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Voorwoord

Beste leden,

Tot onze grote spijt hebben wij door de Coronapandemie (COVID-19) vanaf maart dit jaar alle
IPA-activiteiten moeten annuleren. Het ziet er naar uit dat dit de rest van het jaar ook het geval
zal zijn vanwege de anderhalve metermaatregel en de toename van het aantal besmettingen en
het drastisch opgelopen aantal van positief geteste personen.
Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen is het belangrijk dat mensen zich aan de
maatregelen houden. Afstand houden, handen wassen, niezen en hoesten in de elle boog en het
gebruik van papieren zakdoekjes. Dat geldt ook voor het thuisblijven, thuiswerken en testen bij
de eerste klachten.
Voor mensen uit risicogroepen is het belangrijk om ‘oncontroleerbare’ situaties te vermijden.
Dit zijn situaties waar het niet mogelijk is om 1,5 meter afstand te houden en waar ook niet
gecontroleerd wordt of mensen klachten hebben. Op deze manieren kunt u oncontroleerbare
situaties vermijden en de kans op besmetting beperken.
Het nieuwe Landelijke Bestuur (LB) van IPA Nederland heeft een voorstel gedaan om te komen
tot de navolgende cluster verdeling binnen IPA Nederland:
•
Noord Nederland
•
Twente, Oost Nederland, Nijmegen, Arnhem
•
Zeeland-West Brabant, Brabant-Oost en Noord- en Zuid Limburg, Motorclub
•
Het Groene Hart, Rotterdam
•
Amsterdam NH, Gooi- en Vechtstreek, Utrecht.
Het voorstel is door de districten geaccepteerd en het LB heeft inmiddels met alle clusters een
informatie overdracht in vergadervorm gerealiseerd. Ons cluster (Twente, Oost-Nederland,
Nijmegen en Arnhem) is op 4 augustus 2020 bijgepraat over met name onderstaande onderwerpen:
Nieuw en fors ledenwerfplan		
- Huisvesting Gouda;
Nieuw Financieel systeem;		
- Financiële commissie;
Huisstijl & Communicatie;		
- IPA huis ’s-Gravenhage;
Zaak Sal/Schotanus.
Gelet op de genomen maatregelen en het advies van het RIVM in verband met de Covid-19
pandemie zal de geplande ALV op 8 oktober 2020 NIET in de huidige vorm en samenstelling
doorgaan. Hoe en in welke vorm en samenstelling, is op dit moment nog niet bekend. Zodra
hier meer over bekend is zullen wij U informeren. Wel is het van belang dat een ALV gehouden
wordt om tot besluitvorming en/of vernieuwingen te komen en draagvlak te creëren binnen IPA
Nederland.
Wel heeft John Korsel aangegeven weer beschikbaar te zijn als Webmaster en heeft inmiddels
zijn werkzaamheden weer als Webmaster voor IPA Nederland opgepakt.
Tijdens onze eerst volgende districtsbestuursvergadering hopen we
dan weer verder te kijken en hopen dat we weer in de toekomst,
de reeds geplande en nieuwe activiteiten kunnen organiseren
en laten plaatsvinden.
Veel Leesplezier,
(en ik hoop U te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten
of evenementen, ondanks deze moeilijke periode van de
coronapandemie en de maatregelen!)

Arno Jansen
Voorzitter
IPA district Arnhem en Omstreken
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75 jaar Market Garden
Inleiding
2020 is het jaar dat Nederland zijn 75 jaar bevrijding viert van de Duitse bezetter. In heel Nederland
zou dit op grootse wijze gevierd worden, echter door het Corona virus worden alle grote evenementen
afgelast. Wel worden er o.a. op de Ginkelse hei en de Militaire begraafplaats in Oosterbeek en
andere plaatsen, in besloten kring, herdenkingen gehouden. 2019 was het jaar van de herdenkingen
van 75 jaar Market Garden.
Samen met mijn Engelse en Poolse vrienden heb ik vele indrukwekkende en massaal bezochte
herdenkingen bezocht en in onderstaand artikel doe ik daar verslag van. Zelf vind ik deze herdenkingen
de mooiste en grootste die ik heb meegemaakt samen met de nog aanwezige veteranen. Helaas
zijn inmiddels vele veteranen door hun hoge leeftijd en door de Corona nu overleden. Maar de
herdenkingen moeten doorgaan mede om de nieuwe generatie de geschiedenis te vertellen die hier
heeft plaatsgevonden.
Met dit artikel hoop ik toch nog het Market Garden gevoel met u te kunnen delen.
Tom Letteboer
De maand september stond bol van de
evenementen rond de herdenkingen van 75 jaar
Market Garden. Dit jaar was er een extra grote
belangstelling van het publiek en Media. Ik heb
een aantal van deze evenementen bijgewoond
en foto’s gemaakt mede dankzij Kristina Harvard
uit Engeland (haar oom was gen Mackowiak)
die de inbreng van de Polen wat meer onder
de aandacht brengt en natuurlijk onze Arnhem
veteraan Larry Martin (ook wel Lol genoemd) die
deze herdenkingen extra sfeer gaf. Zoals alle
veteranen doen.
Op woensdag 18 september werd er op de
Ginkelse hei het Landmark “Vensters op het
verleden” onthuld.
Het kunstwerk is ontworpen door kunstenares
Karin Colen en bestaat uit een stalen venster
van 6 meter hoog met figuren die uitbeelden wat
zich tijdens de operatie Market Garden hier in
september 1944 afspeelde.
Het Landmark werd onthuld door veteraan John
Jeffries (97 jaar) samen met de burgemeester
van Ede René van Hulst. Dit gebeurde precies
om 15.00 uur het tijdstip waarop in 1944 hier
de dropping plaats vond. John Jeffries die hier
op 18 september is gedropt (Dropzone Y) op
een brandende hei en onder hevig vuur van de
Duitse en Nederlandse SS eenheden raakte
hierbij gewond maar kon zich toch aansluiten bij
zijn eenheid en om 17.00u vertrokken ze langs
de spoorlijn richting Wolfheze.

Op donderdag 19 september werden op de
militaire begraafplaats in Oosterbeek de Poolse
soldaten herdacht die tijdens de operatie Market
Garden waren omgekomen. Hier liggen 79
Poolse soldaten begraven.
Historicus Mateusz Mroz en zijn zoon plaatste
bij elk graf een foto van de omgekomen Poolse
soldaat en een Poolse vlag. Van elke soldaat
vertelde Mateusz een verhaal over hoe en waar
ze gesneuveld waren.
Dat waren indrukwekkende verhalen.
Mateusz Mroz
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Op donderdag 19 september was de opening
tentoonstelling Poolse leger Museum in het
Info Centrum in de kerk in Driel. In deze
tentoonstelling werd, als grote uitzondering,
het uniform van Generaal Sosabowski getoond
samen de medailles van Generaal Mackowiak.
Het Pools oorlogsmuseum uit Warschau en de
GROM ( speciale leger eenheid) uit Warschau
maakte hiervoor een grote uitzondering. Dit had
mede te maken met de komst van prins Charles.

De opening werd verricht door veteraan Henryk Kubinski

Veldmaarschalk Montgomery gaf mede de
Polen de schuld van het mislukken van Operatie
Market Garden. Gezien de felle kritiek van Gen
Sosabowski op het Britse opperbevel voor
aanvang van de operatie. Later zou blijken dat
hij gelijk had. Eerherstel van het 1ste Poolse
Onafhankelijke Parachutisten Brigade vond
plaats in 2006 met de toekenning van de
Militaire Willems-Orde. Gen Sosabowski kreeg
postuum de Bronzen Leeuw. Momenteel krijgen
de Polen meer aandacht en waardering bij de
herdenkingen.
Gen Mackowiak heeft ook een grote staat van

verdiensten. Hij kreeg in 2006 door Koningin
Beatrix de Militaire Willems-Orde uitgereikt voor
dapperheid. Hij landde in een brandende glider
op de Wolfhezer hei. In de rang van kapitein en
vocht onder Brits commando als Pools artillerie
verbindingsofficier. In de toren van de Oude kerk
in Oosterbeek gaf hij aanwijzingen door voor het
artillerie vuur aan de Engelse die vanuit Betuwe
8 | IPA Arnhem

de Perimeter beschoten. Hij werd gewond door
een mortier aanval en krijgsgevang gemaakt.
Later bevrijd door de Amerikanen. Gedurende
de oorlog ontving hij 14 medailles waaronder
3 Cross of Valour, een van de hoogste Poolse
onderscheidingen. Na de oorlog ging hij naar
Engeland waar hij Hoofd coach Atletiek werd
bij de Oxford Universiteit. Hij stierf 31 januari
2017 op 101 jarige leeftijd. President Duda van
Polen bevorderde hem postuum tot Brigade
Generaal. Zijn as werd met een Pools militair
vliegtuig overgevlogen van een militair vliegveld
in Londen naar Warschau waar hij met militaire
eer werd begraven.

Generaal Mackowiac

Op vrijdag 20 september vond op de Renkumse
hei de herdenking plaats van Market Garden.
Drop/ Landing zone X. Hier vonden dropping en
landingen met de gliders plaats met o.a. Gen
Urquhart. Renkum pakt elk jaar groot uit met een
static show van militaire voertuigen een markt
met militaire voorwerpen en muzikale optredens
waaronder de Politie BigBand Oost-Nederland.
Ook was er een replica van een Spitfire. Het
jachtvliegtuig van de Britten. Gesprongen werd
er uit een Dakota. Dat gebeurde recht boven
je waardoor je prachtige foto’s kon maken.
Om 12.30 u was er een herdenking bij het
monument en werden er kransen gelegd door
o.a. de burgemeester van Renkum en door Mark

Ponting Wing Commander RAF namens de
Poolse eenheid Cichociemni (Silent &Unseen).
Op vrijdag 20 september de White Ribbon Mile
bij de Oude kerk in Oosterbeek
In de nacht van 25 op 26 september kregen de
troepen die gevestigd waren in Hotel Hartestein,
het hoofdkwartier van gen Urquhart, de opdracht
om zich terug te trekken over de Rijn (operatie
Berlijn). Dat moest in de nacht gebeuren om niet
de aandacht van de vijand te trekken. Omdat
het erg regende en pikdonker was, werden er
witte linten gespannen die de route naar de
Rijn markeerden. Om dat ook nog stil te doen
werden er sokken over de schoenen getrokken.
Ze liepen van de Hartestein via de oude Kerk
door de uiterwaarde naar de Rijn. Die nacht
werden 2300 man overgezet met bootjes van
de Britse en Canadese Genietroepen. Een klein
monument aan de oever van de Rijn herinnert
aan die overtocht. Tijdens die overtocht werden
ze beschoten vanaf de Westerbouwing. Er
vielen doden en ook verdronken er militairen die
probeerden over te zwemmen. De onderstroom
van de Rijn is erg sterk.

White Ribbon Mile

Op zaterdag 21 september waren de grote
luchtlandingen en de herdenking op de Ginkelse
heide.
Er waren meer dan 100.00 bezoekers.
Toegangswegen raakte verstopt, zo erg dat de
politie om veiligheidsredenen de toegang tot de
hei moest afsluiten voor verkeer.
Dit jaar waren er ook Royalty’s aanwezig. De
Britse kroonprins Charles (Colonel-in-Chief of
the Parachute Regiment) en prinses Beatrix, zij
legden kransen bij het monument en hadden
later een ontmoeting met de veteranen en daar
namen ze uitgebreid de tijd voor. De veteranen
en de Royalty’s genoten daar zichtbaar van.
Veteraan Alexander Sandy Cortman (97 jaar)
uit Aberdeen sprong weer na 75 jaar weer op
de heide. Geweldig om te zien en een grote
bewondering dat hij dit deed op die leeftijd.
Hij deed een duo-sprong en landde onder luid
applaus op de hei.
John Jeffries legde een krans samen met
schoolkinderen uit Ede. Ook John Jeffries landde
hier op de Ginkelse heide in september 1944.

Monument aan de oever van de Rijn

Sandy Cortman
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75 jaar Bevrijding van Nederland.

John Jeffries

Op zondag 22 september herdenkingsdienst
en kranslegging op de Militaire begraafplaats
Oosterbeek.
Hier liggen meer dan 1750 geallieerde militairen
begraven die gesneuveld zijn tijdens de slag
om Arnhem. Zij worden met groot eerbetoon
herdacht in het bijzijn van de veteranen, familie
en nabestaanden van militairen die hier in 1944
meevochten. Dit is een Brits ereveld en wordt
ook onderhouden door Commonwealth War
Graves Commission.
Ook hier een enorme belangstelling van het
publiek en werden de toegangswegen een uur
voor de herdenkingsdienst afgesloten. Elk jaar
is er een eredienst en leggen kinderen bloemen
op de graven.

Dit jaar waren de 40 “bloemenkinderen” er, die
dat ook in 1945 deden.

Prinses Beatrix en Prins Charles ontmoeten veteraan
Larry Martin

Dit jaar waren er meer dan 1000 para’s. Altijd
weer een imposant gezicht .De para’s kwamen
uit o.a. Groot-Brittannië, de VS en andere NAVO
landen. Zij sprongen uit verschillende vliegtuigen
waaronder Herculessen, Trasall en een Dakota.
Dit jaar waren er 10 veteranen aanwezig. Altijd
geweldig deze helden te zien genieten. Hopelijk
zijn ze volgend jaar ook weer bij de viering van
IPA Arnhem | 11

Een waardige en emotionele herdenkingsdienst.

Op maandag 23
Mausoleum in Ede

september

herdenking

Al met al hele indrukwekkende herdenkingen
van 75 Jaar Market Garden die ik mede dankzij
Kristina Havard en haar Britse /Poolse vrienden
Hier liggen de verzetsstrijders uit de gemeente heb kunnen bijwonen.
Ede begraven waaronder de mannen die
Operatie Pegasus 1 en2 begeleidden. Operatie

Pegasus 1 was een succes. In de nacht van
22 op 23 oktober 1944 werden 100 militairen
vanuit bezet gebied geëvacueerd en over de
Rijn gezet. Operatie Pegasus 2 mislukte en
een deel van de militairen en verzetsmensen
vielen in Duitse handen. De militairen werden
krijgsgevangen gemaakt en de verzetsstrijders
werden geëxecuteerd.
Er was een herdenking en er werden kransen
gelegd.
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Mijn hobby is....
In deze editie van de IPA Melder Arnhem e.o. komt politie collega Jos Veelen aan het woord. Hij heeft
een mooie vrijetijdsbesteding gevonden en wil ons daar graag in meenemen. Misschien wordt u ook wel
aangestoken door dit (gezonde) virus, dus pas op of maak gebruik van het mooie verhaal en wordt ook
enthousiast hierover. Misschien heeft u zelf een andere hobby waarover u ons iets wilt vertellen. De redactie
komt graag daar met u over praten. Stuur dan even een mailtje naar red-arnhem@ipa-nederland.nl.

Vraaggesprek met Jos Veelen, altijd al sportief, maar
nu de leeftijd begint te tellen heeft hij een prachtige
invulling van zijn sportiviteit gevonden, welke hij
nog heel lang, samen met zijn vrouw Lucy, hoopt te
blijven doen!
Je hobby is wandelen. Veel mensen wandelen,
maar jij hebt toch wel een bijzondere passie
ontwikkeld die verder gaat dan eventjes wandelen.
Hoe is dit ontstaan?
Vanaf mijn jeugd ben ik altijd bezig geweest met
sporten, voetballen (nog als keeper gespeeld bij
“PSV”), hardlopen, volleybal, triatlon. Zowel binnen
als buiten de dienst. Vroeger was de dienstsport een
verplichting, maar ik vond het heerlijk. In 2015 ben
ik met een groep collega’s, georganiseerd onder
auspiciën van de NPSB (Nederlandse Politie Sport
Bond), mee geweest op een 6-daagse wandeltocht
in Lapland. Daar moest je met je bagage op de rug
door de wildernis “baggeren”. Om goed voorbereid te
zijn heb ik toen (heel) veel gewandeld en zodoende
is het virus op mij overgeslagen. Lucy wandelde al
veel en toen zijn we samen gaan wandelen. Vele
tochten hebben we gemaakt in binnen en buitenland.
In 2016 heb ik de 4-daagse gelopen vanuit de Politie
Academie, gezamenlijk met een groep collega’s uit
Gelderland-Midden.
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Zakelijk ben je ook bezig met wandelen.
Enkele jaren terug hebben we aan een 2-daagse
wandeltocht meegedaan op het strand langs de
Noordzeekust, van Scheveningen naar Zandvoort,
met overnachting in Noordwijk. Een volledig verzorgde
tocht met eten en drinken onderweg, bagage die
werd nagebracht, lekker eten en mooie overnachting.
Gelukkig was er een goede routebeschrijving,
anders zouden we mogelijk verdwalen! Aan dit
concept hebben we onze eigen draai in onze eigen
omgeving gegeven en in onze ogen verbeterd, met
name richting de verzorging onderweg en de kwaliteit
van de onderkomens. Het wandelen blijft in principe
hetzelfde. Op en rond de Veluwe en de Achterhoek
hebben we diverse wandelingen uitgezet. Eerst
uitgeprobeerd met vrienden en later dankzij de
“social media”, Facebook en internet, bereiken wij nu
vele mensen. Het wandelen is echt een groeiende
tak van sport. We hebben een jaarprogramma van
meerdaagse wandelingen voor mensen die van het
goede leven houden, maar we kunnen ook op maat
wandelingen verzorgen. De verzorging onderweg
is belangrijk voor ons, want voorop staat dat, naast
inspanning, je moet genieten van het leven! Via
www.bourgondischbewegen.nl kunnen wandelingen
worden geboekt.

Je wandelt samen met je vrouw Lucy. Is zij net zo
fanatiek als jij?
Inmiddels is Lucy ook aangeschoven bij het gesprek
en vertelt dat zij eigenlijk eerder aan het wandelen
was dan Jos. Zij heeft Jos eigenlijk besmet, vooral
toen het sporten zorgde voor de nodige blessures
en het wandelen een goede revalidatie bleek te zijn.
Ook Lucy heeft de 4-daagse gelopen, maar “eens
maar nooit meer!” komt er hartstochtelijk uit. Het past
binnen het Bourgondisch denken. Wel inspannen,
maar op tijd stoppen voor de “verzorging van de
inwendige mens”. Tijdens het wandelen wordt ook
veel aandacht gegeven aan de omgeving en dit
wordt ook vast gelegd. Prachtige foto’s getuigen
daarvan op hun site en op Facebook. Zowel Jos als
Lucy bedienen de camera op voortreffelijke wijze.
Lucy zoekt wel vaak de routes uit en Jos verzorgt
het contact met de accommodaties onderweg. “Het
Bourgondisch Bewegen is echt iets van ons samen,
we zijn goed ingespeeld op elkaar”.
Met wandelen ben je vaak lang onderweg. Is dan
het samen wandelen een voorwaarde?
Jos vertelt dat dit echt niet altijd samen hoeft. Met
name in de tijd van revalidatie van sportblessures of
toen een burn-out langs kwam, was wandelen voor
hem een uitkomst. Je hoofd leeg maken, nergens aan
denken, heerlijk de kop in de wind. Er is op Facebook
een wandelgroep #wandel1000km die je uitdaagt om
in 1 jaar tijd minimaal 1000 km te wandelen. Ik ben
hiermee aan de slag gegaan, maar in augustus ben
ik gestopt met tellen, ik zat al op 1800 km en aan het
eind van het jaar stond de teller op ruim 2000 km
(rekensommetje: dat is dus 2000 gedeeld door 52 =
bijna 40 km per week!). Wandelroutes zijn er te kust
en te keur in Nederland en daar buiten. Kijk eens op
“www.mooisteroutes.nl”, waar veel routes in nieuwe
gebieden te vinden zijn. Jos is ook controleur van de
wandelroutes voor deze instantie.
Kun je iets vertellen over je politieloopbaan en
hoe je in Westervoort bent terecht gekomen.
Vanuit Limburg, waar ik geboren ben, ben ik de
opleiding bij de Rijkspolitie begonnen in Horn. Via
loting kwam ik na de opleiding in 1978 terecht in het
District Nijmegen, Groep Didam, Post Westervoort, ik
was toen 20 jaar. Eerst in de kost gezeten, met veel
op en neer reizen naar Limburg. Later een woning
gekregen in Westervoort en toen ook Lucy ontmoet
op de kermis in Westervoort. Zij woonde in Arnhem,
maar kwam oorspronkelijk uit Wehl. “Het was liefde
op het eerste gezicht!” Ik heb ongeveer 10 jaar in
het “blauw” gewerkt. Daarna bij de recherche kreeg
ik al snel de “jeugd- en zedenzaken” toegeschoven
en eigenlijk ben ik daar nu nog steeds mee bezig.
Via bureau Zevenaar naar Arnhem in de GelderlandMidden-tijd en toen er een vacature op de Politie
Academie in Apeldoorn voor “zeden docent”

beschikbaar kwam heb ik gesolliciteerd. Nu werk ik
nog 3 dagen per week in een coachende rol en geef
minder les. Volgend jaar kan ik stoppen en gaan Lucy
en ik ons nog meer bezig houden met het wandelen
en organiseren van wandelingen.
Jullie organiseren een “Nieuwjaars wandeling” in
Westervoort. Vertel daar eens over.
We organiseren wel meer wandelingen, op aanvraag,
maar ook zelf. Zo kwam 4 jaar geleden de traditionele
“Nieuwjaarsduik” op 1 januari in Westervoort te
vervallen en zou er niets georganiseerd worden.
Wij zijn toen in dat “gat” gesprongen en via
Facebook en het plaatselijke “Huis aan Huis blad”
de “Westervoort Post” aangekondigd dat we samen
wilden wandelen op de eerste dag in het nieuwe
jaar. Er kwam onverwacht veel respons. Met een
groep van 150 deelnemers hebben we een heerlijke
ochtendwandeling gemaakt in en rond Westervoort.
Op “Westervoort wandelt” op Facebook worden vaker
wandelingen aangekondigd. Ook een leermomentje
hebben we gehad toen we een zogenaamde
“Historische wandeling” organiseerden. Het bleek
dat de wandelfanaat niet zit te wachten op telkens
een uitleg over een bezienswaardigheid onderweg.
Wie dit wel wil kan dan het beste zelfstandig gaan
wandelen en zelf zijn tijd indelen. Dat bereiken wij met
onze meerdaagse wandeltochten, waarbij de starttijd
verspreid ligt en onderweg iedereen zelf het tempo
bepaald op de vastgestelde route. Heerlijk genieten
onderweg en ontspannen daar waar je zelf wilt.
Er zijn vele wandelroutes in Nederland. Heb je
nog nieuw paden ontdekt de laatste tijd.
Er wordt beweerd dat de mooiste route van Nederland
is “Middelpunt van Nederland”, een wandelroute
in en om de Goudsberg in Lunteren. Ook de “Blue
Lagoon” in Gasselte in Drenthe (14 km) is erg mooi.
Dichter bij huis is het Rosandepad van 13 km, een
“Klompenpad”, een aanrader. In en om Oosterbeek
kom je op verrassende plekken en zaken die je niet
vermoed, zoals een plek waar ooit een kasteel heeft
gestaan in de uiterwaarden.
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Zeker ligt het gebouw op een mooi uitgangspunt.
Velp heeft zelf een mooie omgeving, kasteel Biljoen
ligt dichtbij en het bos biedt vele mogelijkheden voor
een wandeltocht. Een Velpenaar die een keer met
Bourgondisch Bewegen mee ging, vertelde aan het
eind van de 2-daagse dat hij dacht alle paadjes te
kennen op de Veluwezoom, maar op die tocht zeer
veel nieuwe plekken te hebben ontdekt. Wandelingen
op maat zijn te maken, wel of niet onder begeleiding,
met groepen of individueel. Ik ben graag bereid met
de IPA in overleg te gaan en te gaan bekijken wat de
behoefte en mogelijkheden zijn.

Het clubgebouw van de IPA Arnhem e.o., het
SIOS-gebouw in Velp, ligt dicht bij de Veluwe. Heb
je nog tips om van daaruit een mooie wandeling
te maken, alleen of onder begeleiding van een
“gids”.

Wil je verder nog iets kwijt over jezelf, het
wandelen of de toekomst.
Als ik gestopt ben met werken hoop ik het wandelen en
het organiseren van wandelingen, zoals bijvoorbeeld
een 3-daagse wandeltocht, met een dag “rust” om de
omgeving (nog beter) te leren kennen, verder uit te
breiden. De bekende hersenspecialist Erik Scherder
verwijst regelmatig naar het belang van bewegen. Ook
via een app van de Hersenstichting, “ommetje-apphersenstichting-wandelen-met-Erik-Scherder”, wordt
wandelen gepromoot. Wandelen kan (nagenoeg)
iedereen. Het is laagdrempelig, je kunt het overal
en eigenlijk onder alle omstandigheden. Dus we
sluiten af met de woorden: “Wandelen is goed voor
je gezondheid!”.
Jos en Lucy bedankt voor de gastvrijheid en graag tot
een volgende wandeling!
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Politie BigBand Oost-Nederland
Over de politiemuziekvereniging heeft u al menigmaal kunnen lezen in een van de uitgaven van ons blad.
Aankondigingen van concerten en andere wetenswaardigheden werden met u gedeeld en menig IPAlid wist daarna ook de weg richting de optredens te vinden. Dit resulteert in een wederzijds contact van
twee verenigingen, gelieerd aan de politieorganisatie. Toch zijn het op zichzelf staande verenigingen. We
hebben ook een gezamenlijk doel, namelijk in de tijd naast en na de “diensttijd” te komen tot een aangenaam
tijdverdrijf. Wat we dit jaar nog meer gemeen hebben is een jubileum. Daarover gaat onderstaand verslag.
Veel plezier met het terug reizen in de tijd.
De redactie.

Een eeuw Politiemuziek in Arnhem en omgeving

In het voorjaar van 1920 werd bij de politie de 8-urige
werkdag ingevoerd! De boeken beschrijven niet
wat destijds de problemen waren. Wat wel een feit
was dat de heren Beumer, Plant en Van Lienden
in de 8-urige werkdag aanleiding zagen om een
politiemuziekvereniging op te richten. Waarschijnlijk
vrije tijd over!
Op 10 juni 1920 werd de Arnhemse Politie Muziek
Vereniging (A.P.M.V.) geboren. Een handgeschreven
document getuigd hiervan. Men begon met 40 leden,
maar het grootste probleem was: hoe komen wij
aan 40 instrumenten. Leningen en een inzameling
zorgden voor het nodige geld, fl. 3800,-! Het

Aanbieding van het eerste vaandel, 31 augustus
1921.

“directeurschap” werd, na daartoe gedaan verzoek,
door dhr. G.J. Struik op zich genomen.
APMV eerste openbare optreden op 31-08-1921 en
beschrijving van het vaandel.
Met Koninginnedag op 31 augustus 1921 volgde een
eerste openbaar optreden nadat ze op 21 februari
1921 al in intieme kring de Commissaris van Politie
een serenade hadden gebracht.
Op initiatief van Adriaan Bax kregen ze op deze
Koninginnedag een vaandel uitgereikt als symbool
van de goede verstandhouding tussen de Arnhemse
burgers en de politie. Dit vaandel was gemaakt
van zijde met aan één kant de kleur blauw van
de stad met in het wit het Arnhemse wapen met
daaromheen in strakke letters:”Arnhemsche PolitieMuziekvereeniging” en aan de andere kant het
symbool van hun vereniging, een kraaiende haan.
Dat de haan als symbool van de A.P.M.V. is gebruikt
is mogelijk herleidbaar naar de historisch-culturele
uitleg dat het symbool van de haan het teken is van
de komst van het initiatieke licht. In de oudheid was hij
het zonnedier (aan de zonnegod Apollo gewijd). Dat
symbool komt in alle beschavingen voor, die met de
zon en met licht in verband worden gebracht, omdat
de haan de dageraad aankondigt en de demonen van
de nacht verjaagt. De haan staat voor waakzaamheid
en strijdbaarheid. (Wikipedia) .
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De mooie haan is nog steeds paraat en kraait victorie!
Nadat het stadhuis van de gemeente Arnhem naast
het “Duivelshuis” een nieuwe vleugel erbij had
gekregen, werd in 1968 de opening muzikaal omlijst
door de A.P.M.V. De dag voor de officiële opening
werd eerst nog de akoestiek van de hal gecontroleerd
en in orde bevonden!

1980 – de harmonie o.l.v. Wim Jongen voor het
politiebureau in de Beekstraat in Arnhem
In orkestopstelling o.l.v.
Jan Warbroek

De officiële
openingshandeling

Het 50 jarig bestaan werd groots gevierd met een
Nationaal Politie Muziekfestival op de Markt voor het
Gelderse Provinciehuis. Helaas is hier geen verdere
documentatie van gevonden.
Vanaf 1979 was de internationale “Politie Muziek
Show” in de Rijnhal in Arnhem-zuid een begrip tot
in de wijde omgeving, met uitverkochte zalen tot
gevolg. Vanuit een samenwerking van de VVV, de
gemeentepolitie Arnhem en de gemeente werd een
stichting gevormd, om elk jaar medio oktober een
spektakel van klank, kleur, licht en beweging te
laten opvoeren. Toen al was het de bedoeling met
een dergelijk evenement de relatie tussen politie en
publiek te verbeteren. Een nu nog steeds geldende
doelstelling binnen de huidige vereniging. Het
bijzondere was dat de vereniging in die jaren een
drumband had en zelfs enkele jaren een “majorette
groep” van politieagentes. In die jaren was er veel
mogelijk, maar het werd ook te kostbaar om dat
als muziekvereniging te dragen en daarom was de
organisatie onder gebracht in een aparte stichting.
De grote animator van de shows was de toenmalige
voorzitter Klaas den Uyl. Helaas werd na een politieke
discussie over de capaciteit en inzetbaarheid van
politie, de 10e Politie Muziekshow in 1987 de laatste
van een mooie serie.

Politiemuziekshow 1979

In de jaren 80 en 90 werden diverse concerten
gegeven, waarvan die in Musis Sacrum in Arnhem
het meest tot de verbeelding spreken. Vele bekende
artiesten, zoals Mini & Maxi, The Deep River Quartet
en de bekende Schots-Nederlandse operazangeres
Caroline Kaart deelden het podium met de A.P.M.V.

1987 – A.P.M.V. o.l.v. Tom Beekman, samen met de
Herman Hopman Jazzband

Dirigenten van de A.P.M.V./Politie BigBand
Van voor WO II is niet geheel duidelijk geworden
wie de dirigenten zijn geweest van de harmonie.
Na de wederoprichting van de kapel na WO II, werd
Jan Warbroek dirigent. Hij werd in 1978 opgevolgd
door Wim Jongen, een toenmalige student aan het
conservatorium in Arnhem. Na een proefdirectie was
al snel duidelijk dat er een talent was binnengehaald.
Als beroepsmuzikant bij de Luchtmacht kapel had
hij zijn contacten en al snel werd zijn talent ontdekt
binnen Defensie. In 1981 leverde hij zijn dirigeerstok
weer in voor een plek bij de Johan Willem Friso
Kapel in Assen. Niet onvermeld mag blijven dat
Wim Jongen tot in 1987 de algehele muzikale
leiding had bij de genoemde “Politie Muziek Show”.
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Nogmaals werd via het conservatorium in Arnhem
al snel een opvolger gevonden in de persoon van
Tom Beekman. Hij was geen onbekende binnen
het orkest, want hij had al regelmatig meegespeeld
op trombone en op slagwerk, voor het opdoen van
orkestervaring. Door de kwaliteit als dirigent viel
Tom op binnen de militaire kapellen en werd ook hij
dirigent van een militaire kapel, het Fanfarekorps van
de Koninklijke Landmacht. In 1996 werd abrupt het
leven genomen van Tom en met hem vele leden van
het Fanfarekorps tijdens hun terugvlucht vanuit Italië
tijdens de zogenoemde “Herculesramp.”
De politie reorganiseerde in de jaren 1993/1994 en
daarbij kwam de A.P.M.V. in de moeilijkheden. Er
waren te weinig actieve politiemensen over om op
een verantwoorde wijze een harmonieorkest op de
been te kunnen houden. Nog onder de leiding van
Tom Beekman was al begonnen met het ombouwen
van harmonie naar bigband. De blaasbas werd
pianist. De hoornist werd basgitarist en de klarinetten
schoolden om naar saxofoon. Een ware revolutie,
maar door Tom in goede banen geleid. Hans Vos,
zoon van oud politiecommissaris Vos, uit Arnhem
stond, na het wegvallen van Tom, voor de zware klus
de omvorming van de band verder te begeleiden. Vol
enthousiasme ging hij hiermee aan de slag en slaagde
erin een goede basis te leggen voor de band en de
vereniging die we nu nog zijn. In die jaren werden
ook meerdere buitenlandse trips gemaakt, welke
namens de politieorganisatie werden uitgevoerd.
Zoals de muzikale opluistering bij de “Dag van de
Politie” in Hongarije in de plaats Pécs, waarmee de
politie van het district Gelderland-Midden toen een
samenwerkingsverband had. Dit bezoek was mede

2001 – Politie BigBand Gelderland-Midden, o.l.v. Hans Vos
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mogelijk gemaakt door de IPA Hongarije, district
Pécs . Ook Engeland werd bezocht op uitnodiging
van de burgemeester van Croydon. In deze voorstad
van Londen werd de vriendschappelijke band tussen
de gemeente Arnhem en Croydon onderstreept.
In 2004 werd Hans Vos opgevolgd door de in de
lichte muziek binnen Arnhem en wijde omgeving
zeer bekende muzikaal leider, Guus Tangelder.
De inmiddels geridderde muzikale duizendpoot
bracht de Politie BigBand Oost-Nederland, zoals de
werknaam van de band inmiddels is gaan luiden, tot
een bijzonder niveau. Met zeer uitdagende muzikale
uitstappen weet hij de muzikanten op elk moment te
boeien en tot muzikale hoogtepunten te brengen.
Die naam, Politie BigBand Oost-Nederland behoeft
nog enige toelichting. Na de reorganisatie van de
politie in 1993, volgden nog meer reorganisaties,
nieuwe uniformen, andere “politie-striping” en nog
veel meer. Op het moment dat de gemeentepolitie
Arnhem, regiopolitie Gelderland-Midden werd en
nog later Nationale Politie, met “eenheden” in het
land en wij kwamen te vallen onder de Eenheid
Oost-Nederland, was het IPA-lid Tom van Es, oud
politiehoofdcommissaris en inmiddels, samen met oud
politiehoofdcommissaris Jan Wilzing, “ambassadeur”
van de Politie BigBand, die ons op het spoor zette om
direct de naam Politie BigBand Gelderland-Midden
om te zetten naar Politie BigBand Oost-Nederland.
“Whats in a name, maar het dekte wel mooi de
lading, want wij zijn de enige bigband in de Eenheid
Oost-Nederland, terwijl er ook nog twee politiekoren
en twee politieorkesten zijn in deze Eenheid.
Zo zijn we aangeland in het jaar 2020 en dat is dan

100 jaar na het oprichtingsjaar 1920. Een heugelijk
feit waarbij stil gestaan moet worden, maar . . . . . het
jaar 2020 is een in alle opzichten bijzonder jaar en
de voorbereidingen voor een mooi jubileumconcert
waren al in volle gang toen de hele wereld werd
getroffen voor COVID 19. Het jaar 2020 is daarom
geen feestjaar. In 2021 zullen we de voorbereidingen
weer oppakken en hopelijk kunnen we dan het 101jarig bestaan vieren van de Arnhemse Politie Muziek
Vereniging, in deze nu de Politie BigBand Oost
-Nederland.

2020 - Politie BigBand Oost-Nederland onder leiding van
Guus Tangelder
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Kent u deze nog, nog ,nog . . . .
Soms kom je in contact met mensen die je laten
verbazen. Zo ook ons bestuur dat per mail werd
benaderd over een item dat misschien voor de
I.P.A., district Arnhem interessant zou zijn. Een
bedrijfje dat inboedels ruimt was bij een van haar
opruimactiviteiten gestuit op een voorwerp waarop
stond: “I.P.A. SERVO PER AMIECO * Distr. Arnhem”.
Of wij als vereniging hiervoor belangstelling hadden.
Het zou gaan om een asbak. Ja, u weet wel, lang
geleden stonden deze overal en het waren ook
attributen waarmee goede sier werd gemaakt. In
2008 werd er een rookverbod ingesteld in de horeca,
uitgezonderd de rookruimtes en tegenwoordig is
het binnen roken helemaal verboden. Binnen wordt
nog amper gerookt. Het aantal rokers is best wel
afgenomen, maar geheel rookvrij zullen we wel niet
worden. Dus een asbak is dan geen overbodige luxe.
Of deze asbak, doorsnee 17 cm, nog echt gebruikt
zal gaan worden hangt af of we vast kunnen stellen of

deze nog veel waarde heeft. Volgens de achterzijde
betreft het hier echt “Delfts Blauw * RAM * made in
Holland”.
Helaas kon de herkomst vanuit welke geruimde
boedel de asbak kwam niet meer worden vastgesteld.
Ook jaartallen of andere achtergrond informatie van
en over deze asbak is tot op heden niet gevonden.
Daarom hieronder een afbeelding van de asbak.
We houden ons aanbevolen voor nadere informatie,
want . . . . . . . dan weten we het weer!

Oma. . . . . Mag ik komen logeren??
toch wel groot. Gelukkig gaan nu de teugels weer wat
losser (met de nodige problemen weer tot gevolg),
maar zolang we zelf volkomen gezond zijn en de
snotneuzen bij de kinderen er nagenoeg niet zijn,
komen we weer bij elkaar en passen we ook op. Dus
is het antwoord: “Natuurlijk mag je komen, gezellig!”
Wat is dat toch een rijkdom om samen aan de thee te
zitten met natuurlijk een koekje erbij. Samen buiten
te voetballen of een ander spel en ’s avonds na de
pannenkoeken een potje Monopoly spelen. Het spel
van ons moest zelfs ’s avonds afgebroken worden,
omdat het (al lang) bedtijd was. En daar zit je dan ‘s
morgens vroeg weer aan de Monopoly!
Een bewolkte maar zomerse dag. Trrrrinngg, de
telefoon gaat.
“Oma . . . . Mag ik komen logeren??” Onze kleinzoon
van 13 aan de lijn. Tegenwoordig krijg je als
grootouders die vraag minder vaak dan we gewoon
zijn. Oppassen op de kleinkinderen gaat al net zo
moeilijk. Soms denk je ook eerlijk gezegd wel eens,
hè, lekker rustig, maar het gemis van die blagen is

Velen van u zullen dit verhaal mogelijk herkennen
en of zich erin kunnen verplaatsen. Heeft u nu ook
zo’n leuke of minder leuke ervaring. Deel ze met
een aantal woorden of een leuke foto met ons,
zodat we hopelijk in een rustiger tijd er nog eens op
terug kunnen kijken hoe het ook al weer was, die
“CORONA-TIJD”. Zend uw inbreng aan de redactie:
red-arnhem@ipa-nederland.nl
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Handelingsprotocol Corona deel 2
Beeld bellen en - vergaderen is meer regel dan
uitzondering.

We zijn ruim 3 maanden verder sinds mijn vorige
artikel over de gevolgen van Corona voor de politie.
Nederland en daarmee de politie werd toen voor het
eerst geconfronteerd met de woorden Pandemie en
Lockdowns. Hoewel we er nu beter voorstaan als
het gaat om ICT opnames en Corona doden, blijft
Corona de dagelijkse politiepraktijk nog steeds bezig
houden.
De gebruikelijke aanwijzingen als regelmatig je
handen wassen, in je elle boog hoesten zijn wel
ingeslepen. Ik merk echter dat de 1 ½ meter regel
nog steeds moeilijk uit te voeren is. We leven nu
eenmaal in een klein land met aardig wat mensen op
elkaar en wij zijn in onze “leefcultuur” gewend aan de
uitgestoken hand en een knuffel. Ik beken, dat ik af
en toe nog wel de neiging heb om in de fout te gaan,
maar ik word dan gelukkig snel weer gecorrigeerd
door de ander.

We hebben een speciale Corona site, waar alle
benodigde informatie geplaatst is.
We vinden daarop zeker 20 protocollen en richtlijnen
en we hebben Apps als:
-slaap je fit;
-beweeg je fit;
-eet je fit;
-denk je fit.
Alles met de intentie om ons mentaal en fysiek zo
gezond mogelijk te houden.
We leven in Nederland al een tijd met de opgelegde
beperkingen en ik kan me goed voorstellen dat
vooral de jeugd, zeker nu de vakanties aanbreken,
moeite heeft met het nakomen van de algemene
beperkingen. Zeker als deze leeftijdsgroep kennelijk
minder risico’s bij een besmetting lopen.
Blijft echter wel dat er nog steeds grote risico’s
voor politiemensen bestaan als zij het zoveelste
jongerenfeestje of een demonstratie van boeren,
moeten beëindigen. Wij moeten dan noodgedwongen
binnen die 1 ½ meter komen en lopen daarbij de kans
om besmet te worden, terwijl de ander juist die 1 ½ meter
bestrijdt of niet zo belangrijk vindt.
Veel gezondheid toegewenst.
Bert ter Haar

Tijdens mijn wekelijkse bezoek aan de Supermarkt
erger ik me vaak aan de “mij kan niets gebeuren”
mentaliteit. Karretjes schoonmaken, even wachten
op elkaar in de gang bij de vleeswaren, lijkt steeds
moeilijker te worden.
Politiemensen willen graag veilig werken, maar dat
lukt niet altijd.
Collega’s in de Noodhulp zijn gewend om samen
langdurig in de auto te zitten en zij hebben dagelijks
te maken met publiek en soms ook lastige klanten.
Het is niet te voorkomen dat zij soms dicht bij een
verdachte moeten zijn om deze aan te kunnen
houden en te vervoeren. Hulp moeten verlenen aan
slachtoffers, zeker als het om een kwestie van leven
en dood gaat. Ik merk dan ook dat vooral zij iets
makkelijker omgaan met de gewenste afstand. Het
aantal besmette collega’s valt gelukkig enorm mee.
Op mijn afdeling met veelal specialisten in de
ondersteuning, is het iets eenvoudiger om risico’s
te beperken. Daar waar het kan, werken we thuis.
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Corona nieuws
Overheidspersoneel verdient versterking
De politiebonden in Nederland zijn van mening dat de extra overheidsuitgaven tijdens de coronacrisis niet
mogen leiden tot bezuinigingen op de publieke sector en de arbeidsvoorwaarden van het overheidspersoneel.
Juist extra aandacht in de komende jaren voor flinke investeringen in kwaliteit van de overheidsdiensten is
nodig. De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat overheidsdiensten van groot maatschappelijk belang zijn
en hoe de afgelopen 10 jaar deze zijn “verwaarloosd”. In een gezamenlijke brief van de FNV-bonden is deze
boodschap afgeleverd bij de volksvertegenwoordigers en vele instanties werkzaam in deze sector.
‘Werk gaat gewoon door’
Hoe vergaat het de 20 marechaussees die eind april naar Sint
Maarten zijn afgereisd om de lokale overheid bij te staan tijdens
de COVID-19-crisis? Hoe beleefden ze de lockdown en hoe
beïnvloedde deze maatregel hun dagelijkse doen en laten?
“Pandemie of niet. Het werk aan de grens en op straat gaat
gewoon door”, aldus één van de wachtmeesters.
Sint Maarten krabbelt weer op. De afgelopen 2 weken deden
zich geen nieuwe besmettingen voor. Langzaam komt het leven
op het eiland weer op gang en dat is fijn voor de bevolking en de
ter plaatse gestationeerde Marechaussees. De totale lockdown Foto: Min. Defensie
was bepaald geen enerverende periode. Na het werk gold
uiteraard ook dat men op de kamer van het verblijf moest blijven. Tevens zijn nog 100 mariniers op St.
Maarten gestationeerd. Ook zij kwamen om de lokale bevolking en de overheid te ondersteunen. Geregeld
ondersteunen de mariniers tijdens de surveillance, die samen met de lokale politie worden uitgevoerd. “Dat
geeft een veilig gevoel”.
Onverbiddelijk
Hoe vergaat het de 20 marechaussees die eind april naar Sint
Maarten zijn afgereisd om de lokale overheid bij te staan tijdens
de COVID-19-crisis? Hoe beleefden ze de lockdown en hoe
beïnvloedde deze maatregel hun dagelijkse doen en laten?
“Pandemie of niet. Het werk aan de grens en op straat gaat gewoon
door”, aldus één van de wachtmeesters.
Sint Maarten krabbelt weer op. De afgelopen 2 weken deden zich
geen nieuwe besmettingen voor. Langzaam komt het leven op
het eiland weer op gang en dat is fijn voor de bevolking en de ter
plaatse gestationeerde Marechaussees. De totale lockdown was
bepaald geen enerverende periode. Na het werk gold uiteraard ook
dat men op de kamer van het verblijf moest blijven. Tevens zijn
nog 100 mariniers op St. Maarten gestationeerd. Ook zij kwamen
om de lokale bevolking en de overheid te ondersteunen. Geregeld
ondersteunen de mariniers tijdens de surveillance, die samen met
de lokale politie worden uitgevoerd. “Dat geeft een veilig gevoel”.
Foto: Min. Defensie
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Hoe een goede samenwerking bij een vermissing van kinderen zorgt voor een goede afloop!
“Deze casus is een mooi voorbeeld van onze goede
samenwerking met andere hulpdiensten. Je hebt allebei
je eigen taak, maar als het erop aankomt, ondersteun je
elkaar waar mogelijk. Je wil dan meteen handelen en
proberen het verschil te maken. Mooi als je het verschil
dan uiteindelijk ook kunt maken. Bij een vermissing
draait alles om tijd. Des te langer het duurt, des te
kleiner de kans op succes. We zijn daarom heel blij dat
we deze zaak snel hebben kunnen afronden. Zo snel
zelfs dat we het eerst bijna niet konden geloven dat de
kinderen die we zagen, de vermiste broertjes waren.
Binnen een half uur, dat is echt heel rap.”
Foto: Min. Defensie
Coronacrisis verdrongen
Even was er een tijdelijke verdringing van het alledaagse nieuws over Corona door de massale protesten
in veel wereldsteden na de gewelddadige dood van de Amerikaan George Floyd. Ook in Nederland had
dat gevolgen voor de aandacht van de ordehandhavers. Al snel worden dan alle politiemensen over een
kam geschoren en is van een normale discussie op inhoudelijke zaken niet veel meer over. Als dan op de
landelijke radio door een activist wordt gezegd dat de Nederlandse politie de afgelopen vier jaar 41 mensen
heeft “vermoord”, dan doet dat wat met je als collega en oud-collega. Als politie kunt je niet reageren op
zo’n boute uitspraak. Menig collega kent collega’s in andere landen. Vooral IPA-collega’s zullen de verhalen
en acties over de wereld met kromme tenen hebben beluisterd of gezien op de vele beelden die de media
hierover heeft verspreid. Toch is er werk aan de winkel en kunnen we met ons allen hier iets aan doen.
Racisme en etnisch profileren gebeurd, maar loop er niet voor weg en maak het bespreekbaar.
Poku en Reku
Nee dit zijn geen namen van puppy’s of andere dieren, het zijn de afkortingen voor “politiekundige” en
“recherchekundige”. In de mooie wereld van afkortingen, zoals bekend LNDK en KKDWD en diverse
andere afkortingen, veelal voor afdelingen binnen de politie, kwamen we deze tegen in een verhaal over
loopbaanbeleid. Trouwens “poku” betekend in straattaal “muziek”. Niet iets wat direct met corona te maken
heeft, maar de dagelijkse gang van zaken wordt weer opgepakt en dan verdringt ook dat weer een beetje de
corona (gelukkig!) (uitleg over de genoemde afkortingen zijn te krijgen bij de redactie).
Examineren in coronatijd
Het onderwijs in politieland is ook weer begonnen. Niet op de gebruikelijke manier,
maar met in achtneming van de RIVM-richtlijnen. Het blijft toch lastig. Hoe moet je
fouilleren en aanhouden op 1,5 afstand. De Politieacademie locatie Eindhoven heeft
hier een oplossing voor gevonden. In de praktijkexamens moeten zowel de aspiranten
als de acteurs die worden ingezet bij dit soort casussen, vertellen welke handelingen
zijn zouden verrichten. Zo kon toch binnen de richtlijnen van het examenreglement
worden getoetst. Verwacht wordt dat het onderwijs in de vooraf geplande opleidingstijd
kan worden afgewerkt.
Kijk voor meer nieuws op: www.politie.nl/nieuws en www.magazines.defensie.nl
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Politiechef over de strategie tijdens de Coronacrisis
is om de agenten op straat voor te bereiden op
nieuwe fases in deze coronatijd. Wat wel en
niet mag blijft veelvuldig veranderen. Ook de
beschermingsmiddelen zijn aanwezig en collega’s
gaan met een goed vertrouwen om met hun werk.
Bovendien wordt door het Openbaar Ministerie
adequaat opgetreden om zaken zoals coronaspugen
aan te pakken. Geweld tegen gezagsdragers wordt
voortvarend aangepakt, zodat collega’s zich ook
vanuit die hoek gesteund weten in hun risicovolle en
dynamische werkterrein.

Politiechef Oscar Dros van de politie-eenheid OostNederland vertelt over de periode dat Nederland te
maken had met de “lockdown” en de straten leeg
waren, maar de politie bezig was met toezicht,
handhaving en dat de opsporing en afhandeling
van plankzaken gewoon door ging. Het interview,
afgenomen door Caspar van Oirschot, stond in De
Gelderlander van zaterdag 16 mei jl. Een kleine
bloemlezing uit de antwoorden van Oscar Dros.
De verschuiving van de fysieke naar de digitale
criminaliteit was al langer gaande, maar werd onder
invloed van de coronacrisis wel sterk uitgebreid.
Natuurlijk waren er de nodige burenruzies, overlast
meldingen en de verwarde personen en daklozen
bleven ook in beeld. Daarin tegen zakte cijfermatig
het aantal traditionele vormen van criminaliteit,
zoals straatroven, woninginbraken, overvallen
en vernielingen na het “blijf-thuis-advies”. Er was
de afgelopen tijd een belangrijke functie voor de
politie, het zichtbaar aanwezig zijn om toezicht en
handhaving uit te voeren van de door de regering
afgekondigde maatregelen. Met name via de
wijkagenten (zeshonderd in Oost-Nederland)
werden op de hotspots, de parken, de skatebanen
en hangplekken voor jongeren, veelvuldig contacten
gelegd. Natuurlijk werd er ook opgetreden tegen
overtreders, waarbij in een tijdsbestek van 6 weken
2700 verbalen zijn uitgedeeld, op een bevolking
van 3,4 miljoen. Dros noemt dit een aantal dat
reuze meevalt. De laagdrempelige Nederlandse
politie zorgt ervoor dat we in verbinding zijn met de
samenleving. “Een politie in contact”. Dros is hoopvol,
maar ook nieuwsgierig naar hoe het zich verder zal
ontwikkelen.
De regels veranderen regelmatig en de uitdaging

De vraag over ontwikkelingen van de traditionele
criminaliteit of deze zal toenemen of het geweld in
de thuissituaties meer zal worden, beantwoord Dros
met een verwijzing naar de normale tijd, waarin altijd
ruimte is voor gebruik maken van de gelegenheid
en de zwakte van de mens. Gaat het je slecht, dan
ben je eerder geneigd in te gaan op voorstellen
voor bijvoorbeeld verhuur van ruimtes voor drugs
gerelateerde zaken. Een toename van huiselijk
geweld is niet in cijfers zichtbaar, maar dat neemt
niet weg dat het zal gebeuren. Ketenpartners in de
veiligheid hebben hiertoe ook maatregelen genomen.
De vele lopende zaken bij het Openbaar Ministerie
is nog wel een zorgenpunt, want als zaken te lang
blijven liggen voordat deze voor de rechter worden
gebracht, kan dat de strafmaat verlagen. Het vele
werk en manuren die door de politie in de opsporing
zijn gestopt wegen dan vaak daar niet meer tegenop.
Voorlopig is er voldoende capaciteit om lopende
zaken aan te pakken en af te handelen. Drost: “Er
zijn dit jaar bijna 12 procent meer zaken afgehandeld
dan in dezelfde periode vorig jaar. Dan gaat het wel
over een paar duizend zaken”.
Naast dit interview kwam Oscar Drost nog een
aantal malen aan het woord, zoals na het openbaar
gemaakte kritische rapport over de afhandeling van
een melding bij een zorginstelling in Wageningen
op 19 februari. Er is niet goed gereageerd op
112-meldingen over een cliënt van een zorginstelling
in Wageningen (Bron: Politie.nl).
Dit blijkt uit intern onderzoek. Twee medewerkers
van de zorginstelling raakten gewond na een
confrontatie met de cliënt. De 27-jarige man overleed
ter plaatse. Voorafgaand aan het overlijden hebben
medewerkers van de instelling en omwonenden met
het alarmnummer 112 gebeld. De conclusie van
het onderzoek is dat de eerste melding vanuit de
instelling dermate dringend was, dat dit had moeten
leiden tot het aansturen van politie-eenheden.
Gebleken is dat dit ook is toegezegd, maar dat hier
in eerste instantie geen opvolging aan is gegeven.
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onderzoeken naar dit incident. Onder leiding van
het Openbaar Ministerie wordt onderzoek gedaan
door de recherche naar de doodsoorzaak en door
de rijksrecherche naar het handelen van agenten
ter plaatse. De gemeente doet onderzoek naar het
RIBW en ProPersona.
Het volgende was de aangekondigde sluiting van het
cellencomplex in Doetinchem waarover Oscar Dros
aan de tand werd gevoeld (bron: Politie.nl).

Politiechef Oscar Dros geeft aan de gang van zaken
enorm te betreuren. “Het had anders gekund en
anders gemoeten. We moeten hiervan leren; dat zijn
we de medewerkers van de zorginstelling verplicht
evenals de ouders van de cliënt.”
Oscar Dros: “Uiteraard is het achteraf makkelijker om
vanuit uitgeschreven en steeds opnieuw beluisterde
meldkamergesprekken een juiste inschatting te
maken van de situatie. In de hectiek van alledag is dat
een stuk moeilijker. Ook collega’s op de meldkamer
moeten soms in een split second een besluit nemen
over soms ingrijpende zaken, net als de collega’s op
straat. Dat gaat in de regel goed, maar in dit geval
niet”. Hij benadrukt dat politiewerk mensenwerk is.
“Maar dat doet niets af aan de fouten die zijn gemaakt.
Het is nu vooral van belang dat we ervan leren en dat
gaat zeker gebeuren”.
Het evaluatierapport, waarin alle uitkomsten,
leerpunten en aanbevelingen te lezen zijn, is
volledig gepubliceerd op politie.nl. Naast dit interne
onderzoek lopen er overigens nog vier andere

De sluiting van het cellencomplex in Doetinchem is
een pijnlijk maar onvermijdbaar besluit. Dat hebben
burgemeester Mark Boumans en politiechef Oscar
Dros geconstateerd na aanvullende gesprekken.
Vorige maand nam de politiechef het besluit om
een aantal cellencomplexen in Oost-Nederland te
sluiten. “Dat besluit is niet lichtvaardig genomen. Het
is noodzakelijk omdat er steeds minder verdachten
zijn en de vereiste capaciteit voor professionele zorg
voor alle complexen te groot is. Het besluit was zeker
niet gemakkelijk en daarom is goed nagedacht over
de gevolgen voor de Achterhoek,” aldus Dros.
Rond de zomer zal het cellencomplex in Doetinchem
sluiten. Dros: “We hebben meer dan een jaar in
samenspraak met onze partners en collega’s naar
dit besluit toegewerkt. Voor alle betrokken is het nu
ook tijd voor duidelijkheid. De voorbereidingen voor
ondersteunend vervoer worden nu getroffen. We
blijven goed monitoren wat de gevolgen zijn, na 12
en 24 maanden volgt er een evaluatie.”
Meer uitleg over het besluit is te vinden in het eerdere
nieuwsbericht op www.politie.nl .
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