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Na een verkiezingsstrijd die meer weg had van een 
moddergevecht is dan de nieuwe president bekend. Donald 
Trump wordt de 45e president van de Verenigde Staten. Het 
was kiezen tussen twee mensen in een strijd die nauwelijks ging 
over de toekomst van Amerika, maar meer om het persoonlijk 
belang. Trump die echter wel in de gaten had dat met de ‘kleine 
man’ totaal geen rekening was gehouden kwam met ideeën die 
de arme bevolking van met name in het mid-westen aansprak. 
Clinton daarentegen droeg met haar mee dat zij alleen belang 
hechte aan de gevestigde politieke macht. Zij had ook nog af 
te rekenen met de e-mails op een onbeschermde computer in 
haar tijd dat ze minister van buitenlandse zaken was. Van een 
dergelijk persoon op zulk een functie mag je toch verwachten 
dat dit niet kan. Als dit een van ons was overkomen dan 
hadden wij de ‘pet aan de kapstok’ kunnen hangen. Zij kwam 
er echter mee weg. Kennelijk liet zij ook duidelijk blijken dat 
haar belang in macht en geld groter was dan het belang van de 
kiezer. We kunnen wel stellen dat het dit jaar kiezen was tussen 
twee slechte kandidaten. Daarnaast speelde het kiessysteem in 

Amerika ook een rol. Het ging om het aantal kiesmannen dat je 
verzameld en niet wie de meeste stemmen kreeg. Enfin maar 
afwachten wat de toekomst geeft voor de wereld.

Vanaf 2017 moeten de pensioenfondsen btw gaan betalen 
over hun pensioenadministratie. Tot heden hadden de fondsen 
daarvoor een vrijstelling. De vrijstelling geldt straks nog alleen 
maar voor grote pensioenfondsen die een meerderheidsbelang 
hebben in de uitvoeringsorganisatie. Deze maatregel is volgens 
staatssecretaris Eric Wiebes het gevolg van Europese regels. 
Het slechte is tevens dat deze maatregel het ene pensioenfonds 
wel treft en het andere niet en zorgt dus voor ongelijkheid. 
Dit betekent dat er een kostenstijging komt van circa 20 euro 
per jaar dat direct ten koste gaat van het pensioen van de 
deelnemers aan het fonds. Na 30 jaar scheelt dat al 140 euro 
pensioen per jaar. Met deze maatregel gaat de staatssecretaris 
ervan uit dat dit 100 miljoen per jaar oplevert. Het lijkt erop dat 
de pensioenfondsen, en daarmee de leden, nu gepakt worden 
om de gaten in de begroting te dichten. Een slechte maatregel 
nu veel pensioenfondsen in een zorgelijke situatie zitten en niet 
goed voor haar deelnemers. 

Ook hebben we allemaal kunnen lezen dat de COR van de 
politie kennelijk veel geld te besteden had. Dat heeft geleid 
tot geldsmijterij dat de organisatie veel beter had kunnen 
besteden aan andere zaken die ook van groot belang zijn voor 
de organisatie. Al langer deden geruchten de ronde dat er veel 
geld werd verspilt door de COR. Het kan natuurlijk nooit dat er 
exorbitante feesten zijn met overnachting en champagneontbijt, 
maatpakken op kosten van de belastingbetaler, snoepreisjes, etc. 
Terecht dat er door de huidige politiebaas Eric Akerboom aangifte 
is gedaan. Naast de voorzitter van de COR, alsmede de andere 
leden van de raad, wordt er ook gekeken naar de voormalige 
landelijke politiechef en de voorgaande minister van Veiligheid en 
Justitie. Wisten zij daarvan, hebben zij het gedoogd, kochten zij 
daarmee instemming voor beslissingen en/of maatregelen voor 
de nieuwe organisatie? Onderzoek zal dit moeten uitwijzen. 
Vastgesteld kan worden dat de vier politievakbonden gewezen 
hebben dat de reorganisatie, de grootste in de ambtelijke 
wereld, rampzalig verloopt. Het nieuwe loongebouw waarin de 
16-duizend functies werden teruggebracht naar 92, zette veel 
kwaad bloed onder de politiemensen. Naast de hoge kosten 
van 460 miljoen, het dubbele wat was begroot en de cruciale 
ict-problemen die nog niet zijn opgelost geeft dit geen positief 
beeld van de politie. Ik hoorde zelfs een collega zeggen dat hij 
zich, onder deze omstandigheden, schaamde bij deze organisatie 
te werken. Laten we hopen dat al deze problemen zo snel 
mogelijk opgelost worden en dat men weer trots kan zijn om 
bij de politie te werken. Het is toch een dankbaar en boeiend 
beroep.

Ik wens u allen, ook namens mijn echtgenote, fijne kerstdagen 
toe, een goed uiteinde met uw dierbaren en bovenal een gezond 
2017. Voor zij die moeten werken: een rustige dienst en een 
goede overgang naar het nieuwe jaar.

Uw voorzitter,
Jan Eijkemans

Een bewogen jaar 
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De 100ste vierdaagse van Nijmegen is al weer enige tijd 
voorbij. Dit jaar hebben 42.557 deelnemers de vierdaagse 
volbracht. In verband met de 100ste vierdaagse was er de 
mogelijkheid om weer de oude afstand te lopen, namelijk 55 
km per dag. Ook een aantal IPA leden welke verbleven in ‘De 
Kwel hebben deze afstand gelopen, respect voor deze kanjers. 
Het enthousiasme van de deelnemers en van de mensen langs 
de kant, de muziek, het bier en het weer hebben van de 100ste 
vierdaagse een groot succes gemaakt en wat te denken van 
de zegentocht over de via Gladiola. Op vrijdag 22 juli was er 
koninklijk bezoek in Cuijk van Zijne Majesteit Koning Willem-
Alexander. De koning heeft in Cuijk het parcours bezocht en 
een stukje meegelopen over de pontonbrug. In het weekend 
vooraf gaande aan de vierdaagse kwamen de eerste IPA lopers 
al weer binnen in ‘De Kwel’ in Cuijk. 

Dit was de eerste keer onder supervisie van de nieuwe 
manager van ‘De Kwel’, Leo Kelders. Heel enthousiast is 
de begroeting als men elkaar weer na een jaar tegenkomt. 
Woorden als we zijn een grote familie en het is net een reünie 
klinken veelvuldig. Velen komen al jaren en vinden het gezellig 
om tijdens de vierdaagse in ‘De Kwel’ te vertoeven. Daarnaast 
zorgt het team van ‘De Kwel’, voor een uitstekend verzorgd 
onderkomen en goede maaltijden. Op maandagavond krijgt 
ieder gast in ‘De Kwel’ de speciale editie van de IPA Nijmegen 
e.o. betrekking hebbende op de vierdaagse. Daar het dit 
jaar de 100ste keer was werden alle deelnemers door IPA 
getrakteerd op een fles wijn, voorzien van het IPA etiket. Op 
vrijdagavond was er weer de landenavond met de eigen, lokale 
hapjes, welke door de gasten uit de diverse landen worden 
verzorgd. Omstreeks 22.00 uur wordt de landenavond 
geopend, waarop er gretig van de lekkernijen wordt 
gesnoept. Op zaterdagmorgen worden gewoonte getrouw de 
buitenlandse politiemensen ontvangen op het hoofdbureau 
van politie te Nijmegen. In verband met de laatste keer van 
hem, de 54ste keer, werd IPA lid Hans-Jörg Naegeli uit Zürich 
gehuld. Na het genieten van  een hapje en een drankje neemt 
iedereen afscheid en gaat men huiswaarts. In Nijmegen op 
het politiebureau was aanwezig onze voorzitter Jan Eijkmans 
en ondergetekende. Als IPA Nijmegen e.o. kunnen we dit jaar 
wederom spreken van een geslaagd evenement. De volgende 
vierdaagse, 101ste is volgend jaar van 18 t/m 21.

De 100ste Vierdaagse van Nijmegen
Tekst Adrie Daniëls Foto’s Henk Baron
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Kip met frietjes en appelmoes
Tekst; André Besems, Foto: Internet
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Een landelijk blogger van het eerste uur, collega André 
Besems, overleed begin maart 2015 na een ziekbed van 
bijna een jaar. In overleg met zijn familie plaatsen we als 
eerbetoon nog eenmaal een van zijn blogs: ‘Kip met frietjes 
en appelmoes’. Een prachtig kerstverhaal, dat werd geplaatst 
op 26 december 2013. Het is de blog van André die destijds 
het best gelezen werd.

Er ligt die Eerste Kerstdag een dik pak sneeuw. De daken van 
de huizen, de wegen en de bomen, alles is wit. Het is stil, die 
avonddienst op eerste kerstdag. Er is niet veel te doen en mijn 
collega en ik genieten van de gekleurde lampjes die overal hangen. 
Ik heb een radiootje meegenomen en vrolijke kerstliedjes klinken 
door de politieauto. Nog een paar uur en we kunnen terug naar 
het bureau om te gaan eten. 

Dan wordt de rust in de auto verstoord door een oproep van de 
centralist van de meldkamer, die ons verzoekt naar een chique 
wijk in Rotterdam-Zuid te gaan. Daar zou in de X-straat een 
auto hinderlijk geparkeerd staan. Na een paar minuten komen 
we ter plaatse. Het is een wijk met grote vrijstaande huizen, 
grote opgetuigde kerstbomen in de tuin en overal lampjes en 
versierselen. Het is alsof de bewoner van het ene huis zijn tuin 
nog mooier wil doen lijken dan ander. 

We rijden door de straat, maar kunnen nergens een hinderlijk 
geparkeerd staande auto ontdekken. We vragen aan de centralist 
van welk adres de melding komt en rijden daarna naar het 
opgegeven huisnummer, zetten de auto voor de deur en stappen 
uit. 
   
Het is koud. We zetten de kraag van onze overjas op om de 
kou te weren, stappen door de krakende sneeuw het tuinpad 
op en bellen aan. We staan een paar minuten voor de deur en 
willen net weggaan als een man de deur opendoet. De man is 
gekleed in een lichtbruine ribfluwelen broek en een rode trui 
met een shawltje. Hij heeft een pijp in zijn mond. Achter hem is 
een riante hal en ik hoop dat hij ons even binnenlaat. Aan onze 
ineengedoken houding en opgestoken kraag kan hij wel zien dat 
we het koud hebben. Hij neemt de pijp uit zijn mond en wijst 
ermee naar een auto die voor zijn woning staat. Hij deelt ons 
mee van ons te verwachten dat wij ervoor zorgen dat deze auto 
voor zijn woning verwijderd wordt, omdat zijn schoonouders in 
aantocht zijn. Hij kent de auto niet en wil ook niet dat iemand 
een auto voor zijn woning parkeert. 

We kijken elkaar verbaasd aan en vertellen de man dat wij dat 
niet kunnen afdwingen: het staat een ieder immers vrij om te 
parkeren waar hij of zij wil, zolang dit in overeenstemming is met 
de wettelijke regels is.’U kunt dat niet bewerkstelligen, heren?’, 
vraagt hij. ‘Nee meneer, die auto mag daar gewoon staan, daar 
kunnen wij niets aan veranderen. Uw schoonouders moeten hun 
auto maar een stukje verder parkeren’, is ons antwoord. ‘Dan los 
ik het wel anders op’, is zijn antwoord en zonder op reactie te 
wachten, sluit hij de deur voor onze neus. ‘O ja, meneer, nog een 
fijne kerst’, zeg ik geïrriteerd. 

We lopen het tuinpad weer af, stappen in de auto en vervolgen 
de surveillance. Net als we besluiten om richting bureau te rijden 
en aan de warme hap te gaan beginnen, krijgen we een oproep 

van de centralist die ons verzoekt naar een woning te gaan waar 
een jongen een brandwond heeft opgelopen. Van het ene uiterste 
in het andere, denk ik nog. De woningen in die buurt stammen 
uit de jaren ‘30, zijn oud, gehorig en vochtig en de bewoners zijn 
veelal aangewezen op de bijstand. 

We komen ter plaatse, bellen aan en direct gaat de 
gemeenschappelijke toegangsdeur van het portiek open. We 
horen een vrouwenstem die enigszins paniekerig roept dat we 
snel naar boven moeten komen. Op de derde etage aangekomen, 
zien we een sobere vrouw die ons hoopvol aankijkt en ons vraagt 
snel binnen te komen. Haar zoontje heeft zijn arm gebrand aan 
een kaars. Binnen zien we een knaapje van ongeveer acht jaar op 
de bank zitten. De mouw van zijn overhemdje is opgestroopt en 
hij houdt een natte theedoek tegen zijn onderarm. Het blijkt dat 
zijn moeder hem had gevraagd om vast de kaarsen op de eettafel 
aan te steken. Bij het aansteken van de tweede kaars, was het 
mannetje met zijn mouw tegen de brandende kaars aangekomen, 
waardoor deze vlam vatte en hij nu een brandwondje op zijn 
arm heeft. Gelukkig had zijn moeder er snel een natte theedoek 
omgedaan, zodat de schade beperkt bleef. We bekijken de wond 
en stellen het ventje gerust. Het is meer de schrik. We genieten 
van de warmte in de woning en denken nog even terug aan de 
man met de pijp, die ons buiten liet staan. 

Er staan twee bordjes op de tafel. Het witte tafelkleed is wat 
grauw van kleur en de rest van huiskamer is sober ingericht. 
Deze mensen hebben het niet breed. ‘Twee bordjes maar?’, merk 
ik op en kijk de vrouw aan. ‘Ja, zegt ze, we zijn maar alleen.’ Ik heb 
met de vrouw te doen en besluit het onderwerp op iets anders 
te brengen. Op een wat jovialere toon vraag ik haar wat de pot 
schaft. ‘Kip met frietjes en appelmoes’, zegt ze, ‘We kunnen niet 
anders, meneer.’ ‘Mevrouw’ zeg ik, ‘wat is er nu lekkerder dan kip 
met appelmoes?!’ 

Zonder een reactie te geven, loopt ze naar de keuken om even 
later met twee extra bordjes terug te komen. Op beide bordjes 
ligt een kippenboutje, wat frietjes en een schepje appelmoes. 
‘Alstublieft heren, omdat u zo aardig bent.’ En daar zitten we dan, 
aan tafel in een vreemde woning, met een onbekende vrouw en 
haar zoontje. De sneeuw dwarrelt neer in de straat en op de 
daken in de Oranjeboomstraat. Kip met frietjes en appelmoes 
heeft nog nooit zo lekker gesmaakt als die kerst. 
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De snelste politieauto’s
van de wereld
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Om onze leden nog beter te kunnen informeren heb ik als secretaris  een verzoek geplaatst in de “Attentie van december 2015. Totaal 
hebben 4 personen gereageerd op mijn verzoek. Helaas een lid heeft toch zijn politie mailadres opgegeven. Hier kunnen we niet veel 
mee. Het politie account blokkeert veel berichten. Ik wil mijn verzoek nog een keer herhalen….  Zoals jullie waarschijnlijk weten is 
het district van IPA Nijmegen e.o. een samenwerking aangegaan met de Oostelijke IPA districten. Wij als lid van de IPA Nijmegen e.o. 
kunnen nu ook deelnemen aan de activiteiten van deze districten Arnhem, Graafschap, Zwolle, Twente en Apeldoorn. Om informatie 
over deze activiteiten bij de leden van IPA Nijmegen e.o. te krijgen willen wij gebruik maken van een e-mail adres. Verder krijg je ook 
de maandelijkse Nieuwsbrief van IPA Nederland in je mailbox.

Een ieder die hier belangstelling voor heeft en zijn privé e-mail adres ter beschikking wil stellen aan IPA Nijmegen en IPA Nederland 
kan zich opgeven met een  e-mail berichtje aan nijmegen@ipa-nederland.nl onder vermelding “Geen bezwaar” (dit i.v.m. de Wet op 
de privacy) .

De Secretaris IPA Nijmegen e.o.
Martin van der Putten.

Helaas is de lezing van donderdag 17 november as. georganiseerd door IPA district Nijmegen e.o. in samenwerking met de Politie 
Academie in Apeldoorn door Commissaris Alain Remue, hoofd van de cel Vermiste personen in België niet doorgegaan.
De commissaris had, i.v.m. persoonlijke redenen, zelf afgezegd....
Wij proberen de lezing nu in het voorjaar van 2017 te organiseren. Wanneer er een datum is vastgesteld horen jullie dit zo spoedig 
mogelijk. Hou onze “Attentie” in de gaten.

Het Landelijk Bestuur heeft voor de deelname aan seminars bij het IPA opleidingsinstituut IBZ Gimborn de bestaande regeling 
aangepast. Uiteraard is IBZ Gimborn van deze nieuwe regeling op de hoogte. 

IPA Nederland steunt de seminars van IBZ Gimborn, die, volgens informatie van de Politieacademie, van een zeer hoog niveau zijn. 
Nederlandse IPA-leden die een seminar willen volgen bij IBZ Gimborn, kunnen dit in principe GRATIS doen. Hierbij geldt als 
voorwaarde dat indien een lid van IPA Nederland een seminar wil volgen bij IBZ Gimborn, hij of zij dit vooraf bij het Landelijk 
Bestuur meldt. Als het Landelijk Bestuur hiermee instemt, kan het seminar volledig gratis gevolgd worden voor wat betreft de reis- 
en verblijfskosten. Overige kosten, zoals barkosten, zijn voor eigen rekening. Het Landelijk Bestuur meldt de Nederlandse IPA-leden 
leden aan bij IBZ Gimborn, met de mededing dat zij namens IPA Nederland het gewenste seminar gratis mogen volgen. 

Nederlandse IPA-Leden die zich rechtstreeks aanmelden bij Gimborn, kunnen geen gebruik maken van deze regeling. Met betrekking 
tot het verlenen van buitengewoon verlof e.d. heeft echter het Landelijk Bestuur geen enkele zeggenschap. Het lid zal dit zelf moeten 
regelen bij zijn of haar werkgever.

Niet IPA-leden betalen de gebruikelijke IBZ Gimborn-vergoeding. 
Opgave bij:
Algemeen Penningmeester IPA-Nederland

e-mail: treasurer@ipa-nederland.nl

Districtsnieuws
 Het bestuur vraagt jullie medewerking.

Lezing Alain Remue

Nieuwe vergoedingsregeling IBZ Gimborn
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The IPA Facility is a 2nd floor apartment situated in the city centre of Athens and has been in operation since 1995.  Athens has 
been the centre of Greek civilization for some 4,000 years. The capital of modern Greece, it is still dominated by 5th-century-B.C. 
landmarks, including the Acropolis, a hilltop citadel topped with ancient buildings such as the colonnaded Parthenon temple. But it is 
also a contemporary city, and it is not uncommon for the nightlife hubs of Kolonaki, Psiri and Gazi to stay busy until dawn. 
The self-catering facility has 2 double rooms and one room with 4 beds. In addition, there is a fully equipped kitchen and two shared 
bathrooms. All rooms have air-conditioning, TV, a refrigerator, balcony, and linen is provided. 

Parking is available, either free, in the road in front of the apartment, or guarded at a nominal charge. No pets allowed.  From the 
apartment, you are on the doorstep of various world-renowned sights that provide an insight into the history of Greece and the 
city of Athens, and include sights such as the Acropolis Rock and Museum, the Archaeological Museum, Syntagma Square, Parliament, 
the National Garden, Plaka (the Old City) and many more. Apart from 
strolling around, public transport is available – metro, buses, trams, etc. 

Contact Details & Bookings: 
House Manager: Kyriakos Karkalis 
Address: Omonia Square, 21 Acharnon Street, Athens 
Reservations: Kyriakos Karkalis 
Tel: +30 210-5227330 
Mobile: +30 6972 704253 
Email: karkaliskyr@gmail.com 
Website: http://www.ipa-gr.org 
Prices 2016: 15 € per person per night 

Kyriakos Karkalis, International Relations, IPA Greece

Van vrijdag 14 tot en met maandag 16 oktober stond het Duitse Bocholt in het teken van de jaarlijkse Herbstkirmes. De kermis, net 
over de grens bij Aalten trekt ieder jaar honderdduizenden bezoekers. Niet alleen uit de regio maar ook verder uit Nederland. Jong 
en oud leeft zich uit in talloze kermisattracties en doet zich tegoed aan zoete en hartige lekkernijen. Op vrijdagavond vindt de officiële 
opening plaats door de burgemeester van de stad, die traditiegetrouw het eerste biervat aanslaat.

Wijkagent Henny Dalenoord heeft op vrijdag, zaterdag en zondag, ter ondersteuning van de Duitse collega’s, dienst gedraaid op de 
kermis. Henny: ‘Ook dit jaar was het weer erg druk op de kermis. En er waren niet alleen bezoekers uit de grensstreek. Ik heb ook 
gesproken met mensen uit Brabant, Almere, Utrecht en Rotterdam. De kermis heeft dus een grote uitstraling.’

Zoekgeraakte kinderen en auto’s
Tijdens het dienstverband werd de groep waarmee ik over de kermis liep zeer regelmatig aangesproken door zowel Duitsers als 
Nederlanders. Het gemengde optreden van de Duitse en Nederlandse politie viel goed op.

Nederlandse bezoekers hadden vooral veel vragen over vermiste kinderen, het terug vinden van geparkeerde auto’s en verloren 
goederen. Door hen werd de aanwezigheid van Nederlandse agenten als prettig ervaren.’

Bemiddelen en tolken
‘Op zondag waren al vroeg groepen Nederlandse jongeren op de kermis aanwezig. Bij verschillende horecagelegenheden werd onze 
inzet gevraagd omdat groepen Nederlanders zich lastig of gewelddadig gedroegen. Ik heb daarbij regelmatig kunnen bemiddelen, 
tolken en personalia opgenomen. In ons bijzijn is het nergens tot gewelddadigheden gekomen en overal werkte onze gemengde 
aanwezigheid in positieve zin.’

Succes
‘De aanwezigheid van Nederlandse agenten overdag en ’s-avonds voldeed ook aan de verwachtingen van de Duitse collega’s. 
Ook wat mij betreft was het een succes. Ik heb voor Nederlandse bezoekers van de kermis van betekenis kunnen zijn en ook 
voor de Duitse collega’s als tolk en bemiddelaar op kunnen treden.’

Districtsnieuws IPA Apartment Athens, Athens, Greece 

Nederlandse politie op Duitse kermis 
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Josine (Operationeel Specialist A) uit de Eenheid Oost-
Nederland is het eerste vrouwelijke lid van de lopende 
standaardwacht. Op woensdag 23 maart zal ze voor de 
tweede maal optreden, tijdens de officiële beëdiging 
van de nieuwe korpschef. Maar wat gaat ze precies 
doen?

De standaardwacht, wat houdt dat in?
‘Ik merk dat er maar weinig collega’s zijn die weten wat de 
standaardwacht is. Ik had er zelf ook nog nooit van gehoord, 
totdat ik ervoor gevraagd werd. De standaardwacht zijn de 
collega’s die bij officiële ceremonies de politiestandaard dragen 
en beschermen. Denk aan Prinsjesdag, afscheid en installatie van 
de korpschef en bij de Tuin van Bezinning.’ 

En de standaard?
‘Die heeft van oudsher een tactische waarde. In oorlogstijd werd 
de vaandel in de lucht gestoken na een verovering. Tegenwoordig 
staat de standaard (korter dan een vaandel) symbool voor trouw, 
eenheid en eergevoel. Voor de politie betekent de standaard een 
teken van verbondenheid. Op de eerste plaats met de koning 
als symbool van onze samenleving. De standaard laat ook zien 
dat wij als politie staan voor de waarden van de rechtstaat en 
hechten aan verbinding met de samenleving. In 2009 kreeg de 
KLPD de standaard met het monogram van koningin Beatrix, in 
april vorig jaar kreeg Bouman een nieuwe standaard van koning 
Willem-Alexander.’ 

Hoe groot is de standaardwacht?
‘We treden op met zeven personen: één commandant, vijf 
wachters en één drager. In totaal zijn we met z’n tienen, 

wat wel een beetje krap is. Het is beter wat mensen 
reserve te hebben voor het geval er iemand geblesseerd 
raakt, niet lekker wordt of koffie morst op het speciale 
uniform...’ 

Hoe ben je lid geworden?
‘Ik ben door Hans Robijn gevraagd, een oud-IBT docent van mij. 
Ik kende het amper en ben me erin gaan verdiepen. Tijdens de 
overdracht van de standaard door de koning, vorig jaar april, ben 
ik gaan kijken. Toen zag ik pas wat het betekende en waar het 
voor staat, en was ik verkocht. Ik was mij ervan bewust dat ik 
de eerste vrouw zou zijn en daarmee een bijzondere rol zou 
vervullen. Ook de vrouwen spelen immers een belangrijke 
rol in het politiewerk deze tijd. Dit mag je terugzien in de 
standaardwacht. Het is echt een eer om daar te mogen staan, 
als man maar zeker ook als vrouw. Ik vertegenwoordig daar alle 
vrouwen van de politie; dat vind ik heel bijzonder.’ 

Is het moeilijk?
‘Het ziet er makkelijker uit dan het is. Om het allemaal precies 
tegelijk te doen, is best lastig. Dat vergt oefening. In het begin zaten 
er nog foutjes in, maar hoe vaker we oefenen, hoe strakker het 
wordt. Het lange stilstaan is lastig, want je kunt niet verslappen. 
Zelfs afdwalen met je gedachte is al gevaarlijk, je moet echt 
gefocust zijn. Als tip kreeg ik van de anderen leden af en toe wat 
spieren aan te spannen om de doorbloeding op gang te houden. 
Dat helpt. Als je niks doet en alleen maar stokstijf stilstaat, red 
je het niet.’ 

Wat moet je in huis hebben om lid te worden?
‘Discipline. Als je dat niet hebt, pas je er niet tussen. Als team 
zijn we heel erg op elkaar ingesteld. Alles wordt tot in de 
kleinste details getraind. Het is belangrijk dat je allemaal exact 
tegelijkertijd dezelfde handelingen uitvoert zodat het er mooi 
strak uit ziet. Daarnaast vind ik dat je het een eer moet vinden 
om onderdeel te zijn van de standaardwacht. Dit straal je later 
namelijk ook uit.’ 

Oefenen jullie vaak?
‘Vier keer per jaar hebben we een trainingsdag en doen we niets 
anders dan oefenen, oefenen en oefenen.’ 

Wat heb je aan op zo’n dag?
‘Ons uniform is net iets anders dan het gewone ceremoniële 
tenue; er is een speciale kleermaker (Robert van de Wateren) die 
het voor ons op maat maakt. We dragen een riem om ons middel, 
de broek en het jasje zijn anders en we hebben lakschoenen 
aan. Elk knoopje moet goed zitten, dat wordt iedere keer ook 
gecontroleerd.’ 

Ben je zenuwachtig voor de 23ste?
‘Nee hoor. Misschien voel ik op het moment van de ceremonie 
een gezonde spanning, maar dat hoort erbij. Ik vind het leuk om 
het te mogen doen en ben er trots op.’

Josine eerste vrouwelijke lopende standaardwachter

Politie Nieuws
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Al snel was de eerste aflevering van de nieuwe tv-serie 
Flikken Rotterdam, in januari was de serie op tv, valt zo’n 
typische krachtterm uit de grootste havenstad van Nederland:  
‘Teringzooi!’. De kijker weet direct waar-ie is. ‘Ik was bang dat 
het misschien op Flikken Maastricht zou lijken, maar dat bleek 
totaal niet het geval.’
Collega Erik van Korpsmedia (Politiedienstencentrum) kun je 
met recht een Flikken-kenner noemen. Niet zozeer als tv-kijker, 
hoewel hij alle afleveringen van ‘Flikken’ volgt, maar meer als 
bijwoner. Sinds de start van Flikken Maastricht in 2007 begeleidt 
Erik namens de politie de opnames. Hij zorgt er voor dat de 
kleding er goed uitziet, dat het  ‘plaatje’ zo realistisch mogelijk is. 
En dat de filmcrews hun werk kunnen doen. 

Veel kijkers
Op 8 januari start een nieuwe politieserie vanuit Rotterdam, 
met een seizoen van tien afleveringen. Als de kijker de serie kan 
waarderen, is het de bedoeling dat Flikken Rotterdam net als 
het zeer succesvolle Flikken Maastricht meerdere jaren op tv te 
zien is. Erik: ‘Flikken Maastricht trekt zelfs in de herhaling nog 1,2 
miljoen kijkers. Op de eerste avond is dat ruim twee miljoen. Dat 
zijn enorme aantallen in de tv-wereld.’ 

Flikken Maastricht gaat in elk geval nog twee jaar door. Volgens 
de omroep Avro/Tros, maar ook volgens Erik, kunnen de series 
goed naast elkaar bestaan. ‘Het lijkt echt niet op elkaar. Dat 
bourgondische, romantische van Flikken Maastricht zie je in 
Flikken Rotterdam niet terug. In Rotterdam gaat het allemaal wat 
harder, rauwer, stadser. De steden hebben ook een hele andere 
filmische uitstraling, zoals dat heet.’ 

En er zijn andere acteurs. Waar Victor Reinier (regisseur bij 
Flikken Rotterdam) en Angela Schijf de hoofdrollen in Flikken 
Maastricht vertolken, doen (onder andere) Cees Geel en 
Maryam Hassouni dat in Rotterdam. Voor collega Erik is de klus 
in Rotterdam lichter dan in Maastricht, waar hij als Limburger al 
goed de weg kende vóór de tv-serie. ‘Maar in Rotterdam regelen 
enkele collega’s de meeste politiezaken.’ 

Scripts bekijken
Die collega’s, Cor, Raymond en de reeds gepensioneerde Jan 
zijn hard nodig ook. Al was het voor alle aparte gemeentelijke 
diensten waarmee wordt samengewerkt. Cor: ‘Raymond, Jan en 
ik vormen de redactieraad. We bekijken de scripts op inhoud 
geven commentaar en advies. Raymond geeft vooral advies op 

de set en dan op recherchescènes. Zelf probeer ik vooral af 
te stemmen met de gemeentelijke 

diensten over vergunningen en regel ik kwaliteitsgroepen en 
collega’s die niet via castingsbureaus zijn te regelen.’ 

Volgens Cor heeft Rotterdam al bewezen dat de stad de serie een 
warm hart toedraagt. ‘Anders was het ook niet mogelijk geweest 
om de Erasmusburg op de middag voor de bekerwedstrijd 
Feyenoord-Ajax anderhalf uur dicht te gooien. Want dat is 
toch maar even gelukt. Onze burgemeester, Ahmed Aboutaleb, 
steunde de komst van Flikken Rotterdam vooraf heel sterk. Dat 
heeft natuurlijk ook geholpen.’ 

Erik en Cor zien hun werk vooral aan de zijkant van de 
filmcrew. Cor: ‘We adviseren soms een beetje op de inhoud, 
dat het politiewerk er geloofwaardig uitziet en we zorgen er 
voor dat alles loopt, ook qua vergunningen.’ In elk geval is het 
ander werk dan dat van een agent, weet Cor, ‘maar ik deed veel 
evenementen bij de politie. Een klein beetje was ik al aan dit 
soort organisatorische toestanden gewend.’ 

De serie is spannend, maar of het politiewerk echt realistisch 
wordt neergezet, zal menig collega betwijfelen. ‘Al te echt kan 
het nou ook weer niet,’ zegt Erik lachend. ‘Een serie waar 
rechercheurs het grootste deel van de dag achter een computer 
zitten uit te zoeken, zoals in werkelijkheid vaak het geval is, wordt 
niet bekeken. Het moet wel een beetje interessant blijven. Ach, 
ik kijk zelf als burger, niet als politieman. Dan geniet ik en hoef ik 
niet zo nodig te bedenken of het wel realistisch is.’

Rotterdamse daadkracht rond ‘Flikken’
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Onderstaande foto’s tonen een impressie van een reis welke werd georganiseerd door de 
Personeelsvereniging Maas en Waal in samenwerking met het IPA district Nijmegen e.o.. 
De getoonde foto’s zijn gemaakt door Henk Baron tijdens de reis naar Thüringen in 2012

Impressie winterreis
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Het was een wereldprimeur. Afgelopen vrijdag toonde Hunter, 
een speciaal getrainde arend, hoe zij vijandelijke drones uit 
de lucht kan plukken. Een bijzonder initiatief van de politie en 
‘roofvogelbedrijf ’ Guard From Above. Het gepiep van de jonge 
roofvogel is in de verte al te horen. De spanning in de manegehal 
is voelbaar, zou Hunter dadelijk gaan doen wat er van haar 
verwacht wordt? Ze is gewend om buiten te vliegen, maar vandaag 
waait het met windkracht zes te hard om een drone te mogen 
laten vliegen. Zou Hunter de ‘truc’ binnen in deze manegehal 
ook kunnen? Fotografen en cameraploegen staan klaar om deze 
unieke demonstratie vast te leggen.

Rakelings
Zodra Hunter in de verte de drone in het vizier krijgt, begint ze 
nog luider te piepen. De drone stijgt op, wint hoogte en Hunter 
twijfelt geen moment. Ze spreidt haar enorme vleugels en zoeft 
naar haar prooi. In een fractie van een seconde is ze bij de drone, 
gooit haar klauwen uit en pakt het ding van bovenaf. Dan maakt 
ze plotseling een bocht naar links en scheert rakelings over de 
hoofden van de toeschouwers de manegebak in, om luid krijsend 
in een hoek te duiken, bovenop haar prooi. Onder luid protest 
wordt de drone even later uit haar klauwen bevrijd. De beloning, 
een stukje vlees, verdwijnt in één slik achter in haar keel. 

Vangnet
Het uitschakelen van drones is iets waar de politie al langer mee 
bezig is, maar het idee om hier roofvogels voor in te zetten is 
echter een wereldprimeur van ‘roofvogelbedrijf ’ Guard From 
Above (GFA) en de Nederlandse politie. ‘Als politie moeten we 
kunnen ingrijpen als mensen met een drone vliegen op plekken 
waar dat gevaar oplevert. En daar hebben we middelen voor 
nodig’, zegt Mark, innovatiemanager van de Landelijke Eenheid. ‘Ja, 
je kunt ook op zoek gaan naar de piloot van de drone, maar die kan 
wel eens lastig te vinden zijn. Je wilt daarom ook de mogelijkheid 
hebben het ding zelf aan te vallen en uit de lucht te halen.’ Dat 
kan met elektronica, of eventueel met een vangnet, maar dus ook 
met een roofvogel. Het idee bestaat al wat langer, zowel bij GFA 
als bij de politie. Mark: ‘Vanuit de innovatieportefeuille kijken we 
graag of de biologie oplossingen heeft voor problemen waar we 
mee te maken krijgen.’ 

Apporteren
Maar hoe leer je een vogel om een drone te ‘apporteren’? ‘Het is 
een kwestie van het conditioneren van een vogel’, zegt oprichter 
Sjoerd van GFA. ‘Van nature jaagt een roofvogel al en het is aan 
de trainer om te zorgen dat zij de drone als prooi gaat zien. Dat 
doen we bijvoorbeeld door middel van beloning.’ 
Het ziet er voor de vogel gevaarlijk uit, zo met de klauwen 

vlakbij de propellers. Maar volgens Sjoerd valt dat reuze mee. 
‘De klauwen van een roofvogel hebben schubben, dat is hun 
natuurlijke bescherming tegen beten van prooidieren. TNO 
is gevraagd om onderzoek te doen naar de impact van de 
propellors op de klauwen van de vogel. Daarnaast kijken ze of 
het nodig is om extra beschermingsmaatregelen te treffen. Tot 
nu toe hebben de vogels er geen enkele last van.’ Sterker nog, 
het zijn vooral de drones die het moeten ontgelden. ‘We hebben 
inmiddels inderdaad al flink wat drones versleten’, lacht Sjoerd. 

Evenement
Mark kan zich verschillende situaties indenken waarin een 
roofvogel ingezet kan worden. ‘Je kan je voorstellen dat mensen 
mooie beelden willen maken van een evenement en een drone 
boven de menigte laten vliegen. Als de drone dan uit de lucht valt 
kan dat gevaar opleveren voor de mensen.’ Dat is ook waarom 
het uit de lucht schieten van een drone, wat an sich al bijzonder 
moeilijk is, geen optie is. Het inzetten van een roofvogel is in zo’n 
geval niet gevaarlijk, zegt Mark. ‘Je ziet dat de vogel de drone pakt 
en meeneemt naar een veilig gebied, een plek waar zij geen last 
heeft van andere vogels of van mensen. Daar maken we gebruik 
van in dit project.’ 

Rode lampjes
Hoe realistisch is het dat we de arend daadwerkelijk gaan 
inzetten? ‘Het is een innovatieproject en dat is nog niet af. 
Over een paar maanden kunnen we zeggen of we het echt gaan 
gebruiken. Maar als je me in mijn hart kijkt dan ben ik er zeer 
positief over’, aldus Mark. 

In de manegehal mag Hunter haar kunsten nog een keer tonen. 
Ook ditmaal haalt ze de drone in één ruk uit de lucht om hem 
keurig achter in de manege naar de grond te brengen. Ze spreidt 
haar vleugels en gaat op haar prooi zitten. Onder haar vleugels 
knipperen twee rode lampjes.

Het bestuur vraagt jullie medewerking.Politie Nieuws

De roofvogel ziet een drone als prooi
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Zondag 6 november jl was weer de jaarlijkse jubilarissen huldiging in Sporthal ‘De Heuvel’, in Druten. 
Van de 11 jubilarissen waren er 6 op de uitnodiging ingegaan en naar ‘De Heuvel’gekomen.  5 jubilarissen kregen de speld opgespeld 
door onze voorzitter Jan Eijkemans. Eveneens werd door Jan de bijbehorende oorkonde uitgereikt. Omdat Jan zelf ook jubilaris was 
is het landelijk bestuurslid John  Korsel ingevlogen. John speldde de speld bij Jan op en reikte hem ook de oorkonde uit.
Met ruim 25 personen was het toch erg gezellig. Er werd weer erg veel (bij) gepraat. 
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Het was weer een prachtige dag, zaterdag 8 oktober j.l. Heel 
veel zon en zeker een aangename temperatuur. Een mooie 
dag om iets te bezoeken en een wandeling te maken. Laat er 
nu uitgerekend deze dag een bezoek aan kasteel Hernen 
georganiseerd worden door IPA Nijmegen. Samen met andere 
werden wij op het kasteel ontvangen door medewerkers van de 
Gelderse kastelen. Zij voorzagen ons van een heerlijke kop koffie 
of thee en daarbij natuurlijk een lekker stukje, traditioneel in een 
takkenbosoven gebakken, appelgebak. Hierna werd door onze 
gids, Aletta Berendse, eerst uitleg gegeven over het ontstaan van 
het kasteel.

Een stukje geschiedenis
Waarschijnlijk is kasteel Hernen ontstaan rond 1350 en 
bestond toen alleen uit een donjon (woontoren), die in de 18e 
eeuw is ingestort. In de loop der tijd is er veel aan het kasteel 
bijgebouwd, waarbij uiteindelijk de binnenplaats grotendeels 
werd volgebouwd. Hoewel kastelen dienden als woonplaats voor 
de kasteelheer en zijn familie bood het tevens bescherming voor 
de mensen die er buiten woonden en bij onrust of oorlog daar 
een veilig heenkomen hadden. Dat gold zeker voor de mensen 
die in dienst waren van de kasteelheer. Kasteel Hernen wordt 
echter sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook nooit 
belegerd geworden. Dit in tegenstelling tot andere kastelen in 
de omgeving, zoals kasteel Batenburg en Ravenstein. Omdat dit 
niet gebeurd is, is het kasteel goed bewaard gebleven. Aan de 
buitenkant van kasteel Hernen kun je nog zien dat de eerste 
toegangspoort op een andere plaats was gesitueerd als de huidige 
poort. Daarnaast beschikt het kasteel, als enige in Nederland, 
over overdekte weergangen. Meestal bestaat een weergang uit 

kantelen. Dit is ook bij kasteel Hernen zo, maar je ziet het niet 
aan de buitenzijde, omdat het dak tot over de weergang reikt. 
Ook de muren van het kasteel zijn soms metersdik, met aan 
de binnenzijde uitsparingen. Ook in de tijd dat het gebouwd 
werd waren de stenen al duur. Door uitsparingen te maken kon 
men dus geld en materiaal besparen. Degene die het kasteel 
wilde innemen kon aan de buitenklant toch niet zien waar deze 
‘zwakkere’ muren zaten. 

Het leven op een kasteel was ook niet altijd een pretje. Zeker 
niet in de koude jaargetijden en het onderhoud vergt ook het 
nodige geld. In 1883 werd het kasteel gekocht door de familie 
Den Tex, die vervolgens op het kasteel gingen wonen. Nadat deze 
waren overleden en het onderhoud erg op de erfgenamen drukte, 
schonk een dochter het kasteel in april 1940 aan de Stichting 
Vrienden der Geldersche Kasteelen. Het was de wens van de 
laatste eigenaar om het kasteel als monument in de toekomst 
te behouden. De stichting werd hiervoor speciaal opgericht. De 
stichting bezit, naast kasteel Hernen, nog zes anderen kastelen 
in Gelderland. 

Het bezoek
Na deze uitleg gingen we verder het kasteel in waarbij Aletta 
enthousiastmerend tekst en uitleg gaf over de verschillende 
ruimten, zoals de ridderzaal, de weergang, de latrine, de slaapkamer 
en natuurlijk ook de kelders. In een van de kelders was natuurlijk 
ook de kerker, waar de gestraften hun vonnis konden uitzitten. 
Daarnaast was de keuken ook in de kelder met daarbij natuurlijk 
ook een oven uit circa 1840. Een soortgelijke takkenbosoven vind 
je nog in het bezoekerscentrum van de ‘Heerlijckheid Leur’.

Kasteel Hernen en omgeving
Door Jan Eijkemans Foto’s: Henk Baron
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In september 2009 werd door archeoloog Laurens Flokstra en 
historicus Wim Kattenberg uit Wijchen westelijk aan het riviertje 
‘De Elst’ de restanten van een mottekasteel ontdekt. Bij toeval 
werd door Flokstra een cirkelvormige structuur ontdekt op een 
oude luchtfoto van de Royal Air Force waarna zij middels een 
bodemradar een aantal proefboringen deden. Zij ontdekten de 
gracht waarin scherven uit de 12e en 13e eeuw werden gevonden. 
Uit vondsten van het middenterrein blijkt dat hier ooit een motte 
stond welke hier in het begin van de 12e eeuw moet hebben 
gestaan. Een mottekasteel is een hoogmiddeleeuws burchttype 
dat meestal in hout werd opgetrokken. Het hoofdkenmerk was 
dat het stond op een motte, een kunstmatig aangelegde aarden 
heuvel. Het mottekasteel zelf bestond veelal uit een torenvormig 
gebouw. Heden ten dage resteert vaak slechts de heuvel.

Even ontspannen
Na het kasteel uitgebreid te hebben bezocht was het tijd voor 
een heerlijke, zelf meegenomen, picknic in de tuin van het kasteel. 
In de stralende zon kon ieder zijn maaltijd en drankje nuttigen. 
Hierna zouden we in de omgeving een wandeling maken, hetgeen 
met dit fantastische weer een genot was. 
De wandeling
Voor de wandeling zijn we vertrokken naar de Hernense 
molen in het oostelijke deel van Hernen in een schitterend 
stuk natuurgebied. Deze molen is een zogenaamde stenen 
beltkorenmolen en was voor bezoekers geopend. Door de 
aanwezige vrijwilliger, een oud molenaar, werd tekst en uitleg 
gegeven over de bouw en de werking van een molen. Het is dan 
ook geweldig om te zien dat men in vroegere tijden met vernuft 
een dergelijke technische installatie kon maken. De molen is 
tevens in het bezit van het Geldersch Landschap en Kasteelen. Er 
wordt echter geen meel meer gemalen voor de consumptie. Dit 
vergt namelijk veel investeringen om te voldoen aan de huidige 
hygiënische eisen. Omdat er weinig wind was, prettig voor ons 
maar niet voor de molenaar, waren de wieken voorzien van zeilen 
om meer wind te vangen. Gevraagd door Els of het zwaar werk 

was om de zeilen in te halen mocht ze samen met de molenaar 
deze inhalen, door ze op een speciale manier op te rollen.
Na dit bezoek zijn we al wandelend het natuurgebied ingetrokken, 
waar de herfstkleuren al langzaam zichtbaar werden. In het bos 
vinden we vooral eikenhakhout en grove den. Er is ook grasland, 
een heideterrein en het Hernense Meer met een rijk waterleven. 
In het Hernense bos is bijzondere flora en fauna te vinden. Er 
liggen enkele bewoonde dassenburchten. Het Hernense Meer is 
rijk aan vis. In de hogere bosgedeelten liggen mierenhopen van 
de rode bosmier. De steenuil broedt in de holle bomen en de 
watersnip in de natte graslanden in het gebied.

En dan … uitrusten en afscheid nemen
Na de wandeling in de heerlijke zon zijn we naar de ‘Heerlijckheid 
Leur’ vertrokken waar we in de plaatselijke horeca, de ‘Leursehof’, 
nog hebben genoten van de heerlijke koffie en/of thee met lekker 
gebak. Terugkijkend hebben we een voortreffelijk mooie dag 
gehad waar alle deelnemers van hebben genoten
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Zelf noemt hij het een old 
cold case: de Culemborgse 
roofmoord van 1923. Arjan 
Pothuizen (AVIM-collega 
uit Nijmegen) probeert 
met een burgerinitiatief 
het misdrijf op te lossen. 
‘Nu, jaren later is er zicht 
op een van de mogelijke 
moordenaars.’ Achter de 
Culemborgse dijk aan de 
Lek stond jarenlang een 
boerderij die de sinistere 
bijnaam De Moordhoeve 
had. De oorsprong hiervan 
ligt in 1923; zondag 23 

december om precies te zijn. Dit is de dag dat de bejaarde 
broer en zus Thomas en Gerrigje van Wiggen in hun boerderij 
op brute wijze werden gedood. ‘Ik was altijd al geïnteresseerd 
in onopgeloste zaken; ze hebben iets mysterieus. Deze zaak 
sprak mij bijzonder aan, omdat ik een Culemborger ben en een 
afstammeling – via mijn moeders kant – van de slachtoffers’, 
vertelt Arjan. Hij stortte zich in 2013 op de moord en kreeg al 
snel hulp van Manette Zeelenberg en de man die hij de Stofzuiger 
noemt. ‘Die man is zo goed met internet en social media; hij trekt 
het helemaal leeg en dat levert bijzonder interessante informatie 
op. En nee, hij wil niet met naam en toenaam bekend worden.’

Inbraken
De Van Wiggens blijken wantrouwige mensen, die het ongeluk 
over zich af riepen door te pochen over hun vermogen. Het was 
een publiek geheim dat ze goed in de slappe was zaten. Hun geld 
zetten ze niet op de bank, maar bewaarden ze thuis. Arjan: ‘1923 
was een crisistijd. Mensen hadden weinig te verteren. Daarom 
was het voor bepaalde mensen interessant om de Van Wiggens 
te bezoeken.’ Er werd drie keer ingebroken in de boerderij. De 
eerste keer werd 800 gulden buitgemaakt, de tweede poging 
mislukte. Bij de derde keer verloren de broer en zus hun 
vermogen van 20.000 gulden én hun leven.

Spiesen en bloedspetters
‘Gerrigje werd op 24 december gevonden bij de koeienstal, 
badend in het bloed. Met haar laatste adem vertelde ze dat 
er twee daders waren. Eén van hen spieste haar met een riek. 
Thomas werd in de keuken doodgeslagen. ‘Dat ging met enorm 
veel geweld gepaard, want de bloedspetters zaten op het plafond. 
De misdaad bleef jarenlang onopgelost, maar nu zitten we dichtbij 
de oplossing; dat voelen we.’

Slager van Ophemert
Het zoekwerk van onze Arjan, Manette en de Stofzuiger leverde 
een verdachte op die in de jaren twintig in geen enkel politieverslag 
naar voren kwam; Mannus Vermeulen, ook bekend als de Slager 
van Ophemert. ‘Hij deed alles voor geld, was nietsontziend en 

greep snel naar geweld. Zijn bijnaam kreeg hij toen hij 
tijdens de Tweede Wereldoorlog betrapt werd met 

een in vieren gehakte koe, die niet van hem was. Hij 
had het dier geslacht in een weiland. Wij kwamen 
hem op het spoor door een tip  na een uitzending 

van Omroep Gelderland, die aandacht aan onze 

speurtocht besteedde.’ 
Stropers
Een man uit Ophemert liep al jaren rond met de informatie die 
zijn moeder op haar sterfbed aan hem toevertrouwde. Twee 
stropers hadden haar verteld dat zij in de nacht van 23 op 24 
december 1923 Mannus zagen lopen, komende uit de richting 
van de Culemborgse boerderij. De “slager” zag de verstopte 
stropers niet. Arjan: ‘Ook was gezien dat die nacht twee mannen 
hun handen wasten in het water van de Lange Dreef. Dit is in de 
buurt van de hoeve. Drie dagen voor de moord werd Pikkie van 
Vuuren – net als Mannus gespuis – gezien bij de boerderij van de 
Van Wiggens. Hij was met een man die veel op Mannus leek. Een 
van onze vragen was: hoe wisten de rovers waar hun slachtoffers 
het geld bewaarden?’

“Foute” rechercheur
In het onderzoek komt plots de rol van de politie naar voren, 
mogelijk een dubieuze rol. Rechercheur Frederik Haveman was 
aan lager wal geraakt. Hij deed van alles wat God verbood, maar 
zijn vriend en commissaris Joël Blok hield hem de hand boven 
het hoofd. ‘In een stadje als Culemborg kent iedereen elkaar. 
Haveman woonde bijvoorbeeld naast de beruchte familie Collé, 
die dringend om geld verlegen zat. ‘Hij ging met hen om, net als 
met de Van Wiggens die alleen de politie vertrouwden en op de 
hoeve toelieten. Haveman wist met een list te achterhalen dat 
Thomas en Gerrigje hun geldkist in een slaapkamer bewaarden. 
Mogelijk vertelde hij dit aan Collé. De hypothese is dat Collé 
vervolgens twee mensen – onder wie Mannus – inschakelde 
voor de beroving. Pikkie woonde overigens in dezelfde straat 
als Haveman en Collé.’ In de jaren twintig werden twee andere 
mannen gearresteerd en veroordeeld. In hoger beroep sprak het 
Arnhemse gerechtshof hen vrij.

Rijkdom
Arjan vindt het vreemd dat de relatief arme fruitboer Mannus 
ineens geld had. ‘Vijf jaar na de moord laat hij een gloednieuwe 
boerderij bouwen en koopt hij goed vee en een auto, een luxe 
die in crisistijd alleen voor een notabele als de burgemeester 
was weggelegd. De Collé’s op hun beurt openden verschillende 
meubelfabrieken. Heel bijzonder.’  Bijzonder is ook dat Mannus 
op latere leeftijd manische buien kreeg. ‘Volgens een tipgever ging 
hij dan raaskallen en schreeuwde hij ineens over de Culemborgse 
moord. Zijn vrouw stuurde dan eventueel bezoek weg en sloot 
Mannus op totdat de bui voorbij was.’

‘Niets zeggen’
De moord ligt alweer 93 jaar achter ons; Mannus verruilde in 
1971 het tijdelijke voor het eeuwige. Wie de gruweldaad ook op 
zijn geweten heeft; er wordt niemand meer voor berecht. ‘Of we 
het echt gaan oplossen?’ verzucht de AVIM-collega. ‘We hebben 
nog een paar lijntjes naar mensen van betrokken families. Maar 
dan heb je het vaak over getuigen die de pensioengerechtigde 
leeftijd al ruim zijn gepasseerd. Toch merk je dat het geheim bij 
mensen wringt. Zo probeerden we een 98-jarig familielid van 
Mannus te spreken, maar over de telefoon hoorden we op de 
achtergrond zijn vrouw roepen: ‘Niets zeggen!’ Tja… maar uit 
historisch oogpunt ouden wij deze moord graag oplossen.’ Op 
de site www.oogopculemborg.nl wordt regelmatig een update 
over het onderzoek gegeven.

Moordenaar na 93 jaar mogelijk gevonden
Onderzoek en tekst: Arjan Pothuizen Foto ; Internet
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Een hond die met zijn vier poten op een steile ladder klimt… dat 
zie je niet vaak. Het gaat compleet tegen de natuur in. Maar tijdens 
het internationale hondenevenement bij de Landelijke Eenheid 
en de Koninklijke Marechaussee gebeurt het wel: in compleet 
vertrouwen nemen politiehonden ladders en kruipen ze met 
camera’s naar plekken waar hun bazen niet kunnen komen.
Iedereen die er iets toe doet in de wereld van de K-9 police 
heeft zich tussen 12 tot 15 september verzameld in Soesterberg 
voor de ‘Advanced Bio Robotics international workshop’. De 
deelnemers werken bij politie of defensie en komen uit Europa, 
de VS, Australië en Hongkong. Nederland is dit jaar gastheer 
van het jaarlijks terugkerend evenement, de organisatie is 
in handen van de Landelijke Eenheid en de Brigade Speciale 
Beveiligingsopdrachten (BSB) van de KMar.

Kennis uitwisselen
De eregasten zijn 50 viervoeters: aanvalshonden van diverse 
nationale SWAT-teams en camera- en detectiehonden. In 
spectaculaire demonstraties laten ze zien wat ze kunnen. 
Hun eigenaren praten bij over trainingsmethodes, tactieken, 
dierenwelzijn en technische apparatuur. ‘Doel van de week 
is kennis uitwisselen, bij elkaar in de keuken kijken’, vertelt 
organisator en hondentrainer Simon van de afdeling Dienst 
Landelijke Operationele Samenwerking, Afgeschermde Operatie 
van de LE. 

Dieren en techniek
Onder ‘bio robotica’ verstaan Simon en zijn hondencollega’s de 
samenwerking tussen dieren en techniek. ‘Denk bij robotica aan 
sensoren en robots. Wij gebruiken honden – net zoals robots – 
als een platform om apparatuur ergens naartoe te brengen. Maar 
een hond kan veel gavere dingen doen dan een robot: ze zijn 
sneller en denken mee.’ 

Chopper
Camerahond Chopper (5) is een mooi voorbeeld van bio 
robotica. Bewapend met camera en microfoon wordt hij wordt 
ingezet op plekken waar mensen niet kunnen of willen komen. 
‘Hij werkt als de vooruitgeschoven ogen en oren van teams als 
het AT’, omschrijft zijn baas. ‘Wij kijken en luisteren real time met 
de hond mee.’ 

Groot beeldscherm
Tijdens de demo duikt Chopper een loods in waar mogelijk een 
terrorist met een bomgordel zit. Het publiek buiten kijkt live met 
hem mee op een groot beeldscherm. De trainer stuurt zijn hond 
met zachte commando’s door het gebouw, Chopper hoort hem 
via een porto om zijn nek. ‘Links, rechts, wachten’. Chopper doet 
het kwispelend en zonder aarzeling. ‘Voor hem is het een spel’, 
zegt zijn baas. ‘Hij werkt om beloond te worden. De ene keer 
krijgt hij een koekje, de andere keer spelen we met de bal.’ 

Spelenderwijs
Het toverwoord bij het trainen van honden als Chopper is 
‘operante conditionering’: dieren iets leren door ze een beloning 
in het vooruitzicht te stellen in plaats van de klassieke methode 
van straffen te gebruiken. Hondentrainer en organisator Matthijs 
van de BSB legt het verschil uit: ‘Je kunt honden op een ladder 
laten klimmen door ze erop te schoppen maar dan gaan ze alleen 
die ene keer op die ene ladder. Als je ze spelenderwijs op de 
ladder helpt en ze daarvoor beloont, zullen ze op elke ladder 
klimmen. Omdat ze weten: dat levert iets op.’ 

Kippencursus
Niet alleen de honden moeten in deze werkwijze getraind 
worden, ook de trainers. Daarom stuurt Simon zijn kandidaten 
eerst op ‘kippencursus’, vertelt hij. Ze moeten leren hoe ze een 
kip (een dier met hersenen zo groot als een pinknagel) zelfstandig 
door een complex parcours kunnen laten lopen. Niet door ze te 
lokken met graan, maar door de dieren te motiveren. 

Beloning
Met een filmpje van de laatste cursus demonstreert Simon dat het 
kan: onder toeziend oog van hun trainer hobbelen kippen braaf 
door een buis, slalommen ze tussen paaltjes, klimmen ze over een 
bruggetje. Bizar. Hoe je een simpele kip zo ver krijgt? ‘Een kwestie 
van gevoel voor timing en veel doorzettingsvermogen. De truc is 
om de kip op het juiste moment te belonen voor een actie. Dan 
weten ze, dit gedrag loont. Bij honden werkt het precies zo: z e 
weten dat er een beloning wacht aan het einde van het 
parcours.’

Politiehond Chopper laat zien wat bio robotica is
Bron: Korpsmedia
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Zoals aangekondigd in onze Attentie werd op zaterdag 10 
september 2016 de motortoertocht gereden. Door ons lid 
Jan Eker was een rit gemaakt op de computer en we waren bij 
hem uitgenodigd voor een bakkie troost, waarna we zouden 
vertrekken. 

De belangstelling was niet enorm, naast Jan en ondergetekende 
hadden er zich 1 IPA leden opgegeven om mee te rijden. Ons oud 
lid en ex politieman Meine Pot zou ook nu weer van de partij 
zijn. Zo hadden we dus al 4 rijders. Jan heeft nog een buurman 
meegevraagd en zo hadden we een ploeggie van 5. 

Om 09.30 uur verzamelen, zoals gezegd bij Jan. Na een bakkie 
koffie en wat bijpraten zijn we om 10.00 uur vertrokken. Jan had 
een mooie rit uitgezet en ook voor prachtig weer gezorgd. Via 
allerlei binnenwegen en weggetjes en mooie stukken dijk ging 
het richting Maasbommel en via Heerenwaarden gingen we naar 
Hedel. We hebben een stukje via de autosnelweg gereden om 
onder Den Bosch uit te komen. Vervolgens weer via prachtige 
wegen richting Boxtel. Net voor Boxtel hebben we pauze 
gehouden met een beetje koffie of iets anders en hebben we wat 
gegeten. 

Hierna zijn we via Boxtel en Schijndel richting Veghel gereden om 
weer via binnenwegen in Uden uit te komen. Daarvandaan Via 
Volkel naar Langenboom. 

Zoals gebruikelijk wilden we ook deze toertocht weer afsluiten 

met een beetje cultuur snuiven. We hadden dit keer daarvoor 
uitgekozen het politiemuseum van Henk Baron in Langenboom. 
We waren geweldig mooi op tijd en Henk kwam ons al 
verwelkomen. En zoals gebruikelijk maakte hij ook de foto welke 
hierbij geplaatst is. 

Het museum van Henk Baron is gevestigd in de gebouwen van 
het Museum voor Nostalgie en Techniek, de verzamelingen van 
Wim van Schayik. Bij een kop koffie ( alweer ) heette Wim van 
Schayik ons en een groep andere gasten welkom en gaf hij uitleg. 
Daarna ging de andere groep met een gids door het museum 
en Henk nam ons mee naar zijn enorme collectie. Nadat hij 
ons over zijn verzameling had verteld was er voor ons ook nog 
gelegenheid om van de rest van het museum een en ander te 
bekijken. Ongekend wat er in de loop der jaren daar is verzameld 
en ten toon gesteld. Prachtig, prachtig, prachtig. 

We hebben na afloop nog een glaasje fris gedronken en daarna 
afscheid genomen van Henk en Wim. 

Dan nog even het volgende: Volgend jaar zou er weer een 
motorweekeind georganiseerd gaan worden. Ik zou nu al vast 
willen weten of daar wel weer belangstelling voor is. Dus 
mensen/motorrijders als we dit moeten gaan doen, geef je alvast 
op. Alleen als er voldoende opgaven komen gaan we ermee aan 
de slag. 

Jan bedankt voor de mooie rit en de gastvrijheid.  
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Agenda
Zondag 8

januari 2017

Nieuwjaarsreceptie
Deze wordt gehouden in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten. Aanvang 11.00 uur.

Alle leden van IPA Nijmegen e.o. zijn welkom om 20.00 uur in Sporthal ‘De Heuvel, Heuvel 40, 6651 
DE Druten.
De stukken aangaande deze vergadering worden gepubliceerd in de ‘Attentie’. 

ExCops, de vereniging voor oud-politieambtenaren in de Eenheid Oost-Brabant, krijgt op dinsdag 17 
januari 2017 niemand minder dan Dries van Agt op bezoek. De oud-premier komt op uitnodiging 
van ExCops een lezing geven over (inter)nationale politiek en uiteraard over zijn contacten met 
politiemensen tijdens zijn premierschap. Hij geeft graag gevolg aan de uitnodiging, gezien zijn reactie: 
‘Ik verheug me erop om de oudere knakkers van de politie te ontmoeten, vooral diegenen die destijds 
mijn lijf en goed hebben bewaakt…”
Dries van Agt geeft zijn voordracht op dinsdagmiddag 17 januari 2017 in de Kruisherenkapel in Uden. 
Aanvang 14.00 uur. Ook IPA-leden zijn welkom, vergezeld van een introducé.
 
U kunt zich aanmelden bij de bestuurssecretaris van ExCops:
Gerda Preusting (met vermelding van het aantal personen)
communicatie@excops.nl of tel. 06 5384 7430

Deze inloop wordt gehouden in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten. Aanvang 11.00 uur.

Tweede Paasdag gaan we weer Paaseieren zoeken met onze kinderen /kleinkinderen. Deze activiteit 
wordt ook gehouden in Sporthal ‘De Heuvel’, Heuvel 40, 6651 DE Druten.

Het wordt smullen voor de liefhebbers van klassieke auto’s tijdens het bezoek aan Metropole Druten, 
het oldtimermuseum met de collectie van ondernemer Frans van Haren. 
De deftige automobielen en vrachtwagens - zo’n 150 exemplaren - staan op de eerste verdieping van 
het voormalige Trio Woonplaza in Druten. 

Op deze 2de donderdag van juni gaat een afvaardiging van IPA Nijmegen e.o. naar de herdenking van 
gevallen collega’s in de Tuin van Bezinning te Warnsveld.

Dinsdag 21 

maart 2017

Dinsdag 17 

januari 2017

Zondag 2 

april 2017

Maandag 17 

april 2017

Mei 2017

Donderdag 8 

Juni 2017

Districtsledenvergadering

Voordrach Dries van Agt

1ste IPA Nijmegen e.o. Inloopdag 2017

Paaseieren zoeken

Bezoek aan het oldtimermuseum

Bezoek aan Tuin van Bezinning
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18 t/m 21 juli 

2017
101ste 4-Daagse 
IPA Nijmegen e.o. heeft bemoeienissen bij het onderbrengen van een aantal Buitenlandse Vierdaagse 
lopers, collega’s en IPA leden, in de Sporthal ‘De Kwel’ in Cuijk.
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Dit weekend wordt weer de meerdaagse motortourtocht georganiseerd. Het programma is nog een 
verrassing. Hou de ‘Attentie’ in de gaten.

Het weekend wordt gehouden op Camping ‘het Groene  Eiland’ te Appeltern. Naar aanleiding van 
het geweldige succes in 2016 wordt het kampeerseizoen 2017 weer afgesloten met het Nijmeegse 
Kampeerweekend.  

Najaarswandeling of een bezoek aan het  Museum van Nostalgie en Techniek, met de Politieverzameling 
van Henk Baron, in Langeboom.

Traditiegetrouw worden op deze 2de IPA Nijmegen e.o. inloop onze jubilarissen in het zonnetje gezet. 

8 t/m 10 

september 2017

22 t/m 24  

september 2017

Zaterdag 28 

oktober 2017

Zondag 11 

november 2017

Opgave voor de diverse aktiviteiten dient ruim vooraf 
plaats te vinden bij Dick of Adrie. Zie hiervoor de 
colofon voorin deze Attentie.

Motorweekeind 2017

Districtsledenvergadering

Voordrach Dries van Agt
2de  Nijmeegse Campingweekeind 

Najaarswandeling - Museum van Nostalgie en Techniek

2de Inloop met huldiging jubilarissen

Opgave 




