
Vrouwe bij de pliesie 

Onderlest liep ik in Bredao en toe kwam ’k een paor koppels pliesiegente tege. ‘t Viel me op 
dat ’r verschaaijene vrouwelijke pliesiegente bij wazze. Aaigelijk ving ie dà nou hêêl gewoon, 
mor toen ’k daer is over naedocht, was ’t voor m’n gevoel nò nie zo hêêl lang geleeje dat ’r 
hêêmel nog gêên vrouwe bij de pliesie wazze. Zô kan ’k me nog herinnere dat ’r in 1963 in de 
laegere range bij de zôôgenaomde executieve dienst van de Rijkspliesie, zeg mor de 
geüniformeerde dienst, gêên enkelde vrouw waarekte. Wel was t’r in 1951 êên vrouwelijke 
officier aangesteld. Die dee de jeugd- en zedezaoke. Pas in 1966 wazze d’r zestien van zukke 
officiere aangesteld en ’t duurde nog tot 1978 eer d’r vrouwelijke officiere in aandere 
baontjies wiere benoemd. In dà zellefde jaer wier d’r een report uitgebrocht mè veul positieve 
uitspraoke over de vrouwe. Mor d’r wier ok gesteld dà ze deur heulliezen aerd van neture 
minder aanleg zouwe hebbe voor gezagsoplegging en ok nie fysiek staarek genogt wazze voor 
de straetdienst. Pas in 1974 kwamme de êêste vrouwelijke wachtmêêsters op de landgroep bij 
de Rijkspliesie. Hoeneer dà bij de gemêêntepliesie was, weet ik nie. D’r wier toen in den 
lande nog volop gediscussieerd over ’t faait of die vrouwe wel volledig inzetbaor wazze. D’r 
was nog veul twijfel of ze in situaosies waer veul fysieke kracht nôôdig was wel konne worde 
ingezet. Veul weerstand was t’r ok bij de eegaos van de wachtmêêsters, want die vonge ’t nie 
goed dat hullieze man saome met een vrouwelijke collegao op nachdienst gong. Met ope 
aareme wiere ze dus zeker nie overaal ontvange. Laeter verstomde deuze geloije en wiere ze 
aalmor beter geaccepteerd. Toch bleef de discussie over volledige inzetbaorhaaid nog lang 
aanhouwe. ‘t Duurde nog tot 1983 voordat de êêste vrouwelijke wachtmêêster bij een 
verkeersgroep wier ingedêêld. In 1987 wazze d’r zôôwaer nog rijkspliesiemense die nie met 
’een wijf’ op pad wouwe. Vergaoderinge van pliesievrouwe wiere laetdunkend aangedoijd as 
theekransies. Ze wazze van oordêêl dà vrouwe pas meetelde as ze even hard konne slaon as 
een man. Kà je zien hoe moeilijk ’t is om een cultuuromslag te bewaarekstellige. Dà kà je 
volleges mijn ok aflaaije uit ’t faait dà de poletiek al in 1985 vong dà 25 percent van de 
pliesiemense uit vrouwe zou motte bestaon. Volleges mijn is dà zellefs in 2012 nò nie gelukt. 
Wel kà je stelle dat de vrouwelijk pliesiegent nou volledig is geaccepteerd. In aalle geledinge 
van de pliesie kom ie ze tege en je kan ze daerom ok hêêmel nie meer wegdenke uit de 
tegewoordige pliesieorgenisaosie.  
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