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Marcel van Beek

VAN DE REDACTIE
Helaas is in het nieuwe jaar de hoop op versoepelingen nog niet uitgekomen! Sterker nog, sinds 
medio december is er in Nederland een avondklok van kracht en deze duurt in ieder geval tot 

wordt er ook volop gevaccineerd. Hopelijk zorgt dat ervoor dat er de komende maanden meer 
grip komt op het virus zodat er ruimte ontstaat voor het afschalen van maatregelen. Want dat is 
waar iedereen naar uitkijkt: terug naar het “oude” normaal!

De huidige beperkingen zorgen er ook voor dat veel evenementen en activiteiten voorlopig geen doorgang 
vinden. Internationale evenementen zoals het “Young Police Officers Seminar”, het “US Training Program” en 
“Netherlands On Patrol” zijn inmiddels verplaatst naar 2022. Inmiddels worden er nationaal als internatio-
naal enkele activiteiten georganiseerd, maar deze zijn of zeer kleinschalig of vinden digitaal plaats. Hopelijk 
ontstaat er de komende maanden weer meer ruimte om allerlei activiteiten te organiseren. Volg daarom de 
berichtgeving van de organiserende districten en let op uw eigen veiligheid!

Het Landelijk Bestuur werd eind vorig jaar geconfronteerd met het onverwachte vertrek van de penning- 
meester. Gelukkig is deze functie weer ingevuld, aangezien men Pieter van de Wal bereid heeft gevonden om 
de functie op zich te nemen. Het Landelijk Bestuur is momenteel druk bezig met de invoering van de Sport-
link-software alsmede de ontwikkeling van een nieuwe website. De nieuwe website heeft de oude website in-
middels vervangen maar is ook nog deels onder constructie. Door de webmaster wordt hier hard aan gewerkt!
Zoals in het vorige Magazine werd aangekondigd heeft het IPA Magazine een nieuw gezicht gekregen en het 
resultaat daarvan heeft u in uw mailbox mogen ontvangen. De redactie heeft in samenspraak met het Lande-
lijk Bestuur gekozen voor een ander soort cover lay-out en een andere kleurenstelling. De redactie is dan ook 
zeer benieuwd naar de meningen en de reacties vanuit de leden. 

In het vorige Magazine werd een oproep geplaatst voor de “Arthur Troop Scholarship”. Tot op heden is er door 
IPA Nederland weinig gebruikt gemaakt van deze beurs en dat is jammer. Om een beeld te geven wat de 
mogelijkheden zijn om deze beurs te gebruiken, is in dit Magazine een verslag geplaatst van de Duits IPA-lid 
dat in 2019 met behulp van deze ATS- beurs naar Canada is geweest om daar de International Association of 
Women Police Conference bij te wonen.

In het districtsblad van IPA Noord-Nederland stond een uitgebreid artikel over de aanstaande  verdwijning 
van het Politie Petten Museum in Slochteren. Met toestemming van de schrijver is dit  artikel overgenomen 
omdat  hierin de geschiedenis van het  museum wordt weergegeven alsmede die van zijn grondlegger de 
inmiddels overleden Hilbrand Buurma.  Helaas is het gebouw verkocht en moet er worden gezocht naar een 
nieuw onderkomen om deze enorme verzameling weer een mooie plek te geven.  Hopelijk wordt er op korte 
termijn een geschikte locatie gevonden!

Zoals gebruikelijk vindt u in dit Magazine  een overzicht van de seminars die gepland staan voor het komende 
kwartaal.  Afhankelijk van de geldende maatregelen op dat moment zullen de seminars wel of geen doorgang 
vinden.  Mocht u dus interesse hebben in het volgen van een seminar, dan is het wel verstandig om vooraf te 
checken of deze nog doorgaan.

Door het ontbreken van activiteiten en evenementen, is er momenteel weinig kopij beschikbaar voor het IPA 
Magazine. Daarom een dringend beroep op de leden om verslagen of foto’s naar de redactie te sturen, zodat 
wij ook in 2021 weer een mooie en interessante Magazines kunnen uitbrengen!

De coverfoto is ditmaal afkomstig van Mei Ching Yuan/IPA Hong Kong. Deze foto heeft de 2e plaats gehaald in 
de categorie “Police at Work” van de IPA Fotowedstrijd 2020. Deze en andere foto’s zijn te bekijken op de fotopa-
gina van IPA IAC op Flickr: https://www.flickr.com/photos/161939774@N08/albums/72157717212605886

Namens het bestuur en de redactie: Veel leesplezier! 
Let goed op uzelf en uw dierbaren!

Servo per Amikeco!
Eindredacteur IPA Nederland
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Beste IPA-vrienden,
Als ik dit stukje schrijf op de laatste dag van januari 2021, is het een week geleden, dat we 

Ik kan mij echter niet aan de indruk onttrekken, dat het voor jeugdige relschoppers 
een mooie aanleiding is geweest om heel veel schade in een aantal binnensteden 
aan te richten. Toch nu ruim een week na die rellen heb ik het idee, dat de publieke 
opinie zich tegen deze relschoppers heeft gekeerd en dat we kunnen terugkeren 
naar een bijna normaal geworden manier van leven achter de voordeur. Ja achter 
de voordeur, dat zeker. 

Onze secretaris schreef al over de vergadering in het conferentieoord Beukbergen 
in Huis ter Heide. We hebben die als Algemene Ledenvergadering moeten aanmer-
ken. Helaas, maar er moesten een paar besluiten genomen worden. Het kon niet 
anders. Hopelijk kunnen we de volgende ALV in Venlo wel door laten gaan, alhoewel 
met de voortekenen van nu dat niet helemaal zeker is. Dat zou betekenen, dat 
we door deze buitengewone omstandigheden dan twee jaar geen grote landelijke 
vergadering hebben kunnen  organiseren. Ook in de districten en zeker ook interna-
tionaal staan de bijeenkomsten onder druk de komende periode. We gaan het zien.

Deze periode doet een groot beroep op onderlinge samenhang en solidariteit. Ik 
hoef het bijna niet te zeggen, maar bel elkaar op en probeer elkaar – met inachtne-
ming van de regels – toch te bezoeken. In december jl. zijn toch een aantal goede 
besluiten genomen. Namelijk, dat we een leden wervingscampagne gaan starten 
in 2021. Maar wanneer exact is nu nog ongewis. Wel zeker is, dat we het besluit  
hebben genomen, dat we die campagne uit de verevening van budgetten gaan  
financieren. Dat houdt in, dat districten, die veel geld hebben op de bankrekening 
dit jaar niet de volle afdracht ontvangen. Die ingehouden afdracht financiert de 
leden wervingscampagne. We zien, dat sinds december in een aantal districten de 
kosten en reserveringen hoger zijn uitgevallen, dan aanvankelijk verwacht. Dat kan 
natuurlijk en wordt gerespecteerd. Het heeft wel tot gevolg, dat de inspanningen 
van het landelijk bestuur om “zwarte cijfers” te schrijven in 2021 in gevaar komen, 
als de leden wervingscampagne vroeg in 2021 van start kan gaan. Dat zou jammer 
zijn. 

Zover een paar beschouwingen. De afgelopen weken hebben we met het dage- 
lijks bestuur  elkaar voornamelijk gesproken tijdens teleconferenties elke maandag 
ochtend. Hopelijk wordt dat snel weer anders en kijken we vooruit naar de lente 
en zomer. Gezien de leeftijdsopbouw van de IPA is het te verwachten, maar zeker 
te hopen, dat we voor de zomer zijn gevaccineerd. De basisscholen gaan volgende 
week weer open en dat kan een opmaat zijn naar open winkels, open restaurants 
en terrassen, wellicht reisjes en samenkomsten in IPA-verband.  Hou nog even vol 
en dan zien we elkaar.

Landelijk voorzitter IPA Nederland
Willem Schewe

WELKOM IN 2021

7



NEDERLAND
International Police AssociationIPA

BERICHTEN VANUIT HET 
LANDELIJK BESTUUR

Het eerste jaar gratis lidmaatschap van de IPA is komen te vervallen. Nieuwe leden ondertekenen meteen een automatische mach-
tiging voor de jaarlijkse contributie. Het aanmeldingsformulier wordt aangepast.

Half januari hebben voorzitter Willem Schewe en secretaris Kees Jongh een Teams gesprek gehad met korpschef Henk van Essen 
van de politie. Tijdens dit gesprek werd ingegaan op de samenwerking met de politie, een eventueel aanbod voor huisvesting bij de 
politie en vele andere onderwerpen om de samenwerking steviger te maken. 

Het Landelijk bestuur van de IPA gaat de locatie in Gouda verlaten. Het huurcontract loopt tot eind 2022. Wij zijn op zoek naar een 
geschikt en goedkoper pand.

Het is de bedoeling dat we een onderzoek gaan starten naar de vraag waarom potentiële kandidaten al dan niet lid willen worden 
van de IPA. Wij zijn in gesprek met een onderzoeksbureau uit Groningen dat nauwe contacten heeft met de universiteit daar.

Begin maart 2021 zijn de e-mailadressen van de bestuursleden ondergebracht bij de provider van Sportlink. Dat betekent ook dat 
deze niet meer zijn gekoppeld aan een privé adres. Alle e-mailadressen, op enkele uitzonderingen na, blijven hetzelfde en eindigen 
op @ipa-nederland.nl Alle e-mailadressen moeten wel opnieuw worden geïnstalleerd omdat ze bij een andere provider worden 
ondergebracht..

Het is op dit moment nog niet bekend of de Algemene Ledenvergadering op 27 mei 2021 in Venlo doorgaat. Dit hangt in hoge mate 
af van de ontwikkelingen op het gebied van de Coronapandemie.

IPA Nederland wordt regelmatig ( nu even minder) op de hoogte gesteld van allerlei evenementen in de wereld, georganiseerd door 
andere IPA secties. Dit geven wij door aan onze leden. Wij willen hierbij benadrukken dat als IPA Nederland geen ( mede) organisator 
is van deze evenementen wij niet verantwoordelijk zijn of aansprakelijk kunnen worden gesteld in welke zin dan ook. Nederlandse 
IPA leden zijn en blijven zelf verantwoordelijk als zij zich voor een dergelijk evenement opgeven en moeten zelf zorgdragen voor een 
goede verzekering. Dit om latere misverstanden te voorkomen.
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Op 11 december 2020 werd op het landgoed Beukbergen in Huis ter Heide een voorzitters- 
overleg gehouden met de voorzitters van de districten en het landelijk bestuur. Er was gekozen 
voor deze locatie, niet alleen omdat deze centraal is gelegen, maar ook omdat wij in de kapel 
Coronaproof konden vergaderen.

Op  twee afzeggingen na waren alle districten vertegenwoor-
digd met één persoon en van het landelijk bestuur waren Willem 
Schewe, John Korsel en Kees Jongh aanwezig.

Voorzittersoverleg wordt ALV.
Omdat de algemene ledenvergadering door de Coronamaatregelen 
in mei was afgezegd moesten er wel besluiten worden genomen 
en dat kon alleen door een algemene ledenvergadering gebeuren. 
Daarom is besloten om dit voorzittersoverleg éénmalig tot alge-
mene ledenvergadering te benoemen.

Verslag vorige vergadering, jaarrekening en begroting.
Het verslag van de vergadering van 17 januari 2020 werd goedge-
keurd, evenals de jaarrekening 2019. De begroting 2021 wordt nog 
nader bekeken en hierbij wordt uitgegaan van 5200 leden. Vorig 
jaar waren dat er nog ruim 5600.
Verevening afdrachten

Voorzitter Willem Schewe presenteerde het plan om tot vereve-
ning over gaan van de jaarlijkse afdrachten van het landelijk bes-
tuur aan de districten. Dat betekent dat er wordt gekeken naar het 
saldo dat een district heeft en de hoogte van de jaarlijkse afdracht. 
Ook moet er geld worden vrijgemaakt voor de wervingscampagne 
voor nieuwe jonge leden. Per district wordt gekeken hoeveel afdra-
cht men over het jaar 2021 ontvangt.

Na een goede inhoudelijke discussie besloot de vergadering, met 
één stem tegen, het voorstel te aanvaarden. 

Ledenwerving
Door secretaris Kees Jongh werd het actieplan ledenwerving ge-
presenteerd. Het plan is geschreven om meer jonge leden binnen 
te halen en bevat vele onderwerpen. Op dit moment heeft de vere-
niging ongeveer 250 leden onder de 35 jaar. In het vorige magazine 
is aangegeven wat hier de oorzaken van zouden kunnen zijn. Dui-
delijk is wel dat er nogal wat moet gebeuren om meer leden binnen 
te halen en te houden. Om het plan goed uit te kunnen voeren is 
extra geld nodig. De vergadering gaat akkoord dat de campagne 
voor ledenwerving zoveel mogelijk wordt gefinancierd met het geld 
dat door de verevening wordt vrijgemaakt.

Nieuwe AAC en AFC
Willem Schewe gaf aan dat de huidige AAC leden al geruime tijd 
volgens het schema hadden moeten aftreden. Volgens het hui-
shoudelijk reglement is bepaald dat AAC leden geen bestuursfunc-
tie binnen de IPA mogen hebben. Daarom is gezocht naar nieuwe 
kandidaten en die zijn gevonden. 

De adviescommissie financiën is twee jaar geleden opgeheven 
maar wat daarvoor in de plaats kwam heeft nooit gefunctioneerd. 
Daarom is besloten om een nieuwe Adviescommissie Financiën en 
Control op te richten. Twee personen hebben zich bereid verklaard 
hierin zitting te nemen. Deze commissie kijkt niet alleen naar de 
financiën van het landelijk bestuur maar ook naar die van de dis-
tricten.

In een volgend nummer stellen de nieuwe kandidaten zich voor. 

Sportlink
Voorzitter Willem Schewe gaf de tussenstand aan van de ont- 
wikkelingen met Sportlink. Dit is het bedrijf dat de nieuwe leden-
administratie voor de IPA gaat doen, de financiële administratie, 
de website en de nieuwe e-mailadressen. Alles is onder één dak 
gebracht en jaarlijks zijn we enkele duizenden euro’s goedkoper 
uit. De nieuwe e-mailadressen worden ingevoerd om de huidige 
situatie te gaan vervangen. De nieuwe e-mailadressen zijn in- 
middels ingevoerd.

Reiskosten
In tegenstelling tot eerdere afspraken werd besloten dat de reis-
kosten die bestuursleden maken op vergaderingen van het lande-
lijk bestuur per 1 januari 2021 weer te declareren zijn bij het lan-
delijk bestuur.

Al met al, een goede constructieve vergadering die in een goede 
sfeer plaatsvond.

Of de Algemene ledenvergadering, die gepland staat op 27 mei 
2021 te Venlo, doorgang kan vinden is op dit moment nog niet be-
kend.

 
Secretaris IPA Nederland
Kees Jongh

VOORZITTERSOVERLEG 
2020
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Ik ben een vrij nieuw lid van de IPA en ben pas vijf jaar geleden in 2014 lid geworden van de
International Police Association in Duitsland. Door deel uit te maken van dit internationale
netwerk van politieagenten van over de hele wereld, heb ik er mijn doel van gemaakt om er het
maximale uit te halen.

Ik wilde niet alleen een netwerk van 
vakkennis opbouwen en uitbreiden, maar ik 
wilde ook de mensen ontmoeten en de lan-
den bezoeken achter al die bijeenkomsten, 
conferenties en seminars.
 
Ik had voor het eerst gehoord van de Arthur 
Troop Scholarship in 2017 toen ik deelnam 
aan de Young Police Officers Seminarie 
in Green Bay, VS. Op dat punt van mijn 
IPA-lidmaatschap begon ik net te begrijpen 
wat de IPA zou kunnen bieden en het zou 
pas 1 jaar later zijn dat ik besloot de ATS te 
vragen voor het jaar daarop.

De Arthur Troop Scholarship laat je na-
denken over je professionele en persoon- 
lijke doelen, niet alleen als politieagent, 
maar ook als persoon omdat je een evene-
ment of seminar moet kiezen waar je het 
meeste profijt aan hebt. Ik had gekozen 
voor de International Association of Wo-
men in Police 2019-conferentie in Ancho-
rage, Alaska. Om de waarheid te zeggen, ik 
had nog nooit van dit wereldwijde netwerk 
van vrouwelijke politieagenten gehoord 

totdat ik hun 2018-conferentie in Canada 
op sociale media ontdekte.

Als vrouwelijke politieagent in Duitsland 
bevind ik me in een redelijk “comfortabe-
le” positie. Mijn werkgever, de deelstaat  
Noordrijn-Westfalen, ondersteunt uitge- 
breid vrouwen bij de politie en biedt gelijke 
beloning en carrièremogelijkheden. Er zijn 
tal van mogelijkheden om te gedijen en 
mijn professionele opleiding voort te zet-
ten.

Maar toen ik besloot meer informatie over 
IAWP te verzamelen, realiseerde ik me dat 
deze privileges niet vanzelfsprekend zijn 
voor al mijn andere vrouwelijke collega-po-
litieagenten in de wereld. Natuurlijk was 
ik me bewust van culturele en religieuze 
verschillen, maar als je in je kleine hoekje 
van de politiewereld werkt, heb je, ondanks 
internationale reizen en netwerken, de nei-
ging om dingen als vanzelfsprekend te be-
schouwen.

De toekenning van een van de Arthur Troop 

Scholarships 2019 en de mogelijkheid om 
deel te nemen aan de IAWP 2019-confe-
rentie in Alaska bood me de mogelijkheid 
om dat te veranderen.

Ik arriveerde op 21 september 2019 in An-
chorage, twee dagen voor de officiële start 
van de conferentie. Ik was nog nooit in 
Alaska geweest en voor mij, als onderdeel 
van een internationaal politienetwerk, is 
het van het grootste belang om niet alleen 
collega’s te ontmoeten of naar lezingen 
te luisteren, maar ook om het land dat ik 
bezoek zoveel mogelijk te bezoeken en te  
begrijpen. De komende dagen zou ik het 
meeste uit die geweldige kans halen.

Toen ik op de luchthaven van Anchorage 
aankwam, kreeg ik een eerste glimp van 
wat er zou komen, toen een vrouwelijke 
grenspolitiebeambte van de Verenigde  
Staten informeerde naar mijn verblijf 
in Alaska. Zodra ze hoorde waarom ik 
hier was, glimlachte ze hartelijk naar me,  
schudde mijn hand en bedankte me voor 
mijn service. Ze vertelde me dat ik van 
mijn verblijf hier moest genieten en ervoor 
moest zorgen dat ik zoveel mogelijk van 
het prachtige landschap van Alaska zou 
zien. “We zijn erg blij je hier te hebben!” 
ze zei. Korte tijd later liep een jonge blonde 
vrouw naast me, keek naar mijn Thin Blue 
Line-polsbandje en vroeg “IAWP-conferen-
tie?”
 
Ik knikte en ze wees met een glimlach naar 
zichzelf. “Ik ook. Oekraïne. U?” “Duitsland.” 
We werden daarna gescheiden, maar ik 
voelde me al zo welkom.

Mijn eerste dag in Anchorage verliep vrij 
rustig. Het ging erom de stad te verken-
nen, langs te gaan bij het Dena’ina Civic and 
Convention Centre waar de conferentie zou 
plaatsvinden en mijn weg te vinden. Toen 

ARTHUR TROOP 
SCHOLARSHIP 2019
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ik de volgende ochtend wakker werd en  
vanuit het raam van mijn hotelkamer van-
af de zesde verdieping naar de bergketen 
van Alaska rond de stad keek, voelde ik me 
heel blij en opgewonden.

Ik moet op dit punt de uiterste professio-
naliteit en het enthousiasme van de IAWP-
conferentieorganisatoren noemen. Voor-
afgaand aan het evenement hadden ze 
een app gemaakt die niet alleen constant 
bijgewerkte informatie over schema’s enz. 
bood, maar ook de mogelijkheid bood om 
contact te maken met andere aanwezigen 
voordat de conferentie zelfs maar was be-
gonnen. Stel je mijn absolute verbazing en 
ontzag voor toen ik me realiseerde dat er 
ongeveer 700 vrouwelijke politieagenten uit 
43 landen zouden deelnemen aan dit eve-
nement.

Dankzij de app was de uitwisseling zelfs 
voordat ze in Anchorage aankwamen le-
vendig en opgewonden onder alle deelne-
mers.

Ik besloot me zondag vroeg in te schrijven 
om af te zien van het hoogstwaarschijn- 
lijk hectische schema op maandagochtend 
en samen met een andere Duitse collega 
gingen we naar het congrescentrum. Er 
waren maar weinig aanwezigen, maar je 
voelde het al opwinding bruist. Dit werd 
pas bevestigd toen ik later die avond naar 
het Anchorage State Trooper Museum ging, 
waar een kleine receptie plaatsvond voor 
alle deelnemers die al waren aangekomen. 
Het zou te veel ruimte in beslag nemen om 
te schrijven over alle gesprekken die ik had, 
maar een was mij het meest bijgebleven. 
Een gepensioneerde vrouwelijke detective 

van de NYPD vertelde me over haar car-
rière en haar meer dan tien jaar durende 
IAWP-lidmaatschap.

Luisterend naar haar verhaal over hoe ze 
begon als een eenvoudige politieagent 
in de straten van New York, waarbij de 
openbare badkamer de kleedkamer voor 
vrouwen was, zich een weg omhoog werkte 
door undercovermissies tot detective, was 
onbetwist een van de meest memorabele 
momenten van mijn verblijf in Anchorage.

Maandag 23 september begon de IAWP 
2019-conferentie officieel met welkomst- 
woorden van vooraanstaande persoon- 
lijkheden van de IAWP, de plaatselijke po-
litiechef en de gouverneur van onder meer 
Alaska. Ik moet toegeven dat het moeilijk 
was om elk woord te volgen, want ik was 
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volkomen verbaasd over de 700 politie- 
agenten uit 43 landen die om me heen  
zaten, allemaal gekleed in hun uniform,  
variërend van utilitair tot prachtig formeel 
en van de meest traditionele en inheem-
se elegantie. Vooraanstaande IAWP-leden 
werden geëerd met prijzen en gaven 
oprechte en warme toespraken over hun 
persoonlijke en professionele groei en be-
kwaamheid door de jaren heen. Ik begon te 
begrijpen dat de IAWP familie betekende 
voor veel van de aanwezigen, op dezelfde 
manier als ik voel dat ik deel uitmaak van 
IPA.

Een deel van die dag was de IAWP-parade 
van Naties door de straten van Anchorage. 
Stel je voor: 700 vrouwelijke politieagenten, 
gekleed in hun respectievelijke plaatselijke 
uniformen, waarbij elke groep trots met de 
vlag van hun land zwaait en sommigen van 
hen met heel hun hart een aantal van hun 
nationale liederen zingen. Het was abso-
luut adembenemend! Dank aan de inwo-
ners van Anchorage die, ondanks dat het 
een normale werkmaandag was, langs de 

straten stonden te zwaaien en ons groet-
ten met vriendelijke woorden. Ik hoop dat 
mijn foto’s van die dag een klein beetje van 
dat heerlijke gevoel kunnen overbrengen. 
De avond werd afgesloten met een eve-
nement in een lokaal brouwerijrestaurant 
georganiseerd door de aanwezigen uit In-
donesië, die de gastheer zullen zijn van de 
IAWP-conferentie 2020!

Ik realiseerde me al snel dat ik, om het 
meeste uit mijn verblijf in Alaska te ha-
len, een auto moest huren om de stad te 
verkennen. IAWP bood doordeweeks dag-
trips aan voor alle deelnemers, maar door 
een misverstand realiseerde ik me niet dat 
deze niet in het normale programma za-
ten maar wel bijgeboekt moesten worden. 
Daarom hebben we samen met een bezoe-
ker uit Duitsland een auto gekregen en in 
de loop van de week zijn we rond Noord-  
en Zuid-Anchorage gereden, waarbij we 
plaatsen bezochten zoals Seaward, Chu-
gach State Park en National Forest, Wasilla, 
Palmer en de omliggende bossen en meren. 
Het was verbijsterend om te beseffen dat al 

dit gebied door lokale politiebureaus moest 
worden bestreken. Ik werk in een gedeelte-
lijk zeer landelijk gebied en ik weet wat het 
betekent om lange afstanden te rijden naar 
een politie-interventie, maar niets is te ver-
gelijken met wat mijn collega’s in Alaska 
uiteraard elke dag moeten afleggen. Na-
tuurlijk zijn veel delen van Alaska wild en 
vrij zonder nederzettingen of steden, maar 
je hebt nog steeds huizen en mensen ver-
spreid over de regio’s die misschien hulp 
van de politie nodig hebben. Dat zal ik in 
gedachten houden de volgende keer dat 
een telefoontje ver weg ons op het werk 
bereikt!

Op dinsdag- en woensdagavond werden 
er recepties gehouden in het National He-
ritage Centre en het Anchorage Museum. 
Alaska heeft een rijke en enorme diverse 
inheemse geschiedenis en die plaatsen 
spelen in op die tradities en verschillende 
culturele oorsprong.

Wat ik het leukst vond aan de IAWP-con-
ferentie, was het gevarieerde rooster, met 
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lezingen over veel verschillende onderwer-
pen. Als deelnemer kon je de onderwerpen 
kiezen die voor jou het meest professio- 
neel en persoonlijk interessant waren. Niet 
alleen voor jonge en actieve politieagenten 
van dienst maar ook voor oudere, al gepen-
sioneerde vrouwen van de politie en alles 
daar tussenin.

Mijn absoluut favoriete lezing “The Mont-
gomery FaceTime Stand Off” werd donder-
dag gehouden door agent Joe Di Lillo uit 
South Euclid, Ohio. Tijdens zijn dienst werd 
hij geroepen voor een mogelijk incident van 
intimidatie en huiselijk geweld dat snel 
uitgroeide tot een potentiële gewapende 
schutter die door de stad reed en zichzelf, 
zijn ex-vrouw en hun kinderen dreigde te 
schaden. De meeste gebeurtenissen wer-
den vastgelegd op de bodycam van agent 
Di Lillo. Hij slaagde erin de situatie vreed-
zaam op te lossen door met de verdachte 
te praten via FaceTime op hun telefoon. 
Als politieagent in actieve dienst weet u 
maar al te goed dat communicatie van het 
grootste belang is. Officier Di Lillo slaag-
de er niet alleen in om de zeer emotione-
le, mogelijk geestelijk zieke en woedende 
verdachte te kalmeren door hem aan de 
telefoon te spreken en een band met hem 
op te bouwen, maar hij verzamelde ook 
voortdurend informatie over de omgeving 
en verblijfplaats van de verdachte. de po-
litiestrategie organiseren om die situatie op 
te lossen. Veel aanwezigen in het publiek 
vertelden over hun eigen ervaringen in der-
gelijke situaties en hoe ze ermee omgingen. 
Het was enorm leerzaam voor mij, aan-
gezien ik tijdens mijn dienst een groot deel 
van de situaties met geesteszieke mensen 
heb gehad. 

Een andere lezing die ik erg interessant en 
nuttig vond, was “Finish the Fight!” door 
Jeff Hall, een veteraan en vechtsportin- 
structeur, die lezingen gaf over het juiste 
gebruik van agressie in politiegevechten. 
Hij introduceerde voorbeelden van politie- 
agenten die het leven lieten tijdens inter-
venties en van degenen die als winnaars uit 
de kast kwamen in gewapende conflicten.
 
Ondanks dat ik een gewapende politie- 
agent ben in Duitsland en constant ge- 
traind ben in het gebruik van mijn wapen  
tijdens mijn dienst, word ik in geen geval  
geconfronteerd met de gevaren en po-
tentieel dodelijke situaties die mijn Ame-

rikaanse collega’s dagelijks tegenkomen, 
aangezien onze wapenwetten voor het 
grote publiek enorm verschillen.

Desalniettemin worden we hier in Duits-
land ook elke dag met allerlei verschillende 
gevaren geconfronteerd, en de lezing van 
Jeff Hall bood een nieuwe kijk op hoe hier 
zowel fysiek als mentaal mee om te gaan. 
Vaak zijn mensen buiten de VS geschokt en 
bang voor de manier waarop Amerikaanse 
politieagenten met situaties omgaan. Ik 
ben het misschien met een paar van hen 
eens, maar door naar de lezing van meneer 
Hall te luisteren en de aanwezigen hun 
ervaringen te delen, realiseerde ik me dat 
niets je ooit kan voorbereiden op het mo-
ment waarop je leven of dat van je collega 
in gevaar is. Maar je kunt er klaar voor zijn 
met de juiste mentaliteit en fysieke voor- 
bereiding en training.

Aangezien IAWP een organisatie is voor 
vrouwelijke politieagenten over de hele we-
reld, was het belangrijk voor mij om deel te 
nemen aan een lezing over dit onderwerp. 
Mevrouw Mangai Natarajan van John Jay 
CUNY, New York, gaf een lezing over “Gen-
dergelijkheid bij wetshandhaving: maak 
het echt door monitoring van de volgende 
generatie”. Ze sprak over noodzakelijke 
fundamentele hervormingen in de manier 
waarop politiediensten vrouwen moeten 
rekruteren en behouden, en over de sta-
tus van vrouwen bij de politie. Mevrouw 
Natarajan verklaarde dat onderzoek heeft 

aangetoond dat vrouwen over talenten 
en vaardigheden beschikken die nodig zijn 
voor politiewerk en identificeerde de ver- 
schillende organisatorische barrières die de 
kloof tussen mannen en vrouwen vergro-
ten. Er is een moment tijdens deze lezing 
dat de meeste indruk op mij heeft gemaakt. 
Mevrouw Natarajan somde op waarom het 
voor veel vrouwen in veel landen een na- 
deel is om politieagent te worden. Een  
deelnemer uit het Midden-Oosten, helaas 
kan ik me het land niet herinneren, zei: 
“Je zult geen echtgenoot kunnen vinden!” 
Daarop voegde een collega uit Washington, 
VS, een beetje weemoedig toe: “Noch in de 
VS!” Veel van de aanwezigen in de kamer 
knikten. Het maakte me tegelijkertijd ver-
drietig en vreemd gelukkig. Triest, omdat 
vrouwen overal in hun privéleven moeten 
lijden vanwege de baan die ze hadden ge-
kozen, en gelukkig, omdat dezelfde pro-
blemen vrouwelijke politieagenten over de 
hele wereld verenigen en verbinden.

Verder onderstreepte mevrouw Natarajan 
het belang om de volgende generatie hier-
over te begeleiden. Eind dit jaar zal ik mijn 
kwalificatie behalen als tutor / mentor voor 
toekomstige politierekruten. Daarom heeft 
deze lezing me echt geholpen om te be- 
grijpen hoeveel invloed een mentor op een 
student kan hebben. Deze kennis brengt 
een grote verantwoordelijkheid met zich 
mee en ik waardeer dat deze lezing heeft 
bijgedragen tot een beter begrip daarvan.

13



NEDERLAND
International Police AssociationIPA

De conferentie eindigde met het “Glacier 
Gala”, en bereidde zich tegelijkertijd voor op 
het evenement in Indonesië 2020!

Voordat ik op zondag vertrok, slaagde ik erin 
om een rondvlucht te maken over bossen 
en gletsjers rond het gebied van Talkeetna, 
ten noorden van Anchorage, grenzend aan 
het Dena’ina National Park. Het was een 
ervaring die ik nooit zal vergeten.

En als deze reis niet al een van de meest 
lonende ervaringen was die ik ooit heb op-
gedaan, dan had de reis terug naar huis 
niet specialer kunnen zijn. Ik verliet Ancho-
rage op 29 september, maar miste door het  
slechte weer en de daaruit voortvloeien-
de vertraging mijn aansluitende vlucht 
van Seattle naar Frankfurt. Omdat Alaska  
Airlines er alleen in slaagde om een vlucht 
voor de volgende dag voor me te boeken, 
zat ik de volgende 24 uur op het vliegveld 
met verschillende andere passagiers.

Een mannelijke bankier uit Zürich, Zwitser-
land, en een vrouwelijke vice-politiechef uit 
Avon en Somerset (die ook de IAWP-con-
ferentie bijwoonde) en we besloten dit te 
verdragen door samen te blijven. Ik kan 
eerlijk zeggen dat we met deze twee aan 
de hotelbar zitten en later achter elkaar in 
het vliegtuig, nippend aan een drankje en 
praten over Brexit, de politie in Duitsland, 
Zwitserland en het VK en onze reizen door 
Alaska, terwijl we volkomen uitgeput zijn 
van reizen, was dit een van de meest inte-
ressante momenten in mijn leven.

Bedankt IPA dat je me niet alleen beloond 
hebt met de Arthur Troop Scholarship 2019, 
maar mij ook de mogelijkheid geboden hebt 
om te evolueren als persoon en ook als 
vrouwelijke politieagent. Ik ben er trots op 
een actief lid te zijn van de IPA en dat ook 
de komende jaren te blijven.

 
Polizeikommissarin Kreispolizeibehörde 
Lippe, Polizeiwache Lemgo 
IPA Verbindungstelle Lippe-Detmold e.V., 
IPA Germany

Nathalie Schultz
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VOOR DE VERZAMELAAR
In deze nieuwe rubriek een overzicht van nieuwe IPA-patches en challenge coins die de afgelo-
pen periode zijn verschenen. Veel plezier en succes met het verzamelen….!

IPA CANADA
Sectie Canada – Region 2 heeft sinds vorig jaar een nieuw embleem. Er bestaan 2 uitvoeringen, een officiële en een niet-officiële 
versie. De niet-officiële versie was bedoeld als nieuwe embleem, maar uiteindelijk niet goedgekeurd door het bestuur. Voor alle 
duidelijkheid, de officiële versie staat linksboven! Voor meer info, neem contact op met: editor@ipa-nederland.nl

IPA FRANKRIJK
Sectie Frankrijk, delegatie 59/62 – Nord heeft sinds vorig jaar 2 nieuwe emblemen in 2 verschillende uitvoeringen. Het gaat om 
een versie in de klassieke blauw/wit/rood uitvoering en een versie in de Vlaamse geel/zwart kleuren. Beide versies zijn er zowel 
in een geborduurde als in een PVC uitvoering. Voor meer info, neem contact op met: editor@ipa-nederland.nl

IPA GIMBORN
Het is inmiddels traditie geworden dat er ter herinnering aan Gimborn-seminars ook speciale emblemen worden uitgebracht. 
Ook vorig jaar is dit gebeurd met het speciale online seminar “Combatting Terrorism and Violent Extremism”.  Deelnemers aan 
het seminar kregen bij interesse een embleem thuis gestuurd.
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Het is een oud stationsgebouw, tussen 
Groningen en Weiwerd.  Het werd op  1 juli 
1929 in gebruik genomen. Het deed dienst 
als station tot 5 mei 1941. Waar ooit een 
trein per 2 uur stopte, razen nu honderden 
auto’s per uur voorbij, want het spoor is be-
dolven onder het asfalt van een autobaan. 
Het korps Rijkspolitie werd later gehuis-
vest  in het voormalig stationsgebouw  tot 
1993. De splitsing tussen de rijkspolitie en 
de gemeentepolitie verdwijnt in 1994. Na 
een grote reorganisatie  gaan de rijks en 
gemeente-politie op in 25 regionale poli-
tiekorpsen en het korps KLPD. Elk korps 
werkt autonoom. Deze situatie duurt tot 1 
januari 2013. Vanaf die dag vormt de politie 
één organisatie, onderverdeeld in tien re-
gionale eenheden, de Landelijke Eenheid en 
het Politiedienstencentrum “De Nationale 
Politie “. welke wordt aangestuurd door één 
korpschef.

Het ontstaan van de grootste politiepet-
tenmuseum ter wereld.
       
De grondlegger/oprichter van het museum, 
Hilbrand Buurma kwam in 1965 bij de poli-
tie als agent en later als chef binnenstad. 
Al vrij snel daarna (1972) begon hij als pri-
vépersoon  met het verzamelen van politie-
petten uit alle landen van de wereld.  In on-
geveer 10 jaar verzamelde Hilbrand zoveel 

petten, zodat er nog weinig plaats was in 
zijn huis waar geen petten te zien waren. 
In 1982 zei zijn vrouw tegen Hilbrand: “Het 
is nu genoeg; de petten eruit, of jij eruit”.  
De complete collectie politiepetten werd 
toen ondergebracht bij de Marechaussee 
aan de Hereweg 101 te Groningen.  Op 16 
maart 1993 ging de hele verzameling naar 
Slochteren, waar de IPA voor de pettenver-
zameling voldoende ruimte ter beschikking 
kreeg van de toenmalige korpsleiding. In 
2008 werd het gebouw gerenoveerd en 
kreeg Hilbrand twee zalen ter beschik-
king voor zijn verzameling. Het beschik-
baar stellen en houden van een deel van 
de Slochterpoort,  is gestimuleerd door de 
toenmalige hoofdcommissaris   Bernhard 
Welten en gemotiveerd voortgezet door 
de hoofdcommissaris Oscar Drost. Dit ge-
tuigde van de bijzondere waardering die 
de beide hoofdcommissarissen toedach-
ten aan het  hebben van dit IPA onderko-
men annex politiepetten museum. Ook de 
toenmalige burgemeester van Slochteren 
C.L.H.B. Verstegen, zelf IPA lid, heeft zich 
steeds ingezet voor het behoud van het IPA 
onderkomen en het pettenmuseum in zijn 
gemeente. Het is een waardevolle bijdrage 
voor de gemeente Slochteren, aldus de bur-
gemeester. 

Het is een museum die bij Groningen hoort.  
De IPA biedt politiemensen over heel  
de wereld ontmoetingsmogelijkheden en 
vormt zo een bron van wereldwijde inter-
nationale contacten.
           
Als lid en heel lang voorzitter van de IPA 
afdeling Groningen maakte Hilbrand veel 
internationale contacten. Mede door en 
dankzij deze contacten is de aanvankelijke 
privécollectie uitgegroeid tot een profes-
sioneel ogende collectie met allure. Naast 
de genoemde collectie petten, werden ook 
allerlei attributen verzameld, die direct of 
indirect met het werk van de politie man/
vrouw te maken hebben of hebben ge-
had. Uniformen, speciaal gereedschap als  
meetinstrumenten, verbindingsapparatuur, 
broekstokken, sabels, politie fluitjes, em-
blemen etc., te veel om op te noemen. De 
collectie geeft een gevarieerd beeld van wat 
de politie door de jaren als hulpmiddelen 
heeft gebruikt en gedeeltelijk nog gebruikt.
De collectie is geen dorre verzameling  
petten, want achter veel petten gaat een 
verhaal of anekdote schuil. De vrijwillige 
gidsen hebben er altijd boeiend over kun-
nen vertellen. Het oudste hoofddeksel  
van de collectie is een politiepet van de ge-
meente Groningen uit 1900.  Neem nu de 

De gemeente Slochteren is bij velen bekend om zijn gasvelden en de “Fraeylemaborg”. Bijna 
recht tegenover die mooie borg staat een gebouw, waarvan op de benedenverdieping een bij-
zonder museum is gehuisvest.

HET POLITIE PETTENMUSEUM 
IN SLOCHTEREN 

GAAT VERDWIJNEN
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Elles en Rieks Spijk

pet van de Volkspolizei uit de voormalige 
D.D.R, deze kwam in 1987 voor de “Wende” 
(de val van de Muur) in drie stukken aan 
in Groningen. Kosten: een paar westerse 
langspeelplaten als tegenprestatie. Het 
opsturen ging niet zonder risico. De stukken 
werden in de Oosterstraat in Groningen bij 
de hoeden en pettenwinkel weer aan elkaar 
gezet.  Het duizendste exemplaar was een 
pet afkomstig van de eilandengroep Micro-
nesië in de Stille Zuidzee. Het hoofddeksel 
werd door hoofdcommissaris Bernhard 
Welten van de regiopolitie Groningen over-
handigd aan Hilbrand Buurma. Regelmatig 
kwam de Nederlandse vrouw van de presi-
dent van Georgië in het nieuws, zij bezocht 
de collectie in de Slochterpoort en bracht 
daarbij een paar petten mee. Hetzelfde 
deed de Ambassadeur van Cuba, die haar 
bewondering uitte en dat onderstreepte 
door ook enkele petten te schenken.

Een zeldzaam exemplaar is een politiepet 
uit Moskou; die belandde begin jaren ne-
gentig in het museum. Na vele brieven via 
hoofdcommissaris Feenstra  aan de Rus-
sische Ambassade, werd dit uiteindelijk 
positief opgepakt. Hilbrand mocht de pet 
persoonlijk  ophalen bij de Russische Am-
bassade in Den Haag. Daar werd de Neder-
landse politieman  met argusogen bekeken 
en het bleek dat hij al uitvoerig was ge- 
screend door de Russische geheime Dienst. 
Maar doorzetter Hilbrand was tevreden, 
hij had zijn pet.  De pet van de voorma- 
lige president Gorbatsjov. Maar het bleek 
dat ook de Nederlandse veiligheidsdienst 
hem screende, want wat waren zijn betrek- 
kingen, wat moest een politieman in de 
Russische Ambassade? Tijdens reizen naar 
diverse landen vergat Hilbrand nooit om te 
speuren naar politiepetten. Hij nam altijd 
“ruilmiddelen” mee. Ook tijdens privéreizen 
namen hij en zijn (toen eveneens bij de po-
litie werkende) echtgenote petten mee en 
brachten nieuwe petten voor de collectie 
mee. Hij organiseerde ook busreizen voor 
de IPA leden. Hij was in binnen en buiten-
land een vriend van iedereen.

Hilbrand nam afscheid van de politie, na-
dat bij hem Parkinson werd geconstateerd, 
hierdoor kon hij op 58 jarige leeftijd met 
vervroegd pensioen. Hilbrand was IPA Gro-
ningen zegt nu nog iedere politieman en-
vrouw die hem hebben gekend. Het motto 
van de IPA, Dienen door Vriendschap, had 
hij tot zijn lijfspreuk gemaakt. Zijn vriend- 

schappen, ook internationaal, waren hecht 
en langdurig. De politie en alles wat daar-
mee samenhangt was voor hem een gro-
te familie. Tot het laatste toe bleef hij be-
trokken bij zijn politiepettenmuseum. Het 
museum heeft zo’n 2000 politiepetten uit 
meer dan 200 landen. Verder uniformen, 
mouwemblemen en andere politie attri-
buten. Aan het eind van zijn 60-tiger jaren 
moest hij het helaas om gezondheidsrede-
nen opgeven. 

De verzameling is overgedragen aan het 
district Groningen van de International Po-
lice Association . De vereniging telt ruim 
400.000 leden in 65 landen.. Hilbrand Buur-
ma was lid van verdienste van IPA Neder-
land en erelid van het district Groningen. De 
drijvende kracht achter allerlei activiteiten. 
In 2002 behaagde het Hare Majesteit de 
Koningin Buurma te eren met een konink- 
lijke onderscheiding.. 

We zijn hem veel dank verschuldigd voor 
zijn tomeloze inzet om de collectie te 
maken tot wat het nu is. Rust zacht lieve 
vriend.        

Buiten het gebruik van de twee  ruimtes 
voor het museum, werd / wordt het ge-
bouw gebruikt voor vergaderingen, soms 
in grote getale, maar ook door 2 a 3 perso-
nen. Verder werden er alle vergaderingen 
gehouden door de IPA Groningen en later 
door IPA Noord Nederland. Ook werd het 
gebouw gebruikt door de seniorenvereni-
ging Pronkjewail. Er werd gekaart en ge- 
sjoeld, maar ook werd er eens per maand 
een soosmiddag gehouden voor oud po-
litiemannen/vrouwen en hun partners. 
Nieuwjaarsbijeenkomsten, bingoavonden, 
etc. etc. In 2019 kreeg de IPA bericht dat 
de schilders alle ruimten kwamen verven 
en dat wij moesten zorgen dat voor die tijd 

alles uit de ruimtes was. Het bestuur en 
een aantal vrijwilligers zorgden ervoor dat 
de ruimte leeg en schoon waren voordat 
de schilders kwamen. We waren erg blij, 
alle vertrekken waren geverfd en wederom 
kwam het bestuur naar de Slochterpoort 
met een aantal vrijwilligers om alles weer 
in te ruimen. Een tijdje later kwamen er 
enkele collega’s van de huisvesting langs 
om ons mee te delen dat het de bedoeling 
lag om het pand te verkopen. Hier werd ’s 
avonds door het bestuur nog even over na-
gepraat. Nu is dit alles voorbij.                                                                                        

Het gebouw zou in eerste instantie leeg 
moeten zijn voor eind december, maar op 
9 oktober kreeg ik bericht van de voorzit-
ter van IPA noord Nederland Dick Elbers, 
dat men uitstel had gekregen tot 1 juni 
2021. De seniorenvereniging Pronkjewail 
heeft gelukkig weer een hele nieuwe, mooi 
locatie. Johan Wubbolts en ik waren don-
derdag 8 oktober in de Slochterpoort, om 
alle spullen van de senioren op te halen. 
(We wisten toen nog niet dat er uitstel was 
gekregen tot 1 juni 2021). Een grote stapel 
dozen stonden in de ontvangstruimte om 
ingepakt te worden. En als je dan een blik 
werpt in één van de kamers waar de pet-
tenverzameling uitgestald is, krijg je bijna 
tranen in de ogen. Vele planken waren al 
leeg.      
               
Waar moet je nu met deze prachtige verza-
meling heen?

En zo als de toenmalige burgemeester van 
Slochteren C.L.H.B. Verstegen, zelf IPA-lid, 
al eens had gezegd: “Het is een museum 
dat bij Groningen hoort!”.

Blijf allemaal gezond.
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VERZAMELEN VAN 
AUTOFOLDERS

Graag schrijf ik iets over mijn hobby, het verzamelen van autofolders. Voor mij is het een 
vanzelfsprekende hobby, maar wanneer ik er voor het eerst met iemand over begin te praten 
dan valt het me op dat dit voor velen een onbekende hobby is. Om die reden schrijf ik er graag 
een stukje over. In deze IPA uitgave over het hoe en waarom van de hobby en in een volgende 
uitgave lijkt het me leuk om iets over de folders te schrijven.

Wanneer ik met medeverzamelaars over 
het ontstaan van de hobby spreek dan zie 
ik vaak overeenkomsten. Mijn verhaal zal 
dus niet uniek zijn.  Zo tussen mijn 10e en 
12e jaar gingen we met een groepje jon-
gens uit de buurt oud papier ophalen. We 
leverden dat in bij een oudpapierhandel die 
in de buurt was. Voordat we het papier in-
leverden gingen we bij een vriendje de auto 
advertenties uit de kranten halen. Ik herin-
ner me nog mooie advertenties van onder 
andere Daf, Hanomag, Bedford en Trabant. 
Merken uit vervlogen tijden. Een oom van 
dat vriendje reed in een VW Kever (wie niet 
in die tijd?) en kwam met een stapel tijd- 
schriften genaamd ‘De VW’ aanzetten. Hij 
gaf dit aan ons en zei daarbij dat we eens 
naar de Volkswagendealer moesten voor 
folders. Zo gezegd, zo gedaan en zo kwa-
men we met een stapel autofolders thuis. 
Het begin van het verzamelen. In die tijd 
ging het erg slecht met Volkswagen. Zo 
slecht dat er gevreesd werd voor het voort-

bestaan van het merk. Overigens ging het 
met de meeste autofabrikanten slecht. De 
periode waar ik het over heb is begin jaren 
70. We zaten toen in de energie-/oliecrisis. 
Benzine op de bon, autoloze zondagen en 
waarschijnlijk nog meer gevolgen van die 
crisis. 

Nadat we de Volkswagendealer hadden 
ontdekt, destijds garage De Boer aan de 
Verlengde Schrans te Leeuwarden, gingen 
we ook naar de andere dealers in Leeu-
warden. Het mooie van die tijd was dat 
je veel meer garagebedrijven had dan nu. 
Ze zaten in de hele stad, ook in woon- 
wijken. Iets wat je je nu niet meer voor kunt  
stellen. De mooiste voorbeelden waren 
garage Veldhuis in de Lijsterstraat en ga-
rage Borger in de Ruysdaelstraat.  Garage 
Veldhuis was in de jaren “70 onder andere 
dealer van Wartburg, Trabant, Barkas en  
later Skoda.  Garage Borger was dealer  
van het Russische merk Scaldia oftewel 

Moskvitsch.  De Scaldia werd in België 
geassembleerd. Scaldia was een verbaste-
ring van de naam van de rivier De Schelde. 
Beide garages hadden geen showroom of 
autoverkopers.  Ik kan me niet herinneren 
of de eigenaar personeel in dienst had. Voor 
zover ik me kan herinneren was de eige-
naar de monteur en de verkoper. Wanneer 
er een nieuwe auto stond was deze al ver-
kocht aan de nieuwe eigenaar. De folders 
die we kregen hadden meestal vetvlekken 
van de olie die de man standaard aan zijn 
handen had. Pure nostalgie!

Na verloop van tijd zagen de garagehouders 
je al  aankomen!  De een vond het leuk en 
gaf graag weer de nieuwste folders en de 
ander werd er wat flauw van en gaf niet 
meer, want het werd te duur. De meeste 
jongens hielden toen ook op met sparen 
van de autofolders. Ik had echter de smaak 
te pakken en ging stug door. Ik stuurde 
briefkaarten, die had je toen nog, naar dea-
lers in het land, importeurs en fabrikanten 
over de hele wereld. Het was leuk om dage-
lijks post te ontvangen!

Op school sprak ik ook graag over mijn  
hobby. Spreekbeurten en zelfs examen- 
opdrachten gingen over deze hobby. Het 
scheelde me veel tijd. Ik hoefde niets te  
leren over het onderwerp. Ik wist er meer 
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van dan de docent!  Bijkomend voordeel 
was dat een aantal klasgenoten folders 
voor me in gingen zamelen. 

Vanaf een jaar of 16 – 17 kwam ik erach-
ter dat er ook verzamelaarsbeurzen wer-
den georganiseerd.  Met een vriend stond 
ik toen op een beurs in Grouw. De meeste 
verzamelaars waren van mijn huidige leef-
tijd, 50plus. Men zei dan ook dat het wei-
nig zin had om folders te gaan verzamelen. 
Over een paar jaar zou het gebeurd zijn met 
deze hobby. Dat klonk niet veelbelovend. Ik 
besloot niet te gaan stoppen.

Weer een paar jaar later, vanaf mijn 19e, 
woonde en werkte ik in Rotterdam – bij 
de politie natuurlijk – en ook daar ging ik 
de autobedrijven af. Ik was ook met eni-
ge regelmaat in België te vinden. Zowel in  
Rotterdam als in België kreeg ik iedere 
keer veel folders. De verzameling was daar  

gigantisch gegroeid. Van enkele honderden 
tot duizenden. 

Toen ik een vaste relatie kreeg en weer wat 
later kinderen raakte het verzamelen van 
de folders steeds meer op de achtergrond.  
De folders kwamen op zolder terecht. Ik 
wilde ze niet weg doen. Ik zei dat dit iets 
was voor ‘later’.  Later brak aan toen onze 
jongste zoon Joris interesse kreeg in de au-
tofolders. Hij kwam ze tegen op zolder toen 

hij een jaar of 14 was.  We gingen met hem 
toen naar een miniaturen- en folderbeurs 
in Houten. Daar kwam hij in aanraking met 
een Siku verzamelaar. Joris spaarde toen al 
Siku modellen en was nu besmet met het 
Siku-virus. Hij wilde ook aan de slag met de 
autofolders. Zodoende kwamen de auto-
folders langzaam maar zeker van de zolder 
af. Inmiddels is Joris nu 28 jaar en ik ga naar 
de 60. De verzameling is springlevend. Het 
is mooi dat je een dergelijke hobby met zijn 
tweeën kunt delen. Onze oudste zoon Jelle 
heeft ook iets met auto’s, maar meer met 
de 1 op 1 modellen. Gelukkig hebben we 
daar ook raakvlakken mee, zodat we altijd 
een onderwerp hebben waar we over kun-
nen praten.

De hobby van autofolders verzamelen is 
nog steeds springlevend. De gemiddelde 
leeftijd is nog steeds 50+ en dat zal ook 
wel zo blijven, om de eenvoudige reden 
dat je dan doorgaans meer tijd krijgt voor  
hobby’s. De gemiddelde leeftijd waarop 
men begint te verzamelen ligt hoger, vaak 
20+. Men begint nu te verzamelen wanneer 
men autoliefhebber is van de 1 op 1 auto. 
Wanneer men alle accessoires op de auto 
heeft, begint men met de folders. Men ver-
zamelt dan de folder van een bepaald merk 
of type. Later kan zich dat uitbreiden. 

Of de autofolders er blijven is een goede 
vraag. Een aantal fabrikanten waaronder 
Mercedes Benz en Jaguar laten geen fol-
ders meer drukken. Men heeft folders via 
internet in PDF bestanden. De noodzaak 
om folders uit te geven is er eigenlijk ook 
niet meer. De meeste kopers verdiepen 
zich via internet in de verschillende model- 
len. Wat dat later doet met de hobby weet 
ik niet. Ik weet dat er verzamelaars zijn die 
digitale folders verzamelen. Ik vermoed dus 
dat de hobby blijft!

IPA Noord-Nederland

gigantisch gegroeid Van enkele honderden

Harry van der Laan
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Voor meer informatie over deze seminars, kijk op www.ibz-gimborn.de
Voor meer informatie over aanmelden en voorwaarden, kijk op www.ipa-nederland.nl

SEMINARPROGRAMMA APRIL – JULI 2021:

21|10 06/04 t/m 09/04 Actief in de ruststand .........................................................................................  

21|11 12/04 t/m 16/04 Handhaving openbare orde: nieuwe vormen van demonstraties  .................

21|12 19/04 t/m 23/04 Hablamos Espanol – Spaans voor beginners  ..................................................

21|13 26/04 t/m 30/04 Street Gangs to Organized Crime  .....................................................................  

21|14 26/04 t/m 30/04 Gimborn Writers 2021 .........................................................................................

21|15 03/05 t/m 07/05 Cybercriminaliteit en digitaal onderzoek ..........................................................  

21|16 14/05 t/m 16/05 Veilig reizen in het buitenland ...........................................................................

21|49 25/05 t/m 28/05 Stressintelligentie ontwikkelen en stresscompetenties versterken .............  

21|17 28/05 t/m 30/05 Training voor verantwoord motorrijden ............................................................  

21|18 31/05 t/m 02/06 Yoga – hulp in het dagelijks leven .....................................................................

21|19 07/06 t/m 11/06 Geweld in sport – ultras en hooligans rond voetbalwedstrijden ...................

21|20 14/06 t/m 18/06 Grensoverschrijdende milieucriminaliteit  ........................................................

21|21 21/06 t/m 25/06 Circle Training Social Media XL- gebruik van sociale media ...........................

21|22 22/06 t/m 23/06 Eerste hulp bij geesteszieken en suïcidale mensen ........................................

21|23 23/06 t/m 25/06 Leiderschap in het vooruitzicht .........................................................................  

21|24 28/06 t/m 02/07 Police Street Survival Training ...........................................................................

21|25 05/07 t/m 09/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|01 12/07 t/m 16/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

21|02 19/07 t/m 23/07 Aktief in de ruststand .........................................................................................

programma 2021
De IPA is de enige wereldwijde organisatie van en voor opsporingsambtenaren. De IPA heeft een eigen opleidings-
locatie, het Informations- und Bildungszentrum Schloss Gimborn. Geluk voor de Nederlandse leden; deze is slechts 
op een steenworp afstand gelegen in Marienheide, Duitsland.

In het prachtige Schloss Gimborn wordt het gehele jaar door seminars georganiseerd. De onderwerpen zijn zeer 
divers en veelal meertalig. Collega’s van over de gehele wereld komen hier naar toe om samen (maar zeker ook van 
elkaar) te leren. Een prachtige plek om collega´s van over de hele wereld te ontmoeten en om je kennis en vaardig- 
heden verder uit te breiden.

Het volledige programma voor 2021 is terug te vinden op de website van IBZ Gimborn, maar staat ook op de web-
site van IPA Nederland.

IBZ-GIMBORN-SEMINARS
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2021 I.P.A US Section  
Training Program 
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 Course Details: 

(5 day Course) 

Course Content: 

 

Firearm Subjects 
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evenementen
In deze rubriek zullen politie-gerelateerde evenementen in binnen- en buitenland worden vermeld, zoals vakbeurzen, open dagen en 
ruilbeurzen.

NATIONALE & INTERNATIONALE

23

De geplande 112 On Wheels die op zondag 30 mei 2021 zou plaatsvinden, wordt uitgesteld naar 
2022. Reden voor dit uitstel zijn de huidige maatregelen rondom het Covid19-virus. Voor meer 
informatie: www.112onwheels.nl

30 MEI 2021 - 112 ON WHEELS, VENLO

Van 20 t/m 22 april 2021 vindt in de Kortrijk Xpo de 14e editie van Infopol plaats. Infopol is een 
2-jaarlijkse internationale vakbeurs voor de uitrusting van politie-, bewakings- en veiligheids-
diensten. Ruim 170 exposanten zullen dan hun nieuwste producten en diensten presenteren. De 
beurs vindt gelijktijdig plaats met de beurs XPO112 . 
Voor meer informatie: www.infopol-xpo112.be

20 – 22 APRIL 2021 - INFOPOL, KORTRIJK

Op zaterdag 26 juni 2021 zal in Den Haag de 17de Nederlandse Veteranendag worden gehouden. 
Op het Malieveld zullen verschillende activiteiten zijn en er zal een defilé door de Haagse binnen- 
stad worden gehouden alsmede een fly-past over het Binnenhof.
Voor meer informatie: www.veteranendag.nl

26 JUNI 2021 - VETERANENDAG, DEN HAAG

Van 20 t/m 23 juli 2021 zal in en rond Nijmegen de 104de editie van de Vierdaagse worden  
gelopen. Onder de vele duizenden wandelaars, zijn ook verschillende delegaties van binnen- en 
buitenlandse (politie)diensten. 
Voor meer informatie: www.4daagse.nl

20 – 23 JULI 2021 - VIERDAAGSE NIJMEGEN

Het Duitse IPA-district Münster organiseert van 2 t/m 5 september 2021 voor de 3e maal het 
event “Münster on Patrol”. Maximaal 10 buitenlandse collega’s zijn deze dagen te gast bij de Duit-
se collega’s, waarbij er zowel sociale als professionele activiteiten gepland staan. IPA Nederland 
zal ook een deelnemer afvaardigen.

2-5 SEPTEMBER 2021 - “MÜNSTER ON PATROL”

IPA Nederland en het IPA-district Limburg-Noord organiseren in 2022 voor de 2e maal het evene-
ment “Netherlands on Patrol”. Dit is de opvolger van de succesvolle “Netherlands Experience” in 
2017. Maximaal 8 buitenlandse collega’s zullen een week lang een kijkje in de Nederlandse politie-
keuken krijgen. Dit evenement stond oorspronkelijk gepland voor 2020 respectievelijk 2021 maar 
door de Corona-maatregelen is dit verplaatst naar april 2022.

4-11 APRIL 2022 - “NETHERLANDS ON PATROL – 2022”

Deze herdenkingstocht in het kader van de Slag om Arnhem 1944 vindt ieder jaar plaats op de 
eerste zaterdag in september te Oosterbeek. De opbrengst van de Airborne Wandeltocht wordt 
aangewend om minder draagkrachtige oud-strijders en nabestaanden in staat te stellen over te 
komen om de jaarlijkse Airborne herdenkingen in en rond Arnhem bij te wonen. 
Voor meer informatie: www.airbornewandeltocht.nl

4 SEPTEMBER 2021 - 74STE AIRBORNE WANDELTOCHT, OOSTERBEEK



THE INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION
BUYS YOU THE WORLD

WE ARE 
 NGO committed to the fundamental principles of the Universal Declaration of 

 Human Rights

 Largest police association with 420,000 members in more than 100 countries

 Members of the police service, whether employed  or retired, without distinction as 

 to rank/position, sex, race, colour, language or religion

WE OFFER
 International cooperation and opportunities for friendship through professional, 

 cultural and social events

 World Seminars providing an exchange of best practice and topics facing the police 

 in today’s world

 Professional police exchange programmes

 Professional development in Gimborn, Germany, a training centre sponsored 

 by IPA (www.ibz-gimborn.de)

 Bursaries through the Arthur Troop Scholarship programme

 Accommodation facilities in 70 IPA houses in more than 20 countries

 International Youth Gatherings for children of IPA members aged 16-17

 Emergency aid for disasters

 Many other opportunities 

OUR INTERNATIONAL STATUS AS NON GOVERNMENTAL ORGANISATION

NGO IN CONSULTATIVE STATUS WITH THE
 Economic and Social Council of the United Nations

 Council of Europe

 Organization of American States

 UNESCO

NGO MAINTAINING
 Operational relations within Europol

www.ipa-iac.org

Service through friendship
COME AND JOIN US


