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Van de redactie 
Langzamerhand gaan we de komende tijd weer activi-
teiten zien, waar later een ieder kennis van kan nemen
en bij zichzelf denken: “Daar had ik ook bij kunnen zijn”.
De busreis naar Hamburg bijvoorbeeld. ER IS NOG
RUIMTE VOOR ENKELE REIZIGERS!

Bij het “nieuwe normaal” moet het mogelijk zijn komend
jaar ons *oprichtingsfeest* te kunnen houden en de
afgelaste evenementen alsnog uit te voeren.
Klootschieten, kruisboogschieten, verzin maar.

Ik ben mij ervan bewust dat de afgelopen edities van dit
blad vooral veel informatieve artikelen bevatten.
Waarbij veel dank uitgaat naar Anke Kooiman van Gooi-
en Vechtstreek, die het mij en jullie gunt om deze artike-
len over te nemen.

Een kijkje nemen op de website van IPA Nederland
www.ipa-nederland.nl doet je misschien ook goede
ideeën aan de hand voor een IPA activiteit elders in
Nederland. 
`

Beste Ipa leden,
Corona is hopelijk bijna voorbij, althans we leren er mee
omgaan. De meesten mensen zijn gevaccineerd. De
bezetting van Corona patiënten in de ziekenhuizen wordt
gelukkig minder, en de gewone zorg komt weer langzaam
naar het niveau van voor de Corona.

De scholen zijn weer open, we hebben weer evenemen-
ten, voetbal wedstrijden met publiek, Formule-1 met
publiek. En voor je het weet is alles weer bij het oude. Het
ene land gaat anders om met de regels dan een ander
land.

In Nederland is bijna alles weer vrijgegeven. Dit betekent
ook voor ons IPA, dat wij het oude weer moeten oppak-
ken. We zijn momenteel druk bezig Slochteren leeg te
maken, want het politiekorps moet bezuinigen en één
onderdeel daarvan is verkoop van bureaus. Dus hoe eer-
der Slochteren weg is, hoe beter voor de begroting van de
politie. De huidige verzameling gaat over in handen van
het huidige politiemuseum in Almere, het PIT. Alleen
helaas sluit PIT aan het einde van het jaar ook zijn deuren,
en moeten we afwachten waar eventueel een nieuw
museum komt.

Ook in Noord Nederland proberen we weer de draad op te
pakken, zoals de reis naar Hamburg. We hopen dan ook
daadwerkelijk dat we geen terugslag krijgen qua Corona,
en dat 2022 een jaar wordt waar we meerdere evenemen-
ten kunnen/ mogen organiseren.

En dan hopen we ook dat we elkaar weer gewoon kunnen
ontmoeten. En dat we volgend jaar een betere zomer krij-
gen dan dit jaar.

Servo per Amiceko

Dick Elbers

Van de secretaris
Bij de laatste mailing met nieuws vanuit het district 
kwamen een groot aantal emailadressen als 
onbestelbaar terug.

Om er voor te zorgen dat wij jullie juiste emailadressen
hebben staat hier een lijst onder (zonder provider) met het
verzoek als je je verouderde emailadres herkent, even een
berichtje te sturen naar noord-nederland@ipa-nederland.nl
met je nieuwe emailadres en persoonlijke gegevens 
(naam en adres). Zorgen wij voor aanpassing in de 
ledenadministratie.

Jan.dommerholt; janneke_dokter; evelien_db7; 
fam.barnekow; bjh.arke; bbrugma; martin; rschutte;
r.halma; garmtjan.dusseljee; kersevoort.a; marjan-liisa;
j.hommema; v.heuvelen; amogec; fanny.wildeboer; 
sucu; l.k.devries; rjwiegman; greman; hilda.wegman;
klomp73; kanne097; rms.koorn; j.jonkman23.
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Politiepaarden,
onvervangbaar in 
het publieke domein
Al vele jaren worden politiepaarden op zeer waardevolle wijze
ingezet voor politiewerk op straat. En natuurlijk ook tijdens
inzetten van de Mobiele Eenheid (ME) ter ondersteuning van de
manschappen. Altijd met het doel een veilige samenleving te
creëren. De bereden politie houdt toezicht op evenementen
zoals optochten, demonstraties of voetbalwedstrijden. Als er
meer risico is op verstoringen van de openbare orde gaat dit in
ME-verband.

Wij zetten onze politiepaarden en ruiters altijd weloverwogen
en terughoudend in. In ME-verband is een groep ME-paarden
ontzettend waardevol. Een groep ME-paarden bestaat uit
minimaal 6 ruiters, inclusief een commandant. Dat heeft voor-
delen in aantal en effect, maar het is ook belangrijk gebruik te
blijven maken van het feit dat een paard een kuddedier is.
Groepen ME-paarden worden gebruikt om snel mensenmas-
sa's te verplaatsen of juist om een groepje raddraaiers in te
sluiten. Het is bewezen effectief.

Optimale training, verzorging en dierenwelzijn van de paarden
heeft bij de politie een hoge prioriteit. Voor een ME-inzet bekij-
ken we altijd of ruiter en paard toegerust zijn voor de betreffen-
de inzet. Paarden raken zelden gewond tijdens een ME-optre-
den. Desalniettemin brengen we voorafgaand aan een ME-
inzet extra bescherming aan, zoals bijvoorbeeld neusplaten
om het aangezicht te beschermen, gelaatschermen, oordop-
pen en altijd beenbeschermers. Ook wordt de locatie, inclusief
de ondergrond, geïnventariseerd vanuit het oogpunt effectief
en veilig optreden voor ruiter en paard.

We vinden het verschrikkelijk en zijn geschokt dat demonstran-
ten politiepaarden bewust en gericht proberen te mishandelen
tijdens onze inzet om een vreedzame - zij het verboden -
demonstratie te begeleiden. De politie doet er alles aan om de
dader(s) van de dierenmishandeling te achterhalen en te ver-
volgen. De politie keurt geweld tegen collega's, ruiters en poli-
tiepaarden ten stelligste af.

Bron: https://www.govserv.org/ wereldwijde adressengids van overheidsdiensten)

Wijze les
IK HEB NACHTDIENST EN HET IS IJZIG KOUD.
HET IS BEGIN OKTOBER, MAAR DE WINTER
KOMT ER AL AAN. SAMEN MET EEN COLLEGA
RIJD IK VANAF EEN MELDING TERUG NAAR HET
BUREAU. WE HEBBEN EEN POOS IN DE KOU
GESTAAN EN ZIJN TOE AAN EEN BAKJE KOFFIE
OM WEER EEN BEETJE OP TE WARMEN. WE
RIJDEN IN DONKER, LANDELIJK GEBIED OP
EEN WEG WAAR JE 80 KILOMETER PER UUR
MAG RIJDEN. AAN WEERSZIJDEN VAN DE WEG
IS EEN APART FIETSPAD. IK ZIT ACHTER HET
STUUR. DEZE NACHT ZIJN WIJ DE ENIGEN DIE
NOG ONDERWEG ZIJN EN IK HEB MIJN GROTE
LICHT AANGEDAAN OM DE WEG GOED TE KUN-
NEN OVERZIEN. 

Opeens zie ik in mijn voorruit iets oversteken en trap vol op de
rem. Als ik uitstap blijken het twee fietsers te zijn die midden
op de weg stilstaan. Hun fietsen zijn nog zo'n halve meter ver-
wijderd van de voorkant van onze dienstauto. De fietsers zijn
boos. Terwijl ik nog sta te trillen op mijn benen, loopt mijn col-
lega naar ze toe en gaat met ze in gesprek. Het scheelde niet
veel of ik had deze fietsers aangereden, want ze waren echt
niet te zien in het donker. Beiden hebben geen licht op hun
fiets, zowel voor als achter niet.

Als ik ben bijgekomen van de schrik, luister ik naar wat de fiet-
sers te zeggen hebben. Ze vertellen ons dat ze verblind wer-
den door het grote licht van de dienstauto. Ze vonden dat ze
ons dat maar eens even duidelijk moesten maken en besloten
de tachtig kilometerweg op te rijden, zodat wij wel móesten
stoppen. Ik probeer de mensen uit te leggen dat het levensge-
vaarlijk is wat ze deden en dat ik ze bijna had aangereden. Dit
wordt mij niet in dank afgenomen. Ze willen mijn legitimatie-
bewijs zien, zodat ze een klacht tegen me in kunnen dienen.

Ik pak mijn bonnenboekje uit mijn zak. Ineens valt het gesprek
helemaal stil. “Wat gaat u nou doen?” vraagt een van de fiet-
sers. Ik antwoord dat ik ze beiden twee bonnen geef; een voor
het niet rijden op het verplichte fietspad naast de tachtig kilo-
meterweg en eentje voor het niet hebben van fietsverlichting. 

Nu pas dringt het tot de fietsers door wat er eigenlijk is
gebeurd. Ze beginnen excuses te maken en een van de twee
zet zelfs zijn fietsverlichting aan. Ik leg nogmaals uit dat hun
actie hartstikke stom was. Sowieso is het fietsen op een tach-
tig kilometerweg niet heel handig, als er een apart fietspad
naast loopt, maar als ze in elk geval nog hun fietsverlichting
aan hadden gehad, dan had ik ze zien aankomen. Nu was het
echt kantje boord. Mijn boodschap komt over. De twee fiet-
sers zijn een wijze les rijker en twee dikke bekeuringen armer.
Hopelijk blijft deze les een beetje hangen.

Hoofdagent Lisalinde
Bron: Blogs, Rijkspolitie



Op 12 april 2021 werd de Internationale
dag voor straatkinderen  'gevierd'. IPA-
international sponsort deze organisatie
want straatkinderen moeten geholpen
worden. De meeste mensen weten niet
dat deze special dag bestaat. Ook niet
wat er allemaal voor deze kinderen
wordt gedaan. Leest u onderstaand
stukje even??? Als u iets meer wilt weten
over deze prachtige organisatie kijkt u
dan even op internet:
https://www.streetchildren.org

De afgelopen 12 maanden zullen weer
erg moeilijk zijn geweest voor kinderen
die op straat leven, aangezien de mens-
heid heeft gestreden tegen een wereld-
wijde pandemie. Daarom is het belang-
rijk om u te herinneren aan de waarden
en het voortdurende werk van het
Consortium for Street Children (CSC), en
om u allen te vragen na te denken over
welke actie en ondersteuning uw sectie
zou kunnen bieden.

CSC is een wereldwijde alliantie die
bestaat om de stem van straatkinderen
te zijn en ervoor te zorgen dat hun rech-
ten op diensten, middelen, zorg en kan-
sen worden benut. CSC heeft tot doel
goede praktijken te bevorderen, de sys-
temen die schade aanrichten uit te

dagen en te veranderen, door krachtige
banden te creëren tussen organisaties,
activisten en beleidsmakers over de hele
wereld die inspelen op de behoeften en
rechten van straatkinderen, door belan-
genbehartiging, capaciteitsopbouw,
gedeeld leren en onderzoek te bieden.

CSC wil een wereld waarin straatkinde-
ren waardig, in veiligheid en zekerheid
leven. Hoe ga je dat veranderen? 
CSC wil de wereld voor straatkinderen
veranderen door:
• ervoor te zorgen dat ze dezelfde toe-

gang hebben tot diensten, middelen,
zorg en kansen als andere kinderen;

• het versterken van de stemmen van
straatkinderen zodat ze hun mening
kenbaar kunnen maken;

• een einde maken aan de discriminatie
waarmee straatverbonden kinderen
over de hele wereld dagelijks worden
geconfronteerd.

Straatkinderen zijn voor hun overleving
afhankelijk van de straat - of ze nu op
straat leven, op straat werken, ondersteu-
nende netwerken op straat hebben of een
combinatie van de drie. Niemand weet
precies hoeveel straatkinderen er zijn,
maar elk heeft zijn eigen unieke verhaal. 
Hun redenen om met de straat verbon-
den te zijn zijn talrijk en gevarieerd, maar
armoede, ontheemding als gevolg van
natuurrampen en conflicten, discrimina-
tie, misbruik of uiteenvallen van gezinnen
kunnen allemaal een rol spelen. Lees
meer op: https://www.streetchildren.org

Dank u voor het nemen van de tijd om na
te denken over de benarde situatie van
straatkinderen over de hele wereld en wat
uw afdeling zou kunnen doen om deze
belangrijke zaak plaatselijk te steunen.

Clive Wood, lid van de professionele
commissie en voorzitter IPA UK

IPA nieuws +++ IPA nieuws +++ IPA nieuws +++ IPA nieuws  +++ IPA nieuws +++ IPA nieuws 

Een korte 
blik op IPA
geschiedenis
vanaf de
oprichting
Arthur Troop schreef in 1949 een artikel
in een Brits politietijdschrift waarin hij
degenen die geïnteresseerd waren in een
International Police Friendship
Association, vroeg om contact met hem
op te nemen. Hij kreeg positieve reacties
en in september 1949 werd in Londen
een eerste bijeenkomst gehouden. De
Britse IPA-afdeling begon op 1 januari
1950 met haar activiteiten onder het
motto 'Service Through Friendship', in
het Esperanto geschreven als 'Servo Per
Amikeco'.

In januari 1953 volgde de sectie
Nederland, in februari de Belgische sec-
tie en in september de Franse sectie. 
In 1954 werd in april IPA Noorwegen
opgericht en in mei IPA Zwitserland.
In maart 1955 werd IPA Duitsland opge-

richt en deze 7 sec-
ties kwamen samen
op het eerste
Wereldcongres in
september in Parijs,
en worden de oud-
sten van de IPA
genoemd.
De eerste
International
Executive Meeting
(IEC) werd gehou-
den in september
1956 in Essen.
Meer Europese

secties sloten zich aan en geleidelijk
groeide IPA over de hele wereld met de
oprichting van IPA Canada en IPA Hong
Kong in 1960. IPA Kenya werd de eerste
sectie in Afrika in 1961 en IPA Brazil, de
eerste in Zuid-Amerika in 1962. IPA
Australia werd in 1964 de eerste
Australaziatische sectie.
In 1955: 1e IPA Wereldcongres in Parijs
Het aantal secties is tot op de dag van
vandaag blijven groeien. Een paar sec-
ties konden helaas om verschillende
redenen niet overleven, maar elk lid uit
een land zonder IPA-sectie kan in aan-
merking komen om lid te worden van
andere gevestigde IPA-secties als bui-
tenlandse geassocieerde leden.
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Internationale dag voor
straatkinderen



De nieuwe website
IPA Nederland
ONDER MIJNIPA VINDT U BINNENKORT UW EIGEN
LIDGEGEVENS EN GEEN ANDERE INFORMATIE !
AANGEZIEN DE PROCEDURE VOOR HET INLOG-
GEN ANDERS IS ALS VOORHEEN ZAL U DAAR TE
ZIJNER TIJD BERICHT OVER ONTVANGEN.  

Camping
tv schotel
Veel mensen die kamperen maken, om op
de camping tv te kunnen kijken, gebruik
van een schotel met decoder. Campers
zijn vaak uitgerust met een schotel die
automatisch de satelliet zoekt. Ook zijn er
draagbare schotels in de handel, die auto-
matisch de satelliet zoeken. Maar deze
worden (nog) weinig gebruikt en zijn
behoorlijk aan de prijs. De schotels op een
driepoot waarmee je zelf de satelliet, al
dan niet met hulpmiddelen, moet zoeken
wordt het meest gebruikt op de camping.
Ik denk, dat iedereen die wel eens op een
camping heeft gestaan, zelf dat gedoe
heeft meegemaakt of aanschouwd. De
driepoot waterpas zetten, schotel er aan
monteren en in de juiste hoek zetten.
Moeders in de caravan of tent en pa buiten
bij de schotel: Geen beeld, geen beeld, ja
beeld, nee dat was te ver. Terug, geen
beeld. Ja even beeld. Je draait hem weer
te ver. Enz. Soms kan het tijden duren
voordat er überhaupt beeld is. 

Bij de Fransman naast mij op de camping
ging dit niet anders, maar de oplossing
was wel op zijn Frans. Hij had een vide gre-
nier (rommelmarkt en letterlijk vertaald:
lege zolder) een fikse tv op de kop getikt
met een decoder. Maar nog geen schotel.
De week daarop kwam hij aanzetten met
een groot formaat schotel, met een arm en
daaraan een ontvangstkop. Alles even-
eens van de rommelmarkt. Daar heb je
zonder paal of driepoot om aan de bevesti-
gen niks aan. Ook dit werd weer op zijn
Frans opgelost. Een stuk ronde buis werd
in de grond geslagen en daaraan werd de
schotel bevestigd. Omdat de buis niet in
de grond verankerd was draaide hij met de
schotel aan rond en was niet in de juiste
stand te krijgen, dus geen beeld. Hij kwam

mij hulp vragen, maar wat we ook probeer-
den, de schotel draaide steeds de verkeer-
de kant op.
Nu heb ik aan de ontvangstkop van mijn
schotel meerdere aansluitpunten, dus
bevestigde ik zijn kabel aan mijn schotel.
Geweldig beeld bij de Fransman en ons
beeld leed er niet onder. Opgelost dus.
Nee hoor. Mijn Franse buurman kwam
enkele dagen later aanzetten met een drie-
poot, want hij wilde zijn eigen schotel. Mijn
hulp werd weer gevraagd. Volgens het
boekje werd de driepoot waterpas
geplaatst, de schotel er aan bevestigd en
aan de hand van mijn schotel in de richting
van de Astra satellieten gezet. Maar geen
beeld. Stukje naar links, niks. Stukje naar
rechts, niks. Na een tijdje heel geduldig

(grrr) te hebben geprobeerd beeld te krij-
gen, stelde ik voor de plaats van opstelling
te wijzigen. Ik tilde 1 poot van de driepoot
op, waarop alles scheef kwam te staan en
uit de Franse voortent klonk “beeld!” (maar
dan in het Frans). Ik zette de poot terug en
het beeld was weg. Weer optillen en er was
beeld. Toen maar wat stenen onder de
bewuste poot gelegd en onze Franse
buurman had prima beeld met een scheef
staande schotel.
En wij maar met de waterpas e.d. bezig om
een driepoot waterpas te krijgen, want zo
staat het in de handleiding. Dat geldt dus
niet voor mijn Franse buurman met zijn
schotel e.d. van de rommelmarkt.

Rein Boxum.

+++ Ingezonden +++ Ingezonden+++ Ingezonden+++ Ingezonden+++ Ingezonden
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De collega had een aangifte opgenomen
van diefstal van EURO 40,= bij een pin-
automaat in Zuidlaren. De aangeefster was
wat afgeleid geweest tijdens het pinnen en
was toen vergeten het gepinde geld uit de
geldlade te halen. Onmiddellijk na haar
was er een persoon naar de pinautomaat
gegaan en toen ze ongeveer 10 meter bij
de pinautomaat weg was besefte ze dat ze
vergeten was het geld te pakken. Ze liep
terug en vroeg aan de persoon, die inmid-
dels  bij de automaat stond, of de EURO
40,= nog in de geldlade zat omdat ze ver-
geten was dit te pakken. De persoon
reageerde een beetje raar  maar zei van
niets te weten... De vrouw heeft toen nog-
maals EURO 40,= gepind omdat ze dit
beslist contant nodig had.

De vrouw had dus aangifte gedaan omdat
ze er van overtuigd was dat de bewuste
persoon, die onmiddellijk na haar bij de
pinautomaat stond, het geld weggenomen
moest hebben. Ze had een signalement in
de aangifte laten opnemen en vertelde ook
dat ze de persoon niet kende maar deze
veel vaker in het dorp te zien... Het zou dus
iemand kunnen zijn die woonachtig was in
Zuidlaren.

Zoals ik dus vaker doe heb ik de beelden
van de bewakingscamera van de
bewuste pinautomaat opgevraagd via
de daartoe geëigende weg met daarin
omschreven de datum en de tijdstippen

waarvan ik graag de beelden wilde heb-
ben. Dit laatste was vrij exact te bepalen
omdat de pin transacties van de aan-
geefster op de bankafschrift stonden (
van beide geldopnames van EURO
40,=).

Binnen enkele dagen kreeg ik de bewus-
te beelden in mijn mail en wat bleek...
uitermate scherpe beelden en als het
ware een filmpje van datgene wat in de
aangifte stond!!!! De beelden waren
zowel iets van boven als frontaal geno-
men...de  persoon die de aangeefster
noemde was 100% duidelijk en herken-
baar  in beeld (zeker voor iemand de per-
soon kent).

Op de beelden was duidelijk te zien dat
de persoon in eerste instantie het eigen

pasje wilde gebruiken maar  toen kenne-
lijk geld zag zitten in de geldlade. De per-
soon gebruikte het eigen pasje NIET,
nam het geld  uit de lade en stopte het
duidelijk in de binnenzak en liep weer
weg. Detail; het waren  duidelijk zicht-
baar twee biljetten van EURO 20,=!!! Op
de beelden was OOK te zien dat de aan-
geefster de eerste keer pinde, het geld
NIET pakte, wegliep van de automaat,
de andere persoon naar de automaat
liep, en dat ondertussen de aangeefster
weer terug liep naar de automaat en de
persoon aansprak...!

De grote waarde van de wijkagent!!!!
Nu was het een kwestie van “wie kent de
persoon die de EURO 40,= wegneemt”?
Dan bewijst zich de enorme waarde van
een wijkagent die zijn wijk, ketenpartners

10       Ipa Noord Nederland

EIND JANUARI 2021 KREEG IK VAN

EEN COLLEGA VAN ONS BASIS-

TEAM EEN VRAAG; ZE HAD

GEHOORD DAT IK ME NOG WEL

EENS OP “KLEINE ZAKEN” WILDE

STORTEN IN EEN POGING OM

DEZE HELE KLEINE ZAKEN ( DIE

NORMAAL DIRECT AFGEVOERD

WORDEN)  OP TE LOSSEN. MET

NAME DAT IK NOG WEL EENS

BEELDEN VAN CAMERA'S WILDE

OPVRAGEN OM ZO VERDER TE

GAAN MET HET ONDERZOEK.

Praktisch Politie Optreden (6)

“Kleine criminaliteit mag ook niet lonen”

Politienieuws +++ Politienieuws +++ Politienieuws +++ Politienieuws +++ Politienieuws +++

De bewuste transactie
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en pappenheimers kent!!
Ik mailde naar de wijkagent in Zuidlaren
en vroeg of hij de bijgevoegde beelden
zou willen delen met zijn collega's om zo
tot een herkenning te komen.
Na enkele weken kreeg ik bericht terug
dat hij de persoon niet kende en dat er
geen herkenning was geweest bij de
collega's maar dat hij een vermoeden
had waar hij dan moest zoeken en daar-
om naar één van zijn ketenpartners zou
gaan.

En dit leverde een positieve herkenning
op!!!  Van de bewuste ketenpartner
kreeg de wijkagent de bevestiging dat
de persoon bij hen bekend was. Echter
omdat bleek dat het om een kwetsbaar
persoon ging hebben we besloten om
de zaak via  bemiddeling op te lossen,
het geld, via de Politie, terug betalen aan
de aangeefster.

Zo gezegd, zo gedaan.....
De wijkagent  heeft het geld ontvangen
en heeft het  weer overhandigd aan de
aangeefster. Die was enorm blij; niet
alleen omdat ze haar geld terug had
maar vooral ook omdat de Politie toch
de moeite had genomen om deze kleine
criminaliteit aan te pakken!

Dat de persoon, die het geld had wegge-
nomen, niet via Justitie bestraft werd
was van ondergeschikt belang; een
goed gesprek met iemand van de keten-
partner van de wijkagent heeft ongetwij-
feld meer effect gehad. En zo was hal-
verwege maart 2021 weer een zaak
opgelost middels “Praktisch Politie
Optreden”.

Marcel Kleefman 
Basisteam Ommelanden Midden
IPA lid district Groningen.

+ Politienieuws +++ Politienieuws Politiepettenmuseum +++ Politiepettenmuseum +++ 

Zaterdag 4 september 2021 was er
een geplande inpak dag van de
petten en andere zaken.
En zo ging ook ik naar Slochteren
om te helpen met het inpakken en
alsof het zo moest zijn, gaf ik mijn
navigatie de opdracht pettenmu-
seum Slochteren en wat nooit
gebeurde, de route kwam in beeld.
En zo kwam ik tegen 11.00 uur aan
bij het museum, Lieuwe was al
aanwezig en Martin was naar de
winkel voor koffie ( de koffiemachi-
ne was al uitgeschakeld in het
pand). Tevens was er een journalist
van het Dagblad v/h Noorden aan-
wezig en later zou de fotograaf nog
komen.

Toen Martin terug was met de kof-
fie eerst maar koffie gemaakt met
koek en daarna begonnen met de
zolder leegmaken, allerlei politie-
kleding kwam naar beneden en
veel petten. Maar ook de muizen
hadden er aardig huisgehouden en
sommige dingen aangevreten.

Ondertussen was Koos ook gearri-
veerd om te helpen met inpakken.
Na een hapje eten, nog even weer
bezig met dozen in elkaar plakken.
Er moet nog heel veel werk verzet
worden en ook best een beetje
triest om de lege schappen te zien
en de vitrine kasten er leeg zien
staan.

En zo ging er een dag voorbij en er
zullen er nog wel meer volgen,
zoals u in een volgende uitgave
kunt lezen en ging ik terug naar
Assen.

Bert

Het begin van het einde van
ons mooie Pettenmuseum
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Bovendien liep er door Europa een grote
scheidingslijn tussen Oost en West, letterlijk
een muur die Europa en zelfs het huidige
Duitsland in twee splitste. Reizen tussen die
twee Europese helften was zeer moeilijk of
vaak zelfs onmogelijk. De Berlijnse muur, in
de westerse wereld de 'Muur der schande'
genoemd, vormde de demarcatielijn tussen
het kapitalistische westen en het commu-
nistische oosten. 

Het communistische Oostblok bestond uit
de gigantisch grote Sovjet-Unie (die uiteen
is gevallen in de Rusland Federatie en nog
veertien andere republieken), Tsjecho-Slo-
wakije (dat vandaag gesplitst is in twee
onafhankelijke staten, Tsjechië en Slowa-
kije), Polen, Bulgarije, Hongarije, Roemenië
en de DDR (Duitse Democratische Repu-
bliek); dat was het oostelijk gedeelte van het
huidige Duitsland). Tot dat Oostblok werd
ook Albanië gerekend. Dit Oostblok volgde
de politieke koers van de Sovjet-Unie en de
meeste landen waren militair verenigd in het
Warschaupact. Joegoslavië was een fede-
rale volksrepubliek die eveneens een com-
munistische koers volgde maar geen poli-
tieke- noch militaire unie vormde met de
Sovjets. Wie naar het Oostblok wou reizen
moest voldoen aan strenge visumregels en
kwam er pas in na even strenge grenscon-
troles. Joegoslavië was iets gematigder.
Dat land was dan ook een populaire toeris-
tische bestemming, vooral aan de kusten
van de Adriatische zee en je kon er dus ook
veel gemakkelijker naartoe reizen. 

West-Europa was nog niet volledig ver-
enigd in een Unie maar er waren al wel de
eerste inspanningen naar een unie, o.a.
door de Europese Economische Gemeen-
schap (de EEG) die tot 1973 uit zes landen
bestond. Die zes stichtende landen waren
België, Nederland en Luxemburg (toen ook
nog vaak in één adem de Benelux
genoemd), Frankrijk, Italië en West-Duits-
land, het westelijke deel van een land dat
zoals reeds gezegd in twee delen verdeeld

was door de Berlijnse muur. In 1973 werd
de EEG uitgebreid met Ierland, het Verenigd
Koninkrijk en Denemarken. In 1981 kwam
Griekenland erbij en in 1986 volgden Span-
je en Portugal. 

In deze Europese Economische Gemeen-
schap bleven echter nog wel de grenzen
bestaan. Wie in de jaren 70 bijvoorbeeld
met de auto op reis naar Italië ging passeer-
de dus wel aardig wat grensposten. Boven-
dien waren er nog heel wat minder auto-
snelwegen dan vandaag. Aan elke grens-
post mocht je rekenen op enkele minuten
oponthoud voor een douane- en/of pas-
poortcontrole. Tanken, autowegen betalen,
een maaltijd of een overnachting … het
werd allemaal in plaatselijke valuta betaald
en vaak ook cash. Kredietkaarten waren
voor de gewone man nog niet weggelegd
en buitenlandse cheques of vreemde valuta
werden vaak niet aanvaard of zelfs niet
eens vertrouwd in het buitenland. 

Italië had ook enkele bijzonderheden voor
de buitenlandse toerist. Zo kon je het best
op voorhand brandstofcheques aankopen.
Brandstof was in Italië enorm duur en
bovendien kon je bij veel benzinestations
niet met cash geld betalen. Je kocht die
cheques hier aan bij een automobielclub,
reisbureau of bij de toeristische dienst. De
lokale munteenheid in Italië was de lire maar
door een reeks devaluaties, politieke insta-
biliteit en een sputterende economie was

de lire zo weinig waard, dat zelfs bij de
goedkoopste consumptiegoederen het
prijsetiket enkele duizenden lires aanduid-
de. Om je een idee te geven: zodra je een
grens over trok, stond je in een ander land
en eigenlijk ook al half in een andere wereld. 

Eind jaren 80 voltrok zich een nieuwe revo-
lutie in Europa. Op 9 november 1989 kwam
het tot een breuk in de Berlijnse muur en
met een ongezien domino-effect viel het
IJzeren gordijn. Het hele Oostblok en ook
de Sovjet-Unie implodeerde in minder dan
twee jaar tijd en interne revoluties verdreven
de communistische leiders van de staten
van het Warschaupact. Enkele vroegere
deelrepublieken van de Sovjet-Unie, zoals
de Baltische staten Estland, Letland en
Litouwen zochten al heel snel toenadering
tot West-Europa. Polen kreeg door de pro-
testacties van het Solidarino__ (solidariteit)
van de vakbondsleider Lech Wal_sa een
democratisch verkozen bestuur. In Roe-
menië werd 'het genie van de Karpaten'
president Nicolae Ceau_escu, samen met
z'n echtgenote, gevangen genomen en
geëxecuteerd en ook in Bulgarije, Hongarije
en Tsjecho-Slowakije werd een streep
getrokken onder het communistisch verle-
den. In Tsjecho-Slowakije zou dit zelfs aan-
leiding geven tot een 'fluwelen revolutie'
met als gevolg dat het land in 1992 in twee
onafhankelijke naties werd gesplitst. Ook
deze vroegere bondgenoten van de Sovjet-
Unie zochten snel toenadering tot West-
Europa. 

De snelste toenadering kwam er vanuit
Oost-Duitsland, de vroegere DDR, dat al op
3 oktober 1990, minder dan een jaar na de
val van de Berlijnse muur, met West-Duits-
land herenigd werd. In Joegoslavië brak in
1991 een burgeroorlog uit die uiteindelijk
zou leiden tot het uiteenvallen van de fede-
rale republiek in zeven onafhankelijke sta-
ten. Het is bizar te moeten vaststellen dat
het meest gematigde communistische land
van Europa op de meest bloedige wijze
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Dienen door vriendschap
Een mooi verslag over achtergrond en ontstaan van de IPA

INTERNATIONAAL BETEKENDE IN DE JAREN 70-80 WEL IETS ANDERS DAN DIT VANDAAG HET
GEVAL IS. VANDAAG LEVEN WE IN EEN EUROPESE UNIE ZONDER BINNENGRENZEN EN MET EEN-
ZELFDE MUNTEENHEID IN DE MEESTE LIDSTATEN. TOEN KENDEN WE EEN EUROPA MET MINDER
LANDEN. ELKE NATIE BEWAAKTE AUTONOOM HAAR GRENZEN, HAD HAAR EIGEN MUNTEENHEID
EN OOK HAAR EIGEN WETTEN EN REGELS. REIZEN NAAR- OF DOOR DIE LANDEN WAS DAN OOK
MINDER VANZELFSPREKEND ALS VANDAAG. 
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implodeerde en dat de harde landen van
het vroegere Warschaupact eerder op
betrekkelijk vreedzame wijze afrekenden
met hun verleden. De gebeurtenissen in
Oost-Europa in de periode 1989-1992 zou-
den wel een belangrijke impact hebben op
de evolutie van het latere Europa. 
In dat Europa was er, los van deze evoluties
in Oost-Europa, ook wel heel wat beweging
waar te nemen in de jaren 80-90. Nadat de
vroegere DDR bij Duitsland was aangeslo-
ten, werd in 1992 het verdrag van Maast-
richt getekend. Dit verdrag was de basis
van de oprichting van de huidige Europese
Unie. Europa zou hierdoor evolueren van
een economische unie naar een monetaire
unie met als doelstelling om in 2002 één
Europese munt, de Euro, te hebben die de
oude nationale munten zou vervangen.

In 1985 werd het verdrag van Schengen
gesloten. In een dorpje in Luxemburg, op
het drielandenpunt met Duitsland en Frank-
rijk werd een akte getekend dat de Europe-
se landen ertoe aanzette om vanaf 1993
een interne markt te creëren waarin er vrij
verkeer ontstond van kapitaal, goederen,
diensten en personen. De interne grenzen
binnen het Schengengebied zouden weg-
vallen, wat dus betekende dat ook alle dou-
aneposten alsook de paspoortcontroles
aan die grenzen zouden verdwijnen. De
eenentwintigste eeuw lag in het verschiet
en in dit nieuwe millennium zou niet alleen
de Euro snel ingevoerd worden maar zou
de Europese Unie ook enorm uitgebreid
worden met voormalige Oostbloklanden.
Op de valreep van die eeuwwisseling sloten
ook Oostenrijk en enkele Scandinavische
landen bij de Unie aan. Het Europa van de
zes van de jaren 50 is vandaag een Europa
van achtentwintig staten geworden. Maar
door de 'Brexit', waarbij het Verenigd
Koninkrijk (Groot Brittannië) de unie verliet,
nog maar zevenentwintig.

Er werden na twee catastrofale wereldoor-
logen heel wat supranationale en internatio-
nale samenwerkingsverbanden gesloten.
Landen en gemeenten zochten verbroede-
ring, maar ook beroepsgroepen, culturele,
toeristische of recreatieve organisaties
smeedden internationale banden. 
De International Police Association (IPA) is
daar zo'n voorbeeld van. De IPA werd
opgericht in 1950 door de Brit Arthur Troop,
een brigadier bij het politiekorps van Lin-
colnshire. Zij is actief in 63 landen, telt
wereldwijd bijna een half miljoen leden en is
nog steeds de grootste politievereniging ter
wereld. IPA startte in 1950 als een nationale
organisatie maar al in 1955 werden er bui-
tenlandse secties opgericht. België en
Nederland waren bij de eerste landen bui-

ten de U.K. die een sectie oprichtten. Vooral
de Antwerpse politie was een voortrekker
ervan. Oprichter Arthur Troop was vanaf de
oprichting in 1950 tot 1967 secretaris-
generaal van IPA.  Door de cultuur- en taal-
verschillen in Europa was het Esperanto,
een kunstmatige wereldtaal, aan een revival
toe na de Tweede Wereldoorlog. Het Esper-
anto werd in 1887 ontwikkeld door de
Joodse arts en polyglot dr. Lejzer Zamen-
hof. Hij ontwikkelde niet alleen een univer-
sele wereldtaal maar werkte ook aan een
project dat hij homaranisme doopte en dat
de volkeren en religies moest verbinden op
basis van begrip en tolerantie. Esperanto,
wat 'hij die hoopt' betekent, is een ontwor-
pen internationale kunsttaal die het sym-
bool van de hoop op Europese eenheid
symboliseert. 

Er is slechts één plaats in Europa geweest
waar men Esperanto als officiële landstaal
wou kiezen en die plaats ligt vandaag in
België. Van 1816 tot 1919, een eeuw lang,
was er een klein stukje quasi onafhankelijk
gebied dat Neutraal Moresnet heette. Het
was een neutraal gebied tussen het drielan-
denpunt van Vaals en de weg van Luik naar
Aken, het huidige Kelmis. Dat drielanden-
punt was dus ooit een vierlandenpunt,
uniek in de wereld. Het Congres van Wenen
raakte er niet uit aan welke natie dit gebied
zou worden toegewezen worden. Zowel
Pruisen, Nederland als België maakten
aanspraak op dit stukje grond van amper
344 ha. Reden van het twistpunt was de
aanwezigheid in dit gebied van de rijke zink-
mijnen van Vieille Montagne/Altenberg die
in dit stuk grond lagen. Bij menig Antwerpe-
naar gaat nu wellicht een lampje branden.
Vieille Montagne was immers de voorloper
van Union Minière en Umicor, een ertsver-
werker in Hoboken die in de jaren 80 in
opspraak kwam door de loodvergiftigingen
in de wijk Moretusburg. De fabrieken van
Vieille Montagne in het Kempense Balen
waren dan weer het decor voor Groenten
uit Balen, het bekende en inmiddels ook
verfilmde toneelstuk van Walter Van den
Broeck. Neutraal Moresnet lag op de taal-
grens van het Nederlands, het Frans en het
Duits en de aanwezigheid van verschillende
'gastarbeiders' uit die drie gebieden leidde
al gauw tot Babylonische spraakverwarrin-
gen. Vandaar dat Dr. Molly, de bedrijfsarts
van Vieille Montagne/Altenberg, een Espe-
rantist, ijverde voor de invoering van het
Esperanto als officiële taal in Neutraal
Moresnet.

Het bleef bij een droom want op het einde
van de Eerste Wereldoorlog werd Neutraal
Moresnet aan België toegewezen en maakt
het nu deel uit van de Oostkantons. 

Ook de revival van het Esperanto na de
Tweede Wereldoorlog kon geen succes
genoemd worden. Arthur Troop maakte wel
gebruik van het Esperanto als wapen-
spreuk voor zijn International Police Asso-
ciation: Servo per Amikeco, wat Dienen
door Vriendschap wil zeggen. De IPA is de
enige niet-linguïstische organisatie ter
wereld die haar wapenspreuk in het Esper-
anto draagt. De politie als pleitbezorger
voor begrip en tolerantie, lang voor het
Europees Verdrag van de Rechten van de
Mens. 

Door het wegvallen van fysieke landsgren-
zen, de steeds verder gaande onderlinge
communicatie en samenwerking en het
steeds meer naar elkaar toegroeien van
Europa door gewijzigde sociale- en familia-
le contexten raken organisaties zoals IPA
wat op de achtergrond in het politieland-
schap. De jongere generatie heeft er blijk-
baar minder boodschap aan dan wij en
onze voorgangers destijds. Toch bewijzen
de huidige problemen in Europa en de actu-
ele Brexit-commoties dat er iets mis is met
ons solidair denken en dat het sociaal weef-
sel van onze maatschappij meer en meer
uitgerafeld raakt. 

Ik ben nog altijd de mening toegedaan dat,
ondanks alle religieuze en culturele kloven
in onze Europese samenleving, de funda-
mentele doelstellingen van IPA meer dan
ooit actueel zijn. Ik wil hierbij dan ook een
warme oproep doen tot de jongere genera-
tie politiemensen om zich terug meer in te
schrijven in dit internationale gedachten-
goed van samenhorigheid.

In tegenstelling tot wat vroeger wel eens
door kwatongen beweerd werd, dient het
vignet op de voorruit van de auto van een
IPA-lid niet als vrijgeleide voor verkeers-
overtredingen, maar wel als teken van
saamhorigheid en onderlinge hulp van poli-
tiemensen en saamhorigheid in de strijd
tegen maatschappij-ontwrichtende feno-
menen zoals (ook grensoverschrijdend)
geweld, terreur en criminaliteit in alle landen
die tot de IPA zijn toegetreden.  

(Saamhorigheid is belangrijk bij organisa-
ties waar veel in groepsverband of volgens
hiërarchische structuren wordt gewerkt.
Reeds vanaf de eerste werkdag werd hier
aandacht aan geschonken. Daar werd
meteen ook kennis gegeven van het
bestaan van het internationaal forum dat
voor de politie bestond, de International
Police Association, kortweg IPA genoemd)

Willy Jacques DE BELDER, gepensioneerd
politieagent te Antwerpen.






