je hebt om van de narcistische
manager af te komen, is naar de baas van je baas gaan. Onder
het bewind van een narcistische leider is het personeelsverloop én het ziekteverzuim hoog. Van de negentien werknemers
die Vlottes voor het boek interviewde, vertrokken er uiteindelijk vijf. Slechts in drie gevallen greep het hoger management
in. Het is vaak heel lastig, omdat deze hogere leiders het gedrag
niet zien, of omdat ze toch achter deze manager blijven staan.
Bovendien kan een narcist ook een positieve bijdrage leveren
op de werkvloer. “Narcisten zijn bijvoorbeeld goede verkopers'',
zegt Vlottes. “Ze zijn charismatisch en charmant. Ze werken
met veel overtuiging. Ze geloven in hun eigen ding. ''
Vertrekt je narcistische baas uiteindelijk wel, dan leidt dat
meestal tot euforie op de werkvloer. En de baas zelf? Die vindt
meestal snel weer een nieuwe baan. Dat is het erge. De nieuwe organisatie is vaak weer heel blij met deze charismatische
man vol plannen en ideeën. Zo herhaalt dit probleem zich
nummer 1 - lente 2022

voortdurend. Deze managers laten bij tig bedrijven een puinhoop achter.

TIP 5 Ga zelf weg

Hij maakt je klein, je doet het nooit goed, successen trekt hij
naar zich toe en fouten komen door jou. Dat maakt het werk
stressvol, ziet Vlottes. “Geïnterviewden hadden last van hartkloppingen, depressies, burn-outs en slecht slapen. Zelfs jaren
nadat ze wegwaren bij het bedrijf, kregen ze nog hartkloppingen als ze terugdachten aan die periode.''
Een nieuwe baan zoeken is dan de enige optie. Maar dat lukt niet
altijd, bijvoorbeeld door financiële overwegingen. Een deel van
de werknemers besluit te blijven. “Kweek dan in dat geval eelt
op je ziel en vlei je baas', adviseert Vlottes. ”Een narcist heeft bewondering nodig. Om het jezelf makkelijk te maken, helpt het om
daarin mee te gaan.'' Narcisme neemt niet af, blijkt uit onderzoek
van Vlottes. “Kenmerkende symptomen van grootheidswaanzin,
gebrek aan empathie en een buitensporige behoefte aan bewondering blijven bestaan of verergeren zelfs bij het ouder worden.''
Wil je hierover meer
over weten lees dan:
“Narcisme in organisaties’
van Alice Vlottes welke
is verschenen bij Van
Duuren Management
(€25). n
(Bron AD d.d. 11 juni 2021 Marjolein Kooiman)
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Voorwoord, activiteiten & Prikbord

Prikbord

Via een eerder e-mail bericht hebben we u in kennis gesteld dat onze secretaris
Henk Cuperus is gekozen in de Algemene Financiële Commissie van IPA Nederland. Dit heeft tot gevolg dat hij zijn functie, binnen ons District, moet neerleggen
op grond van het Huishoudelijk Reglement dat binnen de IPA geldig is. Voorwaar
een groot verlies voor ons maar toch een deskundige op financieel gebied hetwelk
noodzakelijk en gewenst is voor onze vereniging op landelijk niveau. Hij heeft
hiervan in de afgelopen jaren al duidelijk blijk gegeven door naast het zijn van
secretaris landelijk adviseur te zijn. Wij hopen dat onze oproep naar u om zich te
melden om deze functie te gaan vervullen resultaat zal krijgen. U bent van harte
welkom en kunt rekenen op alle ondersteuning vanuit het bestuur.
Na alle beperkingen die we de afgelopen tijd hebben gekend zagen we grote bevolkingsgroepen demonstreren tegen deze maatregelen terwijl zij nota bene werden genomen in het belang van u en mijn gezondheid. Let wel er zijn over de
21.000 mensen gestorven aan de sluipende ziekte. Kijkende naar de rest van de
wereld leefden we toch nog in een land zonder oorlogen of andere ellende. Vrijheid is namelijk een comfortabele gevangenis want ook zonder pandemie leeft
eenieder binnen zijn eigen beperkingen.
.
Uw voorzitter,

Toon Strik

Gezocht

Nieuwe leden
gezocht voor onze
bridgeclub
De bridgeclub van IPA-BO is op zoek
naar nieuwe leden. Vind u bridge
leuk en of spannend en speelt u graag
dit spel dan kunt u zich aanmelden
bij Ans Lesterhuis +31402214728 of
+31652619531. Onze bridgeclub komt
iedere woensdagavond bij elkaar
om 19.30 uur in de Brigade Kmar te
Eindhoven. Mocht u willen leren
bridgen dan kan dat ook. Alle leden
van deze club willen
u graag wegwijs
maken in dit spel.
Dus schroom niet
en meld u aan als
u dit een leuk spel
vindt of denkt te
vinden.

ZEELAND - WEST-BRABANT

Trappelend van ongeduld zitten
we als bestuur van IPA Oost-Brabant te wachten om weer activiteiten voor onze leden te
organiseren maar dat lukt, als
gevolg van de voortwoekerende
pandemie, slechts beperkt. Een
motortoertochtje en kleiduivenschieten in de buitenlucht
behoren tot de mogelijkheden. Verder is het nog wachten op
het nog meer vrijgeven van de beperkingen die we al lang
hebben. Op het moment dat ik dit schrijf lijkt het erop dat de
verruiming van mogelijkheden eraan zit te komen. Hopelijk
krijgen we weer snel de gelegenheid voor ontmoetingen in
verenigingsverband, zoals we die gewend waren.

BRABANT-OOST

Voorwoord voorzitter

Verzoek redacteur IPA BO

Tijdens de IPA-contactavonden bij
de KMar te Eindhoven hoor ik vaak
prachtige verhalen van collega’s over
hoe het vroeger ging bij de politie. Het
zou zonde zijn als deze verloren gaan
vind ik. Bij deze dus het verzoek aan
deze collega’s of ze deze mooie verhalen
met mij willen delen zodat ik ze in het
IPA-blad kan zetten en eenieder hiervan
kan genieten.

Redactieleden gezocht

Het redactieteam van Brabant-Oost
en van Zeeland-West-Brabant kan wel
versterking gebruiken. Schrijft u graag
of misschien één van uw gezinsleden
en wilt u zich daarin wat verder
ontwikkelen of ons wat werk uit handen
nemen? Neem dan eens contact op met
één van onze redactieleden. Leuk voor
ons en wie weet ook voor u.

Inleverdata

IPA-kopij 2022
Hebt u kopij voor ons districtsbulletin,
dan plaatsen wij die graag. Stuur
het dan op naar onze redacteur
Tinus Sanders, voor het 3e kwartaal
(zomereditie) maandag 9 mei 2022.
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Vacature | Activiteitenkalender

Vacature Redacteur IPA-blad-BO
Na jaren de kopij voor het IPA-blad Brabant Oost te hebben verzorgd is voor mij nu het moment gekomen om hiermee te stoppen. Bij deze wil ik u vragen of er binnen de IPA-BO, leden zijn
die dit werk van mij over willen nemen. Heeft u interesse in
deze functie neem dan contact op met een van onze bestuursleden, zie colofon. n

Activiteitenkalender
Kampeerweekend 2022
Helaas moeten wij u berichten dat in 2022 geen kampeerweekend wordt georganiseerd. Enerzijds omdat tal van reguliere
deelnemers niet meer kamperen en anderzijds omdat er zich
helaas geen (jongere) belangstellenden kenbaar hebben gemaakt. De kampeerdagen in het eerste weekend van september waren steeds erg gezellig. Er werden vrijblijvende activiteiten georganiseerd en de deelnemers waren altijd enthousiast.

Mogelijk kan een dergelijk evenement in de toekomst weer georganiseerd worden. We denken daarbij ook aan mogelijkheden voor gezinnen met jonge kinderen. Voorlopig kunnen we
belangstellenden alleen maar verwijzen naar de mogelijkheid
voor deelname bij andere IPA-districten. Heeft u vragen of suggesties, graag een mail aan Wim van Stiphout.
Email ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl n

Kleiduiven
schieten
Voor onze leden willen we graag een middag organiseren om kleiduiven te
schieten. We zijn in contact met een schietbaan in oost Brabant. IPA BRO
zal in ieder geval ook een financiële bijdrage ter beschikking stellen.
Wel willen we graag alvast inzicht krijgen of hiervoor interesse is.
Mocht u dit wel eens willen doen, laat het dan vrijblijvend even weten.
U kunt dit doen door een mail te sturen aan Wim van Stiphout,
E-mail ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl n
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Activiteitenkalender | Uit de oude doos

Motortocht 2022
Motorrijdende IPA leden worden uitgenodigd om deel te nemen aan een
mooie motortoertocht op zaterdag 30 april a.s. Ook niet-IPA leden met opsporingsbevoegdheid of als zodanig met pensioen gingen bij politie of Marechaussee zijn als introducé van harte welkom. De rit zal ongeveer 225 kilometer lang zijn. Uiteraard met koffie- en lunchpauze.
ZEELAND - WEST-BRABANT

Plaats samenkomst
We komen die dag om 09.00 uur samen bij café-restaurant
Lekkerr, Frans van Nunenstraat 1 te Steensel en vertrekken van daaruit in groepjes van maximaal vijf motoren.
Met pauzes en lunch treffen we elkaar dan weer. We verwachten omstreeks 17.00 uur weer terug zijn.
Bij extreem slecht- of regenachtig weer gaat de rit op die
datum niet door.

Kosten

BRABANT-OOST

IPA Brabant Oost draagt € 10,00 bij aan de lunch die we
onderweg genieten. Andere kosten zijn voor jezelf. Nadere bijzonderheden en de route (GPX) worden later aan de
deelnemers verstrekt.

Opgave
Graag z.s.m. bij Wim van Stiphout via e-mail
ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl. n

Toon Strik

Uit de oude doos

Weckflessen en chips

Soms kwam je na de dienst thuis en vertelde wat je had beleefd. Niet de alledaagse dingen
maar vooral ervaringen waarvan je veronderstelde of je op je partner nog wel geloofwaardig
over zou komen als je de feiten vertelde. Gelukkig stonden ze wel op schrift omdat dit binnen
de politiedienst een vereiste was om elk voorval nauwkeurig te relateren in de dagrapporten.
Op een meer dan sobere en donkere oktoberavond, in de beginjaren zeventig, zat ik nog te werken op het bureau terwijl dit al
voor het publiek gesloten was. Buiten was het druilerig weer.

Het regende flink, er stond een straffe wind en de temperatuur
was zo ongeveer gelijk aan die van de binnenzijde in een gemiddelde koelkast.

Late gasten
Omdat aan de voorgevel van het bureau duidelijk en met verlichting was aangegeven dat het bureau gesloten was, met vermelding hoe er gehandeld moest worden om de politie te bereiken, reageerde ik aanvankelijk niet op het gegeven dat er werd
aangebeld. Echter na korte tijd werd er weer gebeld. Kennelijk
omdat men van buitenaf nog licht zag branden in het bureau
en men ervan uitging dat er nog iemand aanwezig zou zijn. Na
het derde belletje, omdat ik toch aanwezig was, opende ik de
deur en verbaasde me nogal wat ik zag.
Doorweekt en rillend van de kou trof ik een ouder echtpaar
aan in kledij die je verwacht midden in de zomertijd. Het
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Uit de oude doos - Weckflessen en chips

Ik nam ze mee naar de werkkamer en vroeg of ze zin hadden
in koffie nadat ik ze beiden had gepositioneerd direct bij de
verwarmingsradiator. De zeiknatte platte pet van de man en
zijn sokken werden uitgewrongen en bevestigd aan dezelfde
warmtebron. Het bibberen en rillen werd minder na nuttiging
van de eerste slokken troost die ik hun had geserveerd. De ontredderde toestand waarin ze verkeerden deed mij de schreeuwende vraag oproepen wat er aan de hand was of kon zijn.

Het verhaal
Voor zover ik wat troost kon verlenen werd zij wat rustiger en
vertelde na enige tijd haar kant van het verhaal. Het werd een
ontboezeming van een frustratie die zij haar leven lang al met
zich droeg. Van jongs af aan gekleineerd door en verplicht om
hard te werken op de boerderij van haar ouders. Ook buiten de
werktijd, een volledige werkweek met onregelmatige diensten
als verzorgster in een verpleegtehuis.

Huiselijk geweld
De mannelijke partij opende de conversatie en meldde dat hij
en zijn vrouw, door hun enig kind en inwonende dochter, met
een bijl uit huis waren gejaagd in de kledij die ze op dat moment droegen. Ze is geweldig kwaad op ons en we weten niet
goed waarom zo vertelde hij verder. Zijn echtgenote bevestigde dit en had ook geen enkele verklaring wat nu de werkelijke
oorzaak was of kon zijn van haar toch meer dan extreme optreden. Daarbij gaf ze aan dat de dochter vandaag haar verjaardag
vierde en 28 jaar werd. Bij doorvragen kwam er bij mij geen
oorzaak boven tafel waarom zich dit tafereel had afgespeeld
met deze consequentie. Ze hadden beiden geen enkel benul
waarom dit was gebeurd. Hun dochter was nog nooit zo kwaad
geworden en wisten beslist niet waarom, persisteerden zij. Je
durft dan nauwelijks te vragen of er een psychische oorzaak
kon zijn maar dat bleek, volgens hun, geenszins het geval. Wat
nu?

Onderzoek doen
Ik verzocht een collega, die naast het bureau woonde, om mijn
opvang van dit desolate stel even over te nemen om contact te
kunnen zoeken met de dochter. Met de vraag aan mijzelf wat
voor een kenau ik zou kunnen aantreffen begaf ik mij naar het
adres wat het door mij opgevangen echtpaar gedwongen had
moeten verlaten. Het betrof een kleine boerderij op ongeveer
een afstand van twee kilometer van het bureau. Naar Brabantse gewoonte belde ik niet aan de voordeur maar begaf mij via
de openstaande achterdeur in het pand roepende dat er “volk”
was en nog wel politie.

Aantreffen verdachte
Aan de keukentafel in het toch wat gedateerde pand en nog
meer gedateerd interieur trof ik een huilende vrouw aan die
qua leeftijd voldeed aan de door haar ouders verstrekte gege-

Huisregels
Het krijgen van verkering behoorde in het gezin niet tot de huisregels waardoor ze nog steeds vrijgezel was. Er kwamen geen
vreemde mannen over de vloer zo was aan haar verordonneerd.
Ook vriendinnen, die ze nauwelijks had, waren niet zo welkom.
Daarnaast moest zij thuis haar salaris inleveren en ontving van
de ouders een bedrag aan zakgeld waarvan uitgaan of uitstapjes niet mogelijk waren. Het onderhouden van verdere sociale
contacten kon ze nauwelijks omdat de verordeningen binnen
het gezin dat niet toelieten. Daarbij diende zij wekelijks haar
“huishoudboekje” ter inzage te geven aan haar verwekkers en
werd het bedrag dat zij eventueel overhield ingeleverd bij de
“vluchtelingen” die nu op het politiebureau zaten.

Gedwongen bijdrage
Ze toonde me het geschrift waarin haar “boekhouding” over
haar zakgeld moest worden vastgelegd. Haar enige lichtpunt in
haar leven was haar baan in de verzorging zo vertelde ze. Daar
kreeg ze immers waardering voor haar werk en haar collega’s
waren haar steun en toeverlaat. Die waren kennelijk enigermate bekend met haar leefomstandigheden omdat haar al een
paar keer was aangeboden om elders onderdak te zoeken of te
krijgen. Dat had ze niet gedurfd omdat ze geen enkele inschatting kon maken over welke sancties er dan zouden volgen. Kan
dit allemaal werkelijk waar zijn vraag je jezelf af. Waarom is de
bom niet eerder gebarsten of waarom heeft zij niet eerder voor
zichzelf gekozen.

Oorzaak ruzie
Nu dus de vraag wat ertoe had geleid dat ze vandaag zo geweldig over de schreef was gegaan. De beantwoording daarvan
deden mijn haren te bergen reizen. Omdat ze vandaag jarig was
had ze zichzelf, na haar werk, getrakteerd op 2 zakken chips
en was daarmee thuisgekomen. Dit nu had een geweldig
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Politie als gastheer

vens. Een toch wel gezette dame en met een uitstraling die je
in dit geval kon omschrijven als een echte boerendochter gelet
op haar outfit. Het mogelijke bewijsstuk, de bijl, lag voor haar
op tafel. Ze was volledig van de kaart en haar huilbui, haar
snikken en trillen waren nauwelijks te stuiten.

BRABANT-OOST

meest opvallende was dat beiden geen schoeisel aan hadden.
De vrouw was blootvoets en de man droeg alleen doorweekte
sokken. Bij het aanschouwen van dit stel liet ik ze eerst binnen
om daarna pas vragen te gaan stellen.

Uit de oude doos - Weckflessen en chips

conflict opgeleverd met haar ouders. Die waren van mening
geweest dat zij op de boerderij zelf voldoende aardappelen
hadden en haar verweten dat ze buitenproportioneel met haar
zakgeld was omgegaan.

Gestoord samenzijn
Dit deed mij de vraag oproepen of zij op haar verjaardag ook
een cadeau van haar ouders had gekregen met een gezellige
ontvangst en een plezierig samenzijn. Geen enkele feestdag of
feestelijkheid werd binnen het gezin gevierd zo gaf zij aan. Het
boeket bloemen dat bij haar op tafel lag was geen geschenk van
haar ouders maar van haar collega’s op het werk. Een ongelofelijk verhaal. Maar hoe haal je dan de waarheid boven water met
de twee verhalen die je tot dusver ter kennis zijn gekomen. Nou
daar werkte de “verdachte” welwillend aan mee.

Weckflessen
Zij verzocht me om mee te gaan naar de kelder van deze, in
mijn ogen, versleten hofstee en opende een afgesloten gedeelte binnen dit klamme en onwelriekende ondergrondse vertrek.
Bij een eerste oogopslag, niets opmerkelijks, tegen alle wanden van deze kerker waren rekken geplaats met een enorme
hoeveelheid zogeheten Weckflessen, gevuld met allerlei fruit
en groenten. Voldoende om een behoorlijk legeronderdeel een
aantal jaren te voorzien van de nodige voeding. Nou en denk je
dan, hoe kan ik hier nou bewijsmateriaal verzamelen om een
rechtvaardiging te vinden voor een oordeel over haar toch gewelddadig handelen in “Huisje Weltevree”.

tje stond al in de gang zo liet ze zien. “Wat ik gedaan heb is
verkeerd, maar kunt u dit begrijpen” was haar vraag. Omdat ze
nog verdachte kon zijn voor bedreiging als haar ouders aangifte zouden doen bleef ik vooralsnog op de vlakte, maar als ik
ooit in mijn leven ergens begrip voor kon hebben dan was het
nu wel. In mijn achterhoofd kwamen opeens namen van grote
vrijheidsstrijders boven zoals Nelson Mandela, Che Guevara en
Martin Luther King jr. Geen vergelijk natuurlijk met deze casus maar wel vanuit eenzelfde gevoel, onderdrukking, moest
ik even denken.

Vlucht
Op mijn voorstel of zij bereid was om met haar ouders een gesprek te hebben over hetgeen er was gebeurd gaf zij aan dit
nu niet te willen maar wel op een later tijdstip als ze zelf wat
meer had kunnen nadenken en wat meer tot rust was gekomen. Vervolgens vertrok ze na afsluiting van de kelder en haar
eerdere woonstede naar haar vluchtadres en verliet ik samen
met haar, haar ouderlijk huis. Na uitwisseling van onderlinge
bereikbaarheid wenste ik de “verdachte” en in mijn ogen “meer
slachtoffer” veel sterkte toe.

Aangifte
Terug naar het bureau waar haar ouders stik nieuwsgierig waren naar het resultaat van de bemiddeling door de politie. In
het kort werd uitleg gegeven op welke wijze we deze zaak, aan
de hand van de bevindingen, zoals het verhaal van de dochter
over de chips en de geldbelegging in de kelder, verder in behandeling wilden nemen. Daarnaast het verzoek om op grond
van deze vaststellingen na te denken of zij al dan niet aangifte
zouden willen doen tegen hun dochter.

Verbazing alom

Verstopt geld
Dat werd snel duidelijk. Zij haalde achter sommige rijen met
fruit of groente gevulde flessen een aantal flessen die tot de
rand gevuld waren met een op dat moment onschatbare geldsom in Nederlandse en Belgische biljetten en munten die niet
verlopen waren. Zonder na deze verbazing al iets te kunnen
vragen kreeg ik letterlijk te horen “Zo wordt hier geleefd. Er is
maar één ding belangrijk op de wereld en dat is geld. Menselijkheid of enige vorm van genegenheid is hier nooit aanwezig geweest. Het woord liefde of een daadwerkelijke beweging
hiervan evenmin”. In een vervolgde huilbui gaf zij snikkend
aan dat er ook in hun tuin flessen met geld waren ingegraven
onder het gegeven van haar ouders: “Voor als het weer oorlog
zou worden”.

Dilemma
Met deze waarnemingen terug naar de keukentafel. Hoe nu
verder? Ze gaf aan dat ze al contact had gehad met een collega van haar werk en daar kon gaan verblijven. Haar koffer28 IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant

De afspraak werd gemaakt dat we op een later tijdstip een bijeenkomst wilden beleggen samen met hun dochter. Ze stemden daarmee in. Gelet op de weersomstandigheden werden
zij per politietaxi naar huis gebracht. Een eigen auto bleken
ze ook niet te hebben. Toen ik mijn collega, die het echtpaar
verder had opgevangen, aansluitend wat meer gedetailleerd
in kennis had gesteld van de feiten kwam hij alleen maar tot
de slotsom dat zoiets toch niet waar kon zijn in de 20e eeuw.
Ook hij had in zijn verdere gesprek met dit stel niet kunnen
ontdekken of zij voor zichzelf een oorzaak wisten waarom hun
dochter zo bruut had gehandeld.

Volgzame dochter
Vier dagen later een gesprek op afspraak met de partijen. Als
eerste vervoegde zich de dochter aan het bureau. In een inleidend gesprek werd duidelijk dat we te maken hadden met een
zeer plichtsgetrouwe jonge vrouw die vanuit haar opvoeding
en de strenge tucht alles had geloofd en gedoogd wat haar ouders wensten. Op de door haar aangegeven verdere details kon
je concluderen dat ze eigenlijk tot aan deze verjaardag min of
meer was geknecht. Dit terwijl zij zich ervan bewust was geworden dat leeftijdgenoten de mogelijkheid hadden om zich
op een vrijere wijze door het leven te begeven. Zoals het op vakantie kunnen, een barretje bezoeken of gein trappen in een
vrienden of vriendinnenkring. Geen relatie aan mogen gaan
met iemand van het andere kunne. Niets van dit alles had zij
op deze leeftijd van ontwikkeling kunnen en mogen beleven
dankzij de onorthodoxe opvoeding die zij verplicht had moeten
ondergaan.
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Verklaring ouders
In het aparte voorgesprek met haar ouders kwam weer de ene
verbazing na de andere. Vol onbegrip waren zij gebleven van
hoe het kon zijn dat dit was gebeurd. Hoe kon je nou chips gaan
kopen als je thuis nog ongeveer 500 kilo aardappels voorradig
hebt op je boerderij. Daar mag je toch wel iets van zeggen als
het om geldverspilling gaat. Ze hadden toch altijd goed voor
haar gezorgd met eten en drinken alsmede de kans gegeven
om een baan te kiezen buiten hun boerderij. Haar trouw ter
kerke te laten gaan en weg te houden bij alle bedreigingen van
het naleven van de tien geboden. Dit is toch je plicht als ouders
om elke uitspatting hiervan te voorkomen. Je behoefde geen
opleiding te hebben gehad op psychologisch gebied om vast te
stellen dat het begrip naïviteit iets te vast was gebeiteld in de
hersencellen van dit ouderpaar. Ongelofelijk, onwaarschijnlijk,
onbegrijpelijk en onwaarachtig.
Ze zouden geen aangifte doen tegen hun dochter omdat ze
niet wilden dat zij een strafblad zou krijgen. Ze moest immers
verder in het leven en de naam van de familie mocht niet te
schande worden gebracht. Zeker niet in binnen de gemeenschap waarbinnen zij leefden.

Epiloog
Toen ik twee jaar later, in een aanliggend dorp, de dochter ontmoette achter een kinderwagen zag ik een gelukkige en tevreden vrouw die het leven verder beleefde als een zaligheid zo
gaf zij aan. Haar ouders hadden haar kind nooit gekend omdat
ze kort na elkaar waren overleden. De boerderij was door haar
verkocht en samen met het geld uit de Weckflessen kwam zij
en haar gezin niets tekort.
Maar nu nog het meest ongeloofwaardige in dit verhaal. Kort
na de ontmoeting met de dochter kwam er een bericht van de
nieuwe eigenaar van de betreffende boerderij en aanliggende

Kringgesprek
In het vervolggesprek met beide partijen verontschuldigde de
dochter zich voor haar gewelddadige optreden tegenover haar
ouders maar wel onder vermelding dat ze bewust wilde “kappen” met de manier waarop zij thuis was en werd behandeld.
Ze had inmiddels een goed verblijf gevonden en beloofde nog
contact te houden met haar vader en moeder als dat nodig
mocht zijn.

Onbegrip
Het echtpaar kon nauwelijks haar beslissing begrijpen. Bij
onze vermelding dat hun dochter volgens de wet tot de volwassenen werd gerekend bleef hun vraag of zij dus geen enkele
zeggenschap meer hadden over haar doen en laten. Wij konden
niet anders dan dit bevestigen. En wie moest er dan voor hen
gaan zorgen als zij de boerderij niet meer konden runnen en
afhankelijk zouden worden van hulp van derden? De dochter
reageerde hierop door aan te geven dat zij hiervoor zou zorgen wat er ook gebeurde. Echter onder de voorwaarde dat zij
op geen enkele wijze meer afhankelijk wilde zijn en haar eigen
leven wilde leiden.

Alles voor het kind
Hierop nam haar vader nog even onverwacht het woord. Hij
wilde alles min of meer vergoelijken door aan te geven dat al
het verzamelde geld en de opbrengst van de boerderij altoos
bestemd waren geweest voor hun enige dochter. Zodat zij verder kon in het leven. Ook als er nog eens oorlog zou komen. Een
nauwelijks te overtreffen kortzichtigheid en volkomen los van
enig gevoel of emotie.
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Na haar te hebben medegedeeld dat ze niet tot antwoorden verplicht was kwam de hamvraag. “Wat was je plan om met die bijl
te gaan doen” een zogeheten open vraag. “Werkelijk en eerlijk,
niets verkeerds, alleen kon ik het even niet meer aan en koos
het moment van vertrek uit de omstandigheden waarover ik
heb verteld. Ik wilde alleen maar duidelijk maken dat ik een EIGEN LEVEN zou gaan leiden en me niet meer wilde inschikken
aan hun levenswijze”.

BRABANT-OOST

Verhoor dochter

gronden. Hij had het pand niet gesloopt maar volledig laten
verbouwen tot een origineel exemplaar van een Kempische
boerderij. Bij het aanleggen van een nieuw gazon was in de
bodem een Weckfles aangetroffen met daarin een behoorlijk
geldbedrag. Elk een ander zou hebben gedacht dat neem je
mooi mee uit een nieuw aangeschaft onroerend goed.
Hij bleek echter enigszins op de hoogte te zijn met de familieomstandigheden van de verkoopster zo was hem wel eens
door haar verteld bij de verkoop. De concrete vraag was of hij
recht had op dit geld. Maar eigenlijk wilde deze toch niet onbemiddelde man er afstand van doen omdat hij het maar “raar”
geld vond. We gaven aan dat we contact hierover zouden gaan
hebben met de dochter als hij dat wilde. Hij stelde dit op prijs.
Verbazingwekkend was haar besluit. Hij mocht het houden.
Het was immers nog geen oorlog geworden. Door deze met
overtuiging genomen beslissing nam ze naar ons gevoel nu
pas echt afstand en afscheid van haar verleden. Het vak van
politiemensen kent vele facetten, ook die bij het slijpen daarvan wel eens scheef zijn uitgevallen, zoals bij dit echtpaar. n

Toon Strik.
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Uit de oude doos

Toon Strik

De Jackpot

Dit verhaal deed zich voor in de tijd dat er in elk café nog een jukebox
stond en je voor een luttel bedrag naar je favoriete plaatjes kon luisteren. Wat ook in opkomst was waren de fruit- en andere gokautomaten
waar je geld bleef inwerpen omdat je dacht dat jou een fors bedrag ten
deel zou vallen. Zo een automaat was lucratief voor de kasteleins en
de verhuurder van deze dingen en voor de spelers die bij enige winst
onmiddellijk wisten te stoppen. Maar ja, doen Nederlanders dat.

Naleving
Probleem voor de uitbaters was echter dat men voor de plaatsing van zo een ding een vergunning nodig had en het een
goedgekeurde automaat moest betreffen die aan de wettelijke
voorschriften voldeed. Dit bleek al snel te leiden tot vele illegale apparaten. Omdat de politie belast was met de naleving van
de Wet op de kansspelen werden er strenge controles uitgevoerd waarbij niet goedgekeurde automaten onverbiddelijk in
beslag werden genomen.

Inbeslagneming
Dit gebeurde ook op een dag dat we in een chauffeurscafé een
enorm apparaat aantroffen van Amerikaanse makelij. Een kast
van ongeveer 2 meter hoog, 1,20 breed en 50 diep. Een geweldig gekleurd paneel met uitspringende reclame wat je allemaal
kon winnen. Daarnaast keerde het “beest” onmiddellijk in geld
uit. Zo’n uitkering ging gepaard met geweldig veel toeters en
bellen en bij elke munt die beschikbaar kwam in de geldla
“stampte” de kast alsof er een groep huzaren op paarden langs
kwam. Nou die ging dus mee naar het bureau en werd in een
nauwelijks gebruikte ruimte op de 1e verdieping van het bureau geplaatst. Dit in afwachting van de beslissing van de officier van justitie

Checken winst
Omdat we beschikten over de sleutels konden we in de kast
kijken wat zich daarin zoal afspeelde. Het eerste dat we ontdekten was het gegeven dat je met een schakelaar het uitkeringspercentage kon instellen al naar gelang het tijdstip van de
dag, week of maand. In dit geval stond de teller op 30 procent.
70 procent winst voor de kroegbaas en eventuele verhuurder.
Daarnaast was hij omgebouwd van dollars op guldens. Met
knipperende verlichting werd aangegeven dat de Jackpot $
1000 bedroeg. Een aanlokkelijk gegeven als je toen gemiddeld
120 gulden per week verdiende.

Justeren
Maar hoe krijg je het zover dat de 4 aanwezige rollen die je met
de handel in beweging zette ook op dit bedrag zouden komen.
Na enig opsporingswerk lukte dat. Je stak de stekker in het
stopcontact. Stopte een gulden in de daartoe bekende sleuf, die
je er later toch weer uithaalde omdat je de sleutel had. Vervolgens trok je aan de handel van deze eenarmige bandiet waardoor de 4 rollen begonnen te draaien. Op dat moment trok je
collega de stekker er weer uit waardoor de rollen “los” bleven
en niet in bepaalde volgorde werden gestopt.
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Hierna was het een “eitje” om in de kast de rollen op 1000 te
zetten. Als je dan de stekker er weer in stak werden de 4 rollen “vast” gezet en begon de herrie en verblindende verlichting
van de jackpot. Ongeveer vergelijkbaar met het zwaailicht en
sirene op de surveillanceauto en 1000 keer het eerder omschreven paardengetrappel. Nou leuk maar wat kun je er verder mee.
Hoogstens de bestede gulden weer veiligstellen toch.

Sinister plan
Echter er ontstond bij sommigen een sinister plan. In de direct
aan het bureau aansluitende ambtswoning was een maand
daarvoor een collega gehuisvest waar we kort daarvoor met
z’n allen zijn bruiloftsfeest hadden bijgewoond. Leuke collega, schattige vrouw en gezellige avond. Eén van onze collega’s,
die het prille echtpaar had geholpen bij de inrichting, wist te
vertellen dat hun slaapkamer direct was gelegen tegen de kamer van het bureau waar de jackpotmachine stond. De scheidingsmuur bleek niet veel meer dan één steens te zijn. Nou zou
je zeggen dat goede collega’s je in elk geval niet zouden storen
tijdens je wittebroodsweken. Maar ja, goede collega’s. Waar
haal je die vandaan?

Tweemaal gefopt
In de eerstvolgende nachtsurveillance gebeurde het. Samen
met een collega begaven we ons naar de “geldschieter” in het
bureau. Het was zo ongeveer tegen 02.00 uur. Gulden in het
apparaat. Stekker erin. Handel achterover. Rollen draaien.
Stekker eruit en rollen op 1000. Stekker erin en wegwezen met
medenemen van de geïnvesteerde gulden. Bij het verlaten van
het bureau, via de achterdeur, konden we buiten nog horen hoe
het apparaat tekeerging. De ”buurman” reageerde na enige tijd.
Begaf zich in nachtkleding naar het bureau en wist al vrij snel
de stekker te vinden. Einde lawaai. Wat waren we vergeten
te doen. We hadden de sleutel van de betreffende kamer om
moeten draaien en meenemen. Deze inside information werd
doorgegeven aan de volgende nachtsurveillanten die dat niet
vergaten bij de eerstvolgende jackpot in de nacht.
Na ongeveer een week zijn we met dit geintje gestopt omdat de
“buurman” wat wallen onder zijn ogen begon te krijgen. Van je
maten moet je het maar hebben als jonggehuwde. n
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