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Naar een nieuw Wetboek van Strafprocesrecht
beroep. Waar raadsheren nu een zaak in tweede instantie in
principe helemaal opnieuw doen, regelt het nieuwe Wetboek
van Strafvordering dat in hoger beroep alleen kan worden
gekeken naar de geschilpunten. Als iemand het bijvoorbeeld
eens is met zijn schuldigverklaring, maar alleen problemen heeft
met de strafmaat, is het niet nodig de hele zaak over te doen. Bij
raadsheren (rechters in hoger beroep) is groot draagvlak voor
het principe dat voortaan de ingediende bezwaren leidraad zijn
bij de behandeling in hoger beroep.

Er is consensus over het feit dát er een nieuw Wetboek van
Strafvordering moet komen. Het huidige wetboek bestaat
sinds 1926 en is sindsdien is het vaak gewijzigd, onder meer
door reparatiewetgeving en toevoeging van nieuwe artikelen.
Hierdoor is er een lappendeken ontstaan; dit gaat ten koste
van de samenhang tussen de verschillende regels en het is
moeilijk de weg te vinden naar de juiste artikelen. Ook stamt
het Wetboek voor Strafvordering uit een tijd dat er van
bijvoorbeeld digitalisering en een opsporingsmiddel zoals DNA
nog geen sprake was.
“Het is belangrijk dat het Wetboek van Strafvordering wordt
aangepast aan de eisen van de moderne tijd. De in honderden
jaren opgebouwde normen en waarden van het strafproces
moeten in het nieuwe wetboek onverminderd terugkomen. De
rechtsbescherming van individuen moet worden gewaarborgd”,
vindt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak.
In het nieuwe wetboek moet worden omschreven waar politie,
Openbaar Ministerie, rechters en advocaten zich aan moeten
houden, vanaf de opsporing tot en met de uitvoering van de
straf. Dat zijn cruciale elementen in een rechtsstaat, omdat
ze de rechtsbescherming van individuen waarborgen. Een
belangrijke reden voor de vernieuwing van het wetboek is
verder dat de partijen in de strafketen obstakels ondervinden
wanneer informatie van de ene partij naar de andere moet. De
stroomlijning van de strafrechtketen is belangrijk.Voor de burger
zal het nieuwe Wetboek van Strafvordering toegankelijker en
begrijpelijker moeten zijn. En voor de partijen die ermee moeten
werken, moet het de lastige hobbels weg nemen. Het kan
efficiënter, zonder in te leveren op de in eeuwen opgebouwde
waarborgen voor een zorgvuldig strafproces.
Een belangrijke verandering in het nieuwe Wetboek van
Strafvordering is dat de rechter een grotere regierol krijgt
tijdens het opsporingsonderzoek. Hij krijgt duidelijker dan nu
het geval is, zeggenschap over wat de partijen in een strafproces
(verdachte, officier van justitie, advocaat, getuigen, slachtoffer)
wel en niet mogen, wanneer ze iets moeten doen en aan welke
termijnen partijen zich moeten houden. De gedachte is dat
hierdoor strafprocessen sneller en efficiënter gaan verlopen
Een tweede belangrijke verandering betreft de zaken in hoger

De modernisering heeft de volgende doelstellingen:
- te voorzien in een wetboek waarin zo veel mogelijk bevorderd
wordt dat een adequate justitiële reactie kan worden gegeven
op strafbaar gedrag, en dat onjuiste justitiële beslissingen zoveel
mogelijk worden voorkomen. Daarbij dient zo goed mogelijk
geborgd te zijn dat het onderzoek in een strafzaak vanaf het begin
zowel zorgvuldig als voortvarend plaatsvindt, met inachtneming
van de (grond)rechten van burgers. In dit verband is onder
meer het uit het EVRM voortvloeiende recht op een eerlijk
proces van belang, dat mede inhoudt dat in voldoende mate is
voorzien in het recht op rechtsbijstand, “equality of arms” en
andere verdedigingsrechten zoals het recht op kennisname van
processtukken;
- een duidelijke regeling van de bevoegdheden en procespositie
van de verschillende deelnemers aan de strafrechtspleging,waarbij
voorzien is in een evenwichtig stelsel van rechtswaarborgen
en een juiste afweging van de verschillende belangen van deze
procesdeelnemers;
- facilitering van een digitaal strafproces;
- vereenvoudiging van het voorbereidend onderzoek en de
regeling van de opsporingsbevoegdheden;
- stroomlijning van procedures in het vooronderzoek, de
berechting en de tenuitvoerlegging, waarbij gekeken wordt naar
reductie van administratieve lasten;
- verkorting van doorlooptijden waarbij de verantwoordelijkheid
van de procesdeelnemers voor een voortvarende procesgang
wettelijk wordt vastgelegd en het onderzoek zoveel mogelijk
wordt afgerond vóór de inhoudelijke behandeling ter zitting;
voor de fase van het hoger beroep houdt dit in dat de
appelprocedure zich concentreert op de aangevoerde bezwaren
tegen de beslissing in eerste aanleg, waarbij de rechter echter
wel onbeperkt bevoegd blijft in te grijpen indien hij een beslissing
in eerste aanleg niet juist acht;
- een effectieve en persoonsgerichte tenuitvoerlegging van
straf-rechtelijke beslissingen;
- te voorzien in een wetboek dat systematisch van opzet is, het
toepasselijke recht weerspiegelt, een logische indeling kent en
inzichtelijk is voor de burger.
Eerstgenoemde doelstelling betreft het hoofddoel van het
strafproces en staat bij de modernisering dus voorop.
De minister van justitie, Van der Schreur, acht het van groot
belang het werk aan de modernisering van het wetboek nu met
voortvarendheid en elan ter hand te nemen. Een wezenlijke
aanpassing van het Wetboek van Strafvordering die moet
leiden tot een evenwichtig en toekomstbestendig stelsel van
strafrechtspleging is nodig.
Uw voorzitter,
Jan Eijkemans
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Vierdaagse 1969 en de Kibboets van Prick
Tekst; Henk van Elsen – Foto’s Archief IPA Nijmegen e.o.
niet te vergeten de in de groep aanwezige zeer aantrekkelijke
dames in hun strakke rokjes. Bij de mars was de hele groep
bewapend met automatische wapens. Of het nu was om de
populariteit of omdat er in hun land trammelant was; de groep
kreeg politiebescherming gedurende het marcheren. Binnen de
grenzen van de gemeente

De leden van het korps gemeente politie te Nijmegen konden
geen verlof opnemen in de jaarlijks terugkerende vierdaagse
week van Nijmegen in juli. Nog erger, zij moesten zich gedurende
die week nog voorbeeldiger gedragen dan in de andere tijd van
het jaar. Om te beginnen de hele week in volledig tenue, ook als
de vogels dood van het dak vielen’ zomer handschoenen aan.
Kwam een van de collega’s een bekende, vergezeld door een
dame op straat tegen dan werd verwacht dat hij bij het groeten
salueerde.

Nijmegen werd gewapende gemeentepolitie ingezet. Buiten de
grens nam de Rijkspolitie die taak over. Een aantal Nijmeegse
agenten, die bewezen hadden te kunnen marcheren omdat ze
de tweedaagse Bern hadden uitgelopen, moesten in burger en
ongezien bewapend met hun FN pistool, rond de marsgroep
verspreid, meelopen. Op alle marsdagen tot de gemeentegrens
en bij terugkomst vanaf het punt van binnenkomst tot de finish.
Bij een dag met goed weer was dat de tijd tussen beide punten;
op de rug in het gras. Hier moet het begrip ‘luizen leven’ vandaan
komen. In geval dat er een bedreiging tegen de marsgroep zou
komen, stelde onze amateuristische bewaking niet veel voor. Op
de vierde dag bij binnenkomst over de St. Annastraat, de naam
‘Via Gladiola’ kwam jaren later pas, kregen ook wij bloemen van
bekenden en wildvreemden.

Ook op het bureau heerste tucht en orde. Eerbied voor elke
hogere in rang zelfs tutoyeren was er niet bij en voor de HC in
de houding met de rug tegen de muur bij het tegenkomen, ‘Halt
en front’ genaamd.
Voor de wandellustige onder ons was er in de rest van het jaar
ruimte om aan een andere mars deel te nemen. Zo werd er
getraind voor de tweedaagse wandelmars in Bern Zwitserland,
die elk jaar rond mei/juni werd gehouden. Twee dagen 40 km
door bergachtig terrein en korenvelden onder gloeiende zon.
De burgemeester en korpschef gaven acte de presente en onze
dames waren te gast bij de collega’s van de Berner Stadpolizei.
wier dames gedurende de vierdaagse bij ons te gast waren. Tot
op heden bestaan er nog vele vriendschappelijke contacten, ook
al wandelt er haast geen enkele meer. De mannen sliepen in Bern
in de kelders van het Wankdorf stadion of in de kazerne van het
leger.
Nu naar de vierdaagse 1969. De deelnemende militairen droegen
hun wapens en de actiegroep ‘Is het hier oorlog ?’ was daar
onder andere fel op tegen. Een legergroep uit Israel was in die
dagen erg populair vanwege de gedisciplineerde uitstraling en

Door onze inzet zat er na afloop iets in het vat. Wij allen kregen
voor onze goede en veilige begeleiding gedurende de marsdagen
een beloning.Van de Joodse gemeente Nijmegen kreeg ieder van
ons de uitnodiging om met onze dame op vrijdagavond gast te
zijn op het landgoed te Berg en Dal.
Dat werd natuurlijk niet afgeslagen Wij werden met open armen
ontvangen en door vele andere gasten bedankt voor onze
’gevaarlijke’ (zo werd gezegd) deelname. Er was een buffet met
spijs en drank en we spraken met velen over ons werk. Op het
gazon voor het kasteeltje werd een ballet uitgevoerd en later
konden wij daar ook dansen.Tussen de overige gasten ontdekten
wij veel uit Nijmegen afkomstige mensen van Joodse afkomst.
Verder bleek niet ieder op de hoogte van wie wij eigenlijk waren.
Dat bleek duidelijk toen er een man ons benaderde en de vraag
stelde bij wie wij eigenlijk hoorden. Rinus Aal beantwoordde met
een lachend gezicht: “Wij zijn van de kibboets van Prick” *
* Later heeft onze HC zijn achternaam veranderd in
Perrick.

77

Het Kasteel Hernen
Tekst Martin van der Putten.
Foto’s Martin van der Putten en Internet.
dat op het Gelderse deel lag. Later kwam alles weer onder één
bezit. Kasteel Hernen is gelegen in het schilderachtige landschap
van Maas en Waal. De Burcht werd oorspronkelijk gebouwd in de
14e eeuw maar de ingangsvleugel stamt uit 1555. Aan het uiterlijk
is sinds de 17e eeuw weinig veranderd waardoor het Kasteel nog
een sterk oorspronkelijk karakter heeft. U kunt gewoon rond
het kasteel wandelen.
Kasteel Hernen ligt in het zuiden van Gelderland, in het dorp
Hernen (gemeente Wijchen), in het uiterste westen van het
Rijk van Nijmegen. Het is waarschijnlijk rond 1350 ontstaan,
en bestond toen slechts uit een woontoren (donjon). Later is
het herhaaldelijk uitgebreid, waarbij de vroegere binnenplaats
steeds meer werd volgebouwd. De woontoren is in de 18e eeuw
ingestort.

Hernen was één van de heerlijkheden in het Land van Maas en
Waal. Zo’n heerlijkheid omvatte een versterkt huis of kasteel
met omliggende gronden. De kasteelheer kreeg inkomsten door
belastingen en door speciale rechten, zoals het molenrecht. Met
die inkomsten kon hij zijn kasteel uitbreiden, wat weer goed was
voor zijn status.

Het kasteel is sinds de 17e eeuw niet meer bewoond en is ook
nooit belegerd. Mede daardoor is er weinig aan verbouwd, en
is het goed bewaard gebleven. Het beschikt als enige kasteel in
Nederland over overdekte weergangen.
In 1883 werd het gekocht door de familie Den Tex. Een dochter
schonk het kasteel in april 1940 aan de Stichting Vrienden der
Geldersche Kasteelen die speciaal hiervoor werd opgericht. Het
kasteel is tussen 1942-1957 grondig gerestaureerd. In de tijd
daarna werden ook het Hernense Bos en het terrein achter het
kasteel, eigendom van de stichting. Een gedeelte van het kasteel
is toegankelijk.
Niet al te ver van het kasteel staat de kerk van Hernen. Tussen
de beide gebouwen, het kasteel en de kerk, legde de kasteelheer
een lindelaan aan, zodat men beschut en beschaduwd ter kerke
kon gaan. De huidige Neoromaanse kerk staat op de plek van
het oude middeleeuwse kerkje, dat in 1892 geheel is afgebroken.
Rond de kerk ontwikkelde zich het huidige dorp Hernen.
Leuk om te weten is dat kasteel Hernen een belangrijke rol heeft
gespeeld in de televisieserie ‘Floris’ uit de zestiger jaren, waarin
Rutger Hauer destijds de hoofdrol speelde. IPA Nijmegen e.o. is
van plan om het Kasteel Hernen en het omliggend landgoed in
het najaar te bezoeken. Voor bijzonderheden hou de Attentie in
de gaten.

De oorsprong van Hernen ligt een stukje westelijk van het huidige
kasteel, aan het riviertje de Elst. Daar lag de eerste mottekasteel
van Hernen, die tot in de 12e/13e eeuw in gebruik is gebleven. Een
mottekasteel is een hoogmiddeleeuws burchttype dat meestal in
hout werd opgetrokken. Het hoofdkenmerk was dat het stond
op een motte, een kunstmatig aangelegde aarden heuvel. Het
mottekasteel zelf bestond veelal uit een torenvormig gebouw.
Heden ten dage resteert vaak slechts de heuvel. Mogelijk was
dit ook de burcht van de Heren van Hernen, die in de archieven
voor het eerst opduiken in 1247.
Rond die tijd kende Hernen een Kleefs en een Gelders deel. In
de 14e eeuw begon men met de bouw van het huidige kasteel,
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Hitler Jugend
Tekst en foto Henk van Elsen

Bij onze reis naar Duitsland, waarover een mooi verslag in de
Attentie van februari is verschenen, bezochten wij in Nürnberg
de gebouwen en pleinen, die ooit door de Nazi’s ter eer en glorie
werden gebouwd.
Bij een kopje koffie in het bijbehorende restaurant viel mijn
oog op een grote foto op een der muren. Voorstellende een
ca 8 jarige jonge Ariër met zoals het hoorde blond haar en
blauwe ogen . Hij droeg het uniform van de toenmalige “ Hitler
Jugend.” Direct ging mijn geheugen weer naar mijn jeugd en mijn
belevenissen in de oorlog 40-45, waarover al een korte story
in dit blad verscheen. Ik hoorde op een dag vanuit de richting
Berg en Dalseweg het geluid van een trommel. Dat beleefde je
niet elke dag in bezettingstijd. Dus ras op het geluid af en ja daar
liepen ze. In rotten van drie achter een vaandel marcheerden
daar leeftijdgenoten. Gekleed in een voor mij zo prachtig uniform.
Het leken kleine soldaatjes net zoals op de foto. Vooral de riem
met gesp en dan de kepie met ,zoals ik mij meen te herinneren,
oranje bovenstuk. Ja zo,n pak wilde ik ook dragen. Ik wilde bij de
Hitlerjugend, want dan hoefde ik door de week niet de kleding
te dragen waar een oudere buurtjongen uit was gegroeid. Ook
moest ik op mijn zondagse kloffie zuinig zijn, want daar was reeds
een liefhebber voor, die op mijn uitgroei wachtte. Mijn moeder
schudde al nee toen ik mijn verlangen duidelijk maakte en verwees
door naar Pa. Het redde mijn leven, dat vader een goede bui had
anders had hij een aspirant Hitler jongetje vermoord. Dit alles
overdacht ik daar in Nürnberg afgelopen herfst
Hoe ik er nu over denk:
“Je bent nooit te oud om iets te leren”

Het Amsterdamse Uniformjasje van Keith Richards
In 1998 kwam een Amsterdamse diender, in een café in Amsterdam,
de manager tegen van The Rolling Stones. The Rolling Stones
deden Amsterdam aan tijdens hun Bridges to Babylon. Uit het
gesprek kwam naar voren dat Keith Richard, de gitarist van de
Stones, politie spulletjes verzamelde van plaatsen waar hij op de
wereld ook maar kwam. De collega, een grote fan van The Rolling
Stones, zag zijn kans schoon en verzamende enkele spullen van de
Amsterdamse politie. Bij deze spulletjes zat ook een uniformjas
van de Amsterdamse Politie. Met deze verzameling onder zijn
arm meldde de collega zich bij het hotel waar de mannen van
de Stones logeerden. Om een lang verhaal kort te maken. Onze
collega werd door de manager meegenomen naar een van de
hotelkamers en daar kwam hij twee leden van The Rolling Stones
tegen, waaronder Keith Richard. Er werden enkele persoonlijke
foto’s gemaakt en Keith nam de spulletjes dankbaar in ontvangst.
Onze Amsterdamse collega dacht “leuk”, tot hij een Engels
muziek tijdschrift onder ogen kreeg waar in een foto stond
van de aankomst van The Rolling Stones op het vliegveld van
Moscow – Rusland. Tot zijn verbazing droeg Keith Richard
bij aankomst in Moscow het uniformjasje van de
Amsterdamse politie.
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IPA Nijmegen nazomer kampeerweekend 23 t/m 25 september 2016
Hallo IPA-kampeerders wie komt er nog even een weekendje
nazomeren voor de tent wordt opgeruimd of voor de caravan,
camper, vouwwagen naar de stalling gaat.
Het weekend vind van vrijdag 23 september tot en met zondag
25 september 2016 plaats op Campingpark Het Groene Eiland
te Appeltern, in het land van Maas en Waal (Gld). De camping
ligt op het rechterdeel van een schiereiland midden in het
watersportrecreatiegebied De Gouden Ham tussen de dorpen
Appeltern en Maasbommel.
KOSTEN
De kosten voor dit weekend bedragen €90,
Dit is inclusief:
*overnachting voor 2 personen met kampeermiddel, elektra en
auto.
*Vrijdagavond een eenvoudige Chinese maaltijd. Drank zelf
meenemen.
*Zaterdag een complete BBQ. Drank zelf meenemen.

Kosten exclusief:
*Douche - warm water key. Voor de douche- warmwater key
dient borg te worden betaald.
*Verder, geldt er voor dit weekend “American Party” met
“BYOB” oftewel , zelf zorgen voor je ontbijt, (2 x), lunch, je eigen
drinken ( koffee, thee, bier, frisdrank, wijn, sterke drank enz.) en
versnaperingen voor tussendoor.
“BYOB” Bring Your Own Booze of Bring Your Own Bottle
+borden, bestek enz.
We willen graag van jullie weten of
belangstelling hebben voor dit weekend!

jullie

IPA Nijmegen e.o. ziet jullie aanmelding of belangstellings mail,
graag tegemoet en tot ziens in Appeltern, het Land van Maas en
Waal (Boudewijn de Groot).
Opgave tot uiterlijk 10 september 2016 bij Brugt Peper,
familiepeper@hotmail.com tel. 06-20991487

Politie Museum Henk Baron.
HET GAAT DOOR… op zaterdag 23 april a.s. de “officiële opening” van het Politie Museum Henk Baron met een officieel tintje.
Aan de opening wordt medewerking verleend door de Politiekapel Gelderland-Zuid en Walter de Man met zijn Rijkspolitie Porsche
(Alex 50). Belangstellende kunnen zich opgeven bij Henk Baron via mailadres; h.baron1@chello.nl of mobiel 06 24701354, dit i.v.m.
de catering. Het adres van het Museum voor Nostalgie en Techniek is, Dorpsstraat 38 in Langenboom (achter Grave) Telefoon
0486-431343, www.schayik.nl mailadres museum@schayik.nl. Het museum is normaal alleen te bezoeken op afspraak via genoemde
telefoonnummers. De opening begint om 14:00 uur.
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Even voorstellen uw nieuwe penningmeester
Via deze weg wil ik mij,
als
uw
nieuwbakken
penningmeester,
aan
u
voorstellen.
Mijn naam is Jaap Heerschop
en ik ben 66 jaar.
Ik ben 43 jaar gehuwd en
heb 2 kinderen,een zoon
en en dochter. Helaas heb
ik voor 10 jaar mijn zoon
moeten afstaan ten gevolge
van kanker.
Mijn dochter woont met haar
gezin in de woning naast ons
in het mooie buitengebied
van Hassum, gemeente Goch.
Opgegroeid ben ik in het schildersdorp Laren in het Gooi.
Na mijn militaire diensttijd ben ik als OC-er gegaan naar de
rijkspolitieopleidingsschool aan de Arnhemseweg in Arnhem
om na een half jaar overgeplaatst te worden naar de school in
Apeldoorn.
Na mijn opleiding werd ik geplaatst in het toenmalige rijkspolitie
district `s-Hertogenbosch, groep Drunen. Na 8 jaar werd ik
bevorderd tot de toenmalige rang van opperwachtmeester en
overgeplaatst naar het Land van Cuijk, groep Boxmeer. Eerst op

het rayon Boxmeer en later als postcommandant van de post
Oeffelt, tot aan de grote reorganisatie in 1994. Terug naar het
team Boxmeer van de regio Brabant-Noord. Hier ben ik blijven
hangen tot ik in 2009 met FLO gegaan ben.
In het Land van Cuijk was een collega, thans bestuurslid, die
enthousiast deel uitmaakte van de IPA afdeling Nijmegen e.o.
En dit niet onder stoelen of banken schoof. U begrijpt het, ik
werd gevangen door het enthousiasme en wilde hieraan ook mijn
steentje bijdragen. Eerst als min of meer slapend lid en later toch
steeds iets meer ter plekke komend om met anderen gezellig
onder ons te zijn, bij De Heuvel in Druten.
IPA spreekt mij aan omdat het een organisatie is die wereldwijd
collegae politiemensen met elkaar in contact brengt en waar
mogelijk laat samenzijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de
Nijmeegse Vierdaagse. Jammer is het alleen dat vele jonge
collega`s verstek laten gaan en kennelijk niet in de gaten hebben
wat voor een mooie organisatie en doelstellingen hier liggen
Nu werd ik verzocht om de functie van penningmeester op mij
te nemen. Hetgeen ik met, uw instemming, graag doe om zo ook
het e.e.a. te kunnen betekenen binnen de IPA.
Mensen graag tot ziens bij de samenkomsten in ‘De Heuvel’ in
Druten of het nu een ledenvergadering, een gezellig samenzijn of
een activiteit is.
Jaap Heerschop

Bezoek aan de Tuin van Bezinning, wie gaat er mee?
Op donderdag 9 juni 2016 zal een delegatie van IPA Nijmegen
de Tuin van Bezinning bezoeken. Daar wordt dan de herdenking
gehouden van de collegae die in dienst zijn omgekomen. Deze
bijeenkomst vindt in de regel plaats op de tweede donderdag van
juni. Wie gaat er mee?

De Tuin van Bezinning ligt achter het Koetshuis van Huis ’t Velde
in Warnsveld.

De Tuin van Bezinning is een monument van en voor de
Nederlandse politie en is bedoeld als een plaats voor rust,
bezinning en reflectie en als nationale plek voor herdenking en
eerbetoon aan hen die tijdens de uitoefening van hun dienst
bij Politie Nederland zijn omgekomen. Het gebruik van de tuin
is als nationale voorziening hierop afgestemd, zodat diverse
doelgroepen, zowel binnen als buiten de Nederlandse politie, er
terecht kunnen.
Het is een monument voor executieve, niet-executieve en
vrijwillige politiemensen die na 1 januari 1946 tijdens de
uitvoering van de dienst door een ongeluk of door geweld om
het leven zijn gekomen. De datum van 1 januari 1946 heeft te
maken met het ontstaan van de Rijkspolitie in november 1945 en
het feit dat er voor omgekomenen in de Tweede Wereldoorlog
eigen monumenten is.
De namen van de omgekomen politiemedewerkers worden,
met sterf- en geboortedatum, gegraveerd op opstaande
roestvrijststalen banden langs de paden in de tuin, waar ruimte is
voor een totaal van 500 namen. Bij de opening waren 141 namen
van overleden politiemensen aangebracht.
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Uit de oude doos
De openbare bibliotheek van New York, de New York Public Library, heeft 180.000 objecten uit de eigen collectie online gezet. Ze zijn sinds kort
gratis te downloaden en mogen voor vrijwel alle toepassingen gebruikt worden.
Een aanzienlijk deel van de collectie van de bibliotheek stond al online. Het gaat onder meer om foto’s, oude kaarten, tekeningen en postkaarten.
Sinds kort zijn de stukken vrij te gebruiken en in hoge resolutie te downloaden. Ze zijn door de bibliotheek in het publiek domein geplaatst.
Fifth Avenue
Om het publiek in aanraking te brengen met de collectie heeft de bibliotheek een aantal aardige online projecten opgezet. Zo kan men
bijvoorbeeld tijdreizen in Fifth Avenue, een van de beroemde straten van New York. Op een speciale site plaatste de bibliotheek foto’s uit 1911 en
moderne beelden van Google Street View, zodat de verschillende locaties in beeld vergeleken kunnen worden.

Traffic Policeman Helping Children to
Cross the Street.

The arrival of the police
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New York World’s Fair - Employees Police - Policeman in uniform standing
next to motorcycle

Some Of New York’S Bicycle Policemen.

New York Police officer

Hulp verlenen aan hen die deze behoeven

Highway traffic officer.

Thompson Submachine Gun

New York Police officer
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Politie Nieuws
Draaginsigne voor veteranen VN-missies
Het is wel even geleden, maar ze voelen het alle 18 nog steeds
als erkenning: de uitreiking van het draaginsigne behorende bij de
Nobelprijs voor de Vrede die in 1988 aan alle VN-operaties tot
dan toe werd toegekend. Gisteren reikte lid van de korpsleiding
Henk van Essen de insignes uit. Over het hele land worden
dezer dagen zo’n 9000 veteranen alsnog gedecoreerd voor hun
bijdrage aan de VN-missies in Libanon, Egypte, Westelijk NieuwGuinea/West Irian, Congo, Yemen, India, Pakistan, Syrië, Jordanië,
Israël en Palestina. De 18 politiecollega’s die gisteren in Doorn
werden geëerd, dienden allen tussen 1978 en 1988 als beroepsof dienstplichtig militair tijdens de UNIFIL-operatie in Libanon.
Decoratiestelsel
Nederland kende in 1988 al een
decoratiestelsel voor erkenning en
waardering van uitgezonden militairen.
Na afloop van hun missie ontvingen
zij
toen
een
Nederlandse
herinneringsmedaille.
Daarom
vond de overheid het overbodig
om hier extra aandacht aan te
schenken. Recent is er vanuit
de politiek druk op de regering
uitgeoefend dit alsnog te doen.
‘Volharding’
Namens de korpsleiding
sprak Henk van Essen de
Nobelprijswinnaars toe: ‘Het
is aan de volharding van de
veteranen zelf te danken en aan
de steun die zij uiteindelijk vanuit
de politiek ontvingen dat wij deze
tekortkoming zo’n 28 jaar na dato
alsnog kunnen rechtzetten.’
‘Tastbaar teken’
‘Wat jullie en zo’n negenduizend andere veteranen
al jaren toekwam, gaan jullie vanmiddag dan eindelijk ook
echt in handen krijgen. Het draaginsigne als tastbaar teken dat je
Nobelprijswinnaar voor de Vrede bent. Ik reik het jullie uit met
alle soorten van genoegen en trots. Draag het met genoegen en
trots.’
Schrijnende verschillen
In zijn toespraak wees Henk er op dat we ook bij de politie
jarenlang niet altijd even secuur waren als het op het uitreiken
van medailles en oorkondes aankwam. De diverse voormalige
korpsen hadden daar zo hun eigen opvattingen over, wat nogal
eens leidde tot schrijnende verschillen.

‘Miskend’
Henk: ‘Mensen die zich met hart en ziel hebben ingezet voor
de goede zaak, kwets je daarmee. Zij voelen zich miskend en
vergeten en ik begrijp maar al te goed waarom. Een van de vele
ambities bij de komst van de nationale politie was om ook op
dit gebied één lijn te trekken en te komen tot een duidelijk en
eenduidig decoratiebeleid dat de bijzondere verdiensten van
politiemensen recht doet.’
Veteranendag
Tot slot sneed Henk een nog altijd bestaand verschil aan tussen
militairen en politiemensen die uitgezonden worden naar een
missie. Op grond van de Veteranenwet krijgen
militairen automatisch de status van
veteraan,met alle wettelijke regelingen
die erbij horen. Dat geldt niet
voor politiemedewerkers, die
daarom bijvoorbeeld niet
deel mogen nemen aan de
jaarlijkse Nederlandse
Veteranendag.
Beproevingen
Henk: ‘Dan kan het
voorkomen
dat
een
politieagent
het verkeer staat
te regelen en de
militair mee defileert.
Terwijl ze tijdens
de
missie
samen
dezelfde beproevingen
doorstonden.’
Het
Politie Veteranen Platform
pleit al sinds 2009 voor
herstel van deze ongelijkheid
en heeft daarbij volgens Henk
de uitdrukkelijke steun van de
korpsleiding.
Herkenning
Voorzitter Fred Driessen van het Politie Veteranen Platform
schetste de aanwezigen zijn eigen ‘Libanon-verhaal’ dat veel
herkenning opleverde. Fred is blij met de erkenning die er
volgens hem na veel politiek gesteggel kwam. ‘De regering
stelde zich steevast op het standpunt dat zij de erkenning
voor deze militairen had geregeld door hen na afloop een
herinneringsmedaille vredesoperaties toe te kennen.
Dubbel decoreren kon niet volgens hen. Op aandringen
van Angelique Eysink, lid van de vaste defensiecommissie
in de Tweede Kamer kwam er uiteindelijk een
draaginsigne.’
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Het bestuur vraagt jullie medewerking.

Politie Nieuws

Gewilde ‘Baantjer-auto’ verliest strepen
Bron: Communicatie Oost-Nederland
Een politieauto te koop aanbieden. Dat mag niet, ook al is de auto
niet ‘echt’.Toch gebeurde het onlangs in de Achterhoek. Collega’s
die zich op de zaak stortten, kruisten het pad van het Instituut
Fysieke Veiligheid (IFV), die al een jaar achter de auto aanzat.
Het begon een jaar geleden, toen een man uit Friesland het
Facilitair Dienstencentrum van het IFV om toestemming vroeg
om zijn witte Volkswagen Golf te voorzien van politiestriping. Hij
was aan het juiste adres, want het IFV beheert en handhaaft het
auteursrecht van de striping, in opdracht van de Nederlandse
Staat (zie kader onderaan de pagina). Maar toestemming kreeg
hij niet.

Afgesloten loods
“Toch deed hij het”, vertelt Patrick van het IFV. “Hij zei dat hij een
hobbyist was en niet met de auto zou gaan rijden. Hij zou hem
in een afgesloten loods parkeren. Op zo’n moment kunnen wij
niets doen.” Enige tijd later dook de auto op in Nunspeet, waar
een handelaar hem te koop aanbood. Iemand schreef er op zijn
website een ‘iets te enhousiast’ artikel over (zie foto hieronder),
wat de aandacht trok. Het IFV nam onmiddellijk contact op met
de plaatselijke politie. Ook stuurde het IFV de verkoper een
brief, waarin hij werd verzocht om de striping van het voertuig
te verwijderen.
Patrick:“In deze aangetekende brief vermeldden we de reden van
verwijdering, de eigendomsrechten van de Staat en dat bij geen
gehoor geven aan het verzoek er een civielrechtelijke procedure
kon worden gestart door de landsadvocaat.”
Landsadvocaat
Het hielp niet. De auto werd doorverkocht aan een autohandelaar
in het Twentse Vriezenveen. Opnieuw beet het IFV zich erin vast.
Patrick: “De landsadvocaat heeft de toenmalige eigenaar nog
gesproken. Hij beloofde de striping eraf te halen. Toch heeft ook
hij de auto doorverkocht. We kregen toen in de gaten dat de
handelaren de auto onderling steeds doorverkochten om het
voertuig aan handhaving te onttrekken.” Het IFV wilde niet voor
de zoveelste keer achter het net vissen. “Gelukkig kreeg de
landsadvocaat het bij de rechter voor elkaar om het voertuig de
volgende keer in beslag te laten nemen op kenteken, en niet op
kentekenhouder”, aldus Patrick.
Attractie
Patrick kreeg uit diverse hoeken signalen dat de auto in het
Achterhoekse Ruurlo was beland. De wijkagent ontving
die signalen ook en sprak de autohandelaar erop aan. Deze
zei de auto gekocht te hebben met een vergunning voor
de striping. Hij gebruikte de auto als ‘attractie’ voor zijn
zaak. Kinderen vonden het prachtig om in de auto te
zitten.
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Operationeel expert Adem (Team Achterhoek-Oost/cluster
Berkelland): “We voelden allemaal dat het niet in de haak was,
maar wisten nog niet goed op welke gronden we de auto in
beslag zouden kunnen nemen. Dat wilden we eerst uitzoeken.
Maar dat dat moest gebeuren, stond vast. Je moet er niet aan
denken dat zo’n auto in handen van criminelen valt!”
Baantjer
Het was geen verrassing dat ook de Ruurlose handelaar de auto te
koop aanbood. En wel voor 2.950 euro. De prijzen waren steeds
verder omhoog gegaan en ‘opeens’ was het voertuig gebruikt in
een bekende politie-televisieserie. Baantjer, werd beweerd. “Maar
dat is helemaal nooit het geval geweest”, zegt Patrick. Het IFV
was tot dan toe nog onbekend bij de collega’s van het cluster
Berkelland.

Toen ze op een gegeven moment bij elkaar op de lijn kwamen,
volgde een soepele samenwerking. Adem coördineerde het
politie-aandeel. “Het hele basisteam is er druk mee geweest. Er
moest in korte tijd veel gebeuren, maar dat ging geweldig. Wat
een doorpakkers hier in de Achterhoek!”
Föhn
Collega’s gingen samen met de gerechtelijke deurwaarder ter
plaatse en namen de auto in beslag. Hij werd gestald bij het
bureau in Winterswijk, waar de garagehouder later zelf met
enkele medewerkers de striping heeft verwijderd. “Met een föhn;
ze zijn er uren mee bezig geweest”, aldus Adem. De auto is nu
‘kaal’ en de collega’s zijn gerustgesteld.
De handelaar uitVriezenveen krijgt de rekening gepresenteerd. Hij
besloot immers om, ondanks de handhavingsbrief en zijn beloftes
aan de landsadvocaat, de auto toch door te verkopen. Patrick:
“Wat we op hem proberen te verhalen is het honorarium van de
landsadvocaat, het inzetten van de deurwaarder, de opslagkosten
bij de politie en het verzoekschrift aan de rechtbank. In totaal
8.700 euro.”

Wat doet het IFV?
Naast de politie zijn er enkele door de minister aangewezen
hulpverleningsdiensten die de OOV-striping mogen gebruiken.
De OOV-striping (openbare orde en veiligheid) is gedeponeerd
en wordt in diverse varianten door de officiële diensten gebruikt.
Het IFV benadert bedrijven en particulieren die onrechtmatig
met de officiële OOV-striping rondrijden.
Politie-, brandweer- en ambulancepersoneel wordt gevraagd om
overtredingen te melden, maar ook burgers kunnen melden. Het
liefst met een foto met kenteken, zodat er bewijs is dat ermee
gereden wordt of wordt tentoongesteld. Het IFV behandelt
circa tweehonderd zaken per jaar. Foto’s kun je sturen naar
handhaving@ifv.nl
Tot 1 januari 2016 handhaaft het IFV ook het logo van de
Nationale Politie. Op 1 januari wordt dat overgedragen aan de
directie Communicatie van de Nationale Politie. Kijk op www.ifv.
nl en www.striping.nl voor meer informatie over de organisatie.

Reconstructie belangrijk in zaak baby Milan
Foto’s: Internet

De zorgvuldig opgezette reconstructie van het dodelijke
verkeersongeval in Lutten waarbij baby Milan om het leven kwam,
heeft mede bijgedragen aan de veroordeling van de verdachte. De
verdachte werd maandag 25 januari in hoger beroep veroordeeld
tot vier jaar celstraf. Ook krijgt hij een rijontzegging van tien jaar
opgelegd. De straf is gelijk aan de straf die eerder was opgelegd
door de rechtbank.
De nieuwe advocaat van de verdachte was in beroep gegaan
tegen de eerdere uitspraak van de rechtbank in Zwolle. Hij
vond dat de reconstructie van het ongeluk niet juist beoordeeld
was. De rechter oordeelde echter dat de reconstructie wel
gedegen en professioneel was uitgevoerd. Analisten van de
Verkeersongevallenanalyse (VOA) Oost-Nederland hebben
intensief gewerkt aan het tot stand komen van de reconstructie.

techniek en tactiek structureel goed aan elkaar te verbinden,
aldus van Gemert”.
Veel impact
De inmiddels 52-jarige man uit Lutten zat vorig jaar maart met
drie keer de toegestane hoeveelheid alcohol op achter het stuur
toen hij een vader met kinderwagen aanreed. De vijf weken oude
baby overleefde het niet, de vader raakte zwaargewond De man
kwam uit het café en was onderweg naar huis. Hij stond in het
dorp bekend als iemand die regelmatig drinkt en rijdt.

Enorme klus
Kees, operationeel expert bij de VOA: “Het verzorgen van zo’n
officiële reconstructie is echt enorm veel werk. Alles moest
kloppen: de juiste weersomstandigheden, voertuigen, personen
en de duisternis. We hebben verschillende chauffeurs laten rijden
om zo een betrouwbaar beeld te krijgen van de reactie van de
gemiddelde chauffeur. De chauffeurs waren wel collega’s maar zij
wisten van te voren niet wat er ging gebeuren.
Er zijn ongeveer 15 mensen bezig geweest met de reconstructie.
Tijdens de reconstructie waren de Officier van Justitie, de RechterCommissaris en de eerste advocaat van de verdachte aanwezig.
Zij waren tevreden over de manier waarop de reconstructie was
uitgevoerd. Er was ook veel media ter plaatse.”
Samenwerking tactiek en techniek
Verschillende collega’s uit de eenheid zijn intensief betrokken
geweest bij het onderzoek zoals de familierechercheur en de
wijkagent. “In dit onderzoek is voor ons de goede samenwerking
met de tactische recherche van het district IJsselland erg
belangrijk geweest. Voor mij heeft deze zaak weer bevestigd dat
het belangrijk is om ook bij dodelijke verkeersongevallen de

De man is zeven keer veroordeeld voor rijden onder
invloed. De zaak heeft en had een enorme impact op de
inwoners in het dorp. Ook voor collega’s die aan de zaak
hebben gewerkt was het een heftige zaak. Het is mooi
dat al het werk heeft geleid tot de veroordeling van de
verdachte.

19

Oude dienstvoertuigen
2

9
1
3

8
1 - A Morris Minor 1000 from 1970 - at the time
one of the most popular cars in Britain
2 - 1948 Wolseley 18-85 which was used to police
the Queen’s coronation in 1953
3 - Austin 1100
4 - Rover SD1
5 - A Land Rover Defender was another one of
the vehicles driving from a garage in Hampton
Court to the police driving school in Hendon
6 - A Rover P6 from 1973 which was used by
Special Branch and is reinforced with armour and
bullet-proof glass for sensitive guard duties
7 - An LDV Convoy van, in service with the Police
Service of Northern Ireland
8 - Jaguar S-Type Police Car
9 - Mini Cooper S 1968 Police Car

4
5
6
7
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Waarschuwing Beste leden
Beste leden,
Voor vele misschien overbodig, maar ik wil jullie toch weer waarschuwen voor het toenemende aantal valse e-mails die helaas ook via
de IPA accounts binnen komen.
Dit heeft overigens niets te maken met die koppeling naar het privé adres, want ook daar op kun je ze regelmatig binnen krijgen.
Bijna wekelijks komen er niet van echt te onderscheiden mails van “de KPN” of Engelstalige bedrijven binnen met de mededeling over
een factuur met een zeer hoog bedrag.
Om te zien waar dit bedrag vandaan komt moet je op een link klikken en soms een *.zip bestand openen.
BESTE MENSEN DOE DIT NIET EN GOOI DE MAIL DIRECT WEG OF VERPLAATS HEM NAAR ONGEWENSTE EMAIL.
Deze mails bevatten virussen. Helaas is aan deze plaag bijna niets te doen dan oplettend te zijn en je PC zo goed mogelijk te beveiligen.
Update dagelijks je antivirus software!
Ook blijkt men een nieuwe truc te hebben gevonden door naar een vaste woonhuis aansluiting te bellen met een buitenlands nummer.
Voor onze IPA leden met buitenlandse contacten is dat heel lastig. Zo werd ik de afgelopen weken regelmatig gebeld door een nummer
0047- (Noorwegen).
Dit ondanks dat het nummer van mijn woonhuisaansluiting niet op de site voorkomt.
Ik heb de telefoon de eerste keer niet opgenomen omdat ik geen contacten in Noorwegen heb.
Bij zoeken op Internet naar dit nummer kwam ik tientallen waarschuwingen tegen voor oplichting via dit nummer.
Maar er komen ook berichten binnen van 0044 landnummers.
Wees dus extra alert !
Met vriendelijke groeten,
John Korsel,
Communication / Webmaster IPA Nederland

Mededeling van het district
Om de kosten van de BBQ op de vrijdag van de 4 daagse, voor een ieder,
beheersbaar te houden heeft het bestuur van IPA Nijmegen e.o. met de
nieuwe beheerder van ‘De Kwel’ in Cuijk afgesproken dat IPA leden een
eigen bijdrage van 10 euro betalen. Verzoek is 10 euro per persoon over
te maken op rekening van de penningmeester Jaap Heerschop, Rekening
nummer District NL98 INGB 0000 9844 55 tnv Penningmeester district
Nijmegen, onder vermelding BBQ 2016. Betalen is meedoen aan
deze overheerlijke BBQ.
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Agenda
Donderdag 9
juni 2016
19 t/m 22 juli
2016
Zaterdag 10
september 2016
23 t/m 25
september 2016
Zaterdag 8
oktober 2016
Zondag 6
november 2016

Bezoek aan de Tuin van Bezinning
Op donderdag 9 juni 2016 zal een delegatie van IPA Nijmegen de Tuin van Bezinning bezoeken. Daar
wordt dan de herdenking gehouden van de collegae die in dienst zijn omgekomen. Deze bijeenkomst
vindt in de regel plaats op de tweede donderdag van juni. Wie gaat er mee?

100ste Vierdaagse Afstandsmarsen
Van 19 tot 22 juli wordt de 100ste Vierdaagse van Nijmegen gelopen. IPA Nijmegen e.o. heeft
bemoeienissen bij het onderbrengen van een aantal Buitenlandse Vierdaagse lopers, collega’s en IPA
Leden, in de Sporthal “De Kwel” in Cuijk. Leden van IPA Nijmegen e.o. die deel willen nemen aan de
BBQ op vrijdag avond wordt een eigen bijdrage gevraagd van 10 euro per persoon. Zie ook blz 26.

Motortoertocht

Voor de motorrijders van IPA Nijmegen zal in 2016 weer een dag worden georganiseerd op zaterdag
10 september 2016. Waar we heen gaan is op dit moment nog niet bekend.

Eerste nazomer kampeerweekend 2016
Het weekend vindt plaats van vrijdag 23 september t/m zondag 25 september 2016 op Campingpark
Het Groene Eiland te Appeltern, in het land van Maas en Waal (Gld). www.hetgroeneeiland.nl/nl/home

Natuurwandeling
Evenals dit jaar willen dan ook weer een natuurwandeling organiseren. Ditmaal in de omgeving van een
Gelders kasteel. Natuurlijk gaan we ook dit kasteel bezoeken.

Tweede inloopdag
De 2de IPA inloop zal plaats vinden op zondagmiddag 6 november 2016, van 12.00-16.00 uur. Daar
zullen dan ook de jubilarissen van onze IPA in het zonnetje worden gezet.

Donderdag 17 Lezing van Alain Remue
november 2016

Opgave

Op 17 november organiseerd IPA Nijmegen e.o. in samenwerking met de Politie Academie
Apeldoorn de lezing van Alain Remue

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