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Inhoudsopgave & Colofon

Inhoudsopgave
Als dit blad bij u op de deurmat valt is het leven mogelijk weer aangena-
mer voor iedereen. Hopelijk behoort de anderhalve meter maatregel dan 
tot de voltooid verleden tijd. Het zal wel weer even wennen zijn om elkaar 
weer met een handdruk of knuffel te begroeten. In ieder geval zullen ve-
len van ons gevaccineerd zijn (als we dat wilden) en kunnen we stap voor 
stap terug naar de ons zo vertrouwde leefwijze. 

Als dit inderdaad zo is, dan zal het verenigingsleven ook weer op gang 
komen. Wij hopen dat er dan weer foto’s en verslagen van gehouden ac-
tiviteiten in dit bulletin komen. Nu doen we het met redactionele artike-
len uit de media en met bijdragen die regulier bij ons worden aandragen. 
Daar zijn we erg blij mee, vooral als het artikelen zijn die met het opspo-
ringsleven te maken hebben of actueel zijn. 

Ook in dit bulletin treft u weer verhalen aan van politieoptredens uit de 
tijd dat de politie nog in kleinere eenheden was verdeeld en niet alleen 
zijn pappenheimers maar ook het bewakingsgebied van haver tot gort 
kende. Spannende verhalen die je zo in deze tijd kan plaatsen, maar dan 
in een grootschaligere orde. Verder is er een artikel te lezen over het team 
Weerijs bij de Eenheid Zeeland-West-Brabant dat zich het beste politie-
team van het jaar 2020 mag noemen. 

Velen onder ons zullen dit jaar hun vakantie aan zee doorbrengen. Zwem-
men in zee is niet zonder gevaar. Daarom een artikel met tips en uitleg 
hoe je die gevaren kunt minimaliseren. 

Voor leden die jonger zijn dan 35 jaar wordt door het Landelijk Bestuur 
een uitwisselingsprogramma opgezet, die het mogelijk maakt om Inter-
nationaal tot uitwisselingen te komen en die erop gericht zijn bij elkaar 
in de keuken te kijken. Dat en meer is in dit bulletin te lezen. Wij wensen 
u veel leesplezier en reageer gerust als u vragen of uitleg of opmerkingen 
heeft. 

Henk Ketelaar, Gemma Molewijk, Marius Elshout, Hans Schaap redacteuren 
van het district Zeeland-West-Brabant en Tinus Sanders redacteur van het 
district Brabant-Oost.

co
lo

fo
n

District Zeeland - West-Brabant
Voorwoord redacteuren 3

Oproep aan IPA-leden wonend in Tilburg e.o.!! 4

IPA-district Zeeland-West-Brabant 5

Activiteiten in 2021 7

Walther Hoosemans Kon. Onderscheiden 8

Digitale primeur 8

IN HERINNERING Chris Dekkers  9

Politieteam Weerijs beste van het land 9

Task Force RIEC (deel II) 12

Zwemmen in zee  14

Coldcase zaken Noord-Brabant  17

Internationale uitwisseling IPA-leden 17

Blijf niet hangen in het verlangen  18

Falende bank-CEO’s niet onaantastbaar bij OM 20

District Brabant-Oost
Voorwoord voorzitter 23

Alcoholtransport 25

De Legionair 26

Verhalen uit de oude doos 

  - Poets wederom Poets 28

  - Opvoeding en roken 29

International Police Association,
Ingeschreven bij; UNESCO en lid
van de Raad van Europa

Uitgave van de IPA Districten
Zeeland - West-Brabant en
Brabant-Oost

Opgericht op 7 januari 1953 te
’s-Gravenhage, Koninklijk goedgekeurd
bij K.B d.d. 30 november 1961.
Ingeschreven in de KvK te ’s-Gravenhage
onder nummer V 408926

Deze uitgave verschijnt 4x per jaar.
Kopiëren of vermenigvuldigen uit deze
uitgave mag alleen met bronvermelding.
Zie voor meer informatie de pagina’s van
de districten.

Uitgever
MG Media

Postbus 32 
5550 AA Valkenswaard
T: 040 - 711 38 77
info@mgmedia.nl

Vormgeving
MGO-studio - www.mgo-studio.nl

Cover
foto: Frank v.d. Teems

Redacteuren
Henk Ketelaar, Gemma Molewijk, 
Tinus Sanders, Marius Elshout en
Hans Schaap

nummer 2 - zomer 2021 IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant 3

Van de redacteuren



IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant4 nummer 2 - zomer 20214 IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant

Districtelijke IPA activiteiten

Distr ictelijke IPA IPA activiteiten
in 2021

De hieronder geplande activiteiten gaan wellicht niet door. Dit omdat de heersende COVID-19 pandemie (nog) niet 
onder controle is. Mocht het toch zo zijn dat één of meerdere van de geplande activiteiten doorgang vinden, dan 
zal dat ruim op tijd via een Nieuwsbrief en Facebook worden bekendgemaakt.

Zeeland-West-Brabant

Zolang de heersende COVID-19 epidemie (nog) niet onder controle is worden er vooralsnog geen activiteiten georganiseerd. 
Omdat de traditionele mosselavond en activiteiten Zodra het weer kan, zal het bestuur de draad direct weer oppakken. Via een 
Nieuwsbrief of Facebook zal daar bekendheid aan worden gegeven. Omdat de locaties van de tradiotionele mosselavond en 
kerstdiner ruimt te voren noeten worden vastgelegd zijn daarvoor wel de data gepland.

Brabant Oost 

In verband met de COVID-19 pandemie en de daarmee genomen van overheidswege genomen maatregelen zijn alle 
activiteiten die nog op handen waren tot nader besluit stopgezet.

Internationaal

Münster On Patrol 2021 op 2 t/m 4 september. E: MUENSTERONPATROL2021@GMX.DE I: INTERNET WWW.IPA–MUENSTER.DE
Meerdere activiteiten zie website www.ipa-nederland.nl. 

Seminars

Ontmoeten en leren in studiecentrum van IPA International Schloss Gimborn. Voor jaarprogramma 2021 zie 
www.ibz-gimborn.de. Aanmelden via je district bij IPA-Nederland. 

OPROEP aan IPA-leden  
    wonend in Tilburg e.o.!!
Onlangs kreeg Wim Cornelisse, voorma-
lig landelijke voorzitter van onze ver-
eniging, via WhatsApp een verzoek van 
Laura Zaleskiené, lid en bestuurslid van 
de IPA-sectie Litouwen. Zij vraagt Wim of 

hij via IPA-Neder-
land een moge-
lijkheid ziet om 
tot huisvesting 

te komen voor 
een zoon van een 

IPA-lid uit haar 
sectie. Die start in 
augustus van dit 

jaar met een 3-jarige studie aan de Uni-
versiteit van Tilburg.

Vrij vertaald uit het Engels vraagt zij: 
“Wie van de collega’s in Nederland wil en 
kan ons helpen In deze kwestie? ” Omdat 
in Tilburg leden van zowel de districten 
Brabant-Oost en Zeeland-West-Brabant 
is dat verzoek bij onze districten neerge-
legd met de vraag wie o wie uit Tilburg 
of omgeving kan ons lid in Litouwen een 
helpende hand bieden. Dat kan zijn door 
zelf huisvesting te bieden dan wel haar 
tips te geven hoe zij dat op een andere 

manier kan bereiken met toezenden van 
links e.d.

Het zou mooi zijn wanneer wij als dis-
tricten met het verlenen van een Dienst 
door Vriendschap (Servo Amikeco) een 
aankomend studerend kind van een IPA-
lid uit Litouwen kunnen helpen. Contact 
gegevens of voor meer informatie is ver-
krijgbaar bij:
Laura Zaleskiené 
M:+37068770579 
E: laura.zaleskiene@gmail.com 
en bij de redactie van dit blad.
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Kees Adamczak
Reigerstraat 20, 4901 AH Oosterhout
Telefoon: (0162) 427854 | Mobiel: 06-52348981
E-mail: vz-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl 

Hans Schaap
Troelstraweg 331, 4384 GR Vlissingen
Mobiel: 06-41840941
E-mail: vz2-zeeland-west-brabant@ipa-netherlands.nl

Secretaris 
Piet Janssen 
Guda van Rennenbergstraat 10
4854 EN Breda
E-mail: 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

Voorzitter

Vicevoorzitter

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

Ledensecretaris

Communicatie/redactie

Facebook/redactie

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

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

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

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

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

Evenementen
Peter van de Vooren
E-mail:
evenementen3-zeeland-west-brabant@ipa-netherlands.nl

Jongerencontact
Vacant

 

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

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. Rekeningnum-
mer: NL48RABO0151880336

Aanmelden als lid of adreswijzigingen
Ard Zwamborn, e-mail: ledensecretaris-
baronie-van-breda@ipa-nederland.nl of 
Roger de Gronckel, e-mail: pm-zeeland-west-
brabant@ipa-nederland.nl 
Contributie € 30,00 per jaar

Website
www.ipa-nederland.nl
Klik op de zoekbalk districten en klik ons 
district Zeeland-West-Brabant aan. Foto ’s be-
kijken: Klik op Actueel nieuws- foto albums.

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

IPA-contributie 2021 
De contributie voor 2021 bedraagt € 30,- en € 15,- voor 

buitengewone leden. Dit bedrag wordt begin van het jaar 

via een automatische incasso van je rekening afgeschre-

ven. Wanneer je de penningmeester daarvoor hebt 

gemachtigd hoef je geen actie te ondernemen. 

Voor de leden die geen toestemming hebben gegeven om 

de contributie automatisch te incasseren geldt het 

volgende: Maak NIET uit eigen beweging de contributie 

over. Doe dat pas nadat je een factuur hebt ontvangen. 

Vermeld op de betaling de gegevens die op de factuur 

staan. Heb je eerder je eigen bank opdracht gegeven om 

elk jaar de contributie over te maken, STOP dat dan. 

Betalen kan uitsluitend op grond van een factuur. 

E-mail of adres gewijzigd?Ledensecretaris Ard Zwamborn verzoekt u vriendelijk, doch dringend om wijzigingen in woonadres en/of e-mailadres door te geven. Dit om alle gegevens zo actueel mogelijk te hebben en te houden.  En zo kan het bestuur u snel en correct bereiken en van dienst zijn. U bewijst ons en uzelf er een goede dienst mee! Bij voorbaat hartelijk dank. AttentieAlle betalingen aan onze penningmeester 
moeten worden voldaan op IPA Nederland District ZWB, rekeningnummer: NL48RABO0 151880336. Let op: Hoewel deze rekening Gouda als vestigingsplaats vermeld, komt het geld rechtstreeks op de rekening van onze penningmeester.

Voor niet leden 

Bent u als lezer nieuwsgierig naar wat IPA-Nederland doet 

en bent u beroepsmatig belast met enige opsporingsbe-

voegdheid bij de overheid, dan bestaat de mogelijkheid dat 

u zich als lid bij IPA-Nederland kunt aansluiten. Contributie 

per jaar € 30. Als lid kunt u naast de vele Nederlandse 

leden ook duizenden buitenlandse IPA-leden als een 

vriend begroeten. Zie artikel Internationale uitwisseling in 

dit bulletin. Aanmelden voor een lidmaatschap zie: 

www.ip-nederland.nl/inschrijfformulier.   

Inloggen Mijn IPA
Wilt u weten wat er binnen ons district speelt, dan kan 

dat via de landelijke IPA-website www.ipa-nederland.nl. 

Speciaal voor de leden is een deel van deze site voor de 

districten beschikbaar gesteld waarop actuele foto’s, 

verslagen enz. zijn terug te vinden. Inloggen door leden 

is mogelijk door lidmaatschapsnummer met een 

schuine streep ZWB als gebruikersnaam te gebruiken. 

Hierna maakt u zelf een wachtwoord aan! Op Internet is 

IPA Nederland onlangs overgestapt naar een andere 

provider, reden waarom het inloggen in sommige 

gevallen problemen kan opleveren. Lukt het niet, 

probeer het na een tijdje het nog eens een keer. 

Blijft het probleem zich voordoen neem dan contact 

op met de districtsecreataris. 

Redactieleden gezocht
Het redactieteam van Brabant-Oost en van Zeeland-West-Brabant kan wel verster-

king 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. 

District
Vooralsnog staan er om de coronapandemie geen activitei-
ten op het programma. Mocht hierin verandering in komen, 
dan zal dat per direct met een nieuwsbrief en via de Face-
bookpagina van IPA Zeeland-West -Brabant bekendgemaakt 
worden. 

Omdat onderstaande activiteiten alleen kunnen worden 
gehouden wanneer de locatie daarvoor ook ter beschikking 
staat, zijn onderstaande data met de betreffende locatie al-
vast in de agenda vastgelegd. 
15 oktober 2021 Mosselmaaltijd
16 december 2021 Kerstdiner

Nationaal
Nazomer Kampeerweekend IPA-Nijmegen e.o. 
In het weekend van vrijdag 10 september tot en met zondag 
12 september houdt het IPA-district Nijmegen haar jaarlijk-
se kampeerweekend op camping de Oude Molen, Wylerbaan 
2a, Groesbeek. Internet: www.oudemolen.nl. 
Kosten: 98 euro per equipe van 2 personen. Naast vriend-
schappelijke gezelligheid krijgt u voor dat bedrag op vrij-
dag een driegangen diner aangeboden en op zaterdag een 
compleet Chinees buffet. In en rondom Groesbeek is voor de 
toerist van alles te beleven, van mountainbikeroutes, bos-
wandelingen, openluchtmuseum, Imkerij tot aan boerengolf 
en pitsch and put toe. 

Activiteiten in 2021
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Walther Hoosemans & Digitale primeur

 Walther Hoosemans, Ridder 
in de Orde van Oranje-Nassau
Twintig jaar geleden (2001) werd ons lid Walther Hoosemans verrast door koning Wil-
lem Alexander met de benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Nu twintig 
jaar later behaagde het koning Willem Alexander opnieuw om Walther te verrassen 
maar nu met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Trots als een 
pauw mocht Walther deze onderscheiding op Koningsdag in ontvangst nemen. Vorig 
jaar hebben we een uitgebreid interview gehad met Walther, in ons winterbulletin van 
december 2020 kunt u dat nog eens nalezen.

‘Het vele vrijwilligerswerk houdt hem 
scherp’, stelt het dagblad BN/De Stem 
vast in een artikel over de uitreiking van 
Walthers Koninklijke Onderscheiding. 
Om zijn bezieling voor het vrijwilligers-
werk voor deze klant te verklaren liet 
Walther weten: “Zo blijf ik betrokken bij 
de maatschappij. Ik kan achter het raam 
wachten tot iemand naar mij zwaait, 
maar ik zwaai liever zelf naar de men-
sen die thuiszitten. Als ik een probleem 
zie, pak ik het op en laat ideeën niet sud-
deren.” 

Activiteiten van Walther die tot de ko-
ninklijke onderscheiding hebben geleid 
zijn onder andere: voorzitter buurtbus-

vereniging Molenschot-Dorst, fractie-
voorzitter Gemeentebelangen, voorzitter 
Midzomernachtfeest Dorst en stichting 
Kermis Dorst, hij is betrokken bij de 
Kwiekroute en talloze andere bezighe-
den.

Een stiekeme ambitie van Walther is om 
eens een boek te schrijven, over zijn er-
varingen bij de politie. Hij leidde onder 
meer het onderzoek naar de moord op 
de 3-jarige peuter Robin Bogers en had 
dienst tijdens de mistramp op de A16 in 
1990. Walther: ”Ik heb heel wat moord 
en doodslag meegemaakt en moest na 
incidenten vaak het slechte nieuws aan 
nabestaanden vertellen. Niet de eenvou-

digste gesprekken maar ook in die ge-
vallen heb ik mij altijd maatschappelijke 
betrokken gevoeld.” 

Walther, van harte gefelici-
teerd met jouw Koninklijke 
Onderscheiding als Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. n

Slechts voor twee bestuursleden moest 
een noodoplossing worden gezocht. Dit 
omdat de één wel beeld maar geen ge-
luid had en de ander wel geluid maar 
geen beeld, maar met zoveel creatieve 
geesten bij elkaar was de oplossing 
snel gevonden. 

Het digitaal vergaderen was wel even 
wennen. Vooral omdat er op de één of 
andere manier veel ruis op de lijn zat, 
zoveel dat niet kon worden verstaan 
wat er werd gezegd. Voor de één was 
het een ergernis maar voor de ander 
hilarisch, temeer omdat het storende 
geluid veel weg had van het opstijgend 
verkeersvliegtuig. 

Verder was het wennen om het icoontje 
‘handje op en handje neer’ te gebruiken 
voor een interruptie. Voordeel hiervan 
is wel, dat er heel gedisciplineerd wordt 
vergaderd! Maar na driekwartier had ie-
dereen dat goed door. Alleen de ruis op 
de achtergrond bleef een storende factor. 
Voor de secretaris moet het een hele klus 
zijn geweest om iedereen te kunnen vol-
gen en heeft hij er toch een goed verslag 
van gemaakt. Het was fijn op deze manier 
met elkaar in contact te zijn geweest. Als 
de coronapandemie aanhoudt zal vaker 
digitaal vergaderd worden. Maar de voor-
keur gaat uit naar fysiek vergaderen en 
dan maar wat minder gedisciplineerd, 
maar wel gezelliger. n

Digitale primeur
Op woensdag 10 maart kende het IPA-afdelingsbestuur een primeur. Voor het eerst werd 
er digitaal vergaderd met de applicatie van MS-Teams. Voor de meeste bestuursleden 
spannend of het wel zou lukken met de apparatuur die daarvoor nog nooit was gebruikt. 
Maar om 20 uur hadden de meeste deelnemers zich aangemeld. 
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In herinnering: Chris Dekkers & Politieteam Weerijs

IN HERINNERING 

Henk Ketelaar

Op 81-jarige leeftijd overleed ons zeer gewaardeerd 
lid Chris Dekkers. Op onze nieuwjaarsbijeenkomst 
van 2020 was Chris met zijn Nelleke acte nog aan-
wezig. De hiernaast geplaatste foto is daar gemaakt. 
Hoe triest is het dan dat Chris nog in hetzelfde jaar 
op 13 december komt te overlijden. In zijn rouwbrief 
staat een kort gedichtje dat precies aangeeft hoe 
Chris in het leven stond. 

Herinner je mij
Maar niet in sombere dagen

Herinner je mij in stralende zon
Hoe ik was, toen ik alles nog kon

Het gemis moet voor Nelleke, kinderen en kleinkin-
deren enorm zijn. Wij leven met haar mee, ook wij 
zullen Chris missen bij onze activiteiten. We wen-
sen Nelleke en een ieder die voor Chris dierbaar wa-
ren veel sterkte in het verwerken van dit verlies.
Het bestuur. n

Politieteam Weerijs beste van het land
“Als de spirit in een team goed is, gebeuren er wonderen”

Krantenbericht
Tijdens een controle aan de Vaartweg 
in Etten-Leur arresteerde de politie 
dinsdagmiddag 14 maart 2021 vijf man-
nen. Drie mannen, een 33-jarige man 
uit Roosendaal en twee personen in de 
leeftijd van 37 en 43 jaar uit Etten-Leur, 
werden aangehouden als verdachten in 

het handelen van verdovende middelen. 
En twee andere mannen op verdenking 
van witwassen. In hun voertuigen werd 
25 kg hennep en € 70.000 aan contant 
geld aangetroffen. Naast drie auto’s en 
de hennep nam de politie ook dure hor-
loges in beslag. 

Neerlans beste politieteam
Het betreft een bericht uit het dagblad 
BN/De Stem van 15 maart 2021. Fijn zo´n 
bericht in de krant te lezen. Nog fijner 
om vast te stellen, dat politieteam Weer-
ijs niet achterover is gaan leunen nadat 
zij eind oktober 2020 tot het beste poli-
tieteam van Nederland was gekozen. Die 
prijs mocht teamchef Jacoline Bolle als 
een trotse pauw samen met haar colle-
ga`s in ontvangst nemen. Eerder al had 
het team de maandelijks toe te kennen 
Team Award wisselprijs van de stichting 
´Waardering Erkenning Politie ‘(WEP) in 
de wacht weten te slepen. Uit de maand-
winnaars koos de stichting dit keer het 
basisteam Weerijs van de Eenheid Zee-
land – West-Brabant tot het `Beste poli-
tieteam van Nederland´ 2020.

Geld en waardevolle goederen afpakken, 
dat is waar het politieteam Weerijs ook 

goed in is. Zo goed zelfs, dat het team al 
in de maand mei van het vorig jaar uit 
alle hoeken van het land, van de colle-
ga’s van andere teams tot instellingen 
als de Belastingdienst toe, werd uitge-
roepen tot het beste politieteam van de 
maand. Weerijs is een basispolitieteam, 
wat betekent dat het zich bezighoudt 
met zaken als surveillance, toezicht, ver-
keershandhaving, inbraken en diefstal. 
Het bewakingsgebied zijn de gemeenten 
Etten-Leur, Zundert en het westelijke 
deel van Breda met als uitvalsbasis het 
politiebureau in Etten-Leur. Het team be-
staat uit honderdtwintig medewerkers, 
organiek moeten het er 147 zijn. 
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Complimenten
Superlatieven van burgemeesters en 
eenheidsleiding schoten tekort bij de fe-
licitaties van het team dat van de andere 
10 genomineerden werd gekozen. “Voor-
al de enorme energie, creativiteit en po-
sitieve instelling maakte grote indruk op 
de stichting WEB die de prijs elk jaar toe-
kent. Je moet hem echt verdienen,” weet 
teamchef Jacoline Bolle te vertellen. Dat 
het zover zou komen was ook voor haar 
een verrassing. De motor van dit succes 
werd volgens Bolle van onderop aange-
zwengeld. “Als de spirit in een team goed 
is, gebeuren er wonderen,” laat ze in dat 

verband horen. In een videoboodschap 
liet korpschef Henk van Essen het team 
weten: “Weerijs is een voortreffelijk ba-
sisteam. De positieve insteek van de 
teamleden ook wanneer de gevaarzet-
ting hoog is, is de jury niet ontgaan.”

Stappenplan
Het team nam begin vorig jaar het plan 
op om op te treden tegen zaken van 
criminele aard die de samenleving on-
dermijnen. Daarvoor maakten ze een 
stappenplan dat al gauw resultaten op-
leverden. Bolle haalt in dat verband een 
voorbeeld aan: ”Een vrouw is mishan-

deld, ze heeft verwondingen aan haar 
gezicht en haar bril is stuk. Wij hebben 
de dader die een dure Rolex draagt. Na 
overleg met de rechter-commissaris 
moet hij die aan ons afgeven. Zo wordt er 
geld achter de hand gehouden voor een 
eventuele boete én kan de bril vergoed 
worden. Nadat er een paar maal succes-
vol was opgetreden, leverde dit zoveel 
energie op dat het afpakmechanisme als 
een zelfversterkende motor steeds be-
ter en sneller ging draaien. De gedachte 
hierachter was: Niet achter de tralies, 
dan toch het geld. In plaats van je rond-
jes maken en wachten op een melding, 
zijn we nu veel meer gericht op de wijk 
en wat daar zoal speelt.” 

Doorpakken
Inmiddels zijn in het kader van het 
‘slachtofferbeslag’ of ‘witwassen’ tonnen 
aan geld afgepakt van patsers. Het team 
Weerijs wist in vijf maanden tijd voor € 
850.000 aan geld en goederen, zoals au-
to’s, motoren, een boot en zelfs een huis 
in beslag te nemen. Maar ook wel kle-
ding, waarvan een jonge verdachte zelfs 
werd vastgezet. Bolle: “Daarmee pak je 
hen harder dan met een paar dagen cel. 
We hebben zijn dure jas en schoenen uit-
gedaan, de broek van zijn kont gehaald 
en zo, in zijn ondergoed, de cel in gezet.” 
Dat het team een aanpak als deze en-
thousiast voortzet blijkt wel uit het aan-
gehaalde krantenbericht. n

Stichting WEP werd in juni 2012 op-
gericht om de waardering voor de 
politie te ontwikkelen en verbeteren. 
Maandelijks wordt een ‘wisseltrofee 
voor goed politiewerk’ uitgereikt en 
elk jaar wordt een beste team verko-
zen. De jury roemde het team Weer-
ijs een ‘voortreffelijke basisteam’ om 
haar creatieve aanpak van de totale 
veiligheidsproblematiek, de uitste-
kende samenwerking met ketenpart-
ners (zoals bijvoorbeeld de gemeen-
ten en de GGZ) en de internationale 
partners in de grensregio. 

In beslag genomen tot aan 1 oktober 
2020: 
35 auto’s, negen motoren, zes scoo-
ters, een camper, een tractor, een aan-
hangwagen, een oldtimer, een boot, 
een huis, €95.000 contant geld. Duur-
ste auto €110.000, goedkoopste auto 
€350. Duurste casus: huis à €220.000. 

FB TeAm WeerijS.

TeAmcheF jAcoLine BoLLe (r) en operATioneeL experT ruuD De krom 
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RIEC-Taskforce

RIEC-Taskforce 
Zeeland-Brabant deel II

Henk Ketelaar

Alertheid burger tornt ondermijning

FoTo’S: 
riec-TASkForce.

“Sluipend weet de georganiseerde misdaad in alle sectoren van 
ons maatschappelijk bestel die voor hen van belang zijn, binnen 
te dringen. Dat gebeurt zo sneaky, dat veel mensen het niet eens 
in de gaten hebben, “liet Marloes van Nistelrooij, communica-
tieadviseur van Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland, in ons vorige 
bulletin weten. 

Spookbewoning
En daar zijn de afgelopen tijd tal van voorbeelden van. Regel-
matig zijn er media berichten over grote hennepkwekerijen, 
uitbuiting van mensen, illegaal gokken en witwaspraktijken. 
Vaak wordt daarbij gebruik van spookbewoning. Een vorm van 
criminaliteit waarbij misbruik gemaakt van leegstaande pan-
den, stallen en schuren om er drugs, wapens, gestolen goede-
ren maar ook wel om arbeidsmigranten te huisvesten. Activi-
teiten waarmee de georganiseerde misdaad miljoenen euro’s 
verdient dat weer wordt geïnvesteerd in legale branches, zoals 
vastgoed en horeca. 

Prioriteit
Deze vermenging van boven- en onderwereld heeft zo’n vlucht 
genomen dat de minister van Veiligheid en Justitie toppriori-
teit stelt aan de bestrijding van deze vorm van georganiseerde 
criminaliteit. In dat verband maakte medio december 2020 het 
Openbaar Ministerie in een nieuwsbrief van Politie.nl bekend 
dat er in de strijd tegen spookbewoning een grootscheepse ac-
ties in Zuid-Nederland had plaatsgevonden. In de twee weken 
dat de samenwerkende overheden op dat fenomeen controleer-
den, werden een paar opvallende criminele vondsten gedaan. 
De meest in het oog springende vondst was het aantreffen van 
een zgn. ‘darkwebwinkel ‘waarbij allerlei soorten harddrugs 
werden aangetroffen. Deze internetwinkel opereerde vanuit 
een leegstaande woning in een Tilburgse woonwijk. De politie 
trof er 44 kilo drugs met een straatwaarde van een half miljoen 
euro en munitie aan. Daarvoor werden twee mannen aange-
houden. Bestuurlijk nam de gemeente Tilburg de maatregel het 

pand te sluiten. Naast Tilburg vond deze gezamenlijk actie ook 
plaats in Maastricht, Sittard-Geleen, Leudal, Nederweert, Hel-
mond en Breda.

Analyses
De aanleiding om tot deze actie te komen ver-
schilde per gemeente. Analyses van beschik-
bare politie en gemeentelijke informatie van 
overlastmeldingen, signalen van wijkagenten 
of een melding via Meld Misdaad Anoniem 
stuurden de controles. Grote gemene deler was 
dat de panden op papier onbewoond waren, maar 
er wel signalen waren van malafide activiteiten. Alle informa-
tie die uit de onderzoeken komen, worden geanalyseerd en het 
OM verwacht dat dit tot nog meer onderzoeken en vervolgcon-
troles zal leiden.

Weerbare maatschappij
Uit deze Politie.nl nieuwsbrief blijkt dat meldingen van burgers 
over zaken die niet door de beugel kunnen wel degelijk een rol 
spelen in de gemaakte analyses. Marloes van Nistelrooij daar-
over: “Willen we de ondermijning van ons maatschappelijke 
bestel een halt toeroepen dan is de inbreng van burgers over 
iets dat niet pluis is en dat melden hard nodig. Daarom zetten 
wij als Taskforce-RIEC volop in om de mensen in buurten en 
wijken, organisaties, verenigingen, instellingen en instanties 
tegen deze gevaarzetting te mobiliseren. n

Tips 
Zijn welkom bij: 0900 8844 (regulier politienummer), 0800 
6070 (politietiplijn) 0800 7000 (Misdaad Anoniemlijn) 088 661 
77 34 (Team Nationale Inlichtingen). Om zicht te krijgen op 
signalen in wijken en buurten die op ondermijning duiden, 
is een door het RIEC-LIEC app ontwikkeld die onder de naam 
‘ondermijning’ in Google Playstore te vinden is. 



Zwemmen

    Zwemmen in zee 
blijft gevaarlijk

De zomer is weer in het land en straks breekt de zomervakantie aan. In verband met de coronapan-
demie heeft vorig jaar een heel groot deel van Nederland de vakantie in eigen doorgebracht. Vooral 
de stranden waren favoriet. Daar hebben zich toen door een paar verdrinkingsgevallen voorgedaan, 
die voorkomen hadden kunnen worden. Zwemmen in zee blijft een gevaarlijke bezigheid, vooral als 
je niet waar die gevaren schuilen. Hieronder een aantal tips komt die het zwemmen in zee minder 
gevaarlijk maken. 

Wie wil het niet; mooi zonnig -warm weer, en dan lekker een 
dagje het strand meepikken! Toch dienen wij voor de zeker-
heid/lees veiligheid voor enkele zaken te waarschuwen! Door 
stroming en wind kun je snel in gevaar komen, toch zeker onze 
kinderen! Bovendien ligt langs sommige stranden de vaargeul 
erg dichtbij. Nu mag dat in beginsel erg leuk zijn, de grote sche-
pen bijna op raakafstand, maar pas toch op dat kan erg gevaar-
lijk zijn! Als zo’n kanjer passeert zuigt die het water eerst terug. 
Kinderen zijn dan gemakkelijk geneigd om met het zakkende 
water richting schip te lopen. Maar dan komt een grote vloed-
golf vanachter dat schip het strand op en dan zijn de rapen pas 
goed gaar! Kinderen en speelgoed worden mee in zee gesleurd 
en als je dan geluk hebt, valt er niks te betreuren.

De zweminstructrice, Mascha SCHOOL, van het Bewegings-
plein Westduin, weet hier alles van. Ze was eerder strandwacht 
in Vlissingen en nu werkzaam als zweminstructrice. Zij heeft 
de volgende tips die door het Bewegingsplein zijn opgesteld:

1. Verken het strand
Elk strand is anders. Smal, breed, scheepvaart wel of niet dicht-
bij, zijn er paalhoofden, geulen, stenen op het strand, is er een 
strandwacht, wat is de naam van de duinovergang enz. Is het 
opkomend of afgaand water en welke kant gaat de getijstroom? 
Je kunt dit ook even vragen aan de strandwachters! 

Mascha School leert kinderen de gevaren kennen. 
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2. Kijk naar de vlag
Daar waar strandbewaking aanwezig is hangen vlaggen Wat 
betekenen ze ook alweer? Roodgele vlag: Strandwachten hou-
den toezicht en watersport is hier verboden.
Gele vlag: Het is hier gevaarlijk om te baden en te zwemmen.
Rode vlag: Het is hier verboden om te baden en te zwemmen.
Oranje windzak: zwemmen mag, drijvende voorwerpen zijn 
verboden vanwege risico op afdrijven.
Vraagtekenvlag: Er is een kind gevondenen, de strandwacht 
zoekt de ouders.

3. Ga niet te diep;
Ga liever niet dieper dan je navel de zee in. Dieper is veel ge-
vaarlijker! En zwem zeker niet buiten de paalhoofden want 
daar is de stroming veel sterker. Stel dat je kramp krijgt, of mis-
selijk wordt van een slok zeewater dan moet je toch zo weer 
aan de kant kunnen komen en kunnen staan.

4. Laat weten dat je gaat zwemmen.
En zeker als je van plan bent om een stukje te gaan zwemmen.
Zorg dat je zichtbaar bent! Een hoofd van een zwemmer is echt 
moeilijk te zien in het donkere of glimmende water.

5. Niet bij de paalhoofden.
 Blijf zeker 20 m van de paalhoofden vandaan, zeker bij een 
sterke stroming. Op die palen zitten scherpe pokken waaraan 
je je jezelf flink kunt verwonden. En hoe leuk het ook lijkt, het 
is niet veilig om over die palen te lopen. Die zijn vaak glad door 
het zeewier.

6. Zwem met de stroom mee
Vaak is de stroming zo sterk dat je wel moe wordt maar toch 
achteruitgaat, als tegen de stroom in zwemt. Probeer dat niet 
tegen de stroom in de zwemmen. Je kunt dan beter met de 
stroom meezwemmen schuin naar het strand en loop dan over 
het strand terug naar je plaatsje waar de handdoek ligt. In Zee-
land is de stroom veel sterker door de mondingen van de Wes-
ter- en Oosterschelde en de nauwe doorgang van het Kanaal. 
Ben je in nood, zwaai dan indien mogelijk met beide armen bo-
ven je hoofd maar; DOE DIT NOOIT VOOR DE LOL!!

7. Raak niet in paniek van een kwal,
Een kwallensteek is niet gevaarlijk. Het voelt branderig aan als 
bij een brandnetel en het gaat na 10 minuten vanzelf over.

8. Hou de kinderen in de gaten
Even een dutje doen op het strand? BETER NIET. Een kind is 
snel kwijt bij de zomers drukte, of kan verbanden door de zon 
of onderkoeld geraken door het spelen in het koude zeewater. 
SPREEK VAN TEVOREN EEN DUIDELIJK HERKENNINGSPUNT 
MET ZE AF Is je kind toch even uit het oog verloren? Bedenk 
dan dat een kind bijna altijd wegloopt met de zon in de rug 

9. Let op bij zeeschepen,
Als er een groot schip passeert wordt het water eerst weggezo-
gen. Het water komt daarna met volle kracht terug! Dit is voor 
kleine kinderen erg gevaarlijk want die lopen met het wegtrek-
kende water mee. n

NASCHRIFT REDACTIE 

Bewegingsplein Westduin Koudekerke, organiseert tijdens de 
zomervakantie voor de kinderen met het zwemdiploma A en B, 
een cursus C in zee. Zes weken lang krijgen de kinderen daar 
praktijk en theorielessen. De kinderen leren daar goed en veilig 
zwemmen in zee maar ook in open water en in het omgaan met 
weersomstandigheden, scheepvaart, stroming en troebel water. 
Neem vooral de moeite om eens te kijken naar de Website van 
dit Bewegingsplein: www.bewegingspleinwestduin.nl. en  
www.cinzee.nl Daar kunt u alle info. vinden die u zoekt.

ook in Diep WATer zWemLeS onDer ToezichT.
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Coldcase & Internationale uitwisseling

Overval op motorzaak
Het was maandag 16 november 1998 toen 
de eigenaren van motorzaak Helimotors 
in Geldermalsen na sluitingstijd koffie 
dronken met enkele vaste klanten. Dat 
deden zij in de kantine achter het win-
kelgedeelte. Rond 21.30 uur hoorden zij 
opeens doffe klappen en glasgerinkel. 
Sommige bezoekers renden naar het 
winkelgedeelte om te kijken wat er aan 
de hand was. 

Chaos en schietpartij
Zo ook de 47-jarige Daan van Kranenburg 
uit Deil, die regelmatig in de motorzaak 
kwam. Ze zagen dat de toegangsdeur ka-
pot was en dat er buiten voor de deur een 
auto stond. Een onbekende man met bi-
vakmuts liep in de winkel rond en buiten 
stond nog een overvaller. Die was gewa-
pend. Er ontstond chaos en het kwam tot 
een schietpartij. Daan van Kranenburg 
werd geraakt en overleed vlak daarna aan 
zijn verwondingen. n

Westbrabantse 
Coldcase zaken

Daan van Kranenburg

FoTo ivAn SAmkov

IPA internationale uitwisseling
Eén van de IPA-speerpunten voor de komende jaren is om meer aandacht 
te besteden aan internationale contacten. Dit vloeit voort uit een door het 
Landelijk Bestuur (LB) gehouden inventarisatie binnen de districten van IPA 
Nederland. 

Daaruit bleek, dat niet ieder district zich actief bezighoudt met internatio-
nale uitwisseling tussen (politie) collega’s uit het buitenland. Dit terwijl bij 
de oprichting van de IPA de internationale uitwisseling een zeer belang-
rijke rol speelde. “Het kennismaken met collegae uit andere landen en het 
uitwisselen van werkervaringen kan tot goede resultaten leiden en een 
jarenlange vriendschap bevorderen,” was en is de gedachte.

Nu komt er een plan van aanpak, waarin bij de ledenwerving aan deze 
internationale uitwisselingen ruim aandacht wordt besteed. Ook in de 
IPA-publicaties zal er meer aandacht aan worden geschonken. Het is de 
bedoeling dat met de opgedane ervaringen van deze uitwisselingen jonge 
collegae aan te moedigen lid te worden van de IPA. Dit geldt, volgens het 
LB voor de actief dienende IPA leden van politie, KMAR, Douane etc., onder 
de 35 jaar.

“De uitwisselingen moeten gericht zijn op het “bij elkaar in de keuken kij-
ken” en van elkaar leren. Hoewel een rondleiding door het werkgebied tot 
de mogelijkheden moet behoren zijn het geen vakantiereisjes. Binnen het 
programma moet tenminste één dag “politie-gerelateerd” zijn en te maken 
hebben met de directe uitvoering van het politievak,” schrijft het LB in het 
actieplan. n
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Frustraties 

Blijf niet 
hangen in het 

verlangen 
om excuses

Dat mocht van de autoriteiten, als hij maar open-
lijk om amnestie (kwijtschelding van schuld en 
straf) zou vragen. De Groot weigerde, hij vond dat 
hij niets verkeerds had gedaan. De rest van zijn 
leven bracht hij in ballingschap door. Toen eer-
herstel en daarmee terugkeer uitbleven, verbit-
terde hij naar verluidt meer en meer. Hij stierf in 
1645 onder beroerde omstandigheden in de Duit-
se stad Rostock.

Toen René Diekstra, psycholoog, auteur en co-
lumnist, voor een podcast op Slot Loevestein 
was over De Groot en de psychologie van eerher-
stel, bedacht hij wat hij als psycholoog zou doen 
wanneer De Groot zijn patiënt zou zijn geweest. 
Met die gedachte liet hij tijdens een interview 
met Jort Kelder weten: “Ik zou m’n best hebben 
gedaan om hem verbittering te besparen en om 
hem te laten inzien; maak van eerherstel of re-
habilitatie nooit een levensdoel als je meent door 
anderen onrechtvaardig te zijn behandeld. Dat 
doel is namelijk onbereikbaar. Rehabilitatie be-
staat niet.

Je kunt nooit terugkrijgen, in elk geval niet emo-
tioneel en rationeel en vaak ook niet materieel, 
wat je ten onrechte is afgenomen. Wat gebeurd 
is, is gebeurd. En door te streven naar rehabili-
tatie of zelfs excuses van anderen, maak je jezelf 
afhankelijk. Want zolang die anderen niet bewe-
gen, zit jij met je frustratie en verbittering. Met 
als gevolg dat je de liefde voor het leven, en vaak 
ook de liefdevolle omgang met je dierbaren, opof-
fert in je strijd tegen onrecht.

Neem liever twee besluiten. Als eerste het besluit 
dat je niets meer van of met die anderen te ma-
ken wilt hebben. Geen relatie, geen begrip, geen 
excuses en zeker geen rehabilitatie. Neem als 
tweede het besluit om de pijn die bij dit onrecht 
komt kijken, bijvoorbeeld door herinneringen er-
aan of omdat iemand anders er iets over zegt, zo 
intens mogelijk te willen voelen. Verdring of ont-
ken de pijn dus niet. Zoek ‘m op en besluit je er 
als het ware mee te injecteren, en zodoende erte-
gen te vaccineren. Bedenk dan pas op het diepste 
punt van het dal dat de enige overblijvende weg 
de weg omhoog is.

Waarvan akte. n

Bron: BN/De Stem 16.03.’21

Het komt nogal eens voor dat een collega 
lange tijd in zijn frustraties blijft hangen 
over iets waarin hem onrecht is aangedaan 
en waarover hem nooit excuses zijn aange-
boden. Dat overkwam vierhonderd jaar gele-
den ook bij Hugo de Groot, Nederlands groot-
ste rechtsgeleerde. Hij zat in Slot Loevestein 
een levenslange gevangenisstraf uit wegens 
hoogverraad. Met hulp van zijn vrouw en 
dienstmaagd wist hij in een boekenkist te 
ontsnappen en vluchtte naar Frankrijk, later 
naar Zweden. Vanaf daar wilde hij weer naar 
Nederland komen. 

Henk Ketelaar

FoTo: FArzAD SeDAghAD
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Falende bank

Henk Ketelaar
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Falende bank-CEO’s niet onaantastbaar bij OM
Megaschikkingen voedt negatief rechtsgevoel

Onderzoek uitgebreid
Sinds 2019 doen het Openbaar Ministerie 
en de FIOD-onderzoek naar overtredin-
gen van de witwas- en terrorismewet-
geving bij ABN Amro. Daarbij moet aan 
de hand van enkele zaken worden aan-
getoond dat de bank jarenlang structu-
reel heeft gefaald in het controleren van 
klanten op witwassen en het financieren 
van terrorisme. “Kenmerkend in dat on-
derzoek is, dat er wel witwaspraktijken 
zijn gemeld door de belastingdienst en 
online betaaldiensten maar niet door 
de betrokken bank zelf,” laat het FD als 
een saillant detail in een publicatie over 
deze witwas affaire weten. 

Zwijgen
Uit een uitgebreider onderzoek dat volg-
de naar de witwasverdenkingen bleek, 
dat ABN Amro zich volgens het OM 
naast het overtreden van de witwasre-
gels ook nog eens schuldig had gemaakt 
aan het schuldwitwassen. Dezelfde ver-
denking dus als tegen ING die destijds 
daarvoor met een hoge boete werd be-
straft. De 480 miljoen euro is slechts een 
schikkingsbedrag van het OM omdat de 

bank ‘tekortschoot’ bij het tegengaan 
van witwassen, meermaals werd ge-
waarschuwd en weinig of niets daarte-
gen deed. Ingrijpen zou tijd en dus geld 
kosten.

Schuldbewust
In een uitzending van Nieuwsuur liet Ro-
bert Swaak, bestuursvoorzitter van ABN 
Amro, op de vraag: “hoe het in als die 
jaren zo was misgegaan,” schuldbewust 
weten: “Ik ga zeker niet goedpraten wat 
er allemaal is gebeurd: al die jaren zijn 
er zaken niet goed gegaan. Wat er is ge-
beurd, is dat er uiteindelijk in die periode 
ook wel degelijk maatregelen zijn getrof-
fen. Maar wat je moest constateren met 
de kennis van vandaag, maar zeker ook 
met de uitkomsten van dat onderzoek, 
is dat die maatregelen niet voldoende 
waren.” Op de vraag waarom de top van 
de bank ondanks de waarschuwingen 
niets heeft gedaan antwoordde hij: “Het 
is niet zo dat de top daar helemaal niets 
mee heeft gedaan. Maar de bank heeft 
onvoldoende maatregelen getroffen. Ze 
hebben maatregelen getroffen, maar 
op een gegeven moment moest worden 

geconstateerd, en dat is nu ook gecon-
stateerd, daar doe ik niets aan af, dat er-
kennen wij ook, dat die maatregelen on-
voldoende waren.’’ En op de vraag: “Maar 
hoe kan dat?” zei hij: “Er waren intenties 
om de problemen op te lossen. Er zijn 
inderdaad ook maatregelen getroffen, 
binnen de bank, op bepaalde plekken in 
de bank...’’

Eén ding maakte volgens Irene van den 
Berg, journalist en columnist, gespeci-
aliseerd in financiële psychologie, het 
interview pijnlijk duidelijk; “banken 
en hun ceo’s, zijn gewend geraakt aan 
het binnenskamers ‘oplossen’ van hun 
schandalen, en zo de verantwoordelij-
ken uit de wind houden.” Gelukkig is er 
een lichtpuntje. Het OM doet nog apart 
onderzoek naar oud-topman Gerrit Zalm 
en zijn medebestuurders. Hopelijk moe-
ten zij zich wél in het openbaar verant-
woorden. Ook Ralph Hamers, destijds 
topman bij ING, heeft te horen gekregen 
dat het OM alsnog gaat vervolgen voor 
de ING-witwas affaire. Of het allemaal 
echt zover komt, dat topfunctionaris-
sen van dit kaliber zich publiekelijk in 
de rechtszaal zullen verantwoorden, zal 
de tijd leren. Megaschikkingen als deze 
voeden een negatief rechtsgevoel, funest 
voor een rechtstaat waarin wij leven. n

Bron: Irene van den Berg 
(BN/De Stem 24.04.21)

In april van dit jaar maakte het Openbaar Ministerie (OM) bekend dat ABN Amro een 
boete was opgelegd van 480 miljoen euro voor het niet op orde hebben van een witwas 
controlesysteem. Zelfs na de recordboete van 775 miljoen euro voor de ING-bank in 2018 
had ABN Amro zijn witwascontroles nog steeds niet op orde. Tot ver in 2019 deed de 
bank te weinig om onder meer fraude en witwassen tegen te gaan. In die periode vond 
onder andere de miljoenenfraude plaats bij Royal FloraHolland, waar een medewerker 
miljoenen achteroverdrukte via een rekening van ABN Amro. Al sinds 2016 wijst toe-
zichthouder DNB 2016 op het belang van controles.
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PrikbordVoorwoord voorzitter
Al vanaf maart 2020 leven we met een pandemie waar-
van ik de naam niet meer zal noemen zoals in mijn 
vorige voorwoord heb aangegeven. Als je daar dan nog 
bij optelt de andere droevige gebeurtenissen op de hele 
wereld, waarvan we dagelijks via allerlei media tot op 
detail alles krijgt voorgeschoteld aan ellende en mens-
onterende situaties, leidt dit niet tot enige vrolijkheid. 
Derhalve ben ik op zoek gegaan om te kijken uit welke 

berichten ik weer wat positiefs kon trekken. En dat is me min of meer gelukt.

Onlangs stond de wereld stil bij het gegeven dat een groot containerschip, De Ever 
Given van de rederij Evergreen, door een navigatiefout, het Suezkanaal blokkeer-
de. Honderden schepen kwamen daardoor stil de liggen en de aan- en afvoer van 
goeder naar vele landen kwam daardoor in gevaar. Wie ter wereld is in staat om 
dit op korte termijn op te lossen werd de vraag. En waar kom je dan uit? Bij de 
Nederlanders uit dat kleine landje aan de Noordzee die als sinds mensenheugenis 
“Hollands Glorie” hebben opgebouwd wanneer het gaat over maritieme rampen 
en andere problemen. Het waren de mensen van Boskalis die in een paar dagen 
kans zagen om 350.000 ton klei te verzetten en het 400 meter lange schip los te 
trekken zodat de vrije doorvaart weer mogelijk werd.

Nog maar net daarna komt het Nederlandse schip de Eemslift Hendrika van Ama-
sus Schipping uit Delfzijl in nood voor de kust van Noorwegen. De schuit dreigt 
te kapseizen na verlies van lading. De bemanning wordt van boord gehaald en 
het drijft stuurloos in de richting van de Noorse kust. En weer gaan die “kaas-
koppen” aan het werk. Om te voorkomen dat hij te pletter zou slaan toonden de 
mannen van Boskalis de moed om bij duisternis en slecht weer zich op het schip 
te begeven om een verbinding tot stand te brengen met een zeesleper. Daar waar 
de bemanning het schip had verlaten daalden zij, vanuit een helikopter af, naar 
het spekgladde dek en binnen de kortste keren werd de Eemslift Hendrika naar 
veilige haven gesleept. 

Als je dan de directeur van Boskalis beluisterde dat het eigenlijk maar een klein 
klusje was voor hun doen, kun je alleen maar trots zijn op wat ons land wereldwijd 
kan presteren. 

Het geeft aan dat we met zijn allen tot veel in staat zijn. Ook de IPA is een organi-
satie die over de hele wereld actief is. Laten we daarom hopen dat wij in Neder-
land binnen de kortste keren weer mooie dingen kunnen organiseren voor onze 
leden in ons eigen land of daarbuiten.

Uw voorzitter, Toon Strik

Voorwoord, activiteiten & Prikbord

IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant

Activiteitenkalender 2021 
Helaas kunnen we op het moment van dit schrijven 

nog geen Activiteitenkalender 2021 opstellen. Het is 

afwachten hoe we met z’n allen de coronapandemie 

onder de knie krijgen.

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.

Inleverdata 
IPA-kopij 2021 
Hebt u kopij voor ons districtsbulletin, 
dan plaatsen wij die graag. Stuur het 
dan op naar onze redacteur Tinus 
Sanders. Hieronder treft u de data 
aan waarop hij de kopij voor verdere 
verwerking moet aanleveren bij 
uitgever MG Media.
3e kwartaal  maandag 16 augustus
4e kwartaal maandag 8 november

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.

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. 
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Alcoholtransport

Opsporingsmiddel
Douane en politie waren bij nacht en ontij op pad om te ontdek-
ken waar dit korps van belastingontduikers hun “bedrijven” 
hadden gevestigd. De Douane beschikte toen al over appara-
tuur om met infrarood, tijdens duisternis, panden te observe-
ren en warmtebronnen waar te nemen om invallen te kunnen 
doen die succesvol bleken. Daarnaast was er voor de “stokers” 
het vervoersprobleem om de alcohol naar verschillende be-
stemmingen te vervoeren.

Verdachte
Politie en Douane waren bekend met een behoorlijk aantal 
personen die de kwaliteit van Schiedamse stokerijen in het 
Brabantse wilden overtreffen. Eén van hen, ik noem hem ge-
makshalve Jackey, was naast het zijn van stoker ook bekend 
als transportondernemer van het eindproduct uit de stookko-
lommen.

Controle
Kennelijk waren zijn inkomsten van dien aard dat hij het zich 
kon permitteren om een dure BMW te bezitten waarmee hij een 
besteldienst onderhield naar dorstlustige bestellers.
Toen twee alerte wachtmeesters hem zagen rijden lag het voor 
de hand om hem even een stopteken te geven en hem te con-
troleren. Jackey voldeed echter niet aan het aan hem gegeven 
stopteken, gaf gas bij, en scheurde voorbij de controlerende 
veldwachters die aan de kant moesten springen om het vege 
lijf te redden. Dit leidde ertoe dat alle politie-eenheden in de 
omgeving werden gealarmeerd en er, gelet op zijn achtergrond, 
rekening moest worden gehouden dat hij in het bezit kon zijn 
van een vuurwapen.

Op dat moment was ik onderweg, met een opvallende surveil-
lanceauto, om een collega postcommandant naar huis te bren-
gen in een grensplaats waarnaar Jackey zijn weg al vluchten-
de had vervolgd. Door de plaatselijke bekendheid die we van de 
omgeving hadden kozen we de juiste weg en zagen de zwarte 

BMW, voor ons van rechts, over een landweg, in onze richting 
komen. We werden gezien door de vluchtende bestuurder en 
die koos ervoor om op een vrij smalle weg te keren en terug te 
gaan in de richting vanwaar hij vandaan kwam.

En dan is de reeds genoemde plaatselijke bekendheid nog 
meer van het grootste belang. Een achtervolgende collega uit 
tegengestelde richting van ons was, zoals ze dat noemen, op 
zijn duimpje bekend met de onverharde bospaden, grenzende 
aan de verharde weg waarover wij deze “stoker” volgden. Toen 
wij constateerden dat hij de verharde rijbaan verliet en bospa-
den ging berijden konden wij de betreffende collega bijpraten 
over zijn rijrichtingen. 

Dit leidde ertoe dat de verdachte kon worden opgewacht op 
een punt waar het door hem gevolgde bospad eindigde op een 
ruilverkavelingsweg. Hij had daar slechts twee mogelijkheden. 
Links-of rechtsaf. Echter dit werd hem onmogelijk gemaakt 
door de eerdergenoemde collega en zijn vergezellende surveil-
lancepartner door het politievoertuig dwars op het einde van 
het betreffende bospad te parkeren.

Jackey wilde echter niet opgeven en gaf plankgas om de sur-
veillanceauto te rammen. Het motorgeluid van zijn auto nam 
zodanige vormen aan dat je dacht dat de luchtmacht in de 
nabijheid aan het oefenen was. Dit nu leverde op, mede door 
de informatie over een eventueel vuurwapen, dat één der op-
wachtende collegae zijn pistool trok en de linker voorband van 
de BMW aan flarden schoot. Dit deed hij op het moment dat 
wij, in volle vaart, ongeveer 20 meter achter de auto van Jackey 
reden. Een raar gezicht kan ik u vertellen als je, je bewust bent 
van het gegeven dat bij het enigszins afwijken van de kogel 
ook ons surveillancevoertuig geraakt had kunnen worden. De 
enige geruststelling op dat moment was het gegeven dat deze 
collega binnen ons Korps als scherpschutter bekend stond. De 
BMW komt tot stilstand op een paar passen voor de blokkeren-
de surveillanceauto. 

Binnen de Kempengemeenten in Brabant floreerden, in de jaren 1970-1980, de illegale alco-
holstokerijen als op geen enkele andere plaats in Nederland. Wekelijks werden ze ontdekt 
op vooral afgelegen plaatsen zoals loodsen en schuren in het buitengebied in de grens-
streek met België. Probleem voor de stokers was niet enkel de aanvoer van grote ladingen 
suiker en gist maar vooral het plaatsen van de hoogte van de stookkolommen om tot het 
gewenste percentage aan alcohol te komen. Hoe hoger de kolom, hoe hoger het percentage. 
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Alcoholtransport & De Legionair

Dit leidde ertoe dat Jackey nog nauwelijks met zijn ogen kon 
knipperen alvorens hij door ons achter het stuur kon worden 
weggetrokken. Handen omhoog, benen uit elkaar en fouille-
ren. Het lukte onze verdachte nauwelijks om dit tegelijkertijd 
te doen. Gevolg was dat zijn benen uit elkaar moesten worden 
geschopt en toen ging het mis. Mijn passagier, kaderlid en op-
perwachtmeester, die te hulp was geschoten stond net aan de 
verkeerde kant toen ik, al trappende Jackey miste en mijn laars 
met enige kracht belandde op de enkel van de opperwacht-
meester. Stel je voor, in die tijd, dat een lagere in rang zijn meer-
dere letsel ging bezorgen. De doodstraf bestond gelukkig niet 
meer. Deze kon echter, gelet op de omstandigheden waaronder, 
begrijpen dat de aanval niet op hem was gericht.

Het succes van de aanhouding was voor het “slachtoffer” in 
deze, d’n opper, voldoende om de pijn te vergeten. Immers wer-
den er 600 liter illegaal gestookte alcohol aangetroffen alsmede 
een vuurwapen van de verdachte. Wat wil je nog meer. Dan nog 
even een huiszoeking bij Jackey. Hierbij werden er voldoende 
aanwijzingen gevonden om bewijs te krijgen dat hij tot over 
zijn oren in de vervaardiging zat van vloeistof die in de scheep-
vaartwereld een oorlam werd genoemd.

Bijzonderheid was dat we ook professionele en gedetailleerde 
tekeningen aantroffen van stookkolommen voor het vervaardi-
gen van alcohol. Hierover verklaarde verdachte dat hij die had 
gemaakt op de tekenles die hij had gevolgd tijdens een eerdere 
detentie voor andere vergrijpen in de gevangenis in Veenhui-

zen. Het is maar waar je opleiding op gericht is als je iets in het 
leven wilt bereiken. En dat ook nog zonder studiebeurs en op 
staatskosten. n

Toon Strik

iLLuSTrATieFoTo vAn jASon FAhnkoW

In het dorp waar ik mijn politieloopbaan 
mocht beginnen werd mij, door mijn nieu-
we collegae, al in een vrij vroeg stadium 
verteld dat er binnen het bewakingsge-
bied een man woonachtig was die ge-
diend had bij het beruchte en beroemde 
vreemdelingenlegioen. Het eliteonder-
deel van het Franse leger met een indruk-
wekkende reputatie. 

Illustratiefoto uit Pexels-pixabay

De Legionair

Het kwam nogal eens voor dat hij in 
huiselijke kring wat problemen veroor-
zaakte die gepaard gingen met enig ge-
weld, zo werd mij verteld. De verhalen 
over hem gaven mij de indruk dat het 
uitkijken geblazen was als er moest wor-
den opgetreden bij deze doorgewinterde 
vechtjas. Immers als je bij het legioen 
had gediend kon je veronderstellen dat 
er enige daadkracht aanwezig was bij 
deze, ooit door de Fransen, gerespecteer-
de strijdmakker.

Angstige reputatie
Zo links en rechts vang je in de gemeen-
schap dan af en toe ook verhalen op over 
zijn escapades en je merkt dat er enige 
angst bestaat als het gaat over een toe-
nadering als hij op welke wijze in con-
flict raakt met iemand. Je merkt dan dat 
de reputatie van hem die in het legioen 
heeft gediend en de mythe die over deze 
mensen bestaat een minder positief 
beeld geven van zo een mens. Het wekte 
mijn interesse om wat meer aan de weet 

de komen over de “loopbaan” van deze 
man en zijn Curriculum Vitae, oftewel 
zijn levenswandel. 

Jeugdige levenswandel
Het gaf een beeld dat hij al op vrij jon-
ge leeftijd door ruzies binnen de familie 
de wijde wereld was ingetrokken om 
zijn heil elders te zoeken. Ook was een 
verbroken liefde hier kennelijk mede-
oorzaak aan geweest. Uiteindelijk had 
hij kennelijk door een aantal slechte er-
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varingen gekozen om zijn geboortedorp 
en familie te verlaten om in krijgsdienst 
te gaan met nogal onbekende bestem-
mingen. Vraag is dan of hij mogelijk een 
avonturier was of een vluchteling uit on-
tevredenheid over zijn bestaan. Over zijn 
tijd bij het legioen was nauwelijks iets 
bekend. Ook niet in zijn antecedenten in 
het politieregister. Daarin vond je alleen 
wat registratie over bedreiging en kleine 
geweldsdelicten.

Huwelijk
Wel was in het algemeen bekend dat hij 
na zijn terugkeer uit het legioen in het 
dorp steun had gekregen vanuit de kerk. 
Er zou door deze hulp een relatie zijn 
“geregeld” tussen hem en een jonge we-
duwe van boerenafkomst met een kind. 
Thans zijn echtgenote met nog twee ei-
gen kinderen uit dit huwelijk. Dit alles 
met enige begeleiding vanuit de gees-
telijke zorg. Binnen de dorpse gemeen-
schap had hij kans gezien om succesvol 
een judovereniging van de grond te krij-
gen waarbij de leden grote bewondering 
hadden voor zijn kennis en kunde van 
deze vechtsport. 
Verder was het hem nauwelijks ge-
lukt om een behoorlijke loopbaan van 
de grond te krijgen. Buiten wat betaal-
de klusjes in de landbouw bezorgde hij 
dagelijks de krant en wekelijks de Ge-
meentebode. Op het oog een gewoon 
mens als hij met overvolle fietstassen, 
gevuld met dag- en weekbladen, door het 
dorp fietste. Een kleine, gezette, man met 
allerminst de uitstraling van een woes-
tijnvos waardoor de legionairs beroemd 
waren geworden. Toch kwam de avond 
en nacht dat we moesten optreden om 
te voorkomen dat er binnen zijn gezin 
slachtoffers zouden vallen. 

Alarmerend bericht
Er kwam een alarmerende melding van 
zijn echtgenote dat hij zijn gezin en 

zichzelf van het leven wilde beroven 
terwijl hijzelf met een vuurwapen op 
een slaapkamer op de bovenverdieping 
zat van een rijtjeswoning. Bij aankomst 
op de plaats des onheils bleek de buurt 
al op de hoogte zijn door schreeuwen 
en andere geluiden die niet veel goeds 
voorspelden van de zijde van de voorma-
lige Franse krijgsman.

Ter plaatse
Bij aankomst stond de voordeur van de 
betreffende woning open. De drie kin-
deren huilend in de woonkamer en de 
eega verward door het huis lopend. Niet 
wetende wat er zou kunnen gebeuren 
en evenmin wat zij zou kunnen doen 
om haar man te kalmeren. In een kort 
gesprek gaf zij aan dat zij al van alles 
met hem had beleefd, maar dat zij nu op 
geen enkele manier kon inschatten wat 
er nu zou kunnen gebeuren. Zo had ze 
hem nog nooit meegemaakt verklaarde 
ze met een zichtbare en angstige onge-
rustheid.

Vuurwapen
Van de achterburen vernamen we dat hij 
met een vuurwapen aan de achterzijde 
van zijn woning voor een geopend raam 
zat van een op de eerste verdieping gele-
gen kamer. Van daaruit schreeuwde en 
vloekte hij naar zijn omgeving en bedreig-
de eenieder die het maar horen kon met 
de dood. We besloten om in de donkerde 
van de avond naar zijn achtertuin te gaan 
en zoveel als mogelijk uit zijn zicht te blij-
ven om hem aan te spreken. En dit vanuit 
een positie dat we niet direct als schiet-
schijf zouden kunnen dienen. 

Onderhandelaar
Van daaruit durfden we het aan om te 
melden dat we van de politie waren en 
hem aan te spreken. Dit leidde ertoe dat 
hij onmiddellijk overging tot bedreigin-
gen in onze richting en zou gaan schie-
ten op het moment dat we hem verder 
zouden benaderen. Aan de praat houden 
was onze eerste veronderstelling het-
geen min of meer lukte. Dit bracht het 
idee met zich mee, dat wanneer een van 
ons met hem in contact zou kunnen blij-
ven er misschien mogelijkheden waren. 

Sluiproute
Toen dit lukte kwam het besluit dat de 
andere collega in het huis de trap zou 
kiezen om voor hem, ongemerkt, op de 
betreffende slaapkamer te komen. Er 
brandde geen licht op deze trap en ook 
niet op de overloop en de betreffende 
verdieping zo bleek. Op de overloop was 

merkbaar dat hij nog steeds bedrei-
gingen uitte naar de collega in de ach-
tertuin. Door de geopende deur van de 
slaapkamer was in het flauwe schijnsel 
van buitenaf zichtbaar dat hij half uit het 
raamkozijn hing met een lang voorwerp 
in de richting van zijn achtertuin.

Aanhouding
Een bestorming volgde waarbij de legi-
onair van achteren werd vastgepakt en 
verder naar buiten werd gedrukt met 
het bovenlijf uit het raamkozijn, samen 
met het veronderstelde vuurwapen. Het 
bleek achteraf een oud en niet geladen 
jachtgeweer te zijn maar dat ontdekten 
we pas later toen hij dit liet vallen op 
het moment dat hij over de vensterbank 
naar buiten hing. Het leidde tot een vol-
ledige overgave zijnerzijds waarna hij 
geboeid werd afgevoerd naar het bureau.

Gekrenkt
Aldaar bleek de geweldenaar te veran-
deren tot een gewoon mens. Wat wasnu 
zijn emotie geweest die ertoe had geleid 
dat hij buiten zinnen was geraakt. Het 
oudste kind van zijn echtgenote, waar-
van hij niet de vader was, maar de zoon 
uit een eerder huwelijk, had hem uit-
gemaakt voor een waardeloze vent die 
niets in zijn leven had bereikt. Kranten-
man en spruitjesplukker waren de kwa-
liteiten geweest die zijn stiefzoon had 
uitgesproken en dit, volgens het gevoel 
van onze verdachte, op een meer dan 
laatdunkende wijze. Gekrenkt en verne-
derd zo gaf hij aan. 

Zorg
Dit terwijl hij steeds en met zorg geen 
enkel verschil had laten of doen blijken 
als het ging over zijn zorg naar “zijn” 3 
kinderen. Dag en nacht had hij getracht 
om zo goed als mogelijk te zorgen voor 
het welzijn van zowel zijn eigen kinde-
ren als die hem nu zo had beledigd. Zijn 
echtgenote kon dit ons ook volmondig 
bevestigen. Maar ja, de puberteit van 
haar eerste kind speelde volgens haar 
mening een grote rol in de incidenten 
die zich de afgelopen tijd hadden voor-
gedaan. Ook zij had geen kans gezien om 
hierin te bemiddelen, vooral naar haar 
oudste zoon.

Gesprek
Dit nu gaf de gelegenheid om de legio-
nair wat beter te leren kennen. In een 
gesprek, de dag na het incident met hem 
en zijn vrouw, ervoeren we het contrast 
 tussen de man zijn verleden en heden. 
Uit een van touwtjes vervaardigde   
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De Legionair & Poets
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Toon Strik

Voor de locatie waar justitie momenteel gehuisvest is lag de 
basis in “het paleis van Justitie” in ’s-Hertogenbosch. De loca-
tie naast het Paleis en de locatie Pieter Breughel Huis zal bij 
de ouderen zeker ook nog wel herinneringen oproepen. Hele 
verhalen kwamen daar los, en staaltjes van wie is de sterkste 
was moesten worden bewezen. Een lekke band van een Volvo 
460 en een vastzittende krik was geen probleem Til je de auto 
toch even op zodat het wiel verwisseld kon worden. Streken 
werden daar onder collega’s uitgehaald en één van die grappen 
wil ik u niet onthouden.

Kamer 114
Kamer 114 was een begrip in die tijd, 
en daar werden de voorgeleidingen 
voor de OVJ overgedragen aan de 
toenmalige Parketpolitie. Verhoren 
van verdachten, ging vaak even met 
een bezoek aan Kamer 114 om even 
de lunch te nuttigen of even bij te 
praten. Veelal werd er tegen elkaar 
opgeboden over de snelheid van de 
verkregen verklaringen van aldaar 
verblijvende verdachten. Dat was 
voor schrijver dezes natuurlijk uitge-
rekend een mogelijkheid om die bluf 
eens te testen.

Wisseltruck
Op een dag kwamen er verbalisanten 
voor het verhoor van een verdachte 
met een naam, waarvan er vele vruch-
ten aan een boom hangen. Eerst even 
naar de kantine, en de meegebrachte 

typemachine even op kamer 114 gelaten. Dus een mooie kans om 
de typmachine te verwisselen voor een stel bakstenen. Collega’s 
succes gewenst met het verhoor en zij naar het Huis van Bewa-
ring. In de verhoorkamer koffer op tafel en u raadt het al, alle 
bakstenen op de tafel. Natuurlijk zorgde ik er wel voor niet meer 
in beeld te zijn die dag. Wel hoorde ik achteraf dat de verdachte 
compleet leegliep na dat gebeuren.  Mooi meegenomen dus.

Boontje
Lange tijd later bezocht ik een wedstrijd van PSV tegen ADO 
Den Haag. En omdat ik bij de collega’s in Eindhoven bekend 
stond als fanatiek PSV-aanhanger, werd ik zonder dat ik dat 
door had uitgehoord of ik ging kijken. Normaal was er tegen de 
club ADO wegens herhaalde rellen veel ME op de been. Zoals 
normaal in die tijd, dus een uur voor de wedstrijd naar het sta-
dion. Ik vond het wel vreemd dat ik niet veel “blauw” zag, maar 
heb me verder niet wantrouwend langs de toenmalige stenen 
kassa’s naar binnen begeven.

Loontje
Nog geen twee meter binnen word ik vierkant van de grond 
getild, met de blik hardhandig naar de grond gehouden. Wat ik 
me nog herinner zijn de scheldpartijen van de bezoekers aan 
de andere kant van het hek die waarschijnlijk dachten dat ik 
ADO-supporter was. Kreten als sla in elkaar die l.. en spugen 
door het hek. Opeens gaat de deur van het EHBO-hok open en 
werd ik daarin gelazerd. Ook die EHBO-er speelde mee door 
even de deur af te sluiten.

Die dader van die grap met de typemachine is voor de collega’s 
altijd NN gebleven. Tot op de dag van vandaag bleven ook de 
collega’s uit Eindhoven NN. 
Poets weder poets dus.

sluitlintjes toonde hij een verfomfaaide 
map waarin een aantal documenten en 
tevredenheidsbetuigingen zaten over 
zijn staat van dienst en lofwaardig op-
treden bij het zo bijzondere korps. 

Bijzondere prestaties
Onmiskenbaar bleek ons dat hij bijzon-
dere prestaties had geleverd, in elk geval 
in de ogen van zijn superieuren. Grote 
waardering voor zijn inzet en optreden 
tijdens moeilijke en gevaarvolle omstan-
digheden en meerder malen bevorderd 
als gevolg van zijn dappere inzet. 
Als je dan uitgemaakt wordt voor kran-
tenjongen en spruitjesplukker door een 
joch waarvoor je een aantal jaren hebt 
gezorgd en dit bevestigd wordt door de 
draagster van deze vrucht is het voor-
stelbaar dat er enige discrepantie be-
staat tussen het een en het ander. Op de 
vraag of zijn stiefkind hiermee bekend 
kon zijn werd aangegeven dat er “thuis” 
nog nooit over zijn tijd bij het vreemde-

lingenlegioen was gesproken. Hij had 
dat nooit gewild omreden dat het “gat” 
tussen het dorpsleven in de Brabantse 
Kempen en het woestijnzand nooit be-
grepen zou zijn of worden. Zeker niet om 
reden dat het legioen toch al altijd een 
bedenkelijk gegeven zou zijn. Wie zou dit 
ook maar kunnen begrijpen zo was zijn 
mening. En dat van iemand die kon aan-
tonen wat op zijn minst het verschil was.

Wederzijds begrip
Om voor de toekomst de rust in het gezin 
te laten terugkeren hadden we een ge-
sprek met de stiefzoon en confronteer-
den hem de onderliggende feiten.  Toen 
hij hiervan, met toelichting van deze fei-
ten en verdere uitleg, had kennisgeno-
men constateerden we bij hem emoties 
die ertoe leidde dat hij begon te huilen. 
Het gevolg was een omhelzing van zijn 
stiefvader en voor ons een toch zeer bij-
zonder moment. Twee gevoelswerelden 
kwamen hier samen.

Na de bedreigingen en incidenten bin-
nen het betreffende gezin hebben we 
nooit meer enige bemoeienis gehad 
op het adres waar een oud, onklaar ge-
maakt jachtgeweer van de vader van de 
vrouw des huizes, ooit uit een raam had 
gehangen. De vrede zij altijd met u als je 
weet wat oorlog kan betekenen. n

Poets wederom Poets
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Uit de oude doos

Opvoeding en roken 
In de tijd dat dit verhaal speelde hingen er 
in heel Nederland nog sigarettenautoma-
ten aan de muur bij elke middenstander 
die daar nog enige verdienste uit kon heb-
ben. Ook op de kleinste dorpen waren er 
op de voorgevel van sommige winkeliers 
dergelijke apparaten bevestigd waaruit je 
bij nacht en ontij een pakje nicotinerisico 
kon aanschaffen. 

Om te weten waar ze hingen werden ze 
bij duisternis zelfs verlicht. De bekende 
merken van toen, zoals Peter Stuyvesant, 
Three Castels, Lexinton, Lucky Strike, 
Chesterfield en Chief whip schitterden 
als bijzondere aanbieding. In elke film 
van toen zag je bekende sterren genie-
ten van hun rookgenot en van longkan-
ker hoorde je nauwelijks. De arbeiders-
klasse en minderbedeelden moesten het 
doen met een pakje shag van Van Nelle 
of Douwe Egberts. Zelf rollen met een 
vloeitje van Mascotte bleek goedkoper.

Sigaretten automaatkraak
In het dorp waar ik toen was gestatio-
neerd vonden er kort na elkaar een aan-
tal inbraken plaats in deze apparaten. Na 
het inslaan van de ruit daarvan werden 
alle pakjes sigaretten gestolen maar ook 
de inhoud van de geldla. Vraag was wie 
deze verslaafden waren en waar ze van-
daan kwamen. Omdat de frequentie van 
deze diefstallen zich meer dan regelma-

tig voordeed werd besloten om met een 
aantal collegae te gaan “posten” zoals 
dat heette. Kortgezegd, in de nachtelijke 
uren, bewaking op deze automaten.

Heterdaad
Na één week was het raak. Twee jeugdi-
ge personen wisten in een mum van tijd, 
na het inslaan van de ruit van de auto-
maat, deze te ledigen in een, wat achter-
af een kussensloop bleek en het geld op 
te vangen in een bakje van Tupperware. 
U weet nog wel, de geweldige uitvin-
ding voor huisvrouwen om etenswaren 
voor langere tijd te bewaren. De snel-
heid waarmee ze dit deden verbaasde 
de observanten waardoor het pakken op 
heterdaad ter plaatse even uitbleef. Wel 

zagen die kans om de verdachten te ach-
tervolgen en vast te stellen waar zij met 
hun buit naartoe gingen. 

Welnu, in het dorp stond een groot oud 
klooster dat al enige tijd niet meer be-
woond werd en waarin vooral de jeugd 
een speelplaats had gevonden. Overal 
bevonden zich lokalen waar je gemakke-
lijk een bergruimte kon vinden doordat 
alles in de staat was gebleven zoals het 
pand was verlaten. Beide daders werden 
die nacht gepakt op een zolderkamer 
van dit klooster waar zij ook de buit van 
al meerdere inbraken hadden verborgen. 
Ook het geld werd aangetroffen, bijna va-
cuüm verpakt in de schaaltjes van Tup-
perware.

Overbrenging
Mee naar het bureau. Midden in de 
nacht. Twee broers in de leeftijd van 14 
en 16 jaar. Vasstelling van identiteit en 
hierna verbazing over het gegeven van 
wie zij nazaten waren.,
Vader met een hoge leidinggevende 
functie bij een bedrijf dat televisies en 
lampen op de markt bracht en moeder 
die aan een universiteit in Midden-Bra-
bant lesgaf in opvoedkunde. Ja u leest 
het goed, in opvoedkunde oftewel peda-
gogiek. Het gezin van de daders en hun 
ouderpaar was woonachtig in een riante 
bungalow met inpandige garage in de 
kelder met in en uitritten onder het  

iLLuSTrATieFoTo vAn FoTo vAn FrAnceSco pAggiAro viA pegeLS

Illustratiefoto van Kindel Media via Pegels

Verhalen uit de oude doos
(maar wel op ambtseed vastgelegd)
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Uit de oude doos

woongedeelte. Voorwaar een woonstede 
met cachet kan ik u vertellen. 

Verhoor
In het verhoor van beide, zeer jeugdige, 
delinquenten kwam naar voren dat zij 
samen, als hun ouders allang sliepen, 
een ladder vanuit de garage haalden, en 
deze plaatsten onder het slaapkamer-
raam van een van hun beiden. Vervol-
gens kraakten ze de sigarettenautoma-
ten en verborgen de buit in het klooster. 
Daarna stalden zij de ladder weer in de 
garage en slopen binnen de achterdeur 
binnen om zich de verdere nacht te rus-
te te begeven. Noch met de sigaretten en 
noch met het geld hadden zij thuis aan 
durven te komen. De gestolen sigaretten 
verkochten ze aan klasgenoten en van 
de opbrengst daarvan en het gestolen 
geld schaften zij zaken aan die zij thuis 
op hun kamers verborgen hielden.

Check
Of hun verhaal kon kloppen werd even 
gecontroleerd. En jawel. Bij bezoek aan 
hun ouderlijk huis troffen we de ladder 
aan onder een raam wat later de slaap-
kamer van de jongste dader bleek te zijn. 
Wat nu. Ingegeven door de rechten die 
voor ouders in het Wetboek van Strafvor-
dering waren opgesomd begaven we ons 
naar de deurbel van de woonstede van 
deze ouders om hun in kennis te stellen 
van de aanhouding door de politie. Het 
was toen zo rond half vier in de nacht.

Ontkennende ouders
Even later zaten we rond de tafel met 
een nog slaperige man en vrouw en 
stelden hun in kennis van het doen en 
laten van de hun opvolgende generatie. 
Zelden hebben we zoveel ongeloof en 
ontkenning gezien als op dat moment. 
Dit konden absoluut hun kinderen niet 
zijn geweest. Om al wat overtuiging voor 
ons verhaal te verkrijgen toonden we de 
ladder die tegen het slaapkamerraam 
van de jongste nazaat was opgesteld en 
stelden hun in kennis van de afgelegde 
verklaringen van hun kinderen en de 
bergplaats in het klooster.

Ondanks ons betoog bleef de moeder het 
meest stellig ontkennen dat dit waar kon 
zijn en begaf zich naar de slaapkamers 
van door ons aangehouden verdachten. 
Die bleken dus niet aanwezig waardoor 
ons verhaal meer en meer ging kloppen 
in haar beleving. Vervolgens stelden we 
deze ouders in kennis van het gegeven 
dat zij dezelfde rechten hadden als een 

advocaat en hun kinderen mochten be-
zoeken in de cel van het politiebureau. 
Na deze mededeling nam het verhaal 
een voor ons ongekende wending. 

Furieus
Moeder werd furieus, nee, min of meer 
buitenzinnig en verklaarde dat zij haar 
beide zonen niet meer wilde zien alvo-
rens beiden aan haar een schriftelijke 
verklaring hadden opgesteld waarom ze 
dit hadden gedaan en excuses zouden 
aanbieden. Het kon toch niet waar zijn 
dat zij in haar opvoeding had gefaald. 
Zij, met haar opleiding, achtergrond en 
functie raakte volledig in vertwijfeling 
en nog meer van streek. En dan siga-
retten stelen terwijl dit slecht is voor je 
gezondheid. Ook het gegeven dat hun 
maatschappelijke status hierdoor zou 
worden aangetast bleef door haar niet 
onvermeld. De vader, volledig gedesil-
lusioneerd, bracht de moed op om mee 
te gaan naar het bureau om in contact 
te komen met zijn zonen. Omdat die een 
volledige bekentenis hadden afgelegd 
konden ze, na overleg met de officier van 
justitie, naar huis.

Onderzoek woning
Echter nog even huiszoeking doen op 
hun slaapkamers. Daar troffen we over-
matige spullen aan die hun gemiddelde 
leeftijdgenoten meestal niet hadden. 
Ongeveer 2000 viltstiften met verschil-
lende kleuren, een veertigtal bouwpak-
ketten van miniatuur auto’s, motoren en 
schepen. Manchetknopen en nog meer 
prullaria die je op die leeftijd niet da-
gelijks nodig hebt. Kennelijk had noch 
de moeder, noch de vader weleens een 
bezoek gebracht aan de slaap- c.q. stu-
deerkamers van hun zonen. Toen we 
hierover voorzichtig en tactisch vragen 
stelden aan de ouders bleek alleen de 

poetshulp en de deeltijd huishoudster 
deze kamers te betreden.

Spiegelen
Hierover pratende met de zonen bleek 
ons al snel dat beide ouders nauwelijks 
aandacht en tijd besteedde aan hun 
kroost. Zij hadden het immers veel te 
druk met hun eigen werk en hobby’s. 
Echt contact met hun kinderen bleek er 
heel weinig te zijn. Ze groeiden immers 
op binnen een gezin waar moeder haar 
opvoedkunde, naar haar eigen koters, 
als een vanzelfsprekendheid beschouw-
de zonder dat zij in de gaten had dat op-
voeden “op afstand” niet haalbaar is en 
omgeven moet zijn met liefde, aandacht 
en geborgenheid. Het was duidelijk dat 
het hieraan, in dit gezin, had ontbroken.

Vader begreep, na dit gebeuren, feilloos 
en onmiddellijk dat de rol van hem en 
zijn vrouw naar hun jongens een andere 
toekomst moest kennen. In ons bijzijn 
bracht hij dit positieve bericht over aan 
zijn “knullen”. Hoe hij de moeder ooit 
heeft kunnen overtuigen van dit gege-
ven is onbekend gebleven. Hoe breng 
je iemand empathie oftewel enig invoe-
lingsvermogen bij die van mening is dat 
haar opleiding en beroep een garantie-
bewijs is voor een geslaagde levenswijze 
en coaching van je eigen kinderen.

Als je dan, na zo een nacht, in de vroe-
ge morgenuren onderweg bent naar 
je eigen gezin, bedenk je, zonder dat je 
dat zelf ooit zou willen, dat af en toe een 
sigaretje nog niet eens zo gek zou zijn. 
Zolang je maar een goed contact blijft 
houden met de kinderen die in jouw 
trouwboekje staan. n

Toon Strik
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