
Een dag van

vooraanstaand bezoek

Donderdag 4 oktober 1979 werd voor de AVD een dag van vooraanstaand bezoek. Prins Bernhard

en Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat Neelie Smit-Kroes zouden los van elkaar hun op-

wachting maken. De Prins voor een officieus werkbezoek op zijn verzoek en de Staatssecretaris

voor de uitreiking van een verkeersprijs.

Mevrouw Smit-Kroes werd in de morgen thuis

opgehaald met een Porsche van de dienst (de

Alex 1260 / kenteken 77-XF-59). Achter het

stuur zat de Opperwachtmeester Kees de Ko-

ning die er smakelijk over vertelde: “Ik reed in

de morgen naar het privéadres van de Staats-

secretaris in Rotterdam en belde aan.

De deur werd haastig open gedaan en ze liep

direct naar de keuken. Uitroepend: “Komt u

maar verder hoor wachtmeester. Wilt u een

kopje koffie? Ik ben nog even bezig.”

Toen ik de keuken inliep zag ik onze Staatsse-

cretaris bezig haar nagels te lakken. Een on-

verwacht huiselijk tafereeltje wat ik niet zag

aankomen toen ik vertrok uit Driebergen.

Foto boven:

Het is donderdag 4 oktober 1979, 13 uur 11. Een rijtje

voertuigen van de groep onopvallende surveillance

(GOS) arriveert bij Paleis Soestdijk.

Foto’s links:

Opperwachtmeester Kees de Koning en Staatssecre-

taris Neelie Smit-Kroes arriveren op de controleplaats

van de Groep Technische Controles (GTC).  De Koning

staat aan bestuurderszijde naast de Porsche.



Afijn, na de koffie heb ik haar in de lange witte

dienstjas gehesen en geholpen met het vast-

maken van de helm. Waarna we samen rich-

ting parkeerplaats “Het Mollebos” aan de A12

reden.

Daar aangekomen stond een opstelling van de

Groep Technische Controles (GTC) gereed.

Smit-Kroes werd verwelkomd door AVD-baas

Kees Vogel en de Adjudant Vogel, comman-

dant van de GTC.

Die laatste gaf de Staatssecretaris wat uitleg

waarna zij van dichtbij meekeek hoe van en-

kele vrachtwagencombinaties de papieren, de

technische staat en de lading werd gecontro-

leerd.

Foto links boven:

Onder toeziend oog van AVD-commandant Kees Vogel

(in zwart tuniek, op de rug gezien) en motorsurveillant

Willem Findhammer (links in beeld), helpt chauffeur

Kees de Koning de Staatssecretaris bij de losser maken

van de kinneband van de helm.

Foto links midden:

TVM-baas Bos geeft de Staatssecretaris uitleg over de

lading van een vrachtwagen. Rechts in beeld Kees de

Koning.

Foto onder:

De Adjudant Vogel (met duim omhoog) geeft de Staats-

secretaris uitleg over het werk van de Groep Techni-

sche controles. Met de handschoenen in de hand de

AVD-commandant, de Kolonel Kees Vogel. Met de bril

op, schuin achter Smit-Kroes, TVM-directeur Bos.



Tot de niets vermoedende vrachtwagenchauf-

feur Hans Bakker, in dienst bij toenmalig trans-

portbedrijf Schols uit Amby/Maastricht, door

een Porsche de controleplaats op gedirigeerd

werd.

Als eerste ondergingen hij en zijn combinatie

een GTC-check. Waarna Smit-Kroes in AVD-

tenue “opdook” en de verraste chauffeur een

gouden onderscheiding uitreikte voor tien jaar

schadevrij rijden.   

De Prins der Nederlanden en zijn gevolg wer-

den rond kwart over één in de middag opge-

haald op Paleis Soestdijk. Dat gebeurde met

enkele voertuigen van de groep onopvallende

surveillance (GOS).

Eén van de toenmalige surveillanten aan het

woord erover: “We ontmoetten de Prins op het

bordes. Het was gezellig. Het viel mij op dat

hij nogal “afgetrapte” schoenen droeg en hij

rook wat naar alcohol. (Noot: dat kan kloppen,

de Prins nuttigde altijd een glas rosé bij zijn

lunch). Hij stapte in één van de andere voer-

tuigen. Ik kreeg één van zijn Adjudanten mee,

een man in uniform van de Koninklijke Lucht-

macht. Ik herinner me nog dat hij onderweg

vroeg wat wij zoal deden binnen de GOS. En

wat wij vonden van de rijstijl van de Neder-

landse bestuurders.

De rit ging naar de voormalige parkeerplaats

“Het Mollebos”, vlak bij Driebergen op de zui-

delijke rijbaan van de A12. Daar stond een co-

mité namens de AVD gereed voor de

ontvangst.” Onder andere de tweede man van

de AVD, de Majoor Jaap Kleppers, praatte de

Prins bij over het reilen en zeilen binnen de

AVD.

Na afloop van het bezoek bracht vermoedelijk

Paul Meijers de Prins met een Porsche van de

dienst (de Alex 1259 / kenteken 23-XK-63)

terug naar Paleis Soestdijk.

Foto links boven:

Geheel onverwacht duikt Staatssecretaris van Verkeer

en Waterstaat Neelie Smit-Kroes op. Geheel in AVD-

uniform. En overhandigt de verraste chauffeur Henk

Bakker de onderscheiding “Gouden Ridder van de

Weg”. Links in beeld AVD-commandant Kees Vogel.

Foto links midden:

In de middag van woensdag 4 oktober 1979. Tweede

man van de AVD, de Majoor Jaap Kleppers, geeft tekst

en uitleg over de controle die verricht wordt.

Foto links onder:

Prins Bernhard (in het midden met bril op), is in de lange

witte dienstjas gehesen en staat op het punt in te stap-

pen voor de rit terug naar Paleis Soestdijk. Rechts in

beeld staat de Opperwachtmeester Tim Moerland mee

te kijken.


