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Voorwoord
Beste IPA-leden,
Gelet op de genomen maatregelen en het advies van het RIVM in verband met de Covid-19
pandemie is de geplande ALV in 2020 NIET in de huidige vorm en samenstelling doorgegaan.
Wel is het van belang dat binnen IPA Nederland overleg gehouden wordt om tot besluitvorming
en/of vernieuwingen te komen en draagvlak te creëren binnen IPA Nederland. Door het Landelijk
Bestuur van IPA Nederland is aangegeven dat ondanks de verscherpte maatregelen te komen
tot overleg met de districten. Voorlopig in de vorm van zogenaamd clusteroverleg tussen het LB
en de clusters in beperkte vorm en conform de richtlijnen RIVM.
Op 20 november 2020 heeft dit overleg tussen het LB en ons cluster (Nijmegen, Twente, Oost
Nederland en Arnhem e.o.) plaatsgevonden.
Tevens staat 2021 in het kader van ons (uitgesteld) 60-jarig jubileum op zaterdag 2 oktober 2021.
Om het een en ander voor te bereiden hebben we een jubileumcommissie in het leven geroepen
die druk bezig is met de organisatie van deze heugelijke dag. In de loop van 2021 zult U nader
worden geïnformeerd. Over de rondreis in Ierland (juni 2021) wordt in januari 2021 nader beslist.
Kerst wordt anders dit jaar. Wat er mogelijk is, moet de komende tijd duidelijk worden. De
komende periode moeten we de kiezen op elkaar houden. Maar we doen dat met reden en voor
elkaar, laten we dat voor ogen houden.
Met een virus dat ons nog steeds in de houdgreep heeft, duiken wij een lange, onzekere winter in.
Ook in het vreemde jaar dat 2020 tot nu toe is, wordt het aan het einde gewoon weer kerst. Normaal
kan de voorpret nu al voorzichtig beginnen, maar dit jaar ligt het allemaal een stuk ingewikkelder.
Een lange tafel met familie of grootouders bezoeken is ineens niet meer vanzelfsprekend.
“Tradities zijn heel belangrijk voor je identiteit. Het is een uiting van de groep waar je bij hoort, en
ieder mens heeft het nodig om ergens bij te horen.” Of het nou een gezin, familie of geloofsgroep
is, kerst geeft ons een broodnodig gevoel van verbondenheid.
“Nooit de moed opgeven,
ook al is het soms zwaar.
De kracht om verder te gaan,
zeker met en voor elkaar!”
Ik wil U namens het bestuur en ondersteuners van het IPA District Arnhem en Omstreken
fijne kerstdagen en een voorspoedig en gezond nieuwjaar toe wensen. We wensen jullie
het allerbeste voor 2021!
Veel leesplezier,

Arno Jansen
Voorzitter
IPA district Arnhem en Omstreken
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Agenda - Activiteiten
2020

Op het moment dat u dit leest kan de tekst al best
achterhaald zijn. In deze “corona-tijd” is alles anders
en leren we elke dag weer om ons aan te passen.
Op de bestuursvergadering van 3 november j.l. is
besloten om de Kerstavond bij ’t Centrum in Babberich
NIET door te laten gaan. Ondanks dat we er allemaal
naar uitkeken om weer iets te organiseren, kan het
gewoon niet. Ook is nu al de beslissing genomen het
jaar 2021 niet te starten met een Nieuwjaarsreceptie.
Zodra de omstandigheden het in 2021 mogelijk
maken zullen we een samenkomst gaan houden om
elkaar weer te ontmoeten en eindelijk weer eens bij
te praten onder het genot van een drankje en een
hapje. De berichtgeving hierover zal plaats vinden
via de e-mail.

Jubileum 60 jaar IPA Arnhem

De viering van ons 60-jarig jubileum is
uitgesteld naar 2021. We gaan dan ons
61-jarig jubileum vieren op zaterdag 2
oktober 2021.

Jubileumreis 2021

De 10-daagse jubileumreis naar Ierland blijft voorlopig
nog gepland staan voor zondag 6 juni t/m dinsdag 15
juni 2021. Door de huidige onduidelijkheid binnen de
reisbranche is besloten om in januari 2021 in overleg
met Midland Tours tot een verdere beslissing te
komen omtrent deze reis.

Algemene ledenvergadering en
Districts ledenvergadering
Beide vergaderingen zijn in 2020 niet gehouden
i.v.m. de coronamaatregelen. De wetgeving van het
Ministerie van Justitie en Veiligheid geeft ons deze
mogelijkheid.
Voor de ALV staat nu de datum 27 mei 2021 gepland.
Onze eigen DLV staat voorlopig gepland op 13 april
2021.

Redactie

De redactie van dit blad heeft de insteek voor u
een zo prettig mogelijk leesbaar blad samen te
stellen. Informatie vanuit de organisaties waar
onze leden bij aangesloten zijn geven we aan
u door. Daarbij zijn we strikt gehouden aan hun
geheimhoudingsverplichtingen en is daarom de
berichtgeving beperkt of sterk ingekort. Het is
natuurlijk fijn als er terugkoppeling komt over hoe
de inhoud van dit blad wordt ervaren. Ook kritische
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opmerkingen zijn van harte welkom, want alleen
op die wijze worden wij scherp gehouden. De
voorbereidingen van de uitgaven worden met zorg
voorbereid en toch gaat het soms mis. In de vorige
editie (september 2020) is een omissie opgetreden.
In het onderwerp “Corona nieuws” op bladzijde 28
stond een stukje tekst twee maal afgedrukt. Wel
met een andere foto erbij. De oplettende lezer zal
dit ongetwijfeld hebben bemerkt. Onze excuses
hiervoor!
De redactie wacht ook nog op reacties van de oproep
bij het onderwerp “Oma . . . mag ik komen logeren”.
U heeft vast wel iets meegemaakt in deze afgelopen
bijzondere periode. Laat het ons weten om zodoende
een beter beeld te krijgen wat u allemaal meemaakt.
Het hoeft geen heel verhaal te zijn, maar neem even
contact op en we gaan er samen uitkomen. U kunt
uw bericht sturen naar red-arnhem@ipa-nederland.
nl .
Oh ja, die asbak, weet u nog? Heeft iemand nog
verdere informatie over bij welke gelegenheid de IPA
Arnhem e.o. die heeft laten samenstellen?
We kregen een mooi verhaal aangereikt door collega
Chris Laarakker, over zijn eerste grote drugszaak.
Een herkenbaar en vermakelijk verhaal. Onze dank
hiervoor! Met het verhaal “Boef zoekt Boer” hebben
we een actueel onderwerp te pakken. Heerlijk om
onder het genot van een drankje te lezen in deze
komende wintermaanden, die zo anders zullen
verlopen dan we gewend zijn.
De redactie wenst iedereen, ondanks de
aanpassingen, een gezellige maand december.
Fijne feestdagen en een gezond en gelukkig 2021!

Boef zoekt boer
Inleiding
Tussen de groene akkers, prachtige polders en sfeervolle bossen van ons platteland schuilt onheil. In
hun zoektocht naar afgelegen locaties om drugs te produceren, mikken internationale criminelen op
agrariërs uit Drenthe, Overijssel en Gelderland. Journalist Ryan Claus zoekt uit hoe onze provincies
optreden tegen deze ongewenste bezoekers.
Tekst: Ryan Claus
Zomaar een zonnige zomerdag in de uitgestrekte
velden van Overijssel. Op het omvangrijke
erf van boer Karel rijdt een zwart busje over
de oprit. Tussen zijn ruime stallen, schuren
en mestkelders parkeren de bezoekers hun
auto, stappen uit en schudden de boer breed
glimlachend de hand. ‘Goedemiddag. Wij zijn op
zoek naar een verhuurbare ruimte, zoals één van
uw mooie schuren hier. Wij zitten in de bloemen
en zouden hier vooral planten willen bewaren en
sorteren. Hiervoor kunnen wij u zeer riant betalen.
Zouden wij een kijkje mogen nemen op uw erf?’
Nietsvermoedend leidt Karel zijn twee bezoekers
rond op zijn erf. Ondertussen beantwoordt hij
keurig iedere vraag die zijn zeer nieuwsgierige
gasten hem stellen. Hoe goed loopt de boerderij?
Is er sprake van financiële druk? Staat u open
voor een winstgevende samenwerking? Iedere
minuut wordt het mysterieuze duo wijzer van de
omstandigheden waarin Karel verkeert. Zij ruiken
hun kans en herkennen in hem een potentieel
slachtoffer. ‘Voor tienduizend euro per maand
zouden wij deze stal van u willen huren. Voor
onbepaalde tijd. Wij zorgen voor het onderhoud,
u heeft er geen omkijken meer naar. Wij zetten
er zelfs een nieuw slot op, van onszelf. Welnu,
wat zegt u ervan?’

Foto ter illustratie
Waar de éne crimineel al bij de allereerste
kennismaking recht toe, recht aan vertelt dat hij
drugs wil produceren onder de voorwaarde dat
de verhurende boer - uiteraard tegen een hoge
vergoeding – wegkijkt, kreeg Verheij in 2016 het
aanbod om één van zijn loodsen te verhuren
aan mannen die ‘schroot willen verdelen’. Drie
maanden later vindt de politie een gigantisch
drugslab achter een dubbele wand én een
grote lading schroot. Terwijl Verheij regelmatig
een bakje koffie dronk met zijn twee huurders
in de loods, produceerden vijf andere mannen
enkele meters verderop dagelijks voor 100.000
De hierboven geschetste situatie zou zomaar euro aan verslavende harddrugs. Een jaar
het begin kunnen zijn van een misdaadfilm. na zijn bizarre ontdekking vertelt Verheij op
Toch is dit al jaren de keiharde realiteit onder een voorlichtingsavond over de traumatische
onze eigen boeren. In Brabant en Gelderland, nasleep. Slachtoffer worden van deze sluwe
en in toenemende mate in onze oostelijke en vorm van criminaliteit geeft niet alleen een
noordelijke provincies. Vorig jaar berichtte de financiële klap, maar vooral een emotionele, is
zuidelijke provincies dat één op de vijf boeren zijn boodschap. Inmiddels hangen er screens
al te maken heeft gehad met drugscriminelen, voor zijn ramen en bouwde hij een poort voor
die erop uit zijn om in leegstaande schuren en zijn huis.
stallen op het platteland, ver buiten het toezicht
van de autoriteiten om, hun hennepkwekerijen, Zoals Verheij zijn er in het ogenschijnlijk prachtige,
XTC-labs en Crystal Meth-productieprocessen rustige buitengebied van onze geliefde noordelijke
uit te stallen. Zo ook bij Roy Verheij, een en oostelijke provincies talloze, soortgelijke
verhalen te betreuren. Dat drugscriminelen
vastgoedondernemer
uit
Silvolde.
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sinds enkele jaren juist hiernaartoe uitwijken, is
volgens Anton Jansen, manager van Platform
Veilig Ondernemen Oost-Nederland bij de
politie Oost-Nederland, geen toeval. ‘Door
de ontdekking van ons landelijke gebied in
combinatie met de groei van drugsproductie an
sich, hebben wij in het oosten de ondankbare
eer de nieuwe nummer één te zijn in productie
van drugs’, verzucht Jansen. ‘Daarmee stoten
wij Brabant van de troon.’ Exacte cijfers mogen
niet gedeeld worden, maar duidelijk is dat de
drugsproductie in Oost-Nederland in 2020 naar
alle waarschijnlijkheid is verdubbeld ten opzichte
van vorig jaar. Jansen spreekt van snelle
ontwikkelingen in de onderwereld. ‘Verslavende
drugs leveren snel veel geld op, zo simpel is het.
Steeds meer criminelen duiken hierop. Het komt
zelden voor dat ik een boer spreek die nog níét
werd benaderd door de onderwereld. Sommige
zelfs verschillende malen. Als ze beet hebben,
nestelen de criminelen zich maandenlang in zo’n
schuur of loods. En je raakt ze van je leven niet
meer kwijt. Ze komen altijd terug. Één keer ‘ja’
zeggen is funest.’

het veranderen.’ Een belangrijk wapenfeit om
die vertrouwensband tussen boeren en politie
te herstellen zijn voorlichtingsavonden. Zo’n
honderdvijftig avonden per jaar waarschuwt
Jansen de agrarische sector – soms tientallen,
soms honderden – over het gevaar van
ondermijning. ‘We laten foto’s en filmpjes zien
van de gevaren en halen lokale voorbeelden
uit de praktijk aan. Maar het belangrijkste is
het gesprek ná de presentatie. Dan komen
de verhalen, dan kunnen wij echt luisteren en
laten zien dat wij de ervaringen en angsten van
potentiële slachtoffers serieus nemen.’ Dat die
informatieavonden hun effect dienen, ziet Jansen
terug in de verschillende grote politiezaken die
hieruit ontstonden. ‘Iedere voorlichtingsavond
levert ons drie tot tien concrete tips op en een
veel grotere bereidheid om verdachte ervaringen
te melden.’

Naast de politie zijn ook onze overheden,
lokaal en regionaal, hard bezig om een
mentaliteitsverschuiving op gang te brengen.
‘Hoe bewuster onze bewoners van het
buitengebied van dit fenomeen zijn, hoe meer zij
Het probleem bestrijden is zo eenvoudig nog zich zullen uitspreken’, zegt burgemeester Ton
niet, stelt Jansen. Niet om de minste reden dat Strien van Olst-Wijhe. Althans, dat is de hoop. ‘In
boeren er niet snel voor kiezen een confrontatie deze contreien is het verleidelijk om te denken: ik
met criminelen te melden aan de politie. Uit woon in een prachtige, rustige gemeente en het
angst, schaamte of pure onwil. ‘Boeren trekken is hier volledig veilig. Dat kan kloppen, maar dat
van nature niet snel aan de bel. Bovendien heerst is precies wat criminelen ook denken. Daarom
er bij hen een groot wantrouwen ten opzichte hopen wij dat mensen van iedere opvallende
van de overheid. Door maatregelen rondom de verschijning of gebeurtenis een melding doen
milieudiscussie en de stikstofcrisis voelen zij zich bij de politie. Daar is bewustwording voor nodig.’
in een hoek gedrukt, of zelfs gecriminaliseerd’. Om die bewustwording te kweken, stelden
Ook de politie heeft steken laten vallen in hun de gemeenten in Oost-Nederland recentelijk
vertrouwensband met boeren, erkent Jansen. een gezamenlijk ondermijningsbeleid op. In de
‘Boeren die dan toch over de drempel durfden komende maanden en jaren zou dit beleid in
en bij ons een melding deden, werden zelden kaart moeten brengen wat er zich zoal afspeelt
heel serieus genomen. Dat zijn we nu flink aan in het buitengebied, volgens de burgemeester
‘een gevoelige groep die zich moeilijk in de gaten
laat houden’. ‘Wij willen agrariërs steunen in hun
verzet. Hoe sta je criminelen te woord als ze ineens
op je erf verschijnen? Voorlichtingsavonden,
bijeenkomsten
en
informatievoorziening
bereiden onze boeren hier zo goed als mogelijk
op voor.’ Volgens Annemieke Hooghiemstra,
Coördinator Integrale Veiligheid van Olst-Wijhe,
worden bewoners van potentiële ‘risicopanden’
zelfs pro-actief opgespeurd en voorgelicht. ‘Net
als de criminelen zoeken wij via Funda naar
percelen met leegstaande bijgebouwen in het
Foto ter illustratie
buitengebied. Aan die bewoners brengen wij
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een bezoekje en waarschuwen hen voor louche
bezoekers.’
Ook
vertelt
de
ambtenaar
hoe
alle
IJssellandse gemeenten sinds februari een
samenwerkingsproject zijn gestart, ‘zodat alle
neuzen dezelfde kant op staan in de aanpak van
dit omvangrijke probleem’. En dat blijkt maar al te
nodig. ‘Toen wij hiermee begonnen, merkten wij
direct een stijging van chemische afvaldumpingen
in deze regio. Door dit soort cijfers met elkaar te
delen, herkennen we langzaamaan de patronen
van drugscriminaliteit op ons platteland. Daar
kun je vervolgens mee aan de slag’. Dat een
dergelijke samenwerking nu pas van de grond
komt, geeft aan hoe lang bestuurders en
overheden zich onbewust waren van de ernst
van deze misdaadvorm. ‘Drugscriminelen waren
voorheen ook minder actief’, stelt Hooghiemstra
hier tegenover. ‘Pas sinds enkele jaren zien we
een trend waarin de grootschalige productie van
drugs in Brabant overwaait naar Overijssel. Wij
kunnen veel leren van de zuidelijke provincies.
Wij zijn niet van plan om af te wachten tot de
chemische afvaldumpingen en ontmantelingen
van drugslabs ook in Overijssel uit de hand
lopen.’ De groeiende focus op ondermijning als
gezamenlijk probleem is volgens Hooghiemstra
de enige manier om dit succesvol te bestrijden.
‘Georganiseerde misdaad is alleen te bestrijden
vanuit een georganiseerde samenwerking
tussen gemeenten, provincies en overheid.’

komt Van Ittersum regelmatig over de vloer bij
boeren met financiële problemen. ‘Onze rol is
om het gesprek aan te gaan met agrariërs die
het moeilijk hebben’, legt hij uit. ‘Dat is heel
breed, er kunnen zich heel veel problemen
voordoen in een agrarisch bedrijf en in het leven
van een boer. Dat kan vergroening zijn, een
onverwachtse functiewijziging, maar ook een
leegstaande schuur in combinatie met financiële
problemen. Als de nood hoog is, zoals bij boeren
die overwegen te stoppen, is het verleidelijk om,
als laatste strohalm, die schuur te verhuren aan
foute figuren die daar veel geld voor bieden.
Aan mij de taak om dat te voorkomen, door
goed te praten over andere, meer wenselijke
mogelijkheden’.

Plannen maken en meedenken dus. Maar
gewoon een luisterend oor bieden doet ook al
wonderen, zegt Van Ittersum. ‘Boeren zijn niet
de grootste praters. Sommige houden zelfs
hun financiële omstandigheden geheim voor
hun gezin, omdat zij zich teveel schamen om
te vertellen hoe slecht het werkelijk gaat. Met
mij kunnen ze hier in vertrouwen over praten.
Ook dat verloopt soms stroef. Dan doet de boer
voorkomen dat er weinig aan de hand is, om
gaandeweg het gesprek te ontdekken dat er een
heleboel onderliggende zorgen zijn. Nadat ik het
hele verhaal heb gehoord, verwijs ik hen door
naar de juiste hulpinstanties.’ Ook erfcoaches
als Van Ittersum raken meer en meer bewust van
Een middel dat in de praktijk succesvol blijkt het sluipende gevaar van ondermijning. ‘Door
in de bewustwording van ondermijning onder alle berichten rondom dit probleem kijk je anders
onze boeren, is de erfcoach. Als een soort tegen een agrariër in financiële problemen
vertrouwenspersoon voor een boer in de aan. We waarschuwen hen er sneller en vaker
problemen, bezoekt de erfcoach tientallen voor. In mijn twee jaar als erfcoach heb ik een
agrariërs per jaar om het gesprek aan te gaan. praktijkgeval meegemaakt. Na mijn gesprek
Zo ook Hendry van Ittersum van Stichting ontdekte ik dat de boer zijn schuur voor een riant
Stimuland, die zich sterk maakt voor het welzijn bedrag verhuurde, nadat hij zelf financieel was
van het Nederlandse platteland. Als coach in afgegleden.’
de gemeenten Hardenberg en Hof van Twente

Nota bene
Dat het geschetste uit bovenstaand artikel echt de actualiteit raakt blijkt wel uit de aanhouding
c.q. “staande houding” door de politie van drie mannen op 22 oktober j.l. in het Achterhoekse
buitengebied. In dagblad “De Gelderlander” werd gemeld dat deze drie mannen op zoek waren
naar leegstaande schuren en dat zij actief daartoe bewoners hadden benaderd. Of dat was om
een “drugslab” te beginnen werd uiteraard niet duidelijk, maar dankzij de vele publiciteit over dit
fenomeen, werden door alert reageren van de plattelandsbewoners deze drie betrokken mannen uit
de anonimiteit gehaald!
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60 jaar echtpaar de Mos
Op maandag 31 augustus 2020 is het alweer 60 jaar geleden dat Anny en Arie de Mos elkaar het jawoord gaven. Om deze mijlpaal te vieren en te gedenken is, ondanks de COVID-19 maatregelen, toch de
mogelijkheid gevonden om een receptie te houden om dit 60-jarig huwelijksjubileum te vieren in de “Griethse
Poort” te Zevenaar.
In eerste instantie was het de bedoeling om dit thuis te vieren, echter door de extra beperkingen van de
maatregelen betreffende de coronacrisis, kon dit niet meer. Door de uitspraak van de premier “weg van het
terzake huiselijk gebeuren” heeft het bruidspaar op weg naar de horeca de locatie van de “Griethse Poort”
gevonden om aldaar de gelegenheidsbijeenkomst te kunnen vieren.
Arie wilde nog wel aanvullende informatie geven met betrekking tot de tekst op de uitnodigingskaart:
“Hoewel ons huwelijksbootje alom weinig rustig vaarwater heeft bevaren doch grotendeels de woelige baren
trotserend, is het gelukkig thans afgemeerd in deze bereikte veilige haven”.
60-jarig huwelijk van Anny en Arie:
“Onze weloverwogen geplande huwelijksdatum 7
september 1960 zou een einde hebben moeten
betekenen van een laatste verkeringstijdvak
gedurende 1 jaar n.a.v. een mijn a.s. vrouw
betreffende bedrijfsbesmetting - contactgeval TBC –,
met als gevolg een op voorhand niet in te schatten
langdurige absolute bedrustkuur, thuis door te
brengen.
Twee weken voor de geplande trouwdatum bleek
tijdens een controle bij het consultatiebureau te
Doetinchem, dat de rustkuur niet het gewenste
resultaat had opgeleverd. Voortzetting van de rustkuur
werd noodzakelijk geacht. Het voorgenomen huwelijk
diende te worden uitgesteld. Onder geen voorwaarde
wilde mijn aanstaande, gerugsteund door mij, van
uitstel weten. Ook niet van een thuis verder kuren.
Zij drong er op aan dat verder kuren alleen maar
plaats zou hebben als dat gecombineerd zou worden
met een longoperatie en dat de trouwerij, hoe dan
ook, door zou gaan. In overleg met gemeentelijke
autoriteiten werd het huwelijk een week vervroegd
en vond plaats op 31 augustus 1960. Al de voor
het huwelijksgebeuren geplande festiviteiten
moesten worden geannuleerd. Arie werd, geplaatst
op de brigade KMAR te ’s-Heerenberg en aldaar
gekazerneerd, liefdevol opgenomen bij zijn
schoonouders en kreeg de kamer van zijn vrouw
Anny. Tevens woonde daar ook bij in de hoogbejaarde
moeder van mijn schoonmoeder, ”Opoe”.
Op de 4e dag na het huwelijk volgde spoedopname
in het sanatorium te Zevenaar en werd het kuren
voortgezet met de tussentijdse plaats gehad

hebbende, toentertijd nog levensbedreigende
longoperatie, uitgevoerd te Zevenaar door een
professor uit Delft. Er volgde een langdurige letterlijk
en figuurlijke lijdensweg van ongeveer 10 maanden
met een uiteindelijke toch goede afloop en wel,
genezen verklaard naar huis!
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Voor Arie en Anny stond toentertijd vast dat zij
de geplande- geannuleerde festiviteiten m.b.t.
hun trouwdag, grootser zouden afwikkelen bij het
beleven van een 12-1/2 jarig huwelijk. In de jaren
1962 en 1963 werd het gezin de Mos verrijkt met de
respectievelijke geboorte van een dochter en zoon.
Een domper was het in 1965 doodgeboren zoontje.
Anny heeft in 1972 op de 65e verjaardag van haar
moeder, die ze in haar jeugd vaak het lied:
“’t Snoertje met bloedrode kralen” van de Selvera’s
hoorde zingen, een “Dubbel rijsnoer met bloedrode
kralen” gegeven en omgehangen, met daarbij
uitgereikt het betreffende singeltje.
In de verste verte niet verwachtend, dat exact een
half jaar later haar moeder plotseling ten gevolge
van een hartinfarct zou komen te overlijden.
Treurige bijkomstigheid:
Het overlijden vond plaats kort voor de geplande
festiviteiten ter ere van het in die maand te houden
12-1/2
jarig huwelijksjubileum van ons. Alle
dienaangaande reeds geplande- en in kannen
en kruiken zijnde festiviteiten moesten worden
afgeblazen.
Het betreffende “’t Snoertje met bloedrode kralen”
werd door haar vader als een soort erfstuk terug
geschonken. Het singeltje was echter zoek en is
nimmer terug gevonden.
Aan onze enige dochter werd op haar 40e verjaardag
het onderhavige “‘t Snoertje met bloedrode kralen”
als familie-erfstuk ter beschikking gesteld.
Door haar overlijden in 2012, op 50-jarige leeftijd
ten gevolge van de ziekte MS, is “ ’t Snoertje met
bloedrode kralen” - weer in het bezit gekomen van
mijn vrouw. Die heeft aangegeven het te gelegener
tijd ter beschikking te willen stellen van de jongste,
thans 23-jarige dochter, van onze overleden dochter.
Op de overige voor eventuele te organiseren
festiviteiten te doen gebruikelijke jubileumdata, als
25-jarig-, 40 jarig- en 50 -jarig huwelijksjubilea, lag een
dusdanige smet door kort voordien geopenbaarde
ernstige ziekten dan wel overlijden van direct
naasten, zodat we de eerste twee data stilletjes
voorbij moesten laten gaan. Hoewel dit bij het 50-

jarig huwelijksjubileum ook het geval had zullen zijn,
werd toch besloten om in beperkte kring van naasten
en vrienden een diner te doen organiseren, hetwelk
zeer wel als geslaagd werd ervaren “.
Het huwelijksjubileum op 31 augustus 2020
Bijna zou deze dag niet zijn doorgegaan omdat
de diamanten bruidegom op zaterdagmiddag 29
augustus 2020, op een parkeerplaats te Zevenaar
als voetganger door een achteruitrijdende auto werd
aangereden.
Gevolg: zichtbaar bloedende verwondingen aan
gezicht en linkerhand met een opvallend pijnlijke
linkerheup en dijbeen, naast kapotte bril, horlogeglas,
zegelring en mobiele telefoon.
Tijdens de bijeenkomst trok de bruidegom Arie de
Mos een van zijn schoenen uit en toonde deze aan
de burgemeester van Zevenaar en genodigden.
Arie deelde in zijn toespraak mede dat dit de door
hem gedragen trouwschoenen zijn van 31 augustus
1960 en dus 60 jaren oud! Bij elke toepasselijke
gelegenheid als trouw, rouw en recepties werden ze
gedragen. Arie deelde mede dat het BATA schoenen
zijn, niet meer te verkrijgen tegenwoordig en ook niet
meer van die kwaliteit.
In een 2 uur durende feestelijke bijeenkomst
met
genodigden
als
naaste
familieleden,
vrienden,
vertegenwoordigers
van
de
Marechausseevereniging,
ledenbezoekers
Fonds Sociale Zorg, vertegenwoordigers van de
International Police Association Sectie Nederland
Afdeling Arnhem e.o., naaste buren en met de zeer
op prijs gestelde opwachting van de burgemeester
van de gemeente Zevenaar, werd de dag van het
60-jarige huwelijksjubileum van het diamanten
bruidspaar De Mos onder de aandacht gebracht. Dit
naast de diverse felicitaties als van ZM De Koning
en HM De Koningin, de Commissaris van de Koning
in de provincie Gelderland, de grootse bloemenhulde
en geschenken waaronder enkele zeer toepasselijke
creatieve, hebben ertoe bijgedragen, dat zogezegd:
“De mooiste dag van het leven”, achteraf bezien voor het bruidspaar de Mos niet was:
“De huwelijksdag op 31 augustus 1960” doch “De
60-jarige huwelijksdag op 31 augustus 2020”!
Tekst door

Mimi en Arno
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Joke van Dulm 75 jaar
Op 31 augustus 2020 werd ons IPA-lid Joke van Dulm 75 jaar. Reden voor
het bestuur om haar een bezoek te brengen, wat ze zeer waardeerde. Op
3 september zijn Fred Holtes en ondergetekende naar Doorwerth gegaan
met bij ons een mooi boeket bloemen. We werden getrakteerd op koffie
met gebak, wat erg lekker smaakte. Er werd over van alles gekletst en
dan vooral over de coronacrisis. Hoe dat allemaal invloed had op ons.
Qua activiteiten lag het seizoen ineens stil. Er werd niet meer gekaart en
alle activiteiten werden geannuleerd. Voor een ieder had dat behoorlijke
impact op het leven. Hopelijk gaat het niet meer zo lang duren voor we
weer iets kunnen organiseren voor de leden van de IPA Arnhem e.o. Joke
is binnen de IPA een bekend persoon. Jaren heeft ze samen met haar
man Gerard het beheer van het IPA-clubhuis ATHA (Arthur Troop House
Arnhem) verzorgd. Menigeen kent haar ook nog uit het bedrijfsrestaurant
van de politie in het hoofdbureau in Arnhem. Ook heeft Joke een aantal
jaren in het bestuur van de IPA plaatsgenomen en was daar zeer actief. De laatste tijd zien we Joke
veel bij het kaarten op onze clublocatie bij het SIOS in Velp en op menig activiteit. De gezellige
reizen van de IPA laat Joke niet aan zich voorbij gaan, zij is daar zoveel mogelijk bij. Verder heeft
Joke op dit moment zitting in de redactie van het jubileumnummer van de Melder dat volgend jaar uit
gaat komen. Joke weet namelijk nog vrij veel van de voorbije jaren. We hopen dat Joke nog lang in
goede gezondheid in de gelegenheid is om deel te nemen aan de activiteiten die de IPA organiseert.
Marjo Koehorst

Verjaardagen in coronatijd
Tijd voor een feestje, maar in deze tijd kan dat helaas niet. Zoals u gewend bent
van het bestuur van ons district, worden de jarigen bezocht als zij (weer) een
lustrum te vieren hebben, een zogenaamd “kroonjaar”. Op die wijze proberen wij
het contact warm te houden en u op de hoogte te houden van het wel en wee van
uw medeleden. Twee jarigen konden we nog verblijden met een “corona-proof”
bezoek. Zie voor het verslag daarvan elders in dit blad. Het zijn respectabele
leeftijden: 90,85, 80 en 75 jaar. Als dan ook nog lijf en leden in alle redelijkheid
nog goed functioneren, is het geweldig om deze leeftijd te bereiken. Wij mochten
feliciteren:
Sjors Tangerink, 90 jaar en Harm Panneman, 85 jaar.
Wim van Heerde, Ans Philips-Bisseling, Koos de Pater en Tom van Es, allen 80 jaar.
Cees Geensen en Chris Laarakker, 75 jaar.
Maar nu dus even geen bezoek aan de jarigen. In deze tijd is de gezondheid belangrijker dan
een bezoekje brengen. Met de jarigen is in onderling overleg besloten het bezoek uit te stellen tot
de tijd er weer rijp voor is. De verjaardagen worden zondermeer niet vergeten door Bauke, onze
ledenadministrateur. Hij zorgt altijd voor een mooie felicitatiekaart. Als ondersteuning in deze lastige
tijd hebben wij een mooie bos bloemen laten bezorgen bij alle jarigen, met de wens daarbij dat zij in
volle gezondheid door zullen gaan tot hun volgende verjaardag.
Het bestuur.
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Krijn Sweers 75 jaar
Op 8 september 2020 namen we telefonisch contact op met ons
lid Krijn Sweers, om hem te feliciteren met zijn vijfenzeventigste
verjaardag en om hem in verband met de corona te polsen of hij een
bezoek op prijs stelde. Woensdag 23 september 2020 bezochten
Loes Nije en Fred Holtes in Ede Krijn Sweers. We werden door
Krijn en Anneke hartelijk ontvangen en besloten, gezien het mooie
weer, plaats te nemen in de achtertuin. Wij keken onze ogen uit.
Wat een geweldig mooie tuin vol met bloemen en een vijver.
Anneke zorgde voor de inwendige mens en al gauw raakte Loes
en Anneke met elkaar in gesprek en ik met Krijn. Krijn en ik hebben
het over verschillende onderwerpen gehad. Onder andere over
de ligplaats van de boot, het vissen etc. Krijn en Anneke waren
afgelopen maand juni 50 jaar getrouwd. Vanwege het virus is dit
heugelijke feit niet gevierd, evenals de verjaardag van Krijn. Krijn
en Anneke hebben twee kinderen en twee kleinkinderen. Krijn heeft
in 1964 de politieopleiding in Lochem gevolgd en kwam na zijn opleiding bij de gemeentepolitie
Ede terecht, waar hij nog met veel genoegen aan terug denkt. De laatste jaren van zijn loopbaan
heeft Krijn als chef van de Criminele Inlichtingen Dienst in Arnhem doorgebracht. Krijn geniet nu
al zeventien jaar van zijn pensioen en heeft zich nog geen dag verveeld. Tuin en boot vragen de
nodige tijd. Afgelopen zomer hebben Krijn en Anneke, ook al door het coronavirus, veel tijd op de
boot in Friesland doorgebracht. Anneke is samen met haar vriendin Ria een vaste deelnemer aan
onze IPA-reizen. De laatste reis naar Noorwegen werd Anneke vergezeld van haar dochter. Ria
moest helaas vanwege privéomstandigheden afhaken. Ook aan deze gezellige middag kwam een
eind en zo namen wij afscheid met de hoop dat het virus gauw onder controle zou zijn, zodat wij als
IPA weer de nodige festiviteiten kunnen gaan organiseren.

Loes Nije en Fred Holtes
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Coronanieuws
World Police & Fire Games
In de zomer van 2021 zouden de World Police & Fire Games
voor het eerst in de geschiedenis in Nederland plaatsvinden
en wel in Rotterdam. De coronapandemie zorgt echter voor
zoveel onzekerheid over volgend jaar, dat besloten is het
evenement in de Maasstad te verschuiven. Het staat nu
gepland voor de periode 22 juli t/m 31 juli 2022.
De WPFG bestaan al meer dan 35 jaar en zijn tot nu toe elke twee jaar gehouden. De spelen zijn bedoeld als
evenement waar medewerkers van politie, brandweer, douane en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) uit de
hele wereld elkaar buiten het werk om kunnen ontmoeten. In Rotterdam zouden in 2021 op ruim dertig locaties
63 sporten worden beoefend, uiteenlopend van badminton tot kitesurfen, triatlon en voetbal tot aan specifieke
sporten gerelateerd aan de diensten, zoals de Ultimate Fire Fighter-competitie en schietonderdelen.
(bron: ledenmagazine Nederlandse Politiebond en http://www.wpfgrotterdam2021.com )
CAO en pensioen vanuit de politiebonden
Afgelopen 13 augustus hebben de gezamenlijke politiebonden minister Grapperhaus
van Justitie en Veiligheid en korpschef Henk van Essen hun gezamenlijke inzet voor
een nieuwe politie-cao gestuurd. Via een uitgebreide achterbanraadpleging in juli 2020,
waaraan ruim 10.000 politiemensen meededen, zijn de volgende punten naar voren
gebracht: inkomensverbetering, loopbaan- en opleidingskansen, fit en gezond blijven en
vroegpensioen.
Er is gekozen voor een beknopte en overzichtelijke inzet om te streven om voor 1 januari
2021 tot een nieuwe CAO te kunnen komen. De uitgewerkte voorstellen in de caoonderhandelingen kunt u vinden op de site van de bonden: http://www.politiebond.nl ,
http://www.acp.nl , http://www.anpv.nl .
Terug naar......
De specifiek op corona gerichte berichten verdwijnen steeds meer door algemene berichtgeving. Raken we
gewend aan al die besmettingen (in begin november nog 10.000 besmettingen per dag!) en willen we weer
naar de “normale” gang van zaken? Is dan normaal dat er een collega (28 jaar) overlijdt tijdens zijn werk
omdat hij wordt aangereden op de snelweg, dat een 35-jarige vrouw, na opgave van vermissing, dood in
haar woning wordt aangetroffen, dat een inspecteur van Rijkswaterstaat wordt mishandeld terwijl hij juist hulp
probeert te geven, dat een illegaal feest wordt beëindigd in deze coronatijd met veel geweld tegen de politie.
Zo maar een bloemlezing uit een paar nieuwsberichten uit de media.
Prinsjesdag in aangepaste vorm
Prinsjesdag vond dit jaar vanwege het COVID-19 in aangepaste
vorm plaats, zonder publiek en rijtoer met de Glazen Koets en
geen balkonscène. Ook het militair ceremonieel was dit jaar
sterk versoberd. Zo was er geen Prinsjesdagstoet en werd
onder andere de Bereden Ere-Escorte van de Koninklijke
Marechaussee niet ingezet.
Toch droeg de KMar op 15 september, binnen de
coronamaatregelen, haar steentje bij. Zowel bij Paleis
Noordeinde als bij de Grote Kerk stond een dubbelpost
Foto Min. van Defensie
opgesteld. 2 collega’s in ceremonieel tenue brachten de
eregroet als eerbetoon aan de Koning. En een ere-escorte van 8 motoren begeleidde de koning van Paleis
Noordeinde naar de Grote Kerk, waar hij dit jaar de Troonrede uitsprak. Na afloop begeleidde de Marechaussee
de koning terug naar het Noordeinde.
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Grenscontroles gaan door
Collega’s van de Koninklijke Marechaussee betrokken bij een
controle aan de grens vertellen: “Bij deze auto hadden we al zoiets
van: ‘hier klopt iets niet’. Dat bleek al bij aanvang van de controle.
Het reisverhaal dat de 2 inzittenden van Albanese komaf ophingen,
was vaag en vol vraagtekens. Daarbij zat op het voertuig een Duits
kenteken van een huurauto, dat op naam stond van een particulier.
Verder bleek 1 van de 2 in het bezit te zijn van een Grieks paspoort.
Gelet op zijn nationaliteit is dat vrij ongebruikelijk en dus voor ons
reden uitgebreid naar het reisdocument te kijken. Er rees al snel
een sterk vermoeden dat het vals was. De optisch variabele inkt
Foto Min. van Defensie
veranderde niet van kleur toen de pagina’s tegen het licht werden
gehouden. Aangezien we al vrij zeker waren dat dit een dingetje ging worden, riepen we de hulp in van
experts op het gebied van falsificaties. Op dat moment was deze expert als motorrijder aan onze dienst
toegevoegd en dus binnen een paar tellen ter plaatse. Toen ook hij oordeelde dat het hier mogelijk om een
vervalsing ging, besloten we de mannen aan te houden en het voertuig te doorzoeken.”
Resultaat was dat er uit een verborgen ruimte in de auto € 200.000,- aan contanten kwam. De identiteitspapieren
van beide verdachten waren vals. Een collega vertelde nog: “Achteraf bezien kun je stellen dat deze auto
controleren 1 van onze betere beslissingen was. Tof om dit een keer mee te maken.”

Groeten uit....
In het KmarMagazine staat altijd een leuk artikel over collega’s die in het buitenland zijn gestationeerd. Een
artikel eindigde met deze woorden: De situatie op Curaçao is door COVID-19 iets anders dan voorheen. Veel
mensen hebben geen inkomsten meer – zo is het toerisme volledig ingezakt – waardoor sommigen op een
andere manier de kost proberen te ‘verdienen’. Maar het leven op Curaçao is voor mij en mijn gezin eigenlijk
heel ontspannen en het verblijf bevalt ons goed. Ik zit hier met mijn gezin tot eind dit jaar, dan gaan we
terug naar Nederland.” Opperwachtmeester Henk, Senior medewerker Kustwacht. Als u kijkt op http://www.
magazines.defensie.nl kunt u het hele verhaal lezen, met alle mooie foto’s die daarbij worden weergegeven.

IPA International
Over de hele wereld brengt Corona mensen in beweging
met goede daden. Zo zijn verschillende districten in
verschillende landen die middels de IPA de strijd tegen
Corona aangaan. Mooie voorbeelden zijn te vinden op de
site van de IPA Internationaal. Daar is ook een fotogalerij te
vinden die een goed beeld geeft van alle inspanningen die
vanuit de IPA wereldwijd worden uitgevoerd.
Kijk op https://www.ipa-international.org en link door naar
de nieuwpagina en de fotogalerij.

Foto: IPA Kenya
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Mijn hobby is....
In deze editie van de IPA Melder Arnhem e.o. komt Johan ten Hulzen aan het woord. Hij heeft een mooie
vrijetijdsbesteding gevonden, fotograferen op de Veluwe en wil ons daar graag in meenemen. Misschien
wordt u ook wel aangestoken door het verhaal en de mooie plaatjes die deze hobby voortbrengt. 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 .

Dit keer een interview met Johan ten Hulzen. Johan
heeft als administratief medewerker en plaats
-vervangend hoofd administratie 30 jaar op het
politiebureau in Ede gewerkt. Hij is nu 88 jaar en nog
steeds gaat hij geregeld op pad.
WAAR GAAT U DE FOTO’S MAKEN?
Hier op de Veluwe zijn de mooiste gebieden zoals
Planken Wambuis, Noord en Zuid Ginkel, maar ook
Otterlo, de hele cirkel van de regio ken ik. Ik heb een
abonnement van Park De Hoge Veluwe, want ik kom
er graag en vaak.
WAT FOTOGRAFEERT U ZOAL?
Alle dieren die ik tegenkom: vlinders, vogels, dassen,
vossen, moeflons, zwijnen en overig groot wild. Maar
het mooiste om te fotograferen vind ik toch wel de
herten. Ik heb mijn huis vol met foto’s hangen die ik
heb gemaakt en geregeld wissel ik de foto’s om voor
nieuwe foto’s. Ik heb er ongeveer 3500, maar daar
zijn ook nog veel dia’s bij. Het kunnen er ook veel
meer zijn, ik heb er nog veel in mappen bewaard.
GAAT U ALTIJD ALLEEN OP PAD?
Vroeger ging ik vaak met Arie Akkerman, hij werkte
bij de GGD. We namen dan brood en koffie of thee
mee en waren de hele dag in touw. Heerlijk wandelen
tussen de bomen en struiken op zoek naar het wild.
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Weggedoken achter lage bosschages om in alle
stilte te genieten van onze natuur. Tegenwoordig ga
ik alleen. Als ik thuiskom vertel ik mijn vrouw Dini

wat voor wild ik gezien heb. We zijn al bijna 63 jaar
getrouwd en zij vindt het nog steeds leuk om dat te
horen.

wandelen rustig naar de andere kant van het pad en
als je een foto van ze maakt staan ze stil en kijken ze
je ook aan. Een prachtig gevoel geeft dat.

ONTWIKKELT U DE FOTO’S ZELF?
Vroeger was er op het politiebureau in Ede een fotohobbyclub en er was een doka waar je zwart-witfoto’s
mocht ontwikkelen. Nee zelf ontwikkel ik ze niet. Ik
heb ook geen computer en fotoprinter. Tegenwoordig
stuur ik alles op naar een ontwikkelcentrale.

HEEFT U ANDERE LEUKE ERVARINGEN MET
DIEREN?
Ja hoor. Een paar jaar geleden waren er ongeveer
40 pestvogels (wintervogels), ze lijken op kleine
papegaaien, in onze tuin. Ze waren op weg naar
Zuid-Europa en maakten een tussenstop in onze
tuin. Ze waren niet schuw, dus ik kon vanaf een paar
meter afstand foto’s van ze maken.
Toen ik Johan interviewde had hij zijn camouflagekleren aan en zijn boswachterpet op, zelfs de
driepoot van zijn statief had hij met groene doeken
gecamoufleerd want hij ging weer het bos in. Toen
ik afscheid van hem nam stond hij op van de bank
en begon hij luid te burlen als een edelhert. Daar
moesten zijn vrouw en ik hartelijk om lachen en
Johan ook, ja hij is nog steeds een vrolijke man die
graag grappen maakt.

WAT IS HET LEUKST OM TE FOTOGRAFEREN?
September is de mooiste tijd om herten te fotograferen.
Het is dan de bronstijd. De mannetjes laten dan hun
lokroep horen, burlen heet dat. Ze strijden dan om
de gunst van de vrouwtjes. De hindes willen paren
met het edelhert dat het vaakst en het hardst kan
burlen. Ik heb prachtige foto’s van burlende herten
gemaakt. Er zijn speciale voederplaatsen waar de
dieren op een bepaalde tijd voer krijgen en waar je
dan de mooiste foto’s van hen kan maken. Maar het
leukste is toch om zelf op zoek te gaan naar het wild,
er is dan meer spanning. Want soms ben ik de hele
dag op pad en heb ik niks kunnen fotograferen. Heel
mooi is ook een overstekend hert op een bospad. Ze

Bedankt Dini en Johan ten Hulzen voor dit gesprek.

Loes Nije
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Voor de verzamelaars….
Een van de populairste hobby’s onder de politie- en andere opsporingscollega’s is het verzamelen van allerlei
politiegerelateerde spullen, zoals patches, badges, petten, caps, uniformen etc. Ook binnen de IPA zijn veel
leden die zich hiermee bezig houden. Op Facebook zijn voor dit doel diverse groepen voor verzamelaars
aangemaakt. Maar omdat deze groepen verspreid en niet zo bekend zijn, kost het veel tijd om deze te vinden.
Om deze reden heeft de IPA Socio-Cultural Commission een officiële Facebookgroep opgericht, waaraan
alle leden die geïnteresseerd zijn in het verzamelen / uitwisselen van politie-insignes kunnen deelnemen. De
naam van de groep is IPA COLLECTORS GROUP (OFFICIAL).
Hieronder een overzicht van nieuwe IPA-patches en challengecoins die de afgelopen periode zijn verschenen.
Veel plezier en succes met het verzamelen….!
IPA VERENIGD KONINKRIJK
In het kader van het 70-jarig jubileum van de IPA-sectie Verenigd Koninkrijk, heeft men een speciaal jubileumembleem en bijbehorende challengecoin uitgegeven. Daarnaast is er ook een speciale “IPA UK Thin Blue
Line patch” ontworpen. Voor meer info: https://www.ipa-uk.org/Shop
(Foto’s: 1. Jubileum Patch IPA Section UK, 2. IPA Section UK Challengecoin en 3. IPA UK Thin Blue Line)
IPA VERENIGD KONINKRIJK – BRITISH TRANSPORT POLICE [BTP]
De BTP Branch heeft een nieuwe patch uitgegeven alsmede een speciale challengecoin. Voor meer info,
neem contact op met: http://btp@ipa-uk.org
(Foto’s: 4. BTP Branch IPA UK Patch en 5. BTP Section UK Challengecoin)
IPA ESTLAND EN LITOUWEN
Zowel de sectie Estland als de sectie Litouwen hebben dit jaar een eigen patch ontworpen. Het bijzondere
van de IPA-patch Estland is dat actieve IPA-leden dit embleem ook mogen dragen op hun dagelijkse uniform!
(Foto’s: 6. Patch Estland en 7. Patch Litouwen)
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Mijn 1e drugszaak
Het is 1967 op een mooie beetje
zwoele
nazomeravond in Beek/Elten aan de doorlaatpost
Bergh-Autoweg. Ik heb enkele maanden geleden
mijn eed als algemeen opsporingsambtenaar
afgelegd en ben helemaal klaar voor het bestrijden
van de misdaad.
Ik controleer rond 23.30 uur het binnenkomend
reizigersverkeer. Mijn collega van de douane en ik
wensen de voor ons staande reiziger nog een goede
reis en ik zie dat de autoweg vanuit de richting
Duitsland leeg is (dat kon toen nog). Ik kan bijna een
kilometer kijken dus de eerste minuten geen verkeer
voor ons.
Ik besluit even op de uitreis te gaan kijken en slenter
richting de collega’s van de Bundesgrenzschutz die
het zo te zien wel druk hebben. Het aanbod van
auto’s uit Nederland is groot of er wordt intensief
gecontroleerd. Er staat zo’n rijtje van ongeveer 15
auto’s te wachten voor de controle van de BGS en
Duitse Zoll. In de auto’s hoofdzakelijk Duitse koppeltjes
die waarschijnlijk toeristische attracties als strand,
Amsterdam, Volendam of Marken bezocht hebben. Ik
zie ook een Duitse taxi met een kenteken uit Kleve die
waarschijnlijk goedkope Nederlandse dieselolie heeft
getankt. Ik werp nog een blik richting Elten maar zie
dat er nog steeds geen verkeer in aantocht is. Dan
zie ik, in de inmiddels geslonken rij auto’s, voor de
Duitse controle een kleine personenauto aansluiten.
De bestuurder opent zijn portierraam en werpt een
zakje uit het raam in de berm. Hij is niet de enige, want
de berm ligt daar bezaaid met lege limonadepakjes,
bekertjes, fruitafval, sigarettenpeukjes en meer
van dat soort afval. Ik besluit de bestuurder eens
opvoedkundig toe te spreken en raap het uit het
raam gegooide zakje op. Het voelt vrij massief aan
en mijn nieuwsgierigheid is gewekt. In de auto zie ik
hevig verschrikte gezichten bij twee jongens en twee
meisjes van rond de twintig jaar. Op mijn vraag wat
er in het pakje zit krijg ik geen duidelijk antwoord. De
bestuurder stamelt iets in de geest van: “Das weiss
ich nicht” en ik open het zakje. De substantie oogt
als wat harde donkere ontbijtkoek. De lucht die ik
opvang herinnert mij echter aan de Rechercheschool
op het Opleidingscentrum in Apeldoorn en plotseling
bedenk ik weleens een “drugszaak” te kunnen
hebben. Ik begeleid de auto naar de Nederlandse
kant en sommeer de inzittenden het KMAR-gebouw
aan de doorlaatpost binnen te gaan. Ik vraag de
douanebeambte even de honneurs op de inreis naar
Nederland waar te nemen. Onze nachtdienst doen
we maar met z’n tweeën en mijn collega stalt de 3
overige inzittenden in de zitkamer. Ik neem de

bestuurder mee naar het kamertje van de Bijzondere
dienst, want meer kamers hebben we daar niet. Ik
besluit tot een kort eerste verhoor. Ik heb al vlug
door niet met een doorgewinterde drugscrimineel te
maken te hebben want binnen een minuut bekent hij
dat het 170 gram hasjiesj is die hij van een roodharige
Engelssprekende man op de Amsterdamse wallen
heeft gekocht. Hij beweert verder dat zijn reisgenoten
van niets weten en bang was dat bij de controle de
hasj zou worden gevonden. Hij had 250 gulden voor
de hasj betaald.
In het kwartaaloverzicht van de 3e divisiestaf las ik
regelmatig dat op “Arnhem-trein” enkele grammen
hasj waren gevonden en ik besloot voor mezelf dat ik
een “grote” zaak had.
Wij hadden destijds een brigadecommandant die er
altijd was, alles zag en alles wilde weten. Dit moest
ik hem natuurlijk vertellen en 10 minuten later was hij
op de doorlaatpost. Hij had de districtsrecherche ook
ingelicht en het werd gezellig druk aan de grens. Van
een grimmige stemming was geen sprake want zowel
de verdachte alsmede zijn reisgenoten straalden niet
bepaald “criminaliteit” uit. De interieurverzorgster, die
op 150 meter afstand van de doorlaatpost woonde
en gewaarschuwd was om de dames te fouilleren,
arriveerde met een keukenweegschaal die de hasj
op 155 gram schatte.

IPA Arnhem | 25

De brigadecommandant had zijn taken
als hulpofficier van justitie vervuld en we
hadden het verhoor afgerond. Inkt op de
glasplaat en uitrollen om vingerafdrukken
te kunnen nemen. Zo ging dat toen.
We moesten de dienstdoende officier
van justitie in Arnhem bellen voor een
volgende stap. Het was inmiddels half
een maar deze zaak kende geen uitstel
vonden wij.
Of het door het late uur kwam weet ik
nog steeds niet, maar hij was zeker
niet geschokt en kort van stof zonder
onaardig te worden. Proces-verbaal
opmaken, bewijs van ontvangst geven, proberen
afstandsverklaring te laten tekenen en heenzenden.
Dat was zijn beslissing. Ik was er even stil van.
We hebben het gezelschap overgedragen aan de
Bundesgrenzschutz, die hun inreiscontrole nog te
goed hadden en ook zo hun vragen hadden.
De volgende dag na een korte slaap terug naar de
brigade Zevenaar. Het pakketje ingepakt en met de
nodige papieren naar het Gerechtelijk Laboratorium
gestuurd. Een keurig proces-verbaal opgemaakt
en naar de Arrondissementsrechtbank in Arnhem
gestuurd.
Het duurde ruim 14 dagen voordat de uitslag van

het Gerechtelijk Laboratorium binnenkwam. De
substantie woog 153 gram en bevatte gemalen
walnootbasten, aangelengd met maïzena. Ik had dit
graag geheim willen houden.
Ik heb de uitslag op het bureau van “de OUWE”
gelegd en ben hem vlug gesmeerd. Hadden we
destijds maar een ”testkit” gehad! De roodharige,
Engelssprekende “drugshandelaar” had niet alleen
de Duitse stelletjes belazerd.

Chris Laarakker.
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Kampeerweekend I.P.A. Nijmegen 2020
We kregen in de loop
van het jaar de “Attentie”,
het IPA-blad van het
district Nijmegen, met
de
uitnodiging
voor
het vijfde (jubileum)
kampeerweekend
in
Groesbeek in de bus.
Gezien de coronacrisis
leek het ons wel leuk
om daar na 2 jaar van
afwezigheid weer aan
deel te nemen. Vanwege
de Corona zouden de
Airborne-herdenkingen
deels toch niet doorgaan
en als gevolg daarvan zouden de Engelse
vrienden waarschijnlijk ook niet kunnen komen.
We schreven ons dus vast in, maar nog onder
voorbehoud van de ontwikkelingen wat betreft
de coronaregels.

is een oud merk caravan dat oorspronkelijk in
Oldenzaal werd gemaakt. Er waren exemplaren
bij van ruim 40 jaar oud,vaak getrokken door een
even oude auto. Prachtige combinaties.

Op donderdag in de tweede week kwamen
Gezien het verloop van het een en ander hebben de eerste IPA-leden op het terrein erbij en
we de Engelse vrienden, die ieder jaar bij ons in op vrijdag was het gezelschap compleet. Er
huis zijn tijdens de herdenkingsweek , gemeld waren deelnemers uit verschillende districten in
dat het niet verstandig was om deze kant op Nederland en zelfs één uit Duitsland.
te komen. Nou, dat hadden ze zelf ook wel
bedacht. Kortom, we gingen naar het weekend Om vijf uur werd door Brugt Peper het weekend
geopend samen met de voorzitter van IPA
in Groesbeek.
Nijmegen Jan Eykmans. Dit ging vergezeld van
Toen meldden de eigenaren van onze de nodige Schrobbelér en een Duitse likeur
caravanstalling dat zij ook nog op vakantie Klever Schwanen Tropfen. Daarna hebben we
zouden in september en wij onze caravan op tijd genoten van een heerlijk Chinees buffet in het
restaurant van de camping.
op moesten halen.
Dus wij Camping de Oude Molen gebeld of we
een week eerder konden komen. Geen probleem!
Wij zijn op 9 september vertrokken naar
Groesbeek waar we gelijk een plek kregen op
het veld waar we het daaropvolgende weekend
met de IPA zouden staan.
Fietsen mee en de omgeving bekeken per fiets.
Wat is het er mooi fietsen en wat is Nederland, en
een stukje Duitsland, toch mooi. Ook wat betreft
het weer hebben we echt genoten. Daarvoor
hoef je niet naar het verre zuiden.

Zaterdag ging een ieder zo zijn eigen gang om de
omgeving te bekijken, te fietsen, het museum te
bezoeken of lekker niets te doen bij de caravan.
Rond vijf uur was het weer verzamelen voor een
heerlijk aperitiefje. Hierna werd in het restaurant
een heerlijk driegangenmenu geserveerd. Dit
bestond uit soep, dan de keuze uit schnitzel,
saté of zalm, met frietjes, groenten, gebakken
krieltjes en een heerlijk yoghurtje toe.

Op zondagochtend werd het weekend afgesloten
met een gezamenlijk koffiemoment. Hier werd het
lang zal hij leven gezongen voor Jos die op die
Het eerste weekend dat we er stonden was er dag 71 jaar werd. Er werd op cake getrakteerd.
een club met allemaal BIOD caravans. Dat
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