
Pliesieschool 1963

In ’n vorig stuksie hè ‘k geschreve over de keuzestress bij ’t vinge van 
waarek naer ie zin. ‘k Solliciteerde end 1962 bij de Rijkspliesie en wier 
aangenome. Ik kon beginne op 1 jannewaori 1963. ‘k Gong met de 
traain naer de oplaaidingsschool in Arnhem. De school bleek in ’n 
voormaolig klôôster ondergebrocht te weze. ’t Gebouw had de 
naom’Sacre Coeur’ oftewel ‘Haailig Hart’ in ’t Nederlans. ’t Was de 
êêste oplaaiding van minderjaerige tot wachtmêêster der Rijkspliesie. 
Omdat ’t de êêste was, was t’r veul nò nie duidelijk. ’t Lesmatterjaol, de 
praktijkklasse en de sport- en schietaaise mosse nog tijdes de 
oplaaiding worre ingevuld. D’r wier netuulijk veul theorie strafrecht, 
strafvoddering en bezondere wette gegeve, mor ok praktijk 
vekeersregeling en optreeje op de plaets delict. Dat laaidde 
regelmaotig tò veul onduidelijkhaaid over de studieaaise. Wij vonge ’t 
hêêmel nie aareg dà verschaaijene aaise nò nie zô duidelijk wazze 
afgepaold. Naest jonge leerlinge, aspirante wiere ze genoemd, wazze 
d’r ok meerderjaerige studente zôôazze me dat hede ten daege zegge. 
Die twêê groepe mogge gêên ketakt hebbe. Wij vonge dat mor vreemd,
mor ja, je schikte je aaige daer mor in, omdat jie graeg dien oplaaiding 
wou afmaoke. D’r was daer een hêêl strenge dicipline en hiërarchie. 



Veul aspirante hadde daer nogaal moeite mee. Dà kwam omdat de 
Rijkspliesie in 1945 was ontstaon vanuit de Marrechesee. De oplaaiding 
(JC) Jongste Categerie besting uit tetaol ‘n man of 80 as ik me dat nò 
goed voor de gêêst keen haole. We wazze ondergebrocht in ’n grôôte 
zaol met aan aallebaai de zijkante staole staopelbedde en in ’t midde 
staole legerkaste. Daer kò je je aaige spulle in opbaarege. We krege 
een min of meer gelijke oplaaiding as de meerderjaerige. Een aantal 
zaoke was toch wel aareg onduidelijk. Mosse de sportaaise gelijk zijn 
met de oplaaiding van de ouweres of mosse ze worre aangepast? Nae 
veul vijve en zesse vong d’r een klaaine bijstelling plaets. ’t Draoge van 
’n pistool deur een minderjaerige pliesieman was ’n aander delicaot 
onderwaarep. Van hôôgerhand wier beslist dat ’t kon en dus krege die 
bij de start van d’r waarek op een groep een pistool uitgeraaikt. Nae ’t 
haole van pliesiediplomao A gong ‘k end 1963 waareke op de groep 
Spijkenisse. Laeter zouwe d’r nog diverse standplaetse vollege.

Piet van Grietjies


