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In februari 2018 verscheen het pamflet van de NPB genaamd: NOODKREET 
RECHERCHE. Waar blijft onze versterking?, waarin aandacht wordt gevraagd voor 
het gebrek aan slagkracht van de recherche. Bezetting en kwaliteit zouden zo 
gebrekkig zijn waardoor het gevaarlijk wordt. Een tekort aan rechercheurs geeft 
criminelen vrij spel om te doen wat we nu juist niet willen. Daarnaast speelt dat de 
recherche slecht is toegerust en tevens onvoldoende geschoold is zodat criminelen 
steeds gemakkelijker hun gang kunnen gaan. Door deze situatie bij de recherche 
leidt dit ertoe dat bijna alle  aandacht, tijd en deskundigheid uitgaat naar het 
oplossen van roofovervallen en liquidaties. Veel, bijna 80 procent van de aangiften, 
blijft daardoor bij de recherche op de plank liggen. Lichtere criminaliteit en eigen 
onderzoek naar zware, georganiseerde misdaad wordt daardoor niet opgepakt. 
Geïnterviewde rechercheurs stellen dat dit grote gevolgen heeft. Nederland is een 
narcostaat geworden. Wat we niet zien is er niet, terwijl het ondergronds heeft 
doorgewoekerd. Volgens de rechercheurs zelf is de strijd tegen de georganiseerde 
criminaliteit vooral een papieren strijd. Met de huidige bezetting en middelen kan 
slechts 1 op de 9 criminele groepen worden aangepakt.
In het onderzoeksrapport ‘Handelen naar waarheid’ van mei 2016 was, in opdracht 
van de toenmalige minister van VenJ, Ad van der Steur, al melding gemaakt van het 
slechte prestatievermogen van de Nederlandse recherche. De daarin aangewezen 
oorzaken waren: ontbrekend vakmanschap, inefficiënte toerusting en het 
onvermogen om vernieuwingen goed te implementeren. Dit rapport riep toen al 
grote politieke verontwaardiging op. Voormalig minister Ivo Opstelten was toch 
‘de crime fighter’ en hij had toch keer op keer verklaard dat de overstap naar een 
landelijke politieorganisatie zou zorgen voor ‘een effectievere opsporing en een 
effectief werkende politie’? Niemand in de politiek die in die tijd twijfelde aan de woorden van Opstelten, hoewel iedere 
keer als er vragen over gesteld werden hij de vraag bombardeerde tot prioriteit. En hoewel het kabinet beloofde snel 
maatregelen te nemen om verbetering in de situatie te brengen is daar tot op heden weinig van terecht gekomen. Dat 
het kabinet en Opstelten daarmee wegkwamen zegt tevens iets over de deskundigheid en controle door ons parlement. 
Door deze houding tiert de criminaliteit welig en zijn met name kwetsbaren de dupe. Ook de georganiseerde misdaad 
is, als gevolg van de achtergebleven en achterblijvende investeringen in de recherche, buiten schot gebleven. Er kan dus 
weinig tijd en energie worden gestoken in het opsporen van minder zichtbare vormen van criminaliteit zoals fraude 
en oplichting. Dat kleine criminelen hiermee de afgelopen 20 jaar een kapitaal hebben opgebouwd en zich vervolgens 
hebben ingekocht in de horeca, de huizenmarkt, de middenstand en reisbureaus is van dit beleid een gevolg. Er heeft een 
verstrengeling plaatsgevonden van onder- en bovenwereld.

‘Bij een zonnestudio gaat overdag nauwelijks een klant naar binnen, maar de omzet is wel een miljoen per jaar. Hoezo 
witwassen?’

‘Er is geen echte politieke steun om de georganiseerde criminaliteit aan te pakken.’

‘Recherche is echt een vak, maar er zijn slechts weinigen die dat erkennen.’

Wat in het pamflet verder naar voren kwam is dat de problemen met slechte ict-voorzieningen en de bureaucratie binnen 
de Nationale Politie groter is dan ooit. Ook de samenwerking met externe partners laat de wensen over en er heerst 
een afrekencultuur voor iemand die kritisch is.

Voorwaar kabinet en Kamers, is dit wat de ingezetenen van Nederland verdienen? Iedereen in ons land is gebaat en heeft 
recht op een goed functionerende politie met voldoende capaciteit en kennis om de grote problemen aan te pakken. Er 
is dus nog veel werk te doen!

Uw voorzitter,
Jan Eijkemans 

Colombia aan de Noordzee?
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Trudy en ik zijn eens ingegaan op een uitnodiging van het 
IPA district Oost Nederland om een van hun activiteiten 
te bezoeken. Het district Oost Nederland ging met haar 
leden, onder leiding van Alice, op 18 februari jl. op bezoek 
bij Kasteel Huis Bergh in ‘s-Heerenberg.  Deze activiteit 
was, zoals afgesproken op een van de vergaderingen 
van IPA Oost 5, ook open voor de leden van het 
samenwerkingsverband IPA Oost 5 bestaande uit de 
districten Arnhem, Zwolle, Twente en Nijmegen. Handig 
was dat er gebruik werd gemaakt van de museum jaarkaart 
welke de diverse belangstellende in hun bezit hadden. 
Hierdoor werden de kosten voor het organiserend district 
gedrukt. Aangekomen in ’s-Heerenberg bleek dat Jan en Els 
zich ook hadden opgegeven voor dit bezoek. Wij dus mee 
met Oost Nederland. 

Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg;
Huis Bergh is van de 12e eeuw tot en met de 20e eeuw 
bewoond geweest. De verschillende heren en graven 
Van den Bergh hebben een belangrijke rol gespeeld in de 
geschiedenis van het gebied en sommigen hebben zelfs op 
landelijk niveau geschiedenis geschreven. In de Tachtigjarige 
Oorlog werd een belangrijke stempel gedrukt op de 
Berghse geschiedenis door Willem IV graaf Van den Bergh.

Een blik terug in de tijd van Kasteel Huis Bergh:
Het kasteel werd gebouwd door de heren van Bergh. De 
herkomst van dit geslacht is onzeker. Aangezien de tufstenen 
toren, die voorafgaand aan het kasteel Bergh op dezelfde 
plek werd gebouwd, uit ongeveer 1300 stamde, zou men 
kunnen aannemen dat Henrick van den Bergh een begin 
heeft gemaakt met de bouw van het stamslot van de familie 
Van den Bergh. Henrick zal ter plaatse een moerasgebied 
hebben aangetroffen met hier en daar gedeelten met een 
wat steviger ondergrond.

In 1712 is Huis Bergh en alles wat daartoe behoorde 
door vererving in het bezit gekomen van het geslacht Von 

Hohenzollern-Sigmaringen. De leden van dit geslacht 
hebben weinig op Huis Bergh 

verbleven. Het kasteel werd aan verschillende particulieren 
en instellingen verhuurd en het dreigde in verval te geraken.

Uiteindelijk is het tij ten goede gekeerd: het Berghse 
bezit werd eigendom van J.H. van Heek, textielfabrikant in 
Enschede, die het in 1912 kocht en onmiddellijk aan de slag 
ging om het kasteel weer in oude glorie te herstellen. In 
de daarop volgende jaren begon de heer Van Heek met de 
aanleg van een prachtige verzameling middeleeuwse kunst 
die hij in Huis Bergh onderbracht.

Het middeleeuwse kasteel Huis Bergh is gelegen in de 
stad ’s-Heerenberg in de Gelderse Achterhoek, niet ver 
van de grens met Duitsland. Huis Bergh is gelegen in het 
stroomgebied van de Rijn bij een bodemopstuwing uit de 
ijstijd. Waarschijnlijk is men in het begin van de 13e eeuw 
met de bouw van het kasteel begonnen.

Het kasteel Huis Bergh kent een bewogen bouwgeschiedenis. 
Sinds de 12e eeuw is het kasteel al vele malen van uiterlijk 
veranderd en hebben er talloze addities plaatsgevonden. 
Ook is het al twee keer afgebrand geweest, waarvan de 
laatste keer nog vrij recent: in 1939.

Bouwgeschiedenis van het kasteel
Over de vroegste geschiedenis is helaas niets bekend. 
Waarschijnlijk is rond het jaar 1100 op een eilandje in 
een moeras een kustmatige heuvel opgeworpen waarop 
een houten woontoren is gezet. Later, mogelijk rond het 
jaar 1200, is deze houten woontoren vervangen door een 
ronde tufstenen toren. Hiervan zijn nog resten te zien in 
een muur in de hoofdburcht.

Waarschijnlijk is rond 1300 de eerste verdieping 
van het kasteel gebouwd omdat men meer 
behoefte kreeg aan comfort. De tufstenen 
toren werd hiervoor afgebroken. 

Samen Uit.
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Tekst & Foto’s: Trudy en Martin van der Putten



Rond die tijd is ook de 
hoofdburcht vergroot 
en nieuwe ringmuur 
gebouwd. Weer later 
is de grote toren 
gebouwd. Deze kwam 
op de plaats waar tot 
dan toe de toegang tot 
de hoofdburcht was. In 
de muur van de toren 
is deze doorgang nog 
steeds te zien. Ook 
bevindt zich in de grote 
toren nog steeds een 
brugkelder. Aan deze 
wijzigingen van het 
kasteel moet tientallen 
jaren zijn gewerkt. 
O o r s p r o n k e l i j k 
bestond de 
voorburcht uitsluitend 

uit hoge verdedigingsmuren en een weergang. Deze 
weergang werd geflankeerd door drie torens. In de loop 
van de tijd zijn tegen de weergang een aantal gebouwen 
geplaatst, bestemd voor diverse doeleinden die aan de 
kasteelhuishouding verbonden waren, zoals: stallen, een 
smederij, een brouwerij en graanbergplaatsen.

Tachtigjarige oorlog
In de Tachtigjarige Oorlog is Huis Bergh ernstig verwoest. 
Omstreeks 1600 begon het herstel van het kasteel. Toen 
kreeg het ook het aanzien dat het nu nog steeds heeft. Het 
hoofdgebouw van het kasteel werd met één verdieping 
verhoogd. Aan de noordoostkant werd het kasteel 
uitgebouwd waardoor de regelmatige achtkantige vorm 
verloren ging.

Op de voorburcht verrees het huidige Rentmeesters huis. 
In die tijd stonden er meer gebouwen op de voorburcht 
dan tegenwoordig. Tussen 1680 en 1700 werd het kasteel 
verfraaid met de omlijstingen van de toegang tot de 
hoofdburcht en de ingang van de grote zaal.

Brand
In 1735 brandde de hoofdburcht van het kasteel volledig 
af. Het herstel werd direct ter hand genomen. Er kwam 
een rondlopend dak en de ramen werden vervangen door 
schuifvensters voor meer lichtopbrengst. Het kasteel werd 
na de brand niet meer bewoond maar voor meerdere 
doeleinden gebruikt. Zo was er tussen 1798 en 1840 een 
seminarie in het kasteel gevestigd.

Brouwerij
Uit documenten blijkt dat er in 1843 verschillende 
activiteiten waren op de voorburcht. Er was een 

brouwerij, een wagenremise, en een paardenstal. 
Een beschrijving van 1865 vermeldt dat beneden 

een grote schuur en vervallen stallingen waren en dat 

boven een woning was ingericht voor de rentmeester.

Herstel
In 1912 kocht Jan Herman van Heek het kasteel van 
de vorst van Hohenzollern-Sigmaringen. Het kasteel 
verkeerde in een desolate staat en werd geleidelijk 
door Van Heek hersteld. In 1939 was er opnieuw brand 
in de hoofdburcht, die volledig uitbrandde. Het herstel 
werd door Van Heek onmiddellijk ter hand genomen. 
Hij herstelde de ramen van het kasteel door er de oude 
kruisvensters in te plaatsen. Ook werd een klein stukje 
van de vroegere ringmuur opnieuw opgebouwd. In 1946 
droeg hij zijn eigendom over aan de Stichting Huis Bergh.

Muntrecht
De graven Van den Bergh hadden muntbedrijven op of bij 
hun kastelen in ‘s-Heerenberg, Hedel en Stevensweert. De 
muntslag, die op middeleeuwse privileges was gebaseerd, 
bloeide vooral in de 16e eeuw. In Bergh en Hedel is 
gemunt tot ca. 1580, in Stevensweert tot 1632. Daarna 
werden particuliere muntbedrijven niet meer getolereerd 
door de staat. De muntslag heeft vooral in de 16eeeuw 
een grote bloei gekend. In heel Europa is er dan een 
sterke groei van het geldwezen. De zilvermijnen in Midden 
Europa produceerden meer dan voorheen en vanuit 
Zuid-Amerika werd op grote schaal zilver ingevoerd. Om 
misbruiken te voorkomen, maar nog meer om zelf van 
de winst te profiteren, ontstond er bij de overheid een 
sterke behoefte aan controle op en centralisatie van het 
muntwezen. Dit maakte dat er al snel geen plaats meer 

8 



was voor de particuliere munthuizen. Het ligt voor de 
hand dat de muntgerechtigde heren zich zo lang mogelijk 
tegen de nieuwe voorschriften verzet hebben. Uiteindelijk 
hebben de strenge voorschriften van de overheid ook 
geleid tot sluiting van de Berghse munthuizen.

De oudste tuin van Nederland
Al in 1461 wordt melding gemaakt van een tuin bij Huis 
Bergh. De tuin van het kasteel is hiermee de oudst 
bekende gedocumenteerde tuin van Nederland, die in 
contour en opzet nog bewaard is gebleven. Het unieke 
archief van Huis Bergh biedt een schat aan informatie over 
de tuinen. De vermeldingen gaan over de tuinmannen en 
hun gereedschappen, over fonteinen en tuinbeelden, over 
aankopen van zaden en bloempotten, en over de vele 
bouw- en onderhoudswerkzaamheden in de tuin. Aan 
de hand van flarden tekst uit de archiefstukken ontstaat 
een beeld van een tuin die een belangrijk onderdeel was 
van het kasteelcomplex. Na een intensief traject van 
onderzoek en herinrichting  is op 22 april 2016 de nieuwe 
kasteeltuin van Kasteel Huis Bergh geopend. Het ontwerp 
van de tuin is geïnspireerd op een kaart uit 1727, toen het 
complex van Huis Bergh, inclusief tuin, werd vastgelegd 
door cartograaf Theodor Bucker. Met de nieuwe inrichting 
brengt  Stichting Huis Bergh de nauwe relatie tussen de 
tuin en het kasteel weer onder de aandacht. De tuin 
wordt aan de collectie toegevoegd en daarmee voor de 
toekomst veilig gesteld.

Huisarchief Huis Bergh
Vanaf 1450 is het archief opmerkelijk compleet. Een 

paar duizend perkamenten oorkonden getuigen onder 
meer van de rechten die de eigenaren van Huis Bergh 
genoten (o.a. muntrecht). In brieven en kopieboeken 
en rekeningen is te lezen hoe de heren van Bergh hun 
relaties onderhielden, hoe zij politiek bedreven en hoe 
zij hun vele bezittingen (grondgebieden, bossen, kastelen, 
huizen, pachtboerderijen en molens) beheerden, hoe zij 
hun gebieden bestuurden en hoe zij er recht spraken.

Het archief toont hoe zij zich als bannerheren in het 
Gelderse gebied lieten gelden en hoe zij de omgeving 
beheersten en dat zij ook een rol speelden in de nationale 
geschiedenis.

Het oud-archief dat de periode 1227-1840 betreft, heeft 
een omvang van 180 strekkende meter en is door middel 
van een archiefinventaris (een systematisch ingedeelde 
beschrijving van alle bestanddelen) toegankelijk gemaakt. 
Deze inventaris is digitaal doorzoekbaar en in december 
2010 aan het web toegevoegd.
Tot zover een stukje geschiedenis van kasteel Huis Bergh. 

Nadat we, met z’n allen het kasteel hadden bezocht en 
de toren hadden beklommen, sloten we af met een kopje 
koffie en een petit fours in het Kasteel Café Heeren Dubbel 
welk is gevestigd in het koetshuis op de voorburcht van 
het kasteel Huis Bergh. Tijdens de koffie bleken er leden 
te zijn van, natuurlijk, IPA Oost Nederland, Arnhem en 
Nijmegen. Nadat er van een ieder afscheid was genomen 
hebben Jan, Els, Trudy en ik nog een rondje om het kasteel 
en de kasteelgracht gelopen en van het heerlijke zonnetje 
genoten. 

99



11

Het plaatsje Beaufort West ligt in de “Central Karoo” van Zuid-Afrika en is de lokatie waar dit gezellige IPA-huis is gelegen. 
Het huis is een ideale tussenstop voor reizigers welke onderweg zijn tussen Gauteng en Kaapstad.  In het IPA huis Gamka-Moore 
vindt u een lounge met TV, 4 slaapkamers met totaal plaats voor 14 personen. Bovendien, heeft het een badkamer en toilet, achter 
veranda, keuken met fornuis, koelkast en alle bestek enz. Het huis beschikt ook over een gemeenschappelijke ruimte. In de achtertuin 

is een BBQ/Braai en een bestuurslid van het IPA bestuur is beschikbaar om u rond te lijden. 

Waarom niet uw verblijf voor een paar dagen uitbreiden en de omgeving verkennen. Bezoek de Karoo Nationaal Park, het museum 
“Spinwiel” antiekwinkel en dorp of het Museum van Dr. Chris Barnard, de beroemde hartchirurg welke in Beaufort-West is geboren. 
Er zijn ook enkele zeer goede restaurants en de koffie shops zijn in de buurt. Misschien loop je zomaar de troubadour Gert Vlok Nel 
tegen het lijf. Gert Vlok Nel komt uit Beaufort West en is een Zuid Afrikaanse dichter en zanger. Gert Vlok Nel heeft zijn dichtbundel 
“Om te lewe is onnatuurlik” op muziek gezet. Over Gert Vlok Nel wordt gezegd  “Die man se stem is soos n lekker warm koppie 

sterk koffie op n reenerige dag”.

Kosten van verblijf in dit IPA Huis is voor IPA leden R180 p/p en voor niet IPA leden R200 p/p.
Het huis is ook te vinden op facebook en internet. Wanneer u belangstelling heeft is er informatie te verkrijgen bij; mariaandej@

telcomsa.net  

11 

IPA Huis - Gamka-Moore House
Beaufort West
Western Cape, South Africa.



21 Maart j.l waren de verkiezingen voor de gemeenteraad 
in het gehele land. Tevens was er de mogelijkheid om mee te 
doen aan het raadgevend referendum over de zogenaamde 
‘Sleepwet’, die ging over de nieuwe Wet op de inlichtingen 
en veiligheidsdiensten. Niet alleen de landelijke partijen 
deden mee maar ook in zeer veel plaatsen de lokale 
partijen. Om het stembureau te bemannen (-vrouwen) 
moet je echter op de hoogte zijn van de regels die gelden 
bij verkiezingen. Natuurlijk moet je je eerst opgeven bij 
bureau Verkiezingen van je gemeente. Daarnaast betekent 
het dat je een e-cursus moet volgen en natuurlijk daarvoor 
moet slagen om aangesteld te worden als stembureaulid. Ik 
had dit al meerdere keren gedaan en op verzoek van bureau 
Verkiezingen was ik voorzitter van het stembureau. Naast 
de voorzitter is er een plaatsvervangend voorzitter en 
twee leden. Er dienen immers altijd drie stembureauleden 
aanwezig te zijn. De voorzitter van het stembureau zorgt 
dat de stemming ordelijk verloopt. Om de hoeveelheid 
stemmen te tellen werden er na het sluiten van het 
stembureau zeven tellers toegevoegd om de uitgebrachte 

stemmen te tellen. Dat viel dit jaar gelukkig mee. De 
gemeente Nijmegen had zich gevoegd bij de gemeenten 
waar de proef werd gehouden om de stemmen centraal 
te tellen. Uit het verleden was gebleken dat bij het tellen 
nogal wat fout kan gaan, zeker als je al vanaf 07.00 uur die 
dag in het stembureau bent. Wij hoefden in onze situatie 
alleen maar de tellen hoeveel stemmen er op de partijen 
afzonderlijk waren uitgebracht. Dit werd dan doorgegeven 
aan bureau Verkiezingen, die van de overige stembureaus 
eveneens de uitslagen kregen zodat zo snel mogelijk 
bekend kon worden gemaakt wat de uitslag per partij was. 
De uitslag is voorlopig, de pers en de partijen zitten er 
natuurlijk met smart op te wachten zodat zij kunnen zien 
hoe er op hen gestemd is. Wij hadden het geluk dat wij al 
om 23.00 uur klaar waren met het tellen.

Nadat de stemmen zijn geteld worden zij, gesplitst per 
partij, verpakt en verzegeld en gebracht naar de plaats 
van de centrale telling, in ons geval de Jan Massinkhal in 
Nijmegen. Daar werden de stemmen per partij en op de 
lijst vermelde personen geteld. Hierbij kan het zijn dat er 
op een persoon zoveel voorkeurstemmen zijn uitgebracht 
dat hij een zetel in de raad krijgt, ook al stond hij lager op 
de lijst dan de personen voor hem.

Dat geldt natuurlijk ook voor het referendum, waarbij je 
alleen hoeft te sorteren op: voor, tegen, blanco of ongeldig
Zo’n dag is natuurlijk vermoeiend alleen al omdat je veel 
uren in het stembureau aanwezig bent en je altijd alert 
moet zijn dat er iets fout kan gaan. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren werd het gelukkig niet al te laat. Het 
scheelde vele uren dat we eerder thuis waren.

Maar het is natuurlijk ook gezellig, mensen om je heen, je 
maakt een praatje of komt bekende tegen. Je vervelen doe 
je absoluut niet. Met z’n allen maak je er een plezierige dag 
van. 
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Een dag(je) verkiezingen
Tekst & Foto’s: Jan Eijkemans
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Het IPA Nijmegen nazomer kampeerweekend was 
vorig jaar een groot suc6, met 37 deelnemers. Daarom 
organiseert IPA Nijmegen voor de derde keer een 
nazomer kampeerweekend voor IPA leden. Het weekend 
staat gepland van vrijdag 22 september tot en met zondag 
24 september 2016 op Campingpark Het Groene Eiland te 
Appeltern, in het land van Maas en Waal, waar Boudewijn 
de Groot zo mooi over kon zingen. 
Campingpark Het Groene Eiland ligt op het rechterdeel van 
een schiereiland midden in het watersportrecreatiegebied. 
Wij kamperen direct of vlakbij het water!

De onkosten voor dit weekend bedragen €90-. Dit is 
inclusief:
- overnachting voor 2 personen met    
 kampeermiddel, elektra en auto.
- vrijdagavond een eenvoudige Chinese maaltijd.   
 (Exclusief drank - zelf meenemen).
- zaterdag een complete BBQ. (Exclusief drank -   
 zelf meenemen).

Kosten die daar bovenop komen:
- douche - warm water key. Voor de douche-   
 warmwater key dient borg te worden betaald.
- verder geldt voor dit weekend: ‘American Party’  
 met ‘BYOB’.
Oftewel, zelf zorgen voor je ontbijt, (2 x) lunch,  je eigen 
drinken ( koffie, thee, bier, frisdrank, wijn, sterke drank, enz.) 
en versnaperingen voor tussendoor.
BYOB’= Bring Your Own Booze of Bring Your Own Bottle 
+ borden, bestek, enz.

- ook honden zijn welkom, kosten € 4 per nacht.
Wil je dit IPA kampeerweekend met 1 of 2 (max.) 
overnachtingen verlengen? Dat kan.
Neem daarvoor zelf contact op met Camping het Groene 
Eiland. De kosten zijn € 15,- per overnachting met 2 
personen met kampeermiddel, elektra en auto. Deze extra 
overnachtingen en eventueel andere faciliteiten op de 
camping dient u zelf af te rekenen met de campingeigenaar.
Indien je het  IPA kampeerweekend nog langer dan deze 2 

extra overnachtingen wilt verlengen, dus als vakantie, dan 
gelden daarvoor de reguliere overnachtingkosten van de 
camping met 20% korting op de overnachtingprijs. 
Raadpleeg daarvoor de website van de camping. Neem 
ook in dat geval zelf contact op met de camping. Ook deze 
kosten dient u zelf met de campingeigenaar af te rekenen. 

Opgave bij Brugt Peper tot uiterlijk 10 september 2018, 
middels e-mail:
- familiepeper@hotmail.com  

Met vriendelijke groet, namens IPA Nijmegen e.o.
Brugt Peper, tel: 06-20991487
Jan Nijburg, tel: 06-19268485

Nazomer kampeerweekend 2018 IPA Nijmegen e.o.
van vrijdag 21 september tot en met zondag 23 september



Uit de oude doos
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Op de motor

Twee agentes in Nijmegen.

Venlo , november 1973. Autoloze Zondag

Venlo - snelheidsmeting - Politie

Toezicht cafe’s in VenloGP Bureau Marienburg Nmg



17Begeleiding bij de opening drogisterij 
Smoorenberg in 1963 door Swiebertje...

Demonstratie voor betere huisvesting in Venlo 
jaren 70.

Hier spreekt de Politie....

RK-21-05 Volkswagen Transporter 1954

Porte Saint-Denis in Paris, circa 1920

RP-08



Een rustige zondagavonddienst op de politie meldkamer in 
Oost-Nederland. Naast mij zit een collega die net als ik voor 
50% werkzaam is op de meldkamer. Hij werkt de andere 50% op 
straat. Hij vertelt me dat het politiebureau waar hij werkt sinds 
kort gesloten is en dat hij nu vanuit een grote plaats werkzaam is. 
In het gebied waar het politiebureau gesloten is, moet wel altijd 
een politieauto rijden. Gebiedsdekking. Mooi scrabblewoord, in 
de praktijk toch wel eens lastig. Zeker omdat voor schriftelijk 
werk toch een bureau aangedaan moet worden, en als er een 
aanhouding is, dan moeten ze ook naar een bureau.  

Telefoon. Ik neem op. “12 politie, uit welke plaats belt ?”. “Kunnen 
jullie alsjeblieft heel snel komen, papa slaat mama!”. Aan de 
fluisterende stem te horen heb ik een meisje van een jaar of 14 
aan de telefoon. Ze klinkt doodsbang. Ze geeft me haar adres. 
In de plaats waar kort daarvoor het politiebureau gesloten is. 
Ik maak meteen een melding met de dan nog summiere info 
en zet deze op prio1. Hier moet heel snel iemand heen. En 
terwijl mijn collega drie politieauto’s naar het adres stuurt en ze 
toestemming geeft om met toeters en bellen te rijden, zie ik dat 
die drie auto’s net op dat moment door andere meldingen niet 
in het gebied zijn.  Mijn prio1 is om zoveel mogelijk informatie 
van het meisje te krijgen en haar aan de lijn te houden. Ik vraag 
naar haar naam en hoe oud ze is. Ze zegt haar naam en dat ze 
tien jaar is en verstopt zit op zolder met een telefoon die ze 
ergens kon pakken. 

“Weet je waar je mama nu is?”. “Op de wc, ze moet overgeven’”. 
“En papa?”. “Beneden. Wat moet ik doen als hij boven komt?”, 
piept ze. Ik zeg dat de politie naar haar onderweg is en dat ik 
met haar blijf praten tot de politie naast haar staat. “Als papa 
boven komt, dan leg je de telefoon naast je neer, op de kop, dan 
ziet hij niet dat je belt, maar weet ik wat er gebeurd”. Ik moet er 

werkelijk niet aan denken dat die man naar boven komt 

en haar wat aan doet. Ik kijk op het scherm waar de auto’s rijden 
en wil ze wel naar voren duwen. Al weet ik dat de collega’s die 
naar de melding rijden alles doen om er zo snel mogelijk te zijn. 
“Heb je nog broertjes of zusjes?”. “Mijn zusje is acht maanden 
en mijn broertje twee jaar. Ze zijn beneden”. O shit, ook dat 
nog. Er zal toch niks met die kinderen gebeuren? En heeft de 
moeder medische hulp nodig?  Alles wat het meisje me vertelt 
type ik in het meldingenscherm en dat geeft mijn collega door 
aan de aanrijdende auto’s. Ze is nog maar tien, maar ze klinkt zo 
wijs. Veel te wijs, veel te oud. Papa heeft geen wapens, hij slaat 
met zijn handen. Nee, ze heeft geen bloed gezien. Er is een grote 
hond, die zit in de achtertuin. Terwijl ik haar gerust blijf stellen 
door te zeggen dat ‘we’ eraan komen, vertelt ze precies wat ik 
weten moet. Voor haar veiligheid, maar ook voor de veiligheid 
van de collega’s die aanrijdend zijn. 
“Waar blijven ze nou! Ze zitten toch vlakbij”. Het meisje barst 
in huilen uit, maar probeert dit zonder geluid te doen. Ik bijt op 
mijn onderlip. Ik kan haar toch niet zeggen dat het politiebureau 
om de hoek gesloten is? Vijf minuten zijn er pas om. Het voelt 
als vijf uur. “Hij mag echt niet weten dat ik bel, dan wordt hij nog 
bozer”, snikt ze. Ik zeg haar dat ik heel trots op haar ben. Dat ze 
haar moeder heel goed helpt en dat het zo goed van haar is om 
112 te bellen. Gevoelsmatig kruipen de auto’s over het scherm, 
al weet ik beter. 

“Hij komt naar boven, hij komt naar boven!”. Fluisterend 
schreeuwen, het kan. Mijn hart slaat over en ik vraag haar wat 
ze hoort. Het blijkt de deur te zijn van de woonkamer. Ze hoort 
haar moeder huilen. De man loopt de trap op en dan weer terug 
naar beneden. Het geweld lijkt dan gestopt te zijn, ze hoort 
niks meer. Maar niks horen kan ook wat anders betekenen. 
Nog nooit heb ik me zo machteloos gevoeld. Ik kan niks doen 
achter al die schermen aan de telefoon. Ik kan alleen maar met 
haar praten. Ik wou dat ik vleugels had om binnen een minuut 
naar haar toe te vliegen en haar vast te pakken en veilig van die 
zolder af te trekken. 

“Het duurt zo lang, waar blijven ze nou”, zegt ze weer. 
Twaalf minuten zijn er voorbij. De eerste politieauto nadert de 
plaats. “Ze zijn er bijna, echt waar”, zeg ik. Dat is niet helemaal 
waar, maar ik weet niet meer wat ik zeggen moet op deze kreet 
om hulp. Ik blijf met haar praten, haar geruststellen en informatie 
vragen over wat ze hoort. Na zestien minuten zie ik de 
eerste politieauto de straat inrijden. En dat zeg ik haar.  

“Henrieke, ze zijn er hoor”, zegt de collega naast me. 
Dat is geweldig, maar ik hang niet op. Niet voordat ik 
zeker weet dat er iemand van de politie naast 
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Over de blogger  Henrieke Schoonekamp

Henrieke Schoonekamp (34 jaar) werkt sinds 2001 bij de politie. In 2007 begon ze bij het Team Forensische Opsporing in de 
Eenheid Oost Nederland.  
 
Henrieke: ‘Als forensisch medewerker krijg ik te maken met allerlei delicten, van inbraak tot moord en doodslag. Goed 
sporenonderzoek draagt er aan bij dat een misdrijf wordt opgelost en de juiste dader gestraft wordt. Ik besloot mijn ervaringen 
op te schrijven, omdat ik vaak in heel bijzondere, heftige, leuke en ontroerende situaties terecht kom. En om mensen een inkijkje 
bij Forensische Opsporing te geven!’   
 
Naast haar werk bij de politie werkt Henrieke af en toe een paar weken als vrijwilliger bij een kindertehuis in het buitenland.   

Waar blijven ze nou?



haar staat. Ik kan en wil haar figuurlijk niet loslaten voor ik 200% 
zeker ben dat ze veilig is.  
“Ik hoor stemmen beneden”, zegt ze angstig. “Ik denk dat die 
stemmen van de politieagenten zijn. Ze komen je helpen en je 
moeder ook”.“Er komt iemand de trap op, er komt iemand de 
trap op!”. Paniek in haar stem. 

“Henrieke, ze zijn er hoor, hang maar op”, zegt mijn collega. Ik 
hang niet op. Ik hoor een vriendelijke vrouwenstem tegen het 
meisje praten. Dat moet een collega zijn. Een collega die ik wel 
kan zoenen. Ik vraag het aan het meisje. Of er een agente naast 
haar staat. Huilend zegt ze dat er iemand van de politie naast 
haar staat. Ik hoor de opluchting in haar stem. Ik zeg haar dat 

ik op ga hangen en dat ik zo trots op haar ben dat ze gebeld 
heeft. Als de verbinding verbroken is, voel ik ineens hoe moe ik 
ben. Zestien vreselijk lange minuten. De aanrijtijd is niet gehaald, 
maar dat lag zeker niet aan de collega’s die alles eraan gedaan 
hebben om er zo snel mogelijk te zijn.  Als ik na lange tijd de 
collega’s weg zie rijden van het adres, bel ik ze op. Ik moet weten 
hoe het met het meisje is. En voel me pas weer een beetje 
ontspannen als zij me vertellen dat het goed met haar gaat. 
De vader werd aangehouden, moeder bleek niet echt gewond te 
zijn. Alle drie de kinderen waren ongedeerd. Hulpverlening voor 
het gezin werd opgestart. Dankzij dat kleine dappere meisje op 
zolder.  

De Franse luitenant-kolonel Arnaud Belrame is niet alleen een 
nationale maar eveneens een internationale held. Hij nam op  
23 maart 2018 de plaats in van een gegijzelde vrouw bij een 
gijzelingsactie in het Zuid-Franse stadje Trèbes. Een man van 
Marokkaanse afkomst, die kennelijk een fanatiek aanhanger was 
van Islamitische Staat (IS), bestormde een supermarkt in die 
plaats. De man was gewapend met een pistool, jachtmes en 3 
zelf gemaakte bommen. Vooraf had de man al een andere man 
doodgeschoten en een andere levensgevaarlijk gewond om hun 
auto te stelen. Nadat hij de supermarkt was binnengestormd 
schoot hij onmiddellijk twee aanwezige personen dood en nam 
een vrouw in gijzeling. Na enkele uren vruchteloos te hebben 
onderhandeld met de gijzelnemer had hij inmiddels de plaats in 
van de gegijzelde vrouw ingenomen. Omdat er geen resultaat bij 
de onderhandelingen uitkwam werd de politieman uiteindelijk 
neergeschoten en met messteken levensgevaarlijk verwond. 
Hierop bestormde een speciale politie-eenheid de supermarkt 

en doodde de overvaller. Helaas stierf Beltrame de andere 

dag in het ziekenhuis waarnaar hij vervoerd was. Belrame was 
een diep gelovig man, nadat hij op 33-jarige leeftijd zich had 
bekeerd tot het katholieke geloof. Van huis uit was het een 
niet-praktiserend rooms-katholiek gezin. Samen met zijn vader 
had hij een bedevaart gemaakt naar Santiago de Compostella. 
In 2016 was hij getrouwd met zijn echtgenote Marielle terwijl 
in de zomer van dit jaar het kerkelijk huwelijk gepland stond. 
Helaas heeft zijn heldendaad dit niet meer mogelijk gemaakt. 
De nationale herdenkingsplechtigheid vond op 28 maart plaats 
in Hôtel des Invalides. President Emmanuel Macron verleende 
hem posthum de versierselen van commandeur in het Légion 
d’honneur. Daags voor de herdenking had Macron hem 
bevorderd naar kolonel. 
“Beltrame was een man die mensen niet zomaar redde. Hij 
deed het omdat hij een christen was”, aldus zijn vrouw. “Hij 
heeft zichzelf opgeofferd en dat kun je alleen maar begrijpen 
vanuit zijn geloof. Wat hij deed als politieman én als christen. 
Die twee kun je niet scheiden.” Beltrame was competent en van 
zeer hoog niveau. Een echte held is hij geworden door zijn zeer 
moedig optreden om een vrouw te redden.

IPA district Nijmegen e.o. heeft schriftelijke condoleances 
overgebracht aan de echtgenote en de Gendarmerie National. 
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Een echte held
Tekst en foto’s: Jan Eijkemans en Wikipedia
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Ereveld vol Leven

Sinds een paar jaar wordt bij de nationale dodenherdenking 
in Nederland letterlijk stil gestaan bij de graven op Nationaal 
Ereveld Loenen. Ook in 2018 zal deze herdenking plaatsvinden. 
Tijdens de herdenking ‘Ereveld vol Leven’ worden op een unieke 
wijze de oorlogsslachtoffers die op dit ereveld zijn begraven 
gesymboliseerd. Slachtoffers die tijdens of na de Tweede 
Wereldoorlog om het leven zijn gekomen. Bij een deel van de 
graven komt iemand (een representant) van dezelfde leeftijd als 
het slachtoffer te staan. Daarmee wordt zichtbaar gemaakt dat 
er werkelijk bij iedere grafsteen een leven hoort van mensen 
zoals jij en ik. Vaders, moeders, zonen en dochters. Veel burgers, 
maar ook, militairen die door oorlogsgeweld het meest kostbare 
hebben gegeven dat zij hadden: hun leven.

Met ‘Ereveld Vol Leven’ krijgen deze mannen, vrouwen en 
kinderen even een gezicht. 

In 2018 is het thema ‘Jaar van Verzet’, waarbij we op 4 mei 2018 
honderden verzetsmensen die liggen begraven op Nationaal 
Ereveld Loenen weer even zichtbaar maken.

Dit jaar zal ‘Ereveld Vol Leven’ plaatsvinden tijdens de Nationale 
Dodenherdenking op Nationaal Ereveld Loenen op 4 mei.

Dat betekent dat ca. 120 militairen en 380 burgers een gezicht 
krijgen. Iemand van dezelfde leeftijd eert op deze manier het 
slachtoffer. Daardoor kijk je niet alleen naar de steen met een 
naam, maar krijg je er ook een beeld bij: Het was iemand zoals 
jij en ik, met een vader, moeder, toekomstplannen en dromen.
Ook jij kunt op 4 mei op twee manieren deelnemen: als bezoeker 
of als representant (stand-in).

In 2017 was ik representant. Een bijzondere ervaring. Actief 
bezig zijn met herdenken.

Wil je aanwezig zijn bij de herdenking? Het adres van de 
Erebegraafplaats Loenen is:  Groenendaalseweg 64, 7371 EZ, 
Loenen.

Meer weten? Kijk op de site ‘Ereveld vol Leven’. 
https://ereveldvolleven.nl/ereveld-vol-leven/

Tekst: Jan Nijboer Foto’s:  Ereveld vol Leven
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Bedrijfsbezoek CNC Grondstoffen

Motorweekend in Münster (D)

Wij hebben de mogelijkheid gekregen om een bezoek te brengen aan  CNC Grondstoffen, Driekronenstraat 6 te Milsbeek. Het 
bedrijf is wereldleider in campionsubstraten en heeft in Nederland 3 vestigingen en 1 in Polen. Er zal u een tweetal presentaties 
worden aangeboden over het bedrijf en over hetgeen er aan grondstoffen worden geproduceerd voor o.a. de champignonteelt en 
de teelt van ook andere paddenstoelen. Vervolgens zullen we door dezelfde persoon een rondleiding krijgen over het bedrijf. 
Datum bezoek is vrijdag 5 oktober 2018 en om 09.30 uiterlijk daar uur aanwezig. Een en ander zal 2 a 3 uur duren.  We worden 
ontvangen met koffie en ik denk wel een versnapering. Er zijn geen kosten verbonden aan dit bezoek.

Ik heb het genoegen mogen gehad om een keer eerder daar deze presentatie en rondleiding   te beleven. Voor zowel dames alsook 
voor de heren zijn er de nodige facetten interessant.

We mogen komen met een groep van maximaal 20 personen, dus geef u op, want vol is vol. Voor het bezoek is het wel noodzakelijk 
dat u enigszins goed ter been bent. Het gebruik van een rollator is moeilijk en rolstoel is niet mogelijk.

Als u wat beter voorbereid wilt deelnemen aan dit bedrijfsbezoek 
er is een website. Even googelen op:  CNC Milsbeek en u kunt 
van alles vinden. Noodzakelijk is dit uiteraard niet, men kan zich 
gewoon laten verrassen en alles zal u worden uitgelegd.

Opgeven bij Dick of Adrie (zie colofon)

I.P.A. Münster  organiseert dit jaar voor de 6e 
keer hun Internationale Motorweekend op 
27, 28 en 29 juli 2018. Zij die er geweest zijn 
weten wat hun te wachten staat. Men krijgt 
onderdak in een politieopleidingsinstituut. 
Ontbijt op zaterdag en zondag, BBQ op vrijdag 
en zaterdagavond. Vrijdagavond muziek en 
mogelijk op zaterdag zelfs live muziek. Het is 
meestal groots opgezet, zo’n 200 deelnemers 
uit diverse landen.

Op zaterdag is er een door een plaatselijk 
bekende collega begeleide rit. Er kan uit diverse 
ritten gekozen worden. Misschien dat er voor 
een aantal belangstellenden ook wel weer een 
begeleide stadswandeling gedaan zal worden 
door de prachtige en historisch bekende stad 
Münster.

Mocht u als motorrijder interesse hebben, laat 
Dick dat dan weten. Hij zal u dan op de hoogte 
houden en dan kunt u alsnog beslissen om op 
te geven. Indien we met meer gaan zal ik een startpunt instellen (mogelijk bij ons thuis) en dan gaan we gezamenlijk die kant op.

Ik ga dit jaar ook voor de 6e keer deelnemen en ook Jacqueline gaat mee voor de 5e keer.

Organisatie: IPA Münster
Data: 27, 28 en 29 juli 2018
Kosten: 75 €  p.p.
Informatie en inschrijvingen via Dick Beerens
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Een IPA stacaravan  op Campingpark Het Groene Eiland!

Het IPA district Nijmegen e.o. is een samenwerking aangegaan 
met de eigenaar van Campingpark ‘Het Groene Eiland’. IPA 
Nijmegen e.o. heeft de beschikking over een stacaravan op dit 
Campingpark. De camping is gelegen op het rechterdeel van 
een schiereiland in het watersportrecreatiegebied ‘De Gouden 
Ham’ gelegen tussen Appeltern en Maasbommel. U kampeert 
direct of vlakbij het water.

De camping is door de ANWB **** hoog gewaardeerd, heeft de 
milieucertificaat GREENKEY GOUD en is lid van de RECRON. 

Het gaat om een gezellig ingerichte kamer/keuken met zitbank 
(uitklapbare slaapbank)  en eettafel 2x 2 pers. slaapkamer, 
wc met douche en wastafel. Verder een keuken met warm 
watervoorziening, koelkast, magnetron, koffiezetapparaat, 
kleuren-tv en radio. Uiteraard is de caravan is voorzien van 
glaswerk, borden en bestek. Kortom geheel compleet voor 6 
personen.  

Schoonmaak: De caravan dient schoon achter gelaten te 
worden. Is de caravan niet schoon, dan wordt er € 70,00 
schoonmaakkosten ingehouden van de betaalde borg. 
Linnengoed is te reserveren laken en dekbedden € 17,50 p.p. 
verplicht: borg € 150,

 Let op …..Huisdieren zijn niet toegestaan. 

Verhuurperioden:
De caravan is te huur voor een week, midweek of weekend. Een 
weekend begint van vrijdag 16.00 uur tot maandag 11.00 uur. Een 
week van vrijdag 16.00 uur tot vrijdag 11.00 uur. Een midweek is 
van maandag 16.00 tot vrijdag 11.00 uur.  Buitenlandse IPA leden 
kunnen ook losse dagen verblijven. 

IPA leden krijgen op vertoon van een gelding IPA legitimatiebewijs 
20 % korting op de totale huurprijs buiten het hoogseizoen. 
Zie voor prijzen, reserveringen en meer informatie op de site: 
http://www.hetgroeneeiland.

De camping ‘Het Groene Eiland’ is gelegen in het land van Maas 
en Waal  in de provincie Gelderland. Boudewijn de Groot zong 
al jaren geleden over het mooie  Land van Maas en Waal: ‘want 
achter de hoge bergen... ligt het land van Maas en Waal”. Hij wist 
het: in dit weidse boerenland is het nog volop genieten. Hier 
kun je nog zwerven van dorp naar dijk en van landgoed naar 
rivieroever.

In de directe omgeving is het kleine stadje Batenburg, met zijn 
kasteel ruïne, te bezichtigen. In Appeltern zijn de ‘Tuinen van 
Appeltern’ en het stoomgemaal ‘De Tuut’ een bezoek meer dan 
waard. Maar ook Nijmegen, Rhenen, Arnhem of Tiel zijn niet ver 
weg. Kortom er is genoeg te doen vanuit de IPA caravan op 
camping ‘Het Groene Eiland’ in Appeltern. 
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Van de Redactie
Kopij en foto’s voor het IPA – Bulletin Attentie gevraagd.
De meeste van onze lezers trekken er deze zomer weer op 
uit om in Nederland of elders in Europa en voor sommigen 
zelfs in verre oorden, vakantie te gaan vieren. Heb jij een 
leuk idee voor een onderwerp in ons bulletin of heb jij 
leuke contacten opgedaan, laat het ons weten! 
Schrijf je belevenissen op en mail deze met foto’s naar de 
redactie. Ook mooie foto’s van een politievoer- tuigen of 
vaartuigen zijn welkom. Wie weet zie je je foto terug als 
van ons blad.
Stuur je verhaal en foto’s naar red-nijmegen@ipa-nderland.
nl
Alvast bedankt namens de redactie, Jan Eijkemans en Brugt 
Peper.

Kampeerweekend
Voor de derde maal alweer organiseert IPA Nijmegen e.o. weer een 
kampeerweekend en wel van 21 t/m 23 september a.s. Voor verdere 
informatie zie het artikel in deze Attentie.

Voor verdere informatie over activiteiten zie de activiteitenkalender 
in deze Attentie. Voor activiteiten van de anderen districten 
verwijzen wij naar de website van de districten op IPA Nederland.nl

Webmaster IPA Nederland
Het Landelijk bestuur van IPA Nederland is op zoek naar een nieuwe 
webmaster. Belangstellende kunnen  voor informatie contact opnemen met 
John Korsel - communication@ipa-nederland.nl

Vierdaagse
Ook dit jaar brengt IPA Nijmegen e.o. weer buitenlandse collega’s 
onder die mee doen met de Internationale Vierdaagse Afstandmarsen, 
die dit jaar voor de 102e keer plaatsvindt van 17 t/m 20 juli. Dit jaar 
worden de collega’s ondergebracht in ‘De Veldschuur’ te Malden.

Bezoek Tuin van Bezinning
Zoals voorgaande jaren zal dit jaar weer een vertegenwoordiging 
van IPA Nijmegen e.o. een bezoek brengen tijdens de landelijke 
herdenking van alle tijdens hun dienst omgekomen politiemensen. 
De Tuin van Bezinning is een nationaal monument en is in 2006 
in gebruik genomen als herdenkingsplaats voor familie en 
vrienden van omgekomen politiemensen. Sinds 1946 zijn er 163 
politiemensen omgekomen tijdens de uitoefening van hun werk. Wil 
je de herdenking mee maken? Neem dan even contact op met Brugt 
Peper.
De bijeenkomst vindt plaats op 14 juni 2018.

Ereveld vol Leven
Met ‘Ereveld Vol Leven’ krijgen mannen, vrouwen en 
kinderen even een gezicht. 
In 2018 is het thema ‘Jaar van Verzet’, waarbij we op 4 
mei 2018 honderden verzetsmensen die liggen begraven 
op Nationaal Ereveld Loenen weer even zichtbaar maken. 
Voor verdere informatie zie elders in deze Attentie.

Districts Ledenvergadering
Op dinsdag 20 maart 2018 heeft het district zijn jaarlijkse 
ledenvergadering gehouden. Het was een bijeenkomst 
waarbij het bestuur verantwoording aflegt over het 
afgelopen boekjaar. Verslag is gedaan door zowel de 
secretaris, penningmeester, activiteiten, vierdaagse en 
komend beleid van het bestuur voor 2018. Het was een 
geanimeerde bijeenkomst met de leden en ter afsluiting 
trakteerden de penningmeester de aanwezige op een 
drankje.

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

Opgave 
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Agenda
Herdenking van slachtoffers van de Tweede wereldoorlog in Loenen (Gld). Info en opgave bij Jan 
Nijboer.

Herdenking van alle tijdens hun dienst omgekomen politiemensen. Info en opgave bij Brugt Peper.

Via IPA Nijmegen e.o. zullen diverse groepen deelnemers uit meerdere landen worden ondergebracht 
bij de sporthal de Veldschuur te Malden.

Locatie Het Groene Eiland te Appeltern.

Info en opgave bij Dick Beerens.

Aanvang 09.30 en er kunnen maximaal 20 personen deelnemen. Info en opgave bij Dick Beerens.

Met daarbij de huldiging van onze jubilarissen.

04 mei 2018 

14 juni 2018

17 t/m 20 juli 

2018

21,22 en 

23-09-2018

27 t/m 

 29 juli 2018    

20 oktober 2018

11 november 

2018

Ereveld vol Leven  

Tuin van Bezinning

Vierdaagse

3e IPA Nijmegen kampeerweekeind

Motorweekend in Münster (D)

Bedrijfsbezoek CNC Grondstoffen

2e Inloop IPA Nijmegen e.o.


