
Ode aan een model-AVD-er: Martin Besse

Vriendelijk, no nonsence, collegiaal, vakkundig, handen uit de mouwen…Martin

Besse in  soundbites zoals ik die op hem van toepassing vond…

Tijdens feestelijkheden in Driebergen leerde ik Martin kennen. We schrijven 2010.

Hij was er namens de dienst. En reed in een vrachtwagen met oplegger van die

dienst, geschikt voor het ontvangen van publiek. Ik was er met mijn AVD-Porsche.

Martin was aanwezig… overal in en rond de vrachtwagen. In spijkerbroek en singlet.

Eerst met veel stuurmanskunst de combinatie in een hoekje op zijn plek zetten,

daarna het geheel installeren. Hij zwoegde en werkte. Indrukwekkend was het

woord. Een uur later stond alles op zijn plek en functioneerde.

“Ben zo terug”, zei hij tegen me. En weg was ie. Een klein kwartiertje later zag ik

een diender in onberispelijk uniform aan komen lopen. ‘Even kennis maken’, dacht

ik. Niet nodig, zo bleek. Martin had een metamorfose ondergaan. Vóór me stond

een explicateur waar de AVD trots op geweest zou zijn. Het werd een heerlijke dag met veel oud AVD-ers op

de stand. En veel leuke gesprekken met Martin en anderen. Dat was de eerste keer dat ik Martin zag.

In 2012 was ik in dienst voor de vrijwillige politie in Barneveld toen in de haakse bocht van de A1 naar de A30

een aanhanger met slachtafval kantelde. De beroepscollega’s waren zowel in Nijkerk als in Barneveld druk.

“45-03, ik heb een éénzijdig ongeval met een vrachtwagen, vermoedelijk met letsel. U hebt toestemming”, knet-

terde het CMG, onze meldkamer, in onze oortjes. Ter plaatse was de ravage fors. Gelukkig lag de combinatie

niet op zijn kant maar wel was een container losgeschoten van de aanhanger en een deel van de lading slacht-

afval lag over de weg. De collega’s van de verkeersongevallen-analyse (VOA) waren in Arnhem bezig bij een

groot ongeval. Daar stonden we dan. Geen idee hoe we dit op papier moesten zetten. 

‘Martin’, flitste het door me heen. ‘Martin kan ons misschien helpen’. Ik had zijn nummer nog en belde.

Hij was niet in dienst. Maar nam wél op en stond me te woord. Uiteraard, zou ik bijna zeggen… want het was

Martin. 

”Maak zoveel mogelijk foto’s en leg zoveel mogelijk vast. Je hoort vanavond nog van me!”  Binnen een uur had

ik op mijn dienstmail de nodige informatie over hoe we zo’n gecompliceerde zaak, waar wij nul kennis in hadden,

op papier konden zetten. 

Onze proza leidde een dag later tot een nieuwsgierig telefoontje vanuit de verificateurs op het bureau in Barne-

veld. Dit waren de mannen die normaal de Tobiasjes en de eenvoudigere dossiers nakeken. “Hoe hebben jullie

het als vrijwilligers voor elkaar gekregen om dit dossier in elkaar te flansen?”, was de vraag. “Gedegen vakkennis

en vitamine R van relaties”, was mijn antwoord.

Ik weet nog dat ik Martin een bedankmail gestuurd heb.

In 2014, toen ik in de aanloop naar de auto-RAI van 2015 bezig was een AVD-stand op te bouwen, gaf Martin

me aan dat hij er graag bij wilde zijn. Op 1 december 2014 schreef hij onder andere : “…Hallo Lex, ik hoorde

van Ary Koot dat je op zoek was naar standbemanning voor de stand op de RAI. Ik moet zeggen dat ik daar wel

oren naar heb. Ik zou er zelfs wel een week verlof willen nemen om jullie bij te staan…”

En dan is het 2015 en ik krijg het trieste nieuws door dat Martin overleden zou zijn. Ik kon het niet geloven, bel

rond in mijn AVD-netwerk en krijg het al gauw bevestigd. Wát een triest nieuws…

O ja, dan nog iets; Iedereen met wie ik over Martin sprak had een zwak voor hem. Geen enkele wanklank. 

Als je dat combineert met de grote hoeveelheid AVD-materiaal die Martin bij leven en zijn vrouw Astrid later be-

schikbaar stelden, dan is het idee van deze special over hem voor de hand liggend.

Een special die ik nu schreef voor de gasten van het digitale archief die niet bij de AVD werkten. Voor hen geeft

dit geheel een mooi inkijkje van hoe een carrière binnen de AVD kon lopen, compleet met al het ambtelijke pa-

pierwerk wat erbij kwam kijken.

En voor de oud AVD-ers zal het hopelijk een Aha-Erlebnis zijn: ‘Gut ja, zo ging dat toen inderdaad’.

Voor beide groepen zeg ik: veel lees- en kijkplezier gewenst.



De allereerste foto van Martin Besse als adspirant

op de opleidingsschool. Het is 1973.

Na de opleidingsschool volgt verkeersschool de

Varenkamp in de Bilt. Op deze foto zien we Martin

tijdens motorrijtraining op oefenterrein de Vlasak-

kers (Prins Bernhardkazerne Amersfoort). Winter

1974-1975

▲

▲

Vlak voor aanvang bij de AVD reikte het Korps

Rijkspolitie hem zijn korpsrijbewijs uit.

Blijkbaar behaalde Martin later zijn groot rijbewijs,

want in 2012 zag ik hem manoeuvreren op een

grote vrachtwagencombinatie van de dienst…

Martin wordt zélf gekiekt op verkeersschool

“de Varenkamp”. We schrijven 1975

◄

▼



1976 werd het jaar waarin Martin bij de AVD  “het diepe inging”. Per 1 januari van dat jaar werd hij bij de

AVD aangesteld als tweede bestuurder.



In de zomer van vermoedelijk het jaar 1976. Martin

achter het stuur van deze Porsche 911 targa, de

Alex 1259 met kenteken 00-25-ZP. Dit was een in-

structievoertuig van het Buro Vorming en Instruktie

(BVI).

▲

In de jaren zeventig waren bindingsdagen, team-

dagen een gebruikelijk fenomeen. Ook de surveil-

lance-eenheden (SE’s) binnen de AVD hadden

dergelijke dagen. Surveillanten en partners had-

den dan vaak een leuk en informatief gevuld pro-

gramma. Waarbij die partners vaak ook een paar

uur als gastrijders mee gingen. Om zelf eens aan

den lijve te ondervinden wat het vak van surveillant

bij de groep Surveillance Autosnelwegen (SAS) in-

hield. Op deze foto’s zien we Astrid Besse, de

liefde van AVD-verkeerssurveillant Martin Besse.

Op de AVD-thuisbasis in Driebergen gaat Astrid bij

deze Porsche 911 targa, de Alex 1287 met kente-

ken 81-EJ-72, op de foto.

In de achtergrond staan enkele gestripte AVD-Por-

sches op afvoer, zoals dat in het jargon heette.

Klaar om naar de domeinen in Soesterberg te

gaan.

Let op de verkeerslichten achter de Porsche. AVD-

baas Kees Vogel verhuurde ze aan instanties die

ze nodig hadden.

▲

▼

▲

Een niet heel erg scherpe en enigszins overbe-

lichte foto die we tóch plaatsen. Omdat zowel Mar-

tin Besse als, toen nog zijn vriendin / verloofde,

Astrid erop staan.

▼



In 1976 bedacht iemand bij de AVD dat het wel leuk zou zijn als iedere surveillance-eenheid (SE) een

kerstkaart zou maken met de pasfoto’s erop van alle surveillanten en hun leidinggevenden.

Martin zat in SE 2. Een eenheid die werd aangestuurd door de opperwachtmeesters Piet van Dijk, Kees

de Koning en Ben Dijks.

De AVD-verkeerssurveillanten waren achtereenvolgens Louis Querido, Jan Paul, Lout van Daal, Gerard

Wissink, Guus de Wit, Rien Smits, Marinus de jong, Joop de Jong, Gerd Hendrikx, Berend Tanis, (Martin

Besse), Jaap Zwartepoorte en tot slot Ruud Oosterbaan.

Dát waren nog eens tijden, niks zelfsturende teams met een chef op grote afstand. Nee, drie leidingge-

venden op 13 medewerkers



Martin draaide eerst een tijd op proef bij de AVD, zag daar de diverse dienstonderdelen en maakte een

goede indruk. Het was de tijd waarin een werkgever ook nog rustig op papier zette hoe iemand in zijn vrije

tijd gekleed was. Let op het prachtige verheven maar lastig leesbare taalgebruik anno jaren zeventig vorige

eeuw. Zoals bijvoorbeeld in de zin “verwacht mag worden dat uit hem een bruikbaar politieambtenaar zal

groeien…” (2 pagina’s)

Blad 1



Blad 2



We glijden 1977 in en na de aanstelling als tweede bestuurder (document hebben we niet voorhanden)

kwam die van wagencommandant. Op 22 juli van dat jaar wijst de commandant groep Surveillance Auto-

snelwegen (SAS) Helsdingen, Martin met ingang van 6 augustus 1977 aan in die functie



Op 5 oktober van datzelfde 1977 gevolgd door de aanstelling per 1 oktober met terugwerkende kracht als

mentor.



De eerste formele beoordeling van Martin liep van 1 oktober 1977 tot 19 september 1978.

Opperwachtmeester Kees de Koning, één van de leidinggevende van Martin, zette het één en ander op

papier. Dik tevreden was men.

Enkele kernwoorden eruit: goede parate kennis, ordelijk, systematisch, nauwkeurig, bereidwillig, goede

beïnvloeding van zijn collega’s, tactvol, belangstellend, representatief, enthousiasmerend, gezaghebbend,

vriendelijk, correct, hulpvaardig, open, eerlijk en loyaal. Martin Besse dus. (4 pagina’s)

Blad 1



Blad 2



Blad 3



Blad 4



Na zijn prima beoordeling wordt op 4 juli 1979 een voorstel geschreven om Martin van wachtmeester (twee

“strepen”/ chevrons) te bevorderen naar wachtmeester der eerste klasse. In het dienstjargon “wachtmeester

één” (drie “strepen”/ drie chevrons). Intern op papier afgekort tot WMR.I.

Wat te denken van de zin “gevolg gevend aan het gestelde onder punt 3.5 van Uw rondschrijven van 29

juli 1964, nummer 77691 etc etc…”

O ja, en dan ook nog de slag om de arm: “Let op, het is maar een “toekomstverwachting”. De Algemeen

Inspecteur (A.I., de grote baas van het Korps Rijkspolitie) beslist. Beeld je in. Deze had vele duizenden

personeelsleden. Die man kwam deze brief tegen in ongetwijfeld honderden te tekenen stukken. Misschien

was het eenvoudiger geweest om dit soort verantwoordelijkheden gewoon lager in de organisatie te leg-

gen…En net zo misschien ligt hierin ook de verklaring voor het feit dat het nog een half jaar zou duren

voor Martin naar die nieuwe rang bevorderd zou worden. Want per 1 oktober 1979 was het zo ver.



In de lange AVD-verkeersjas, met de pet op.

De A.I. heeft het advies rond de bevordering Martin

uitvoerig bestudeerd en er zijn goedkeuring aan

gegeven. Deze foto is zodoende ergens na 1 ok-

tober 1979 gemaakt. We zien Martin (rechts in

beeld) op de kleurenkiek met collega Arie van de

Burgt. De locatie van de plaat is onbekend. Voor

de hand liggend is ergens langs de A12. Let op de

verschillen in helmen. Van de Burgt draagt de toch

minder karakteristieke Römerhelm. Het voertuig

overigens is een Porsche 911 targa met kenteken

59-RN-48 en roepnummer Alex 1247.

Aspirant, wachtmeester, prima beoordeling, mentor, wagencommandant, WMR.I... Maar veel mooier en

belangrijker dan dat alles is je trouwdag. En zover was het op 19 januari 1980. Martin en zijn grote liefde

Astrid trouwen. En ja, als je dan bij de groep Surveillance Autosnelwegen (SAS) werkt, dan kan een Por-

sche toch niet ontbreken.

Daarom werd de Alex 1265 (kenteken 24-XT-63) van stal gehaald. Martin trok zijn nette diensttuniek aan,

de nestels erop en de witte ceremoniële handschoenen aan. In combinatie met de schitterende trouwjurk

van Astrid móest dat wel mooie plaatjes opleveren… en inderdaad, mooie plaatjes!

▲

▲



Het is 1982. Martin (hier rechts in beeld) zit dan in zijn periode bij de groep basissurveillance (GBS), bekend

van de Range Rovers. In de achtergrond zien we een Citroën 2CV die total loss in de kraan van een ber-

gingsauto hangt. De collega naast Martin is Jan Seltonrijch.

▲

Brief van het hoofd operationele dienst AVD waarin

staat dat Martin met ingang van 1 december 1986

als instructeur aan het werk gaat bij de bedrijfs-

school van de AVD: het Buro Vorming en Instruktie

(BVI).

Martin als instructeur bij het BVI. Achter het stuur

zit zijn collega van datzelfde bureau (spelling uit

die tijd…), de opperwachtmeester Jaap van Bar-

neveld. Hilarisch genoeg hadden beide mannen

rood haar. Al snel werden ze intern dan ook “Rood

1 en Rood 2” genoemd. 

De Porsche in kwestie overigens is de Alex 1252,

een instructievoertuig van dat BVI met roepnum-

mer Alex 1252.

▲

◄



Rood 1 en rood 2… en nu met volop pret… Leuke

plaat.

▲

De laatste foto uit de AVD-tijd van Martin. Hier

staat hij in het nieuwe zomeruniform van de AVD

bij alweer een instructievoertuig. Dit keer een Por-

sche 911-964 targa met roepnummer Alex 1229 en

kenteken DR-TF-82.

▲

Martin met zoon Niels. Vanuit de afdeling opleidin-

gen (AO, de opvolger van het BVI) werd jaarlijks

medewerking gegeven aan een tocht met voertui-

gen voor gehandicapten, die startte en eindigde op

de legerplaats Crailo, bij Bussum.  

Het is tijdens één van deze tochten dat deze foto

gemaakt is. Mogelijk door Jaap van Barneveld,

eveneens instructeur bij AO…

▼

Nog één foto van hem. Geen AVD-kiek. Maar

wel de meeste recente die we hebben. In 2012

gemaakt voor het boek “Typisch Alex”. Een in-

terne uitgave over vijftig jaar autosnelwegpo-

litie in Nederland,  Een productie waaraan ik

ook mocht meewerken. We zien Martin hier in

zijn outfit tijdens technische controles.

▲



Martin Besse… Goed mens, liefhebbende

echtgenoot, diender in hart en nieren !

Dan nog eenmaal in een droge opsomming van data de AVD-carrière van Martin op een rij:

Mannummer >     0490.

Rijbewijzen > A / B / E.

Korpsrijbewijzen > A (solomotor) / B (personenauto / bestelauto) / D (autobus;

commando-auto ingericht voor goederenvervoer) / F (SAS-auto).

01-10-1973 >     Aanvang arbeidsovereenkomst bij het Korps Rijkspolitie.

01-10-1974 > In dienst bij de verkeersgroep.

28-04-1975 > In dienst bij de AVD.

14-06-1975 > Aanvang proefplaatsing bij de AVD en aanvang werkzaamheden groep 

Surveillance Autosnelwegen (SAS).

01-01-1976 > Aanstelling als tweede bestuurder.

06-08-1977 > Aanstelling als wagencommandant.

01-10-1977 > Aanstelling als mentor.

01-10-1979 > Bevordering naar de rang van Wachtmeester der eerste klasse.

14-02-1981 > Aanvang bij de groep basissurveillance (GBS).

01-12-1986 > Aanstelling als instructeur bij de bedrijfsschool AVD.

Bijzondere dank voor de productie ben ik verschuldigd aan :

Astrid Besse, voor het ter beschikking stellen van het vele materiaal en de genomen tijd voor mijn eindeloze

telefoontjes met vragen aan haar;

Jaap van Barneveld, Jan Paul en Berend Tanis voor antwoorden op vragen die ik had rond namen van

personen en gebeurtenissen;

Leen burger voor het in mooie opmaak zetten van deze special..

Lunteren, juni 2021

Lex Goumare,

Eigenaar en archivaris databank collecties Algemene Verkeersdienst Rijkspolitie.

Special Martin Besse   / www.rijkspolitie.nl   / info@rijkspolitie.nl


