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Beste IPA vrienden,

De Nederlandse corona-aanpak is erop gericht het virus maximaal onder controle te
houden, de zorg niet te overbelasten en kwetsbare mensen in de samenleving te beschermen. 
Inmiddels zijn er door de naleving van de maatregelen sinds maart goede
resultaten bereikt, de cijfers laten een positieve ontwikkeling zien. De eerste uitbraakfase
van het virus ligt daarmee achter ons. Nu komt er stap voor stap meer ruimte in de 
anderhalvemetersamenleving. De coronacrisis heeft grote gevolgen voor mens en 
maatschappij. Wereldwijd. De komende maanden mag er stapsgewijs weer meer. Vermijd 
drukte en de 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Vanaf 11 mei zijn de scholen weer 
begonnen. Dat zal voor veel ouders een opluchting zijn. Een begin van hopelijk snel meer 
vrijheid, maar pas op, houd die 1,5 meter afstand! Voorlopig vanaf 1 juni komt er meer vrijheid 
voor iedereen, maar met restricties, zoals mondkapje in het openbaar vervoer. Ook musea, 
theaters en horecagelegenheden mogen weer open voor een beperkt aantal bezoekers. 
Vanaf 1 juli kunnen we weer met de caravan op pad en gaat het maximum van bezoekers in 
bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen naar 100 personen. Dan kunnen we 
weer naar de sportscholen vanaf 1 september, maar daar is het laatste nog niet over gezegd. 
Voetballen zonder publiek zal een hele uitdaging worden, maar de voetballers kunnen vanaf 
1 september weer de wei in. 
Worden er weer veel mensen ziek? Dan gaan de stappen hierboven later in. Met de bewoners 
van de verpleegtehuizen wordt nog voorzichtig om gesprongen. Een test op 25 locaties 
moet uitwijzen of een versoepeling van de bezoekersregeling kan worden toegepast. In de 
tussentijd: ga niet op bezoek bij mensen met een kwetsbare gezondheid. Nederland is er 
nog niet. Wel zijn we op de goede weg. Het komt er dus op aan dat alle Nederlanders samen 
zich houden aan de stappen en het vervolg daarop, want het risico op besmetting is en blijft 
hoog. Het blijven naleven van de maatregelen/stappen is daarom cruciaal. Alleen samen 
krijgen we corona onder controle.
Het coronavirus raakt ons allemaal en zorgt voor veel vragen en onzekerheden. 
Het bestuur heeft besloten om de geplande Jubileum dag op 26 september 2020 te 
verplaatsen naar 2 oktober 2021. 
De jubileumreis naar Ierland in augustus/september 2020 wordt verplaatst. Onze voorkeur 
heeft deze ook een jaar uit te stellen, maar daarover zijn we in overleg met Midland Tours en 
Hotel van der valk Arnhem. Zodra wij daar meer informatie over hebben, zullen wij u zo snel 
mogelijk informeren.
Gelet op vorenstaande is de Algemene Leden Vergadering (ALV) IPA Nederland verplaatst 
naar donderdag 8 oktober 2020 te Venlo. Op het moment dat deze ALV doorgaat is ons 
voornemen om onze Districtsledenvergadering (DVL) in de maand september 2020 te
houden. Nadere informatie volgt.

Sterkte de komende periode en pas op jezelf, je naasten, en blijf gezond!
Veel leesplezier.

Voorwoord

Arno Jansen 
Voorzitter

IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
2020 
Zoals door onze secretaris aan alle leden kenbaar 
heeft gemaakt per mailbericht, zijn alle activiteiten 
van IPA Arnhem e.o. tot nader orde afgelast. Ook 
onze voorzitter heeft in zijn voorwoord hieraan 
aandacht besteed. In deze volgen wij de richtlijnen 
die door de regering worden afgekondigd.
Zodra nadere informatie bekend is zal via een 
mailbericht de leden op de hoogte worden gesteld.

Klaverjassen en Rummikub
Ook voor de kaartavonden geldt een voorlopige 
opschorting. Mogelijk dat na de zomer de draad weer 
opgepakt kan worden. De eerste avond staat gepland 
op 22 september a.s., maar alleen als het weer mag 
en het veilig is voor ons allemaal.
In deze bijzondere tijd worden waarschijnlijk vele 
spelletjes tevoorschijn gehaald. Puzzelen wordt veel 
gedaan en menig bordspel is afgestoft, want samen 
een kaartje leggen is lastig als je niet met een kwartet 
mensen bent . . . . .  Als u nu een mooi bordspel bent 
tegen gekomen en u denkt dat dit misschien iets is 

voor een leuke gezellige spellenmiddag of -avond 
met andere IPA-leden, laat het ons weten. Als de tijd 
er rijp voor is, kunnen we dan weer zo’n bordspel 
spelen en lekker ouderwets gezellig bij elkaar zijn. 

Jubileum en Jubileumreis Ierland
Het bestuur heeft op 12 mei jl besloten de festiviteiten
rondom het jubileum een jaar uit te stellen. Voorlopig is 
gepland deze te houden op zaterdag 2 oktober 2021. 
Het bestuur is tevens van mening dat de Jubileumreis 
naar Ierland teveel onduidelijkheid kent. Deze reis 
zal daarom niet plaats vinden in augustus 2020. In 
nader overleg met Midland Tours, de organisator, zal 
een andere datum worden gepland. 

IPA Arnhem E.O.
Het jaar 2020 begon met een feestelijke stemming 
en alle leden van de IPA, district Arnhem e.o. kregen 
rond de verjaardag van het district, op 24 februari 
2020, een felicitatie toegestuurd, zoals hier onder is 
afgebeeld.
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Corona-Nieuws

In een recordtijd heeft de Coronacrisis de manier 
waarop we gewend waren te leven en te werken 
volkomen op zijn kop gezet. Dat geldt niet alleen 
voor alle Nederlanders, maar over de hele wereld 
treft het alle mensen. Zeker ook voor politiemensen, 
handhavers en andere opsporingsdiensten. Op vele 
manieren zijn er ervaringen van collega’s gedeeld. 
Een paar voorbeelden geven we hier weer.

TUSSENSTAND HANDHAVING
Tussen 26 maart en 23 april zijn in totaal 5.511 
boetes uitgeschreven aan Nederlanders die 
coronamaatregelen van het kabinet niet opvolgen 
- oftewel bijna 200 boetes per dag. Het gaat dan 
vooral om mensen die geen afstand van elkaar 
houden en in groepen bij elkaar komen. De overige 
criminaliteitscijfers zijn nog steeds lager dan normaal. 
‘Het aantal verkeersongevallen, inbraken en 
fietsendiefstallen is sterk gedaald, terwijl het aantal 
meldingen van huiselijk geweld stabiel blijft,’ aldus 
een woordvoerder van de Nationale Politie. ‘Wel zien 
we een forse toename van het aantal burenruzies en 
meldingen van geluidsoverlast.’

“CORONAHOESTER”
Een 46-jarige coronahoester uit Zutphen moet acht 
weken zitten en een schadevergoeding van 400 euro 
betalen. Terecht, vindt de gedupeerde collega van 
het Basisteam Apeldoorn. ‘Wat hij deed, was voor 
mijn gevoel hetzelfde als een bedreiging met een 
nepwapen. Het begon tot me door te dringen dat hij 

me wel degelijk besmet zou kunnen hebben met het 
coronavirus. Geen fijne gedachte. Want ik ben niet 
alleen een politieman, maar ik ben ook een vader, 
echtgenoot en een zoon. Ik heb familieleden die ook 
in de risicogroep vallen. Mijn ouders bijvoorbeeld, die 
ook een dagje ouder worden. Wat nou als deze man 
het virus inderdaad had?’

EXTRA VOORZICHTIGHEID
Inmiddels zijn er binnen de Basis Teams toch wat 
collega’s die met coronaverschijnselen thuis in 
quarantaine zitten. Ook blijkt het in de praktijk heel 
moeilijk (feitelijk onmogelijk) om tijdens politiewerk 
anderhalve meter afstand te houden. Daardoor gaan 
collega’s toch wel beseffen dat je extra voorzichtig 
moet zijn met bezoeken aan bijvoorbeeld je ouders. 
Mensen van ruim in de tachtig behoren nu eenmaal 
tot een risicogroep en je wilt niet op je geweten 
hebben dat…

HULPVERLENING ONDERSTEUND DE ZORG
Op meerdere momenten in de afgelopen periode en 
op veel verschillende plaatsen in het land heeft de 
hulpverlening, politie en brandweer, met loeiende 
sirenes, blauwe zwaailichten en veel applaus, 
haar waardering getoond en laten horen voor de 
“zorghelden” van dit moment. Samen staan we
sterk!

SPUUGMASKER
De politie heeft dinsdagavond een ‘spuugmasker’ 
opgezet bij een verdachte die richting agenten 
spuugde. ‘Helemaal niet te doen als mensen zich zo 
gedragen’, schrijft de politie op Instagram. De politie 
pakte de man op en zette hem met het masker op in 
de auto. Zelfs daar bleef de verdachte nog spugen, 
maar dat haalde met het masker op niet veel uit. De 
Nederlandse politie begon in 2017 met een proef met 
spuugmaskers. In deze coronatijd komen de maskers 
goed van pas.



IPA Arnhem | 9

MARECHAUSSEE LEVERT BIJSTAND AAN SINT 
MAARTEN – 17 APRIL
Op verzoek van het gezag op Sint Maarten stuurt 
de Koninklijke Marechaussee extra personeel 
naar het eiland. Sint Maarten heeft hiervoor een 
officieel bijstandsverzoek ingediend bij Defensie. 
Twintig Marechaussees gaan de lokale autoriteiten 
ondersteunen bij het handhaven van de openbare 
orde. De hulp is nodig vanwege de corona-
maatregelen op het eiland. Het gaat onder meer om 
Marechaussees die al eerder in het Caribisch gebied 
werkten. Zij zijn lokaal bekend en hebben kennis van 
de cultuur. De inzet is voor ongeveer 3 maanden. De 
vertrekdatum naar Sint Maarten staat nog niet vast, 
maar de vlucht zal op korte termijn plaatsvinden.

HET WERK GAAT GEWOON DOOR
Tijdens een controle in het kader van Mobiel Toezicht 
Veiligheid (MTV) heeft de Koninklijke Marechaussee 

op de A12 bij Babberich twee mannen aangehouden 
op verdenking van identiteitsfraude en witwassen. 
De mannen werden gecontroleerd toen zij in een 
auto met Duits kenteken de grens passeerden. De 
Marechaussee monitort naast de reguliere taken 
ook het grensverkeer met Duitsland in het kader 
van het Corona-virus. Tijdens de controle van het 
tweetal overhandigde de bestuurder zijn paspoort, 
dat na controle vals bleek te zijn. Na onderzoek 
in de auto vonden marechaussees nog 2 valse 
identiteitsdocumenten van de bestuurder en een 
groot geld bedrag. In totaal hadden de mannen 
229.850 euro in hun auto verstopt op een heimelijke 
plek.

Hierop zijn de 32-jarige bestuurder, die aangaf de 
Griekse nationaliteit te bezitten en de 34-jarige
Albanese bijrijder aangehouden voor het bezit van 
valse documenten en witwassen.

Foto Ministerie van Defensie Foto UMCG
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Verjaardag van Corrie van der Pol 
In deze tijd van zorgen en aandacht voor onze gezondheid 
konden wij onze plannen niet doorvoeren. Dat verdraaide 
virus zet letterlijk de hele wereld op z’n kop! Als iemand 
de respectabele leeftijd van 95 jaar bereikt, dan wil je 
daar de nodige aandacht aan geven. Gebruikelijk is 
dat bij een viering van een lustrum de jarige vanuit het 
bestuur wordt bezocht. Daarvan doen we verslag in dit 
blad. Op 5 april van dit jaar vierde Corrie van der Pol – 
van Manen haar 95ste verjaardag. Helaas mochten wij 
haar niet bezoeken. Dus op naar de bloemist en gezorgd 
dat haar een mooie bos bloemen werd aangereikt. Een 
vrolijke bos bloemen maakt hopelijk het gemis van bezoek 
enigszins goed. We weten dat het met Corrie goed gaat 
en vanuit de redactie van de Melder is zij onlangs ook 
nog bezocht om te praten over het 60-jarig jubileum van 
de IPA Arnhem e.o. Omdat Corrie al heel lang lid is van 
de vereniging en zij samen met haar helaas overleden 
echtgenoot Gerrit van der Pol heel actieve leden waren, 
kon zij ons heel veel informatie geven over de achter 
liggende verenigingsjaren. Corrie nog hartelijke bedankt 
hiervoor en wij wensen je nog vele jaren in goede 
gezondheid toe.

We ontvingen een mooie reactie van Corrie, zie 
bijgevoegde foto.

Fred Holtes en Bert Veldink



IPA Arnhem | 13

Bron: Politie.nl – 27 maart 2020

Informatie

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met de 
voordracht om Henk van Essen per 1 mei a.s. te 
benoemen tot korpschef. Hij volgt daarmee Erik 
Akerboom op, die leiding gaat geven aan de AIVD. 
‘Mijn hele loopbaan ben ik al verbonden aan het 
politiewerk. Mijn inzet als korpschef is om verder te 
bouwen aan een korps waarin de menselijke maat 
en professionaliteit centraal staan. Een korps waarin 
collega’s zich veilig kunnen voelen om te zijn wie ze 
zijn’, aldus Henk van Essen.

‘Er wordt in deze tijden van crisis een groot beroep 
op de politie gedaan. Ik ben trots op alle collega’s die 
ook in deze moeilijke en onzekere tijden zorgdragen 
voor een veilig Nederland”, zegt Van Essen. ‘De 
lokale verankering van de Nederlandse politie is een 
groot goed. Die verankering moeten we koesteren. 
Alleen zo kunnen wij onze vitale functie goed blijven 
uitvoeren.’ Hij voegt daar aan toe dat de interne 
opgave groot is: ‘De druk op al onze collega’s is al 
geruime tijd hoog. Zorg voor elkaar en het bewaken 
van de menselijke maat zijn voor mij de leidraad bij 

wat ik doe.’

Blijven bouwen aan verandering
‘Met de benoeming van Henk van Essen tot 
korpschef krijgen we een kundige, zeer ervaren 
politieleidinggevende met veel draagvlak in zijn 
eigen organisatie en daarbuiten’, reageert minister 
van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus. ‘Met 
hem kunnen we door blijven bouwen aan belangrijke 
veranderingen die de afgelopen jaren zijn ingezet en 
de opgave die voor ons ligt. Zoals de vervanging van 
vele ervaren politiemensen die de komende jaren 
gaan uitstromen het aanpakken van ondermijnende 
en digitale criminaliteit. Van Essen is een politieman 
in hart en nieren, altijd op zoek naar andere en betere 
manieren om het politiewerk uit te voeren. Samen 
met de mensen, en in dienst van het korps.’
Steunpilaar
‘Het voelt onwerkelijk om in deze tijd te stoppen als 
korpschef. Maar het doet mij goed de leiding over 
het korps te kunnen overdragen aan Henk’, zegt Erik 
Akerboom over zijn opvolger. ‘De afgelopen vier jaar 
is hij als mijn plaatsvervanger een zeer belangrijke 
steunpilaar voor mij geweest. De politie krijgt in 
de persoon van Henk van Essen een betrokken, 
toegewijde en zeer ervaren korpschef aan het roer.’
Politieman

Rob den Besten voorzitter van de Centrale 
Ondernemingsraad is blij: ‘Met Henk van Essen 
kunnen we de ingezette lijn voorzetten. Een 
echte politieman, een leider die het belang van 
de medezeggenschap onderkent. Ik weet dat de 
“menselijke maat” en “de zorg voor elkaar” bij hem in 
goede handen zijn. Namens de COR wens ik Henk 
veel succes.’

Loopbaan
Henk van Essen is sinds 2013 lid 
van de korpsleiding, de laatste 
vier jaar als plaatsvervangend 
korpschef. Daarvoor was hij 
korpschef van de voormalig 
politieregio Haaglanden. Van 
Essen (1960) startte in 1979 
bij de Politieacademie en was 
daarna onder meer bureauchef 
van het Haagse Segbroek en 
chef van de regionale recherche 
in het korps Haaglanden.

 Henk van Essen nieuwe korpschef Nationale Politie

Foto www.politie.nl
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Bron: Redactie SDU HSE – 9 april 2020

Nieuwe maatregelen moeten agenten meer 
beschermen tegen corona en hun inzetbaarheid 
zeker stellen. Minister Grapperhaus van Justitie 
en Veiligheid heeft daarvoor een wetsvoorstel 
ingediend. De ministerraad heeft vrijdag ingestemd 
met dit wetsvoorstel, waardoor van hoestende en 
spugende verdachten gedwongen wangslijm kan 
worden afgenomen om te testen op corona.

Met het wangslijm kan worden getest of agenten of 
andere hulpverleners risico lopen als mensen met 
opzet spugen of hoesten om te besmetten met het 
corona-virus (Covid-19). ‘Nu met het corona-virus 
is het werk voor agenten en andere hulpverleners 
nog belangrijker dan ooit. Deze mensen moeten we 
koesteren. Het is onbegrijpelijk dat er mensen zijn 
die met opzet spugen of hoesten in iemands gezicht. 
Het is niet alleen smerig en beledigend, maar met het 
corona-virus ook nog eens levensgevaarlijk. Niet voor 
niets hanteert het Openbaar Ministerie hierbij een lik-
op-stukbeleid en wordt dit onder poging tot zware 

mishandeling geschaard’, schrijft Grapperhaus.

Beschermingsmiddelen
Ook is besloten dat mondafscherming kan worden 
aangebracht bij het vervoer van verdachten en 
personen met verward gedrag, zodat agenten 
minder kans lopen op opzettelijke besmetting of 
minder last hebben van dreiging daarvan. Agenten 
kunnen tijdens vervoer opzettelijk hoesten of spugen 
niet ontwijken. De mondafscherming wordt als extra 
instrument toegevoegd aan de uitrusting van de politie 
bij vervoer van verdachten of verwarde personen. 
Politiemedewerkers moeten hun werk veilig kunnen 
doen.

Publiekcontact
Verder schrijft minister Grapperhaus in de Kamerbrief 
dat op een aantal andere terreinen tijdelijke 
maatregelen nodig zijn om te zorgen dat de politie 
inzetbaar blijft en het publiekcontact in bureaus tot 
het noodzakelijke beperkt kan blijven. Aangiftes die 
geen fysieke aanwezigheid vereisen kunnen via de 
elektronische weg plaatsvinden, bijvoorbeeld als het 
gaat om vermogensdelicten.

Verder gaat het onder meer om het tijdelijk 
aanpassen van de trainingen binnen de politie en 
leden van de mobiele eenheid, zodat er minder 
fysiek contact is. Ook worden tijdelijk certificaten 
van combinaties politiegeleider-politiehond verlengd. 
Hetzelfde geldt voor jachtaktes en vergunningen voor 
beveiligingsorganisaties en wapenverlofhouders. 
Voor deze zaken zijn anders baliecontacten en 
huisbezoeken nodig.

Nieuwe maatregelen moeten agenten en hulpverleners beter beschermen tegen Corona
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Geheel volgens de traditie van ons district 
werden op zaterdag 15 februari 2020 de IPA Oost 
kampioenschappen Jeu de Boules georganiseerd. 
De wedstrijden vonden, zoals altijd, plaats in de 
overdekte én verwarmde hal van  de Jeu de Boules 
club Zevenaar op het sportpark Hengelder in die 
plaats. Corona was toen nog geen issue, dus Marjo 
was in afwachting van 50 deelnemers, dat was 
namelijk het maximum. Het bleek ijdele hoop, want 
het bleef steken op 32 deelnemers die wilden gooien. 
Wel waren er 4 personen uit het district Twente die 
een poging wilden wagen om kampioen te worden.

De Jeu de Boules club gaat ook met zijn tijd mee 
en de koppels werden per computer gevormd. Na 
enige uitleg van Hans Wolsing werd er enthousiast 
geworpen met de boules. De meeste mensen 
kenden het spel wel van voorafgaande jaren of van 
hun vakanties op de Franse campings. Tussen de 
twee rondes was er gelegenheid voor een drankje en 
daarna ontbrandde de strijd weer. Soms kwam het 
meetlint er zelfs aan te pas.

Na de tweede ronde was het voor iedereen 
verzamelen, waarna we met z’n allen vertrokken naar 

Babberich voor een afsluitend stamppottenbuffet bij ‘t 
Centrum.

Het buffet, bestaande uit boerenkool, zuurkool en 
hutspot vergezelt van rookworst, gehaktballen, 
ribjes, speklapjes en jus, zag er heerlijk uit. Ook 
waren er Amsterdamse uitjes, zilveruitjes, augurken, 
azijn en mosterd. Zoals we van de gastheren van ‘t 
Centrum gewend zijn zag het er niet alleen lekker uit, 
het smaakte ook heerlijk. Dat bleek ook uit het feit 
dat verschillende mensen het zich voor een tweede 
of zelfs derde keer lekker lieten smaken. Uiteindelijk 
vond de prijsuitreiking plaats en Fred reikte de daarbij 
behorende bos bloemen uit aan Piet Brugman, de 
ex aequo winnaar. De andere winnaar was Cees 
Geensen die op de eerstvolgende klaverjasavond 
een heerlijke fles witte wijn van wijnhuis Destroye 
kreeg uitgereikt door Fred.

Het was een gezellige middag met een heerlijk, 
smakelijk eind en we hopen jullie volgend jaar weer 
te begroeten tijdens het volgende kampioenschap 
Jeu de Boules.

Jos en Marjo Koehorst

Jeu de Boules 2020
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Het is even zoeken 
maar uiteindelijk 
hebben Arno en ik 
het adres in Arnhem 
Zuid gevonden.  
Henk Meerdink 
en zijn vrouw 
wonen in een mooi 
nieuw, van alle 
gemakken voorzien 
appartement, waar 
zij kort geleden 
zijn ingetrokken.  
Ze kwamen van 
’s Heerenberg 
en kregen deze 
woning ondanks de 
honderden andere 

gegadigden die er waren. 

Henk heeft het grootste deel van zijn carrière 
gewerkt bij de politie en hij heeft in de tussentijd zijn 
dienstplicht vervuld bij de Koninklijke Marechaussee. 
Dat laatste betekent dat de verhalen van: “weet je 
nog wel” en “heb je die ook mee gemaakt” met Arno 
de “Marechaussee man”, bijna geen einde kende.
Henk is in 1963 bij de politie in Den Haag begonnen 
en heeft daar 12 1/2 jaar gewerkt. Hij startte aan het 
bureau van de Jan Hendrikstraat. Na terugkeer uit de 
militaire dienst in 1967, deed hij dienst aan bureau 
Duinstraat Scheveningen en de Stafbrigade. Er 
werd toen veel bijstand verleend door de Koninklijke 
Marechaussee. Henk had aanvankelijk niet zo veel 
op met deze collega’s, door zijn ervaringen tijdens 
zijn militaire diensttijd, maar dat is later helemaal 
goed gekomen. Daar waar collega’s die later bij de 
politie begonnen, tijdelijke – en uiteindelijk definitieve 
ontheffing kregen van de dienstplicht, moest Henk 
vadertje staat beschermen en dus van 1965 -1967 in 
dienst. Hij besloot voor de Koninklijke Marechaussee 
te gaan. Hij kwam op in Apeldoorn en het viel hem 
op dat volwassen mannen af en toe als kinderen 
werden behandeld. De instructeurs waren niet altijd 
fijnbesnaarde personen. Uiteindelijk heeft Henk in 
dienst toch wel een leuke tijd gehad.  Begeleiding van 
transporten naar het buitenland en begeleiding van 
oefeningen van o.a. de Genie en Artillerie.  Voor de 
inzetten in o.a. Duitsland, reed Henk met een oude 
viercilinder jeep. Toen de motor het eens begaf tijdens 
een oefening kreeg hij als enige een mooie nieuwe 
zescilinder terug.  Door inzet van beroepspersoneel 
tijdens de langdurige rellen in 1966 bij de Telegraaf 
in Amsterdam waren de Marechaussee brigades 
enige tijd onderbezet. Die plaatsen werden tijdelijk 
opgevuld door dienstplichtige Marechaussees. 

Henk werd ingezet op de brigade Nunspeet om het 
beroepspersoneel daar aan te vullen. Henk mocht 
er uiteindelijk 3 maanden eerder uit en op 1 januari 
1967 keerde hij weer terug bij het politiekorps Den 
Haag.

Na zo veel jaren in Den Haag, wilde Henk graag 
naar een  gemeente in het Oosten des lands. Hij 
deed bij een aantal sollicitatierondes mee, maar 
kreeg geen toestemming van Den Haag. Bij andere 
korpsen moest hij weer afzien van zijn plaats op 
de ranglijst. Toen in 1975 Zevenaar van Rijkspolitie 
naar Gemeentepolitie overging, zag Henk zijn 
kans schoon en werd hij daar aangenomen. Henk 
kreeg een mooie nieuwe woning. Hij schrok niet 
van de huurprijs, want hij was in Den Haag wel wat 
gewend. Zevenaar was een groeigemeente en het 
korps groeide navenant. Men begon met een sterkte 
van 48 collega’s. Het bestaande bureau is er zelfs 
bouwtechnisch op berekend om een extra etage toe 
te voegen. Dat is echter niet doorgegaan. Hij heeft 
tot de reorganisatie in 1994 in Zevenaar gewerkt en 
mocht er op een gunstige leeftijd (58 jaar) met de 
TOR regeling uit. 

Henk had niet veel op met het recherchewerk en heeft 
vrijwel altijd in uniform gewerkt. Vanaf 1993 en tot 
zijn afscheid in 2003 als G.G.F.’er van Rijnwaarden, 
zeg maar de wijkagent. Henk had aanvankelijk veel 
vrijheid, bepaalde zijn eigen werktijden en had niet 
zoveel te maken met noodhulp diensten. Dat werd 
later wel anders. In het begin kende hij niemand, maar 
binnen een jaar kende hij de dorpen Lobith, Herwen, 
Aerdt, Spijk en Pannerden op zijn duimpje. Gewoon 
een kwestie van aanwezig zijn bij evenementen en 
contacten leggen en onderhouden met verenigingen 
en instanties. Met zijn Volkswagen Polo en op de 
fiets reed Henk dagelijks in zijn gebied rond. Volgens 
de gebiedsmonitor had hij toen onder de bewoners 
een bekendheid van rond de 90 procent. Omdat 
men  gewend was, om de wijkagent rechtstreeks te 
bellen, besloot Henk op een gegeven moment om 
een geheim telefoonnummer te nemen. 

Henk heeft in Zevenaar nog contacten en gaat daar 
naar de maandelijkse kaartavonden, het nobele 
klaverjasspel dat hij graag speelt. In het verleden 
won hij op een groot kaarttoernooi ooit zelfs een klein 
TV toestel. Bij de IPA blijft Henk de kaartavonden 
zoveel mogelijk bezoeken, maar hier zijn de prijzen 
vanzelfsprekend wat kleiner. 

Arno Jansen en Bert ter Haar.

Henk Meerdink 75 jaar 
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( Blik achter de “politie-voordeur”, de beleving van en 
de gevolgen van het Corona-virus ) 

Op vrijdag 13 maart vertrek ik met mijn vrouw naar 
het dorp  Ouddorp, Goeree Overflakkee, voor een 
week vakantie.  We houden ons dan al  aan het 
“niet handen schudden”, goed je handen wassen 
en hoesten in je elle boog.  Mark Rutten heeft deze 
maatregelen enkele dagen daarvoor al afgekondigd 
en de dag voor ons vertrek volgt de oproep om zoveel 
mogelijk thuis te blijven. Dat is op de snelweg duidelijk 
te merken. Vrijwel lege snelwegen, dus geen files. 
Op het werk zijn al de eerste maatregelen getroffen 
en zoals gewoonlijk duurt het niet lang voordat de 
eerste richtlijnen en handelingsprotocollen via de 
mail verschijnen. 

In de week in Zeeland volg ik het nieuws dagelijks 
en ik moet bekennen dat ik af en toe maar eens een 
journaal of nieuwsprogramma over sla.  Je wilt toch een 
beetje het vakantiegevoel behouden. Dit valt echter 
al snel niet meer mee omdat op zondag  15 maart 
de cafés, restaurants en veel winkels dicht moeten. 
De midweek leidt een bezoek aan de plaatselijke 
supermarkt wat af, waarbij je omzichtig je weg zoekt 
in verband met de 1 ½ meter afstand regel. Ik zie 
veel oudere mensen met een mondkapje. Daarom 
zijn we kort gezegd veel aan ons vakantiehuisje 
gekluisterd en aan lange wandelingen over het bijna 
lege strand. Dat zijn 1 van de hoogtepunten van de 
dag. Eenmaal thuis na een week rust, merk ik al snel 
dat er veel veranderd is op het werk. Het credo is, dat 
we zoveel mogelijk moeten thuiswerken en bij hoge 
noodzaak nog op het bureau mogen zijn. Vrijwel alle 
vergaderingen worden afgezegd. Er is een nationale 
“Corona Staf Grootschalig en Bijzonder optreden” en 
deze geldt voor iedere Eenheid. 

Tijdens mijn 1e werkdag die week, als chef van 
dienst op de cellengang,  heb ik het unicum dat ik 
nog nooit heb mee gemaakt. Er zijn nul arrestanten 
al duurt dat maar een uurtje.  Logisch de straten 
zijn leeg. Iedereen is thuis, dus weinig kans voor 
inbrekers. Uitgaansgelegenheden zijn gesloten  en 
een enkele winkelier heeft de deuren geopend.  Bij 
112 komen veel minder meldingen maar mensen 
bellen voor andere zaken. Er wordt gebeld over 
samenscholingen in de straat of een hoestende man 
die op een bankje in het park zit. Ik las zelfs dat een 
vrouw belde met een verzoek of we haar hoestende 
– en niezende man maar mee wilde nemen, want hij 
wilde niet naar de dokter.

De samenleving moet wennen aan de nieuwe 
werkelijkheid en dat geldt uiteraard ook voor de 

politiemensen. De politie hoort bij de vitale sector, 
want het werk gaat gewoon door.  Bij de benadering 
van arrestanten houd ik me als 60er, aan “social 
distancing”. Het valt me op dat dit zowel door de 
“klant” als door de collega’s gerespecteerd wordt.  
Hoewel er landelijke schaarste is, worden alle 
noodhulpauto’s voorzien van een zogenaamde 
Coronakit. Hierin zitten o.a. mondmaskers, 
beschermende kleding, spatbrillen en desinfecterende 
hand gel. Voor de collega’s op straat blijft het een 
moeilijke opgave. Als ik daarover met ze in gesprek 
ga , is er uiteraard de wil om veilig te werken, maar 
dat is niet altijd mogelijk. Een dolgedraaide verdachte 
zal toch onder controle moeten worden gehouden en 
vaak is er dan geen tijd om aan je eigen bescherming 
te doen. Zoals een collega zegt: Ik moet enorm 
wennen aan deze nieuwe wereld. Het is net alsof ik 
opnieuw moet leren om mijn veters te strikken.
Het credo is dat je goed op elkaar let en elkaar 
aanspreekt als het even gevaarlijk wordt.  Als ik 
al een collega op het bureau ontmoet is niet de 
vraag hoe het met het onderzoek gaat, maar is de 
standaardopeningszin:    Hoe gaat het met je, alles 
nog gezond ??

Niets lijkt nog zoals het vroeger was. Bij doorzoekingen 
moeten zorgvuldige afspraken worden gemaakt 
hoe we veilig kunnen werken. Verhoren vinden, als 
het kan, telefonisch of via facetime plaats. In de 
verhoorruimtes zijn spatschermen geplaatst en als 
een advocaat en een tolk nodig zijn, sluiten deze 
veelal telefonisch aan.  Zeker nu blijkt dat onze 
verhoorruimtes niet altijd zijn ingericht op deze 
bijzondere omstandigheden, die om meer ruimte 
vragen. 

Doordat de scholen en opvanglocaties voor 
kinderen veelal dicht zijn, ervaren thuiswerkende 
collega’s het als een hele opgave om goed je werk 
te kunnen blijven doen. Zeker als de kinderen ook 
nog hun lessen moeten maken en er afspraken met 
de thuiswerkende partner moet worden gemaakt. 
Collega’s worden inventief maar het blijft een minder 
gewenste situatie. Collega’s snakken er inmiddels 
naar om weer life contact te hebben  onderling en 
eens weer op de werkplek te kunnen zijn. Daar waar 
iedereen bang voor was, veel zieke collega’s en 
eventuele overlijdens valt tot op heden mee,  maar 
ik wordt tegelijkertijd tijdens het schrijven van dit stuk 
weer wakker geschud. Gisteren overleed een collega 
van het Team Grootschalige optreden nadat hij  
enkele weken in het ziekenhuis met Coronaklachten 
lag. “Blijf gezond”

Bert ter Haar

Handelingsprotocol Corona
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Ontstaan van de Nederlandse Politie en Koninklijke Marechaussee

In dit jaar van ons jubileum ben je aan het terugkijken 
in de jaren. De IPA is ontstaan door en voor 
politiemensen en dan is het leuk om eens de historie 
te laten passeren van de werkgever van vele leden 
van de IPA. Veel plezier met deze terugblik en ga 
mee terug naar die “goede oude tijd”!?

De Nederlandse politiegeschiedenis begint in 
1581, bij de vorming van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden. Er ontstaat een eenvoudige 
politieorganisatie zonder duidelijke taken en 
bevoegdheden. Napoleon lijft in 1810 ons land in 
bij het Franse keizerrijk en maakt een begin met het 
oprichten van een politiemacht. Steden kunnen geld 
vrijmaken voor een schout; voor gemeenten is dat 
een veldwachter.

In 1813 is Nederland weer onafhankelijk en een jaar 
later richt koning Willem I het Corps de Marechaussée 
op. Dat korps telt twaalfhonderd medewerkers en 
vormt een onderdeel van de krijgsmacht. Het verricht 
militaire taken voor de krijgsmacht en niet-militaire 
voor de rijkspolitie. In 1858 ontstaat als aanvulling 
op de marechaussee het Korps Rijksveldwacht met 
veertienhonderd medewerkers. Dit korps richt zich op 

de openbare orde op het platteland. Naast de twee 
korpsen bestaan nog een gemeentepolitie (elfduizend 
medewerkers), politietroepen (zestienhonderd 
medewerkers) en de gemeenteveldwacht.

In de Tweede Wereldoorlog komt er een 
‘Reichskommissar für die Niederlände’. De volledige 
politiemacht telt dan ongeveer twintigduizend 
personen. Na de oorlog wordt deze dienst ontbonden. 
Om de openbare orde te herstellen en te controleren, 
besluit de overheid in november 1945 om een 
nieuwe politieorganisatie op te richten. Daarin wordt 
onderscheid gemaakt tussen de gemeentepolitie 
(voor aangewezen gemeenten) en het Korps 
Rijkspolitie voor de rest van het land.

Deze splitsing verdwijnt in 1994: na een grote 
reorganisatie gaan de rijks- en gemeentepolitie op in 
25 regionale politiekorpsen en het Korps landelijke 
politiediensten (KLPD). Elk korps werkt autonoom. 
Deze situatie duurt tot 1 januari 2013. Vanaf die 
dag vormt de politie één organisatie, onderverdeeld 
in tien regionale eenheden, de Landelijke Eenheid 
en het Politiedienstencentrum. Voortaan stuurt één 
korpschef de politie aan.

Waarom één politieorganisatie?
De wereld verandert, in onze samenleving zijn er 
allerlei snelle maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen die invloed hebben op het werk van 
de politie. Denk bijvoorbeeld aan de komst van 
“social media”. Burgers stellen hogere eisen aan het 
politiewerk en de toegankelijkheid, terwijl criminelen 
zich steeds minder laten beperken door grenzen. Op 
al deze veranderingen moeten de politie zo goed 
mogelijk inspelen. Door alle mensen en middelen 
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samen te brengen in één organisatie kan de politie 
letterlijk met vereende krachten bijdragen aan een 
veiliger Nederland. Verankerd in de wijk en (inter)
nationaal verbonden.

(Bron: : https://www.politie.nl/over-de-politie/
organisatie---geschiedenis.html )

Foto’s Henk Baron
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Newsletter

Beste vrienden,

De hele wereld is getroffen door de pandemie van het coronavirus (COVID-19) en de meeste landen hebben 
drastische maatregelen genomen om de verspreiding van het virus te vertragen, waaronder het gedeeltelijk 
of volledig sluiten van de nationale grenzen, reizen die verboden of sterk afgeraden zijn, bijeenkomsten 
verboden en vele andere maatregelen die ons dagelijks leven, onze gewoonten, onze gebruiken en soms ons 
geluk beïnvloeden. De voorspelling over wanneer de pandemie zal eindigen en ieders leven weer normaal 
zal worden, is momenteel nog onduidelijk en de kans is groot dat het coronavirus ons nog vele maanden zal 
blijven treffen. Terwijl onze gezondheidsautoriteiten en onze personeelsleden te kampen hebben met een 
enorme werkdruk en stress, is de druk op de veiligheidstroepen ook buitengewoon groot, aangezien zij in de 
voorhoede staan om hun regeringen te helpen bij het nemen van maatregelen en toe te zien dat de bevolking 
deze respecteert.

Veel van onze mede-IPA-leden zijn getroffen, de meeste IPA-activiteiten en evenementen van de komende 
paar maanden zijn geannuleerd of uitgesteld, en velen van u zijn op dit moment uitgeput van uw dagelijkse 
uitdagingen en maken zich zorgen over uw familie en vrienden. Ondanks al deze onzekerheden, kunnen 
we er zeker van zijn dat de kernwaarde van de IPA, vriendschap, er voor ons allemaal zal zijn tijdens deze 
moeilijke tijd. Vriendschap is het cement van onze vereniging, van onze leden, en we zullen een nog sterkere 
vereniging zijn na het overwinnen van de tegenslagen waarmee we momenteel worden geconfronteerd. 
Laten we in deze moeilijke tijd eensgezind en sterk als één staan en diegenen helpen die getroffen zijn door 
de pandemie van het coronavirus (COVID-19) zoveel als we kunnen. Ik maak van de gelegenheid gebruik om 
een heel bijzonder eerbetoon te brengen aan alle politieagenten die onvermoeibaar op de voorgrond werken 
om deze pandemie te bestrijden. Ze zijn het levende bewijs dat beschermengelen ook blauw dragen! Veel 
van onze collega’s zijn besmet, sommigen zijn gevallen. Laten we ze allemaal in onze gedachten houden 
en aan hun zijde staan. Beste vrienden, blijf veilig en ik hoop je snel aan het einde van deze tunnel te zien. 
Servo per Amikeco, 

Pierre-Martin Moulin, IPA-voorzitter
(Vertaald met TranslateGoogle.com)

In deze bijzondere tijd willen we u deelgenoot maken van het bericht dat via de nieuwsbrief van IPA 
Internationaal aan het bestuur en over de hele wereld aan alle besturen van de IPA is toegezonden. Voorzitter 
Pierre-Martin Moulin, geeft zijn beeld wat de Pandemie, veroorzaakt door het Coronavirus, van impact heeft.

International Administration Centre 
Arthur Troop House 
1 Fox Road, West Bridgford 
Nottingham, NG2 6AJ 
England

IPA Newsletter April 2020
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Mijn IPA 
Het blijkt dat nog vele leden niet de toestemming hebben gegeven om de gegevens, die in de ledenadministratie 
zijn verwerkt, digitaal te gebruiken. Hierdoor kan er berichtgeving vanuit het secretariaat u mogelijk niet 
bereiken. Wij vragen u (nogmaals) dringend deze toestemming te geven. Dit kunt u doen door op uw eigen 
account van de IPA in te loggen en uw eigen gegevens op te roepen en onderaan uw gegevens een kruisje 
te zetten bij de zin: “Akkoord met het gebruik van mijn gegevens zoals omschreven in het IPA Nederland 
Privacy Statement”.  

Volg hiervoor de onderstaande handelingen:
Ga naar de site met  https://www.ipa-nederland.nl 
Klik op de link  “Mijn IPA” in de zwarte balk.
Men komt dan in het venster, waar men voor de eerste keer 
met het lidnummer, zonder letter vooraf en districtscode, in kan 
loggen (00000/AAA). Ben je nog niet in het bezit ¬¬¬van een 
wachtwoord, kun je dit opvragen door “wachtwoord wijzigen” 
te activeren.

Nadat het e-mailadres is ingevuld kan het verzonden worden 
naar de server. Die stuurt een e-mail naar het opgegeven 
adres. Volg de instructies in de mail en u kunt het wachtwoord 
invoeren. Nadat het herhaald is wordt het wachtwoord naar 
de server gestuurd. Nadat MIJN IPA opnieuw is opgestart 
kan men inloggen met  lidnummer, zonder letter vooraf en 
districtscode  (00000/AAA) en zijn gegevens bekijken en 
eventueel aanpassen. De knop “reageer” maakt het mogelijk 
de districtsbeheerder via de mail te bereiken.

Wanneer van u het juiste e-mailadres bij IPA-Nederland 
onbekend is, is het niet mogelijk het wachtwoord op de vragen. Neem dan contact op met de Ledensecretaris 
van ons district. Hij kan het e-mailadres aanpassen. 




