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Inhoudsopgave & Colofon

Inhoudsopgave
De kerstdagen en het nieuwejaar staan voor de deur als dit bulletin bij 
u op de deurmat valt. Op het moment van dit schrijven lijkt COVID-19 
weer toe te slaan en er zijn opnieuw maatregelen getroffen die dat 
moeten tegengaan. Het vaccineren heeft niet die vruchten afgeworpen 
waarop was gehoopt. Het heeft zelfs ongewild tweedracht gezaaid in 
onze samenleving. 
Zij die gevaccineerd zijn kunnen zich gemakkelijker in onze samen-
leving bewegen dan de niet gevaccineerden. De eerste groep hoeft 
slechts een coronatoegangsbewijs (QR-code) te tonen om tot horecage-
legenheid te worden toegelaten, terwijl de andere pas toegang krijgt als 
ze een recent negatief testbewijs kunnen overleggen. De plicht tot het 
dragen van een mondkapje in publieke ruimtes, scholen en openbaar 
vervoer geldt weer voor iedereen. 
Het kan zijn, dat de besmettingen zodanig toenemen dat door de 
verdergaande maatregelen de voorgenomen kerstdiners en andere acti-
viteiten geen doorgang kunnen vinden. In dat geval zult u tijdig worden 
ingelicht. 
In tegenstelling tot wat er in samenleving plaatsvindt is de beweging 
binnen de IPA-vereniging anders. We groeien naar elkaar toe. De dis-
tricten, die vele eilandjes vormden en evenzovele koninkrijkjes zijn 
intussen samengevoegd. Weliswaar noodgedwongen omdat de aanwas 
van leden te wensen overlaat, maar ook omdat er geen vervanging is 
voor bestuurders die vanwege hun leeftijd terugtraden. Dat beeld geldt 
ook voor onze districten. 
Om bestuurlijk, zoals dat zo mooi in management termen heet, span off 
control te hebben, zijn er binnen de districten clusters gevormd die het 
Landelijk Bestuur in staat stelt om slagvaardiger, effectiever en effici-
enter zijn werk te doen. Onze districten vormen met de Motorclub en de 
districten Noord- en Zuid-Limburg één van de drie clusters. 
Met deze naar elkaar toe kruipende beweging zien we dat de districten 
ook financieel dichter bij elkaar komen te staan. Het landelijk bestuur 
krijgt steeds meer grip op het verenigingsgeld dat bij enkele districten 
ligt opgepot en als eigen vermogen wordt beschouwd. Toch zal er nog 
heel wat water naar de zee vloeien voordat ook deze beweging met een 
boks kan worden afgerond. Ons motto: Servo per Amikeko krijgt steeds 
meer betekenis binnen de vereniging.

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

Kerstdiner in Goes Donderdag 16 december 2021

(Afhankelijk of het mogelijk wordt er wel een motortoerrit van 200 km gehouden, ergens in de maand april of mei. Verdere 
informatie in het volgende bulletin)

Brabant Oost 

Vooralsnog geen activiteiten 

Internationaal

Moet nog worden ingevuld

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. 
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Het district Zeeland-West-Brabant valt onder 
de Nationale politie, eenheid Zeeland en West-
Brabant en het omvat tevens de in dat gebied 
gevestigde onderdelen van de Nationale 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: l-zeeland-west-bra-
bant@ipa-nederland.nl of Roger de Gronckel, 
e-mail: ledensecretaris-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

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

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

Secretaris 
Piet Janssen 
Heusdenhoutsestraat 7C8, 4817WB Breda
Telefoon (076) 8885034
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
M. Elshout (Marius)
Email: 
pm2-zeeland-west-brabant@ipa-nederland.nl

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

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

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

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

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

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

Jongerencontact
Vacant
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Prikbord & Activiteiten

Servo per Amikeco LitouwenIn de maand juli kreeg het bestuur een verzoek binnen van een Litouws IPA-lid die voor zijn zoon en diens vriendin woonruimte zocht in Tilburg en omgeving. Dit omdat het stelletje komende schooljaar zou gaan studeren aan de Universiteit van Tilburg. Met een nieuwsbrief zijn onze leden hiervan in kennis gesteld Eén van onze leden schoof dit verzoek door naar zijn eveneens aan de Tilburgse universiteit studerende kleinzoon. Die nam contact op met het stel. Naar verluidt heeft hij hen verder geholpen met de zoektocht naar een woonruimte. 

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.

Attentie
Alle betalingen aan onze penningmeester moeten worden voldaan op IPA Nederland District ZWB, rekeningnummer: NL48RABO0 151880336. 

Districtsledenvergad
ering (DLV)

Voor het eerst na twee jaar  

gaan we onze districtsledenvergadering 

houden. Die vindt plaats op 

woensdag 20 oktober in De Toss, 

Valkenierslaan 285A te Breda. 

De uitnodiging met de agendapunten zal 

met een Nieuwsbrief gebeuren.

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. 

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.   

Zeeland-West-Brabant
16 december Kerstdiner
5 januari 2022 Nieuwjaarsbijeenkomst

Brabant-Oost
In verband met de COVID-19 pandemie zijn er 
vooralsnog geen activiteiten gepland. 

Internationaal
Zie onze IPA-site www.ipa-nederland.nl. 

Jaarplanning/
activiteiten
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Lief en Leed
Met deze rubriek willen we niet alleen aandacht 
schenken aan onze zieke collega’s en/of hun fami-
lieleden, maar ook aan andere vermeldenswaar-
dige gebeurtenissen waarbij collega’s betrokken 
zijn zoals geboorte, huwelijk, promotie, jubilea 
enz. Maar daarvoor hebben wij uw hulp nodig. Als 
u weet wie in dat opzicht onze belangstelling ver-
dient, laat het ons dan alsjeblieft weten. 
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Koen Simmers

Rotte appels van onderaf
  breed aanpakken

Koen Simmers gaat ervoor 
Henk Ketelaar

Afspiegeling 
De politie is qua personele bezetting aar-
dig op weg om een afspiegeling van de 
maatschappij te worden. Gezien de grote 
verscheidenheid aan medewerkers zou 
het haar sieren een positief voorbeeld te 
zijn als het om respect gaat naar elkaar. 
Niet voor niets hangt er op elk politiebu-
reau een bord met de tekst van Artikel 1 
van de Grondwet. Die geeft aan, dat ie-
dereen die zich in Nederland bevindt in 
gelijke gevallen gelijk behandeld wordt. 
En dat discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, 
niet is toegestaan. 

Niet doordrongen 
Toch is niet elke politiemedewerker 
daarvan doordrongen en verschijnen er 
in de media publicaties die daar haaks 
opstaan, waardoor de politie, wel eens in 
een racistisch daglicht komt te staan. In 

dat verband sprak ik met ons lid Koen 
Simmers, brigadier en als adviseur 
werkzaam bij de staf van de korpslei-
ding in Den Haag. Hij schreef onlangs 
in een openbrief dat het meer dan ooit 
tijd wordt dat politiemensen een stap 
naar voren doen als ze zien dat collega’s 
zich schuldig maken aan discriminatie, 
sociale uitsluiting of (publiekelijk) ver-
nedering van politiemedewerkers en 
burgers. Koen daarover: “Dat is het meest 
effectieve antwoord op beschuldigingen 
van bijvoorbeeld institutioneel racisme, 
tegelijkertijd de beste manier om niet 
alleen onze politieorganisatie maar ook 
onze samenleving wat mooier te maken.” 

Heilige huisjes
“Mocht ik met mijn uitspraken tegen 
heilige huisjes schoppen dan zij het zo,” 
laat Koen zich ontvallen om dan strijd-

vaardig te vervolgen: “Maar misschien 
is dit wel de enige manier om discrimi-
natoir gedrag aan de kaak te stellen. La-
ten zij die zich daaraan schuldig maken 
zich vooral aangesproken voelen,” is zijn 
lokroep. Hoewel hij weet dat zich rotte 
appels onder de collega’s bevinden, ziet 
hij toch met lede ogen aan met welk ge-
mak collega’s beschuldigd worden van 
bijvoorbeeld etnisch profileren. 
Koen: “Dat steekt, zeker als je weet dat de 
persoon in kwestie een flinke staat van 
dienst heeft als het om inbraken, over-
vallen, zedendelicten of ander crimineel 
gedrag gaat.” “Overigens profileren van 
mensen hoort bij het politiewerk. Daar-
over is zelfs op 22 september van dit jaar 
door de rechtbank van Den Haag een uit-
spraak gedaan. Het is gewoon één van de 
technieken waarmee we de samenleving 
zo veilig mogelijk proberen te houden.”

Met de dood van George Floyd op 25 mei 2020 kwam een pro-
testbeweging op gang die het racistische optreden van de 
politie in de Verenigde Staten mondiaal aan de kaak stelde. 
Ook in ons land vonden er verschillende protestdemonstra-
ties plaats en werd er gelinkt naar politieoptredens die in 
ons land misgingen. De latent aanwezige gevoelens van on-
behagen over de ongelijke behandeling in onze samenleving, 
haalden veel mensen over om ook in actie te komen. 

KOen SimmerS
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Koen Simmers

Racistisch 
“Nee, ik geloof niet dat de Nederlandse 
politie een racistische organisatie is,” 
laat Koen resoluut weten. Maar de vraag 
rijst of daarmee de kritiek van burgers 
over het etnisch profileren en ander ra-
cistisch gedrag van politiemensen altijd 
lariekoek is. Er zijn namelijk nog altijd 
collega’s die zich daar op een gegeven 
moment toch schuldig aan maken. Vaak 

ook omdat ze daarvoor de ruimte krijgen, 
en soms nemen. Elke collega is dat in de 
praktijk zeker weleens tegengekomen,” 
weet Koen, die zelf dergelijke ervaringen 
heeft, te vertellen. 

Niet geschikt voor politiewerk
“Helaas zijn er mensen die ervan over-
tuigd zijn of zijn geraakt, dat niet ie-
dereen in gelijke gevallen gelijk behan-
deld behoeft te worden. In hun ogen is 
er niets mis mee om leden van groepen 
met een bepaald kenmerk – etnische 
afkomst, geslacht, seksuele oriëntatie, 
leeftijd, lichamelijke of geestelijke ge-
zondheid – te discrimineren, pesten of 
te vernederen. Naar mijn overtuiging ho-
ren deze mensen niet bij de politie thuis. 
Temeer niet, omdat het in strijd is met de 
afgelegde ambtseed of belofte. 

Met andere woorden; koester je dat soort 
gedachtegoed dan kun je simpelweg 
geen politiewerk (meer) doen. Aan het 
excuus dat zo’n collega professioneel 

genoeg is om zijn discriminatoire op-
vattingen niet in werktijd ‘uit te zetten’ 
hecht ik weinig waarde. Simpelweg om-
dat iemand die niet tegen bloed kan, ook 
niet als chirurg kan werken.”

Foute grappen
“Je hebt ook collega’s die wel eens van-
uit een zekere behoefte flirten met sar-
castische en zwarte humor waarbij ra-
cisme en seksisme niet uit de weg wordt 
gegaan. Ik ben zelf ook zo iemand; zeker 
na een reeks heftige incidenten en mel-
dingen ben ik tot bijzonder lompe grap-
pen in staat. Vorig jaar mocht ik voor 
zo’n exemplaar nog op gesprek komen 
bij mijn leidinggevende. En terecht! Col-
lega’s die durven op te staan tegen ‘foute 
grappen’ of andere sociaal ongewenst 
gedrag hebben mijn steun. En hopelijk 
ook de jouwe, want dit is iets dat we sa-
men moeten doen.”

Een mand met alleen goede appels

“Komt een dergelijk wangedrag in de pu-
bliciteit, dan hoor ik vaak dat het slechts 
om een paar rotte appels gaat. Maar 
daarmee leggen wij als politie in de 21e 
eeuw de betrouwbaarheidslat voor ons-
zelf wel te laag. De Amerikaanse stand-
up comedian, Chris Rock, heeft in dat 
verband eens gezegd: I know it’s hard 
being a cop, but some jobs can’t have bad 
apples. In some jobs everybody gotta be 

good. Rock trekt een vergelijking met 
piloten door te zeggen: ‘American Airli-
nes can’t be like ‘most of our pilots like 
to land, we just got some bad apples that 
like to crash into mountains.” 

Vooroordelen
“Natuurlijk begrijp ik dat het niet gemak-
kelijk is als je keer op keer te maken krijgt 
met personen van dezelfde etnische af-
komst in combinatie met bepaalde crimi-
naliteitsvormen. Maar ook de verwerking 
van die ervaringen kan beter als we ons 
daarvan bewust zijn, het bespreekbaar 
maken en belangrijk, elkaar erop aanspre-
ken. Het wortelschieten en voortwoeke-
ren van vooroordelen wordt dan voor een 
groot deel tenietgedaan. Ook onze werk-
gever heeft hierin een rol te vervullen. Hij 
moet een klimaat scheppen waarbij het 
een vanzelfsprekendheid is dat we elkaar 
op onprofessioneel gedrag aanspreken 
zodat ervan onderop een zelfreinigend 
vermogen ontstaat en extremistische ge-
dachten in de kiem worden gesmoord. 

Politie voor iedereen 

“Ik ga er ieder geval voor en doe in dat 
opzicht alvast een stap naar voren, maar 
hoe maken we de politie voor iedereen? 
Daar hangen veel vragen onder. Hoe 
houden we de politiezorg toegankelijk 
voor heel de samenleving? Hoe stellen 
we de teams samen? Hoe belangrijk vin-
den we diversiteit op de werkvloer? Is er 
voldoende (sociale) ruimte voor mensen 
met een arbeidsbeperking en PTSS bij 
de politie? Hoe zorgen we ervoor dat de 
hoofdagent die geen machogedrag laat 
zien toch brigadier kan worden? Doen 
we voldoende tegen pesten? Is de huidi-
ge manier van disciplineren bij ongepast 
racistisch gedrag redelijk? En laten we 
deze ook niet vergeten: hoe pakken we 
racisme en discriminatie door burgers 
tegen politieagenten aan. Allemaal za-
ken waarover we intern en extern goede 
gesprekken moeten voeren en duidelijke 
afspraken moeten maken.” 

Vragen die het overdenken waard 
zijn in deze turbulente tijd nKOen SimmerS tijDenS een SurveiLLAnce.
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Meer over politiecultuur 
Henk Ketelaar

Wegkijken
Gieling is niet de enige die over dit onderwerp de kat de bel 
aanbindt. Carel Boers, een ingehuurde en intussen op eigen 
verzoek ontslagen externe politiecoach liet zich daar eerder 
ook al over uit in het NRC. Teleurgesteld over de houding die de 
politieleiding innam naar aanleiding van zijn rapportages over 
ontoelaatbaar en grensoverschrijdend gedrag bij de politie, gaf 
hij zijn opdracht terug. Hij motiveerde zijn ontslagaanvraag 
met: "Ik kan niet wegkijken als zo’n belangrijke partner in het 
functioneren van de rechtsstaat de belangen van burgers en 
haar eigen medewerkers veronachtzaamt."

Geen continuïteit
Gieling deelt de mening van Boers en stelt dat de laatste zes 
jaar de aansturing op de cultuurverandering binnen de politie 
iedere continuïteit mist, hij noemt meerdere redenen op waar-
om het probleem hardnekkig blijft. "Wat ook meespeelt is laf-
heid. Een woord dat nooit wordt gebruikt bij de politie en ook 
moeilijk uit mijn mond komt. Maar ik heb ook zelf situaties 
meegemaakt dat ik een district moest toespreken en dat ik het 
toch in het midden liet. Om niemand voor het hoofd te stoten,” 
liet hij in Nieuwsuur eerlijk horen. Hij weet goed te beschrijven 
wat er gebeurt als mensen problemen melden binnen de poli-
tie. "Als ze eindelijk de moed bij elkaar hebben geraapt om iets 

aan te kaarten, krijgen ze standaardreacties terug. Er wordt ge-
lijk getwijfeld aan die persoon, terwijl er nooit wordt getwijfeld 
aan de leidinggevende die erop reflecteert." 

Extern onderzoek
Begin september legde KPMG (Onderzoeksbureau: Kleynveld 
Peat Marwick Goerdeler) in een rapportage bloot dat er behoor-
lijk wat mis is bij de landelijke informatiedienst van de politie 
(DLIO) op de punten van discriminatie, onderling wantrouwen 
en vriendjespolitiek. De KPMG kwam tot die conclusie na een 
enquête onder 253 DLIO- medewerkers mee. ’t Liefst 188 van 
hen vonden dat collega's werden voor- getrokken. 141 Ervoeren 
machtsmisbruik, 62 medewerkers vonden dat er gepest werd 
op de werkvloer en in 57 gevallen was er spraken van discrimi-
natie. In totaal werden 611 incidenten gemeld, 'fors meer' dan 
KPMG normaal verwacht. 

Ongewenst gedrag is onbespreekbaar en er is sprake van een 
old boys network, waarin mensen worden voorgetrokken,” 
meldt BN/De Stem in dat verband. Hopelijk dat de beweging 
die Koen Simmers van onderop breeduit in gang wil zetten ex-
tra meehelpt om samen met de korpsleiding tot een door ieder-
een gedragen politiecultuur te komen. n
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Politiecultuur

Uit de media

Koen Simmers staat niet alleen in zijn mening dat de politiecultuur in han-

delen en denken te wensen overlaat. Zo liet Peter Gieling, oud-politiechef van 

Utrecht in de Nieuwsuur uitzending van 20 juli weten. “Er moet extern onder-

zoek komen naar aangiften van discriminatie bij de politie. De interne aanpak 

tot nu toe, met bijvoorbeeld portefeuillehouders diversiteit, heeft geen cul-

tuuromslag opgeleverd” is in het persbericht van Nieuwsuur te lezen. “Alleen 

externe druk die lang aanhoudt, heeft effect”, laat hij zich ontvallen.



Henk Ketelaar
Op woensdag 20 oktober is na twee jaar 
de districtsledenvergadering (DLV) ge-
houden. De voorzitter van het Landelijk 
Bestuur, Willen Schewe, schoof bij de 
vergadering aan. Statutair moet deze 
bijeenkomst elk jaar verplicht plaats-
vinden. Eindelijk weer eens een mo-
ment om elkaar te ontmoeten en te zien 
of het bestuur naar tevredenheid van de 
leden goed zijn werk heeft gedaan. 

En dat is gelukt, want de gedane ver-
antwoordingen van de bestuursleden 
werden hier en daar zelfs met een com-
pliment aanvaard. Met name die van de 
penningmeester (Roger de Gronckel) en 
daarmee eigenlijk ook het hele bestuur. 
Roger had volgens de kascontrole com-
missie zijn zaakjes goed voor elkaar en 
werd daarom onder applaus decharge 
verleend over het gevoerde financiële 
beleid van het afgelopen jaar. 

Voor wat betreft de gehouden activitei-
ten was te melden dat de fietstocht die 
in Zeeland zou worden gehouden geen 
doorgang vond. Er hadden zich te weinig 
deelnemers opgegeven. Wat wel door-
ging, was de traditionele mosselmaal-
tijd. De deelnemers hebben zich weer 
eens smakelijk laten verwennen. Een 
succesformule, zeer de moeite waard 
om er eens bij aan te schuiven. “Voor het 
komende jaar zal er een agenda van ac-

tiviteiten worden opgesteld en bekend 
gemaakt,” beloofde de voorzitter in dat 
verband. 

Hoogtepunt van de bijeenkomst was 
toch wel de huldiging van onze jubila-
rissen. Nadat voorzitter Kees Adamczak 
hen de bij het jubileum behorende speld 
had opgeprikt werden zij met hun part-
ners onder luid applaus nog eens in de 
bloemen gezet. 

De gefêteerde jubilarissen zijn: 
Marius Elshout om zijn 25-jarige lid-
maatschap. Jacco Scheepers, Arie Graaf-
land, Paul Lockefeir en Peter van der 
Vooren, voor het 40-jarige lidmaatschap:
Roger de Gronckel voor zijn 50-jarige 
lidmaatschap. De jubilarissen die niet 
op de bijeenkomst waren zijn worden op 
een ander moment door het bestuur met 
een speldje en bloemen gefeliciteerd. 

In verband de onderwerpen die op de 
landelijke Algemene Ledenvergadering 
(ALV) aan de orde zouden komen werd 
onder andere meegedeeld, dat de Lan-
delijke inkomsten uit de contributies de 
uitgaven niet dekten waardoor er naar 
een oplossing moet worden gezocht. 
Verder is er kort gesproken over enkele 
aanpassingen/vernieuwingen die huis-
houdelijk reglement moeten plaatsvin-
den en in het Privacyreglement. De lan-

delijk voorzitter vertelde dat er vanuit 
het Landelijk Bestuur ook veel aandacht 
wordt besteed aan de internationale uit-
wisseling voor actieve politiemensen. 
Met België, Duitsland en Engeland heb-
ben al enkele uitwisselingen plaatsge-
vonden. 

Met betrekking tot de bestuurssamen-
stelling lieten Kees Adamczak (voorzit-
ter) en Roger de Gronckel weten, dat zij 
zich in 2022 niet meer herkiesbaar zul-
len stellen. Voor beide vacatures worden 
kandidaten gezocht. 

Rond 21.30 uur sloot Kees Adamczak de 
bijeenkomst onder dankzegging aan de 
dames achter de bar die deze avond voor 
de hapjes en drankjes hadden gezorgd. 
Als laatste sprak hij de hoop uit elkaar 
gauw weer eens te zien op één van onze 
activiteiten. n

Uit de districtsledenvergadering

Districtsledenvergadering 

De gefêteerDe juBiLAriSSen 

OnDerOnSje met LAnDeLijKe vOOrZitter wiLLem Schewe
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Jubilarissen

Jubilarissen 
Ons district mocht dit jaar veertien leden als 

jubilaris in het zonnetje zetten. Respectievelijk:

Bij het schrijven 
van dit bulletin 
kwam het bericht 
binnen dat de 
volgende jubilarissen
thuis zijn gehuldigd:

rené vAn Leemput met vZ. KeeS ADAmcZAK               peter mArKuS met vZ. KeeS ADAmcZAK

Gerard Pollemans

Peter Markus

Roger de Gronckel

Paul Lockefeir

Arie Graafland 9

Michael Biemans

Melis Jager

Cornelis Jonker

Jacobus Scheepers

René van Leemput

Neeltje Verhagen – de Kok 

Peter Cooijmans

Marius Elshout

Adriaan Honcoop
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Een nieuwe partij?

SPZ, een nieuwe partij?

Henk Rutgers (67 jr.) is getrouwd, heeft 2 zonen en 2 kleinkin-
deren. Past samen met zijn vrouw op de kleinkinderen, leest 
veel en volgt de politiek. Zijn hobby`s zijn fietsen (o.a. moun-
tainbiken), wandelen en zwemmen. In 2021 nam hij na 40 jaar 
werken afscheid van de dienst. In zijn actieve loopbaan was hij 
onder andere voorzitter van de ACP Zeeland – Brabant. 

Zijn werkzame leven begon hij in 1971 bij de rijkspolitie in Val-
kenburg. Na een jaar werd hij overgeplaatst naar Vaals, waar-
van de laatste 4 jaar in de functie van groepsrechercheur. In 
1980 op eigen verzoek naar Bruinisse op Schouwen – Duive-
land verplaatst om een jaar later, na sollicitatie, postcomman-
dant in Nieuwerkerk te worden. Van 1991-1994 was hij hoofd 
uitvoerende dienst van Schouwen-Duiveland, bij de reorgani-
satie ging hij als inspecteur naar het basisteam in Middelburg. 
Hierna volgden de teams in Goes en Terneuzen als teamchef, in 
de rang van hoofdinspecteur en de laatste 7 jaar was hij team-
chef van het team Middelburg/Veere. Dit tot aan de vorming 
van de Nationale Politie.

Jan Bom (71 jr.) is getrouwd, 2 zonen en 4 kleinkinderen. Ook 
hij fietst graag. Hij was 17 jaar secretaris van de v.v. MVZC in 
Middelburg, waar hij ook nu nog het onderhoud van het club-
huis voor zijn rekening neemt. Ook Jan ging naar de rijkspoli-
tieschool in Horn. Vandaar ging hij in 1968 naar de rijkspolitie 
in Noord-Beveland, naar Kortgene. Hierna in 1969 naar Hulst 
en in 1976 als rayoncommandant naar Kruiningen. Op de meld-
kamer van de rijkspolitie werkte Jan van 1981 - 1994 als vervan-
gend chef, eerst als opperwachtmeester maar vanaf 1984 als 
adjudant. Na een interne reorganisatie werkte bij DOA/HKS om 
in 2010 als chef van de afdeling casescreening zijn loopbaan 

BeStuur SpZ v.L.n.r. jAn BOm en henK rutgerS

OprichtingSvergADering SpZ

We hebben heel veel partijen in Nederland, maar de SPZ is wel 
van een andere orde! SPZ: SPZ staat namelijk voor Senioren Politie 
Zeeland, in oktober 2021 officieel opgericht. Hierover had ik een 
dubbelinterview met Henk Rutgers en Jan Bom. 

Hans Schaap

bij de politie te beëindigen vanwege het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd.

Bij de reorganisatie in 1994 ging de rijkspolitie op in de regio-
politie Zeeland en op initiatie van Jan van Mourik maar voor-
al Ton Muller kwamen de gepensioneerden bij elkaar. Later 
namen Gijs Bonefaas, Han van Opdorp en Leen Voshol dit tot 
ongeveer 4 jaar geleden over. Het moest in een andere vorm, 
waarbij de landelijke korpsleiding ook eisen stelde. Om met 
de andere oudgediendenclubs van de politie-eenheid Zeel-
and-West-Brabant mee te kunnen doen, moest er een vereni-
ging/stichting opgericht worden. Met name Gijs Bonefaas was 
de stuwende kracht en na ampele overwegingen stelden Henk 
Rutgers(voorzitter), Jan Bom(secretaris), Ben van Dijk (pen-
ningmeester en Gerrit Werf en Anita Teelen (activiteiten) zich 
beschikbaar voor het nieuwe bestuur. 

De ervaring van Jan Bom als secretaris van een grote voet-
balvereniging “MZVC “kwam daarbij goed van pas. Secretari-
eel werd er veel voorbereid en uitgewerkt. Doelstelling van de 
stichting: de onderlinge contacten van de gepensioneerden te 
onderhouden en elkaar te ontmoeten onder het genot van een 
drankje en een hapje. Daarbij jaarlijks nog een extra activiteit. 
Alle (oud)gepensioneerden met hun partners van de voorma-
lige gemeentepolitie en rijkspolitie kunnen lid worden! Enige 
voorwaarde is dat ze vanaf 1994 gewerkt hebben in Zeeland. 

De contributie bedraagt voor de gepensioneerde €10,- en voor 
de partner €10,-. Dit is een gunstige regeling daar de subsidie 
verstrekt wordt door de Nationale Politie naar gelang het aan-
tal leden. Aan de “Stichting Politie Activiteiten” van het lan-
delijke korps moeten jaarlijks de activiteiten gemeld worden. 
De districtsleiding Zeeland zou het op prijs stellen als er een 
”verbinding” tot stand kwam tussen werkenden en niet wer-
kenden. Alwin Don is de contactpersoon en vanaf begin no-
vember heeft de stichting een pagina op het intranet van de 
politie Zeeland. 

Opgave voor nieuwe leden: secretaris Jan Bom, e-mail: senior-
polzld@zeelandnet.nl; gsm: 06-38 55 52 556 n
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Politie betaalt de nota

Met de regelmaat van de klok 
worden in Nederland hennep-
kwekerijen en/of drugslaborato-
ria opgerold. Soms zelfs betrapt 
door een arrestatieteam terwijl 
men druk bezig is met het men-
gen van chemicaliën in een drug-
slab ergens in een verre uithoek. 
Altijd vindt er na de ontdekking 
opruiming plaats waar een fors 
prijskaartje aanhangt. Zeker als 
het om het opruimen van che-
misch afval gaat. De rekening 
van deze ruimingen wordt be-
taald door: de politie!

De onderzoeksjournalist van het dag-
blad BN/De Stem Wout van Arensbergen 
deed eens navraag in welke grootte van 
bedragen er bij dergelijke ruimingen ge-
dacht moet worden. Hij achterhaalde dat 
de hoogste opruimrekening van de po-
litie-eenheid Brabant-Oost-: een kleine 
anderhalve ton was voor één drugslab. 
Voor de politie Zeeland-West-Brabant 
kostte het opruimen van drugslabs en 
opslagplaatsen in 2020 een kleine 1,3 
miljoen euro, alleen al in Brabant en Zee-
land. 

Dat betekent ook dat de jaarlijkse op-
ruimrekeningen landelijk vele malen 
hoger ligt: waarbij logischerwijs gedacht 
moet worden miljoenen euro`s. Een 
nieuwe wet moet dat volgend jaar veran-
deren; justitie kan de kosten dan verha-
len op de daders.

Voor het opruimen huurt de politie een 
gespecialiseerd bedrijf in die al het 
strafbare en risicovolle materiaal in-
pakt, afvoert en vernietigt. “Het gaat 
om chemicaliën en de hardware; filters, 
maatbekers, ketels. Alles wat vervuild is, 
neem je mee”, laat Marloes Lippens, een-
heidscoördinator synthetische drugs 
van politie Oost-Brabant in dat verband 
weten. In Noord-Brabant vond de politie 
vorig jaar 31 labs en 30 opslagplekken, in 

Zeeland waren dat respectievelijk vier 
en één. “Het kost al snel tienduizenden 
euro’s per lab.”

Veel hoger
Toch is dit nog maar een deel van alle 
kosten die drugscriminelen veroorza-
ken. De daadwerkelijke rekening voor de 
politie ligt veel hoger. De inzet van po-
litiemensen na het aantreffen van zo’n 
drugslocatie is bijvoorbeeld niet in de 
1,3 miljoen euro meegerekend. Er komen 
agenten, soms bewakingseenheden om 
de plek te bewaken, rechercheurs en ex-
perts van de Landelijke Faciliteit Onder-
steuning Ontmantelen (LFO) terplaatse. 
“Gemiddeld zijn er zo’n 25 mensen uren-
lang bij betrokken,” liet Lippens desge-
vraagd horen.

Maar daarmee is het kostenplaatje nog 
steeds niet helemaal rond. Gemeenten, 
natuurorganisaties en waterschappen 
zijn ook veel geld kwijt aan drugsafval-
dumpingen: het saneren van verontrei-
nigde grond en het zuiveren van ver-
vuild water. De provincie Noord-Brabant 
keerde in 2020 ruim 293.000 euro subsi-
die uit voor het opruimen. Ook dat zijn 
niet de totale kosten. In slechts 3 van de 
38 gevallene ging het om een subsidie 
voor particulieren, de rest betrof vooral 
gemeenten en die krijgen maar de helft 
vergoed. Officier van justitie van het 
Landelijk Parket, Neeltje Keeris, gespeci-

aliseerd in synthetische drugs, vindt dat 
‘best vreemd dat er zo weinig aandacht 
is voor deze kostenpost. Het is belasting-
geld. Schrijnend,” is haar reactie naar de 
onderzoeksjournalist

Signaal
Zij heeft haar hoop gevestigd op de nieu-
we, zogenoemde Ondermijningswet 
waaronder verschillende wetten vallen 
die het drugscriminelen lastiger moeten 
gaan maken om eronder uit te komen. 
Een officier van justitie kan dan in de 
strafzaak eisen dat een dader de vernie-
tigingskosten van een drugslab betaalt. 
Keeris: “De drugsproductie ga je hier niet 
mee tegenhouden. Maar het is een sig-
naal naar de maatschappij en de crimi-
nelen. De rekening komt bij de daders.”

Dat geldt dankzij die nieuwe wetgeving 
dan ook voor het opruimen en vernieti-
gen van illegaal vuurwerk en vuurwa-
pens. Dat kan nu niet omdat een rechter 
het opruimen nog beschouwt als een 
reguliere politietaak. “Het is niet meer 
dan normaal dat iemand die de rotzooi 
veroorzaakt er ook voor opdraait”, zegt 
Keeris. Maar ze heeft ook haar reserves: 
“Want,” zegt ze. “De rechter kan rekening 
houden met de financiële omstandighe-
den van de verdachte.”

“De politie treft lang niet altijd crimine-
len aan in een lab aan wie ze vervol-

Politie betaalt de nota maar niet lang meer

geDumpte chemicALiën in nAtuurgeBieD in ASten. (fOtO: OmrOep BrABAnt)

Drugslabs opruimen kost geld, 
veel geld

Henk Ketelaar
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Mosselmaaltijd

De maaltijd bestond zoals gewoonlijk uit drie gangen. Soep, 
mosselen, dessert. De mosselen waren uitstekend en voor de 
niet mosseleters was er een goed alternatief. We genoten van 
het eten, de drankjes en de ‘koffie met bonbon’ na de maal-
tijd. Vriendelijke dames met een mondkapje zorgden voor een 
goedlopende bediening.

Veiligheid voor alles
Toch was het niet een geheel ongedwongen bijeenkomst. De 
mensen, die geen QR-code hadden kregen een tafel met meer 
afstand van de aantoonbaar gevaccineerden. In het welkomst-
woord, gehouden door de vicevoorzitter Hans Schaap, werd ons 

uitdrukkelijk verzocht om niet te gaan buurten bij leden aan 
andere tafels. In het restaurant hing een stikstofmeter. Groen 
licht was oké, maar bij rood licht zouden we de zaal moeten 
verlaten. 

Ventileren
En jawel, de meter gaf een (bijna te) hoog stikstofgehalte aan. Er 
moest per direct geventileerd worden. De terrasdeuren moes-
ten een stukje open. Daarvoor moesten de tafels bij de deuren 
worden verschoven. Even opstaan en helpen schuiven. Het gaf 
wel enige hilariteit. Ondanks de beperkende maatregelen was 
het een geslaagde avond. n

Gescheiden smullen van de  
   mosselmaaltijd Bouke Werf f

Het kon weer! De traditie om jaarlijks een mosselmaaltijd te organiseren was door Co-
vid-19 onderbroken, maar jl. de 15e oktober waren we weer welkom in Grand Culinair Café 
Cederhof te Kapelle. Ongeveer 40 personen schoven aan, deels uit Brabant en deels uit 
Zeeland. Het was prettig om elkaar weer te zien en te genieten van de Zeeuwse mosselen.

gens de rekening kan presenteren. Maar 
politie en Openbaar Ministerie (OM) zijn 
bezig de ‘heterdaadkracht’ te vergroten,” 
vertellen Keeris en Lippens.

De nadruk ligt steeds meer op het op he-
terdaad betrappen van drugscriminelen 
tijdens het productieproces; dat zorgt 
voor veel sterker bewijs dan bijvoorbeeld 
een DNA-spoor in een leeg lab. Praten 
laat staan bekennen zullen de gepak-
te drugscriminelen niet snel, maar hun 
telefoons kunnen wel een schat aan in-
formatie bevatten over de personen voor 
wie zij in het lab werken. Het is de politie 
en het OM dus veel waard criminelen tij-
dens het ‘koken’ te betrappen, zoals het 
dit jaar gebeurde in Neerkant en vorig 
jaar in Hapert. n

Januari 2022
De Tweede Kamer zou de Onder-
mijningswet in april behandelen, 
in de zomer zou die dan in werking 
treden, maar dat is uitgesteld. 
Naar verwachting gaan de nieuwe 
regels in januari 2022 in.

 
BrOn: Bn/De Stem (wOut vAn ArenSBergen iS OnDer-
ZOeKSjOurnALiSt Bij Dpg meDiA)
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Voorwoord voorzitter
Nog enkele weken te gaan en 
dan zijn we toe aan de kerst-
dagen en de jaarwisseling naar 
2022. Zo tegen deze tijd kiezen 
we altijd even een moment om, 
enigszins beschouwelijk, terug 
te blikken op het afgelopen jaar. 

Nu terugkijkende weten we dat er in elk geval weinig te be-
leven viel. Zeker wanneer we het hebben over de activiteiten 
binnen ons IPA-District die er niet of nauwelijks konden wor-
den gehouden doordat we het hele jaar te maken hadden met 
allerlei maatregelen in het belang van de volksgezondheid.

 Ook binnen het familiegebeuren waren er niet of nauwelijks mogelijkheden. 
Zelfs op de meest trieste en droevige momenten was er nauwelijks gelegenheid 
om een laatste groet te brengen aan of afscheid te nemen van geliefden en vrien-
den. Jubilea, trouwerijen, verjaardagen, feestdagen werden verzet, uitgesteld of in 
zeer beperkte kring gehouden. 
Al met al werd een ieders leven een beetje op zijn kop gezet om het nog maar 
niet te hebben over diegenen die als gevolg van de pandemie ernstig ziek werden 
of om het leven kwamen. Nabestaanden die troosteloos achter bleven. Een strijd 
leveren tegen of vluchten voor deze onzichtbare vijand was niet mogelijk. Een 
ongekend gebeuren voor heel de wereld. 

En dan eindelijk, na meer dan een jaar, is er licht aan het einde van de tunnel. Er 
zijn vaccins beschikbaar en zij die willen worden hiermee ingeënt. Hoopvol voor 
een ieder om beschermd te zijn tegen het dodelijke monster. Aan de hand hiervan 
komen er weer meer vrijheden waarvan ik, op de dag dat ik dit schrijf, nu weet dat 
er toch nog meer besmettingen bij komen. De vraag rijst dan wanneer stopt dit 
in hemelsnaam . Het enige dat we kunnen doen is afwachten en hopen op betere 
tijden. Maken wat je er van kunt maken is het devies.

Ik wens u daarbij ten volle zeer prettige feestdagen toe maar nog meer een goede 
gezondheid, mede namens het bestuur van u IPA District.
.

Uw voorzitter,

nummer 4 - winter 2021
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Prikbord

 Toon Strik

Voorwoord, activiteiten & Prikbord

IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabant

Activiteitenkalender
Helaas kunnen we op het moment van dit schrijven nog geen Activitei-
tenkalender 2022 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 2022 
Hebt u kopij voor ons districtsbulletin, 
dan plaatsen wij die graag. Stuur het 
dan op naar onze redacteur Tinus 
Sanders, voor het 4e kwartaal maandag 
7 februari 2022

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. 

Voorzitter: 
A.J.W. (Toon) Strik 
Email: vz-brabant-oost@ipa-nederland.nl 

Secretaris: 
H. (Henk) Cuperus
Email: secr-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Penningmeester
J.M.G. (Jan) Boersma 
Email: pm-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Ledensecretaris 
Peter Ariens
Email: ledensecretaris-brabant-oost@ipa-nederland.nl 

Redacteur
M.J. Sanders
Email: redactie-brabant-oost-@ipa-nederland.nl 

Ambulant/webmaster
A.G.H. (Toon) Denkers 
Email: webredactie-brabant-oost@ipa-nederland.nl

Ambulant bestuurder    
Wim van Stiphout
Email: ambulant-brabant-oost@ipa-nederland.nl 
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DLV 2021 
en 

huldiging jubilarissen
Op 29 september 2021 vond in ’t Trefpunt te Eindhoven de DLV IPA-BO2021 plaats.
(Voor het verslag van deze DLV wordt u verwezen naar de website van de IPA-BO.)

Het district IPA Brabant Oost kende in 2021 dertien jubilarissen. Eén van 60 jaar, één van 50 jaar,  
zes van 40 jaar en vijf van 25 jaar. 

Hiervan hadden 12 leden zich aangemeld en waren er acht leden aanwezig bij de vergadering.
Deze werden tijdens de vergadering gehuldigd en kregen een oorkonde en een mooie bos bloemen 

uitgereikt door de voorzitter. De niet aanwezigen jubilarissen: Jan de Ridder (25 jaar), 
F. Mouwen (40 jaar), M. Heesakkers (40 jaar), T. Timmermans (40 jaar), M. Koehorst (25 jaar), en 

A. Remmers (25 jaar) krijgen hun oorkonden thuis afgeleverd.

OverZicht fOtO vAn De AAnweZige en gehuLDigDe juBiLAriSSen ipA BO 2021.

N. Beek 60 jaar!!

W. de Bruin, 50 jaar!

Huldiging jubilarissen
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Jubilarissen
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G. Jacobs, 40 jaar

A. Burger, 25 jaar

W. van Stiphout, 40 jaar

H. van Akkerveeken, 25 jaar

M. Gijsberts, 40 jaar

H. Wanders, 25 jaar

Huldiging jubilarissen



“Ik werk bij de Politie”

“Ik werk bij de Politie”
In de media, op internet wordt vrijwel dagelijks be-
richt over mij, over ons, want als je een uniform 
draagt ben je “de politie”. Iedereen vindt iets van of 
over mij en dat mag. Gelukkig mag dat in Nederland. 
Een samenvatting van wat ik hoor, zie en lees.
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“Ik ben een slecht getrainde politieman. Samen met mijn colle-
ga’s gebruik ik veel geweld we slaan mensen zomaar in elkaar. 
Ik leg regelmatig een nekklem aan waarbij volledig onschuldi-
ge mensen het loodje leggen. Als ik niet bezig ben met zinloze 
controles zit ik met mijn dikke pens op het buro koffie te drin-
ken en donuts te eten. Ik kan niet autorijden en als ik een boef 
achtervolg die daarbij gewond raakt is dat mijn schuld, omdat 
ik hem heb opgejaagd. Als ik hem laat gaan ben ik een sukkel. 
Bij een inbraak kom ik steevast te laat. Maar als ik met opti-
sche en geluidsignalen rijd of door het rode licht, als ik harder 
rijdt dan het overige verkeer of over de vluchtstrook denk ik 
dat ik alles mag en ben ik een slecht voorbeeld.

Als er ergens wordt gevochten en ik daarbij mijn bevoegd-
heid om geweld toe te passen gebruik wordt er door tientallen 
meestal dronken of doorgesnoven idioten geschreeuwd dat ik 
een kanker mongool ben. Buurtbewoners vragen me wanneer 
er nu eindelijk eens wordt opgetreden tegen hardrijders in hun 
straat. De brave huisvader die ik betrap op 80 km per uur in een 
woonwijk zegt mij geërgerd dat ik zeker niets beters te doen 
heb en boeven moet gaan vangen. Als ik een etterbakje aanpak 
op straat wordt dat onmiddellijk gefilmd waarna het filmpje op 
youtube wordt geplaatst. Vervolgens is er een leger reaguur-

ders die lafjes vanachter 

hun toetsen bordje schrijven dat de politie weer aan het provo-
ceren was. Ik vraag me dan vaak af of die reaguurders zelf nog 
iets zinvols bijdragen aan deze samenleving maar dat terzijde.

De boefjes hebben schijt aan elke regel maar ik moet me hou-
den aan een oerwoud aan regels. Diezelfde regels worden door 
advocaten naar believen geïnterpreteerd om de boefjes weer 
z.s.m. vrij te pleiten vanwege een vormfout. In moordzaken 
heb ik last van een kokervisie waardoor gevangenissen vol 
zitten met onschuldig veroordeelden omdat ik scoren belang-
rijker vind dan de waarheid. Als ik word uitgescholden voor 
kankerwout of de middelvinger krijg, moet ik dat niet persoon-
lijk opvatten het hoort bij mijn werk en daar word ik dik voor 
betaald.

Ik ben racistisch en schep er een waar genoegen in zo veel mo-
gelijk gekleurde mensen te sarren. Etnisch profileren is mijn 
hobby want als ik een licht getinte snotneus met bontkraagje 
in een auto van een halve ton zie rijden vraag ik me af hoe 
hij aan die auto komt. Ik overweeg dan de mogelijkheid dat er 
iets niet klopt maar dat zijn verkeerde conclusies die in mijn 
beroeps gedeformeerde hersens worden gevormd. Maak ik de 
domme fout een donkere man staande te houden die BN ‘er 
blijkt te zijn is dat dagenlang onderwerp van gesprek in 

27IPAdistricten Brabant-Oost & Zeeland - West-Brabantnummer 4 - winter 2021
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De eerste 3 kampeerweekenden vonden plaats in het Land 
Maas & Waal, Boudewijn de Groot bezong Het Land van Maas 
en Waal al eind jaren zestig; zijn ode aan deze prachtige streek 
is nog altijd een klassieker. Dit mooie gebied zal je verrassen: 
imponerende dijken, rustgevende wandel- en fietsroutes en 
idyllische dorpjes geven de streek een nostalgisch karakter. De 
daarop volgende 3 jaar bezochten we Het Rijk van Nijmegen.

In het Rijk van Nijmegen ervaar je de rijkdom van een levendi-
ge historie, omgeven door glooiende natuur. Zo geeft een wan-
deling langs de wijngaarden en over de heuvels bij Groesbeek 
je instant ontspanning. Maar ook: Groesbeek – Bevrijders als 
sterren uit de hemel. Op 17 september 1944 landden in Groes-
beek ontelbare parachutisten en zweefvliegtuigen met oor-
logsmaterieel. Operation Market Garden was begonnen. Veel 
ooggetuigen herinneren zich de felle strijd.

Luchtlandingen.
Veldmaarschalk Montgomery dacht begin september 1944 dat 
een snelle aanval naar het noorden en tegelijkertijd richting 
het oosten, via de Duitse laagvlakte naar Berlijn, het einde 
van de oorlog kon bespoedigen. Britse en Amerikaanse Air-
borneDivisies moesten de bruggen over de Maas, Waal en Rijn 
bij Grave, Nijmegen en Arnhem in handen zien te krijgen. 
Daarvoor werden luchtlandingstroepen ingezet, die de brug-
gen moesten innemen en vasthouden tot het 2de Britse leger 
vanuit het zuiden zou doorstoten. Een bezoek aan het Vrij-
heidsmuseum, naast de camping gelegen, is zeker de moeite 
waard en hebben we dan ook tijdens een van onze weekenden 
bezocht.
 
Aankomst camping
Op vrijdag 10 september kwamen 32 deelnemers, uit diverse 
IPA districten, tijdens het 6de kampeerweekend bij elkaar met 
hun caravan of camper. Eén deelnemer had op de camping een 
chalet gehuurd, ook dit behoort tot demogelijkheden. Deel-
nemers kwamen uit Groningen, Drenthe, Baronie van Breda, 
Arnhem en Nijmegen. Traditioneel kwamen de deelnemers op 
vrijdagmiddag de camping binnenstromen. Enkelen waren al 
een paar dagen eerder gekomen.

Tweede dag
Alle deelnemers werden van een welkomsttas voorzien, met 
de informatie uit de omgeving en wat leuke hebbedingetjes. 
Had het ‘s middag nog wat geregend, het werd rond 17.00 uur 
droog, tijd voor de traditionele welkomstborrel, een Schrob-
belèr en tijd om met elkaar kennis te maken. Cees, ook een 
verzamelaar van IPA- en politiespullen, had een mooi groot 

Kampeerweekend

IPA Kampeerweekend 2021
Brugt Peper

talkshows waar de gekleurde BN’er uitgebreid de gelegenheid 
krijgt te vertellen over het hem aangedane onrecht.

Daarom moet ik binnenkort naar een cursus waar typhoon me 
gaat leren dat het handiger is om alleen nog blanke ouderen in 
kleine auto’s te controleren. Als ik de dader van een ramkraak, 
die op vlucht probeert over me heen te rijden neerschiet, gaan 
rechters en officieren van justitie maanden lang studeren op de 
zaak om te beoordelen of dat schieten wel terecht was. Al die 
tijd mag ik niet de straat op en moet ik vrezen voor mijn baan 
of gevangenisstraf.

Negatief zegt u? Ja dat kan je zeggen. Gechargeerd? Ook wel, 
maar, en dat is het positieve in dit verhaal, ik doe mijn werk 
graag, al 35 jaar met veel trots en plezier. Daarbij ben ik ook 
nog zo naïef te denken dat het zin heeft. En met mij heel veel 
collega’s in het blauw. Geen dank, graag gedaan!”

Wat vind je van het verhaal van deze agent? Laat het ons weten 
door een reactie plaatsen en vergeet dit verhaal niet te delen 
met je vrienden op Facebook om de hardwerkende mensen die 
24/7 klaarstaan voor ons te steunen.

(Inzender is bij de redactie bekend) n

Het zesde IPA Nijmegen kampeerweekend zit er weer op. Het weekend werd voor de 3de 

keer gehouden op vakantiepark De Oude Molen in Groesbeek, van vrijdag 10 september 
t/m zondag 12 september 2021. Het IPA district Nijmegen e.o. probeert met deze kampeer-
weekenden een mooi inzicht te geven hoe ons mooie gevarieerde district er uitziet.
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Vakantieliefde

Brugt Peper

Vakantieliefde Toon Strik

Bij aankomst bij de woning van deze 
verontruste meldster werden we al op-
gewacht en binnen gelaten. In haar ge-
zelschap bevond zich een mannelijke 
leeftijdgenoot waarover zij vertelde dat 
dit haar verloofde was en zij binnenkort 
zouden gaan trouwen.

Met haar ouders was afgesproken dat zij, 
tijdens hun vakantie, samen met haar 
verloofde zou waarborgen dat haar zusje 
van 17 jaar zich aan de normaliter gelden-
de huisregels zou houden. Uitgaan mocht 
maar wel om 01.00 thuis evenredig aan 
de sluitingstijd van de horecabedrijven 
in het dorp. Toen het al 02.00 uur was ge-
weest was de meldster gaan bellen met 

vrienden en bekenden of die wisten waar 
haar zusje was. Dit had niet geleid tot 
enige informatie over het verblijf op dat 
moment van haar bloedverwante. Ook 
was haar verloofde al op pad geweest om 
in het dorp enig signaal op te vangen over 
zusje lief. Wel was bekend dat ze, als ze 
uitging, het liefst verbleef in de enige bar 
die het dorp rijk was, de “Monaco” bar.

Uit het non verbale gedrag van de meld-
ster was duidelijk merkbaar dat de grens 
van enige paniek was genaderd en zij, 
naar haar ouders, de grote verantwoorde-
lijkheid voelde die zij van hun gekregen 
had naar en over dit zusje. Op enig door-
vragen kwam ze met de informatie dat 
ze een vriendje had maar die niet als een 
echte verkering kon worden aangemerkt. 
Deze jongen was een zoon van het hoofd 
van de school in het dorp waar ze wel 
eens tijdens het uitgaan een ontmoeting 
mee had.

Op de vraag of ze daar al contact mee had 
opgenomen gaf zij aan dat zij dit op een 
tijdstip, midden in de nacht, niet had ge-
durfd. En wat kun of doe je dan als poli-
tieman. Toch even de gedachte dat een en 
een wel eens twee zou kunnen zijn. Dus 
op naar de woning van het schoolhoofd. 
Met onderweg een korte observatie bij en 

in de omgeving van de genoemde bar, we-
tende dat daar nauwelijks sporen konden 
worden aangetroffen. Het is inmiddels al 
licht en tot onze verbazing treffen wij de 
ouders van het genoemde vriendje aan 
terwijl ze bezig zijn om hun tuin te ver-
zorgen. Zeer zeker vroege vogels zult ook 
u moeten bekennen. 

Stomverbaasd dat er een politievoertuig 
bij hun woning verschijnt op dit tijdstip 
vragen zij zeer benieuwd wat er in Gods-
naam aan de hand kan zijn. Voorzichtig 
stel je dan de vraag of zij weten of hun 
zoon die avond op stap is geweest en 
met wie en ook of hij daarbij in gezel-
schap was geweest van de nu verloren 
dochter. Hun zoon was op stap geweest 
maar lag nu te slapen, zo wisten zij. Met 
wie of wat hij tijdens het uitgaan in con-
tact was geweest konden ze geen in-

houten IPA bord met een doorsnede van ongeveer 1.30 meter 
meegenomen voor onze grote verzamelaar, Henk Baron. Het 
bord heeft inmiddels een mooi plekje in zijn politiemuseum in 
Langeboom gekregen. Om 18.00 uur volgde het gezamenlijke 
diner, een 3 gangen menu. Een eenvoudig maar heerlijk menu 
met keuze uit, zalm, schnitzel en saté, geserveerd met friet en 
groente. Een soepje vooraf en een ijsje na.
 
Derde dag
Zaterdag was een dag om vrij te besteden. Iedereen trok zijn 
eigen plan, fietsen, wandelen of een museum bezoeken. Ook 
werd het Gebroeders Van Lymborch Festival bezocht waar 
men de middeleeuwen kon beleven! Om 17.00 uur kwam ie-

dereen weer bij elkaar om de dag door te spreken en weer te 
genieten van een heerlijke Schrobbelèr. Daarna was het tijd 
voor het gezamenlijke chinees buffet.
 
Afsluiting
De zondag werd afgesloten met een gezamenlijk koffiemo-
ment waarbij nog even de ervaringen van het weekend wer-
den doorgenomen. Op naar het volgend jaar waarin we nog 1 
keer naar Groesbeek gaan, maar wel in een ander weekend. 
Het volgende IPA Nijmegen kampeerweekend staat gepland 
van vrijdag 23 t/m zondag 25 september 2022.

Noteer het alvast in je agenda!! n

cArtOOn: hAnnie v.D. LeDen

Het is rond vier uur half vijf in de nacht van vrijdag op zaterdag dat de meldkamer 
ons oproept om naar een adres te gaan waar een verontrustende vrouw melding heeft 
gedaan dat haar zusje niet is thuis gekomen op het afgesproken tijdstip terwijl hun 
ouders op vrijdagavond zijn vertrokken voor een vakantiereis naar Spanje. De bouw-
vakvakantie is net begonnen en vader werkt in die sector.
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formatie verstrekken. Over het zusje van 
de meldster was hun nauwelijks iets be-
kend behalve dat hun zoon daar wel een 
contact mee had.

Na de uitleg dat er grote onrust was bij de 
zus van de vermiste tiener, en daarvoor 
begrip bleek bij het tuinierende echtpaar, 
stelden we de vraag of we hun zoon even 
zouden mogen raadplegen om eventu-
eel verdere informatie te verkrijgen. Dat 
mocht.

Samen met de moeder begaven we ons 
naar de slaapkamer van de zoon waar 
deze alleen maar bezig zou zijn om zijn 
nachtrust te ondergaan volgens haar en 
haar man. Dat bleek echter niet het geval. 
Na het openen van de toegangsdeur van 
de slaapkamer van de zoon troffen we 
een totaal andere situatie aan dan ver-
wacht. Spiernaakt waren zoonlief en het 
vermiste zusje bezig, in houdingen als 
zijnde gehuwd, de zomerse ochtendstond 
door te brengen. En dit met geluiden die 
het plezier dat ze daaraan beleefden ver-
sterkten.

Onze eerste zorg werd onmiddellijk, na 
de waarnemingen op het éénpersoon-
sledikant van de zoon, om de moeder 
te ondersteunen bij de verwerking van 
de door haar zojuist waargenomen 
beelden. Snakkend naar adem nam zij 
plaats op een bankje op de overloop. De 
eerste vraag die zij daarna had was of 
wij van haar en onze waarnemingen 
haar man hiervan in kennis zouden 
stellen. De oorzaak van deze vraag 
werd door haar duidelijk gemaakt. Hij 
was hoofd van de school en zowel hun 
zoon als het meisje waren nog min-
derjarig. Wat zou het dorp hiervan niet 
gaan vinden en welke consequenties 
zou het kunnen hebben voor de functie 
van haar man en hun aanzien in deze 
plattelandsgemeente.

We konden haar op dat moment de 
geruststelling geven dat wij als poli-
tiefunctionarissen een ambtseed had-
den afgelegd en aan een geheimhou-
dingsplicht waren gebonden. Dit stelde 
haar gerust. Het hoofd van de school 
werd door ons, na aangeven van onze 

ervaringen op de slaapkamer, eveneens 
in kennis gesteld van deze waarborg.

Na dit gebeuren terstond contact opge-
nomen met de verontruste meldster en 
bericht dat wij haar zusje hadden aange-
troffen in de woning van haar vriendje, 
samen met zijn ouders en dat alles goed 
met haar was. We brengen haar naar huis 
was onze boodschap. Aansluitend lever-
den wij de “vermiste” af bij haar woning. 
De blijdschap van haar oudere zus was zo 
groot dat wij voor ons zelf vaststelden dat 
wij ons werk goed hadden gedaan.

Opsporing was immers ook in deze zaak 
onze professie gebleken. En spreken is 
zilver en zwijgen is goud. Met deze vast-
stelling konden ook wij weer rustig gaan 
slapen. 

De voorbereidingshandelingen die wij 
die nacht hadden waargenomen op de 
betreffende slaapkamer resulteerden, na 
3 jaar, in een huwelijk zo wij konden le-
zen in het lokale krantje. Soms is liefdes-
gelukgeluk heel gewoon. n
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W
at 2022 ons zal brengen kunnen we niet vertelle

n. 

gezondheid
gezondheid en het  en het grootste gelukgrootste geluk toe! toe!

In ieder geval wensen wij ju llie voor 

In ieder geval wensen wij ju llie voor 20222022 veel  veel liefde
liefde, , 

Vakantieliefde




