
Rp.org_KB1960_01_Jan_Nr.05   2

Rp.org_KB1960_02_Febr_Nr.06   18

Rp.org_KB1960_03_Mrt_Nr.07   41

Rp.org_KB1960_04_Apr_Nr.08   54

Rp.org_KB1960_05_Mei_Nr.09   74

Rp.org_KB1960_06_Juni_Nr.10   92

Rp.org_KB1960_07_Juli_Nr.11   113

Rp.org_KB1960_08_Aug_Nr.12   131

Rp.org_KB1960_09_Sept_Nr.01   150

Rp.org_KB1960_10_okt_Nr.02_n   174

Rp.org_KB1960_11_nov_Nr.03_n   195

Rp.org_KB1960_12_dec_Nr.04_n   214



rijkspolitie.org Korpsblad Rijkspol itie 2e Jaargang Nr. 5. Januari 1950

Rp.org_KB1960_01_Jan_Nr.05 2



rijkspolitie.org

KW
RUW

Officieel orgoon voor hel Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoclie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie

*
Redactie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Luitenont A. C. Vogel
te 's-Grovenhoge

Luitenont W. F. K. J. F. Frockers
te 's-Grovenhoge

Adiudont J. Ronseloor
te 's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. von AeÍssen te Niimegen

Wochlmeesler le klos
E. do Heus ie Ulestroten-l.

Res.-odiudont F. de Joger
te Roermond

*
Redqctiesecretorioot :

Loon von Eik en Duinen 178

's-Grovenhoge - Tel. 070-3ó0145

*
Uitgove

SchqoÍrmq sn Brouwer
Poslbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro tll3lll
Abonnemenlsprils f 3.50 per ioor

*
Adverlentier:

Postbus 10 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

*
Ie JAARGANG

No.5-Jonuori l9ó0
VERSCHIJNTI xPERMAAND

*
lNHOUDo.o.:

Nieuwjoorswens

lnlernotionool conloct

,,witte Volken"
Experiment op de Veluwe

Albert Schweitzer

Fotomonloge

Kees en Koos vieren kermis
in de kleuterklos

Boven Cincinnoti vliegt
politie-luitenonl Ahrt Mehring

in een helikopter

Geneologie (2e ortikel)

Voor Moeder en Kind

Persono lio

Fofo omslog:

,,Kiik, hel remsysteem deugl ook
niet", zei wmr. I J. Lenlink, éên
yqn de Witte Volken, fijdens een

conlrole op de riiksweg 28

Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 5. Januari 1960

bevrijd konden worden. Daarna
werd het echtpaar in kameraad-
schappelijke verbondenheid met

al het nodige verzorgd. De groeps-
commandant van Zevenaat, adju-
dant Stornebrink organiseerde een
berichtendienst waardoor iedere
plaatselijke politieambtenaar dage-
lijks van de toestand van het echt-
paar op de hoogte was terwijl te-
vens werd bericht of bezoeken mo-
gelijk of wenselijk waren. Neder-
landse collega's en hun echtgenoten
sierden de kamer met bloemen".

Vervolg op pag. 3

Zwaa, ongeval bii Zevenaar

werd

van contactinternationaal

basis

Kort geleden zijn vier leden en de
groep$commandant Yan de groep
Zevenaar officieel ontvangen in
Recklinghausen door de politiepre-
sident dr. Rosendahl en de Ober-
biirgermeistet. Zij bezochten de po-
litieopleidingsschool waar zeyen-
honderd jongemannen in opleiding
ziin en er werd door de Internatio-
nal Police-Association cen feest-
avond aangeboden. Kort daarna heeft
het andere personeel van de groep
een bezoek aan Recklinghausen ge-
bracht.

Dit internationale contact had een
tragische achtergrond, namelijk een
ongeluk dat in mei van dit jaar bij
Zevenaar gebeurde. Daarbij werden
de Kriminalmeister Heinz Krella en
zijn echtgenote uit Herten zeeÍ
zwaaÍ gewond. Zij waren met hun
zoon onderweg om in Nederland
een vakantieadres te zoeken, maar
deze tocht liep bijzonder slecht af.
Mevrouw Krella werden beide be-
nen afgekneld en de heer Krella
moesten beide benen worden geam-
puteerd. Het Duitse politieblad voor
Nord-Rhein Westfalen spreekt ten
aanzien van het optreden van de
rijkspolitie van de groep Zevenaar
over,,voorbeeldige kameraadschap".

,,De Nederlandse politieambtena-
ren hielden de beknelde slachtof-
fers in de armen, totdat zij

door owmr. W. VONK te Zevenoor

echfgenole te verzochten, heeÍÍ fol
veÍ over de grens de oondochl ge-
f rokken. Een Duits polilieblod
moakte er uiÍvoerig melding von en
wii ziin door biigoond orlikel von
de opperwochÍmeesfer W. Vonk te
Zevenoor in de gelegenheid ook in
hef Korpsblod Riikspolitie gewog fe
moken yon de biidroge die Zeve-
noor tol een befer inlernolionool
begrip en meêÍ wederzíidse waor-
dering leverde.

MENSELIJKHEID
COLLEGIALITEIT.

Collegiolileit kent geên grenzên,
dof heeÍf de groep Zevenoor in hel
oígelopen ioor duidelijk getoond.
De moníer woorop deze groep
moondenlong heeÍl gefrochl hef lof
von een Duifse collego en diens

Zo werden de leden von de groep Zevenoor in Recklinghousen onÍvongen
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Q,uourou-?,gbopolitíe

In de afgelopen maanden zijn in alle
districten de jaarlijkse contact- vor-
mings- en bindingsavonden voor de
Reserve-Rijkspolitie gehouden.
En overal in het land zijn de onder-
linge contacten verstevigd en hebben
de reservisten zich bezonnen op het
belang van hun positie, zulks ook al
kwam op alle bindingsavonden ook
het amusement aan bod.
Over enkele van deze avonden meld-
den onze correspondenten:

ons land en het staatkundig bestel
moeilijke tijden mochten aanbreken,
clan worden vele bijzondere taken
opgedragen aan het beroePs-KorPs
Rijkspolitie, dat nu reeds met een
groot personeelstekort te kampen
heeft", zo zei hij. ,,De plaatsen die
dan open zijn, zullen moeten worden
aangevuld door reservisten. Het is
de taak van de instructeurs de reser-
visten hiervoor zo goed mogelijk te
bekwamen en dat kan alleen wan-
neer de reservisten de oefenavonden
geregeld bezoeken", aldus overste
Jhr. Gevers Deynoot, die het een be-
wijs van onderlinge goede verhou-
dingen achtte, dat de jubilerende
Rijkspolitiekapel en het Rijkspolitie-
mannenkoor uit Groningen op deze

vervolg op pag. 7

De uitreiking von de diplomo's en insignes le Helmond

INTERNATIONAAL CONTACT
vervolg van pag 2

Aldus het Duitse blad, dat voorts
gewag maakt van het feit, dat toen
bijna twee maanden later het echt-
paar Krella naaÍ een ziekenhuis in
Duitsland vervoerd kon worden,
alle Nederlandse collega's met hun
vrouwen en kinderen afscheid na-
men. Als afscheidsgeschenk werd
onder meer een zilveren sigaretten-
aansteker met het wapen van Zeve-
naar aangeboden.
Zo had het bezoek van de Neder-
landse Rijkspolitie-ambtenaren aan
Recklinghausen een wel zeer tragi-
sche achtergrond. Daarbij werden
uiteraard de heer en mevrouw Krel-
la bezocht, maar tijdens de ontvang-
sten en maaltijden is tevens een rui-
mer internationaal contact gegroeid.
De leden van de groep Zevenaar
ontdekten, in collegiale gesprekken
dat in Duitsland de adspiranten zijn
vrijgesteld van militaire dienst. Er'
werd over en weer gesproken over
werktijden, werkzaamheden en sala-
rissen, waarbij tot uitdrukking
kwam, dat een Kriminalmeister, in
rang overeenkomend met een op-
perwachtmeester in ons land, een
maandsalaris heeft van ruim D.M.
900 zonder kindertoelage. Voorts
wordt een kledingtoelage verstrekt
van D.M. 25 per maand. De politie
in Recklinghausen heeft dd beschik-
king over een groot aantal auto's.
Op iedere 600 inwoners van Reck-
linghausen is er een politieambte-
naàt.
,,Collegialiteit kent geen grenzen",
schreef het Duitse politieblad. Het
contact dat tussen Zevenaar en Reck-
linghausen is ontstaan en waarbij
de I.P.A. eveneens een rol speelde,
heeft de juistheid van die bewering
wel aangetoond.

Generool J. Gerritsen overhondigt Íiidens de conlocfvormingsbijeenkomsl der Reserve-

RijkspoliÍie in hef disÍricl's-Grovenhoge, oon de direcÍeur von de Rijkspolifiekope/, res.-

luitenont H. Ch. Hoogervorsf, de portituur von de door hel RijkspoliÍiepersonee/ oange-
boden,,Rijkspolitie deíileermo rs" .

fruel belangotellíng luoor

c o ntact - a o r ming o av o nde n

van

District's-Gravenhage
Dc contactavond van het district
's-Gravenhage, die werd bijgewoond
door onder meer de commissaris der
Koningin in de provincie Zuid-Hol-
land, mr. J. Klaasesz, de Algemeen-
Inspecteur J. Gerritsen, de waarne-
mend directeur-generaal van de Di-
rectie Politie bij het Ministerie van
.|ustitie mr. A. M. van Liere, de
Territoriaal Inspecteur, de kolonel
W. de Gast en vele burgemeesters,
vormde een van de eerste avonden
in dit kader.
De districtscommandant, de overste
Jhr. W. A. Gevers.Deynoot heeft in
zijn openingswoord onder meer de
betekenis van een goed geoefende
reserve-rijkspolitie gepropageerd.
,,'Wanneer er - onverhoopt - voor

Rp.org_KB1960_01_Jan_Nr.05 4
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Verrossend opfreden van ríjkspo litie
in voor foekomsf
belongriike proeÍneming

,,Dat kunt u nooit geconstateerd hebben, want ik kwam jullie net tegen".

Dat zei kort geleden een overtreder van de maximumsnelheidsbepalingen,
die op de Rijksweg 28 oftewel de Zrid,erzeestraatweg ofwel de dodenweg,
ergens tussen Nijkerk en oldebroek werd aangehouden door leden van de
verkeersgroep Apeldoorn.Zij hadden deze automobilist ingehaald en gelijk
,,witte valken" hun prooi van achteÍen aangevallen. De autonobilist had
inderdaad evcn tevoren een patrouillewagen van de Rijkspolitie uit tegen-
overgestelde richting zien passeren, maar zijn verweer hield geen steek,

want het was een andere wagen, een van de drie tot het nieuwste opval-
lende materieel van de Rijkspolitie behorende patrouillewagens die over
een traject van vijftig kilometer een geïntensiveerde surveillance uitvoerden
in het kader van het experiment Zuid.erueestraatweg. Deze proefneming
heeft voor de toekomstige verkeerscontrole belangwekkende gegevens op-
geleverd en menige automobilist een verdiend proces verbaal omdat de

rijkspolitie sneller was en op andere plaatsen dan hij verwachtte en omdat
hij niets wist van het experiment Zuiderzeestraatweg.

OP DE VELUWE

,,De Witte volken", Die br'jnoom

hebben de leden von de (verslerkfe)

verkeersgroep Apeldoorn in de of-

gelopen moonden verworven, sinds

zii op de ZuiderzeesÍrooÍweg von

Nijkerk fot Oldebroek een ver-

scherpte surveílÍonce uitvoerden.

DiÍ geschiedde in het koder von een

experimenl, dot in opdracht von

de Álgemeen lnspecfeur door heÍ

Bureou Verkeerszoken von de Riiks-

politie in somenwerking met de AI-

gernene Diensf von de RiikswoÍer-

sloot is onÍwikkeld. ln de moonden

okÍober en november is een geïnlen-

síveerde surveilÍonce ingesleld, die

in het komende voorjoo r en in de

zomer zol worden herh'oold en

woo rdevolle gegevens zol opleveren

voor het vosÍstellen von de meesl

ideole surveillonce-infensiteif .

Er is op de Zuiderzeestr'ooÍweg

(Riiksweg 28) echter niel slechÍs

sproke von een experiment, dot Íeí-

ten zol opleveren voor de verkeers-

conlrole in de Íoekomsf, mooÍ

tevens von een geheel nieuwe me-

lhode, nomelijk om de overlreders

von ochferen in te holen, heÍgeen

mogeliik wordt door een verhoogde

surveillonces n el hei d.

Het experimenl onder meer is ook

bedoeld om na Íe goon oí een meer

inlensieve conlrole von invloed is

op lref oontol ongevollen en over-

fredingen. Ook in dil verbond wer-

den ol woordevol/e gegevens Yer-

zomeld. De proefnemingen oP de

Zuiderzeestroolweg, die ín zekere

opzichlen doen denken oon reeds

ín het buiÍenlond ingevoerde sur'

yeilloncemeÍhoden' ziin derholve in

meer don een opzicht von beÍekenís

en gezien legen de ochlergronden

yon de reorgonisoÍie von de ver'

keersgroepen von de Riikspolitie is

een en onder Íemeer boeiend. ln

bijgoond ortikel is don ook uitvoe-

rig oondocht besÍeed oon hel exPe'

ri ment Zui de rzeest root weg.

4

l,eden vo,n (versterkre) verr(eersgroep Apeldoorn
yerwierven biinoo,m rrWitle valken't

?,...\\--,,...\..-,?..\\.-??'..\..,?,.-s\.-??..\..-,?..\\.-,,,..\à,/..ry

)
)i EXPER'A{ENT

Sornen mel de odi. D. F. A. von den Berg conlroleren de wmr. , G. t. Mulderiie
A. W. Veenvliet de ,,verdochte" voertuigen von onder tot boven.

en de wmr.
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De Witte V'olken wmr. I G. L. Mulderiie en wmr. A. W. VeenvlieÍ consÍoÍeerden een snijgevol, posseerden de doder en wochtÍen op
hun prooi. Door komt 'ie , zeiden ze.

Voor dit experiment, bedoeld om
na te gaan in hoeverre een versterk-
te patrouille gang met opvallend
materiaal een gunstige invloed heeft
op het algemene verkeersgedrag en
tegelijkertijd om proefondervinde-
lijk vast te stellen welke surveillan-
ce-intensiteit als norm kan worden
aangenomen voor de verkeersgroe-
pen, werd in nauwe samenwerking
met de Directie Algemene Dienst
van de Rijkswaterstaat de Zuider-
zeestraatweg gekozen. Dit is wel-
licht een gevolg geweest van het feit,
dat deze weg bepaald berucht is.
Personeel van Rijkswaterstaat had
bovendien verkeerstellingen op deze
weg gehouden onder meer om te
trachten vast te stellen wat de oor-
zaken van de vele ongevallen zijn.
Hierbij werden tijdens een contróle
op een kruispunt bij Putten in twee
uur tijd 75 overtredingen geconsta-
teerd.

16 uur ..... iedere dag
Normaal gesproken werd er op deze
straatweg slechts met een wagen
gepatrouilleerd, maar per I oktober
werden het drie opvallende patrouil-
lewagens van het nieuwste type,
voorzien van mobilofoonihstallaties
en lichtbakken met blauwe zwaai-
lichten ingeschakeld. Deze wagens
waren van 's morgens zeven tot
's avonds elf uur vrijwel onafge-
broken op de weg. Tussen die twee
tijdstippen werd de surveillance nor-
maal verricht met een wagen. Er
werd gebruik gemaakt van opval-
lend materieel omdat volgens proe-
ven in de Verenigde Staten de sur-
veillance hiermee zeker evenveel re-

sultaat oplevert als met onopvallend
materieel. Tenslotte is er ook nog
zoiets als preventie.

Meer bedachtzaamheid

Die preventieve werking alleen was
evenwel met de enigzins overtrok-
ken controle onvoldoende om de
weggebruikers al bij voorbaat tot een
onberispelijk gedrag te brengen.
Maar wel was al spoedig meer 

-be-

dachtzaamheid bij de weggebruikers
te constateren. Hoewel de snelste
wagens en het meest langzame ver-
keer niet werd beïnvloed, liep toch
de gemiddelde snelheid terug. De
filevorming bleef wel gelijk, maar
de blokken werden langer, doordat
men grotere onderlinge afstanden
in acht ging nemen. Nochtans bleek
al spoedig, dat op de spitsuren en
met name in de vroege avonduren
eigenlijk niet van een overtrokken
surveillance gesproken kon worden.

Opgevoerde

surveillancesnelheid

De verrassing van het experiment
was voor de weggebruikers, dat de
surveillancewagens, die vroeger niet
alleen in een matig gangetje in de
stroom van het verkeer meereden
en dikwijls obstakels voor anderen
vormden, die bovendien meestal al-
leen overtredingen van het tege-
moetkomend verkeer constateerdèn,
nu plotseling veel sneller bleken.
Gebaseerd op de ervaringen met de

pijlsnelle Porschegroepen, die in
Duitsland op de Autobahn opereren,
werd nu ook op de Zuiderzeestraat-
weg de surveillancesnelheid opge-
voerd. Met een tempo van gemid-
deld tachtig à vijfentachtig kilome-
ter per uur, bij een gemiddelde snel-
heid van omstreeks zeventig tot
tachtig kilometer van het gèwone
verkeer, werden de zondaars nu in
de rug aangevallen. Als gevolg daar-
van werden zeer dikwijls geheel an-
4ere overtredingen geconstateerd en
kon vooral ook tegen snijgevallen

De commondonl von de Verkeersgroep
Apeldoorn, de odi. D. F. A. von den Berg
(midden), overlegf mef de wmr. I J. Len-
fink lrechts; en de wmr. C. Drieenhuizen.

Rp.org_KB1960_01_Jan_Nr.05 6
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worden opgetreden, hetgeen zonder
enig pardon geschiedde. De verkeers-
patrouilles hadden namelijk de op-
dracht gekregen zeer streng te zijn,
in het bijzonder bij overtreding van
de gedragsregels. In principe werd
verbaliserend opgetreden en al die
verbalen vormen boeie nde stof,
want ze werden allemaal gemerkt;
bijna duizend stuks in de máand ok-
tober. Daana waren ongeveer ze-
ventig verbalen bij terzake artikel 23
van het Wegenverkeersreglement,
dus ten aanzien van fouten bij de
gehele inhaalprocedure, vooral we-
gens snijden. Omstreeks driehon-
derd weggebruikers struikelden over
de verlichtingsvoorschriften.

Invloed op ongevallencijfer

Een ander aspect van dit experi-
ment is de invloed van een enigs-
zins overtrokken controle op het on-
gevallencijfer. Het ligt eigenlijk wel
voor de hand, dat bij een meer in-
tensieve controle een patrouillewa-
gen sneller op een aanrijding stuit,
die men zonder ontdekking door de
rijkspolitie onderling gerègeld zou
hebben. Dit heeft uiteraard invloed
op het totale ongevallen cijfer, dat
in oktober 1959 hoger was dan in
dezelfde maand van 1958. Toen
werden er namelijk 29 aanrijdingen
geconstateerd tegen 41 in 1959, bij
ongeveer dezelfde weersomstandig-
heden. In 1958 waren er echter né-
gentien zwa-re ongevallen tegen
slechts twaalf in 1959, zodat de ernst
van de ongelukken stellig is terug-
gedrongen.

Meer zorgyuldigheid

Na een maand was al te constateren,
dat het experiment Zuiderzeestraat-
weg een gunstige invloed heeft. De

weggebruikers werden zonder meer
voorzichtiger en namen minder risi-
co's. De garagehouders langs het
traject kregen opvallend meer te
doen omdat bewoners van de streek
zelfs kleine defecten direct lieten
verhclpen. Bij de rijdende surveil-
lance bleken namelijk ook de tech-
nische tekortkomingen van de voer-
tuigen goed naar voren te komen,
terwijl in een zelfde tijdsbeste k
rijdend meer auto's gecontroleerd
kunnen worden dan bij een staande
controle. Een voorbeeld van de in-
vloed van de verscherpte controle
is wel de opmerking van een Velu-
webewoner, die beschikte over een
voertuig, dat in deplorabele staat
verkeerde. Hij zei: ,,'k Heb m'n ve-
hikel maar verkocht, want nu gaat

't teveel kosten". De versnelde en
steviger surveillance kweekte boven-
dien goodwill bij de zorgvuldige
weggebruiker. Dat bleek duidelijk
toen een van de patrouillewagens
een overtreder van de maximum-
snelheid passeerde en aanhield. De
inzittenden van een andere wagen,
die de overtreding ook hadden op-
gemerkt, betuigden hun instemming
met het optreden van de mannen-,
die als ,,witte valken" hun prooi van
achteren grepen, door een gejuich
aan te heffen.

,r't Is oL ze't ruiken" . . . . .

Zo gingen dus de ,,witte valken" in
snel tempo langs de Zuiderzeestraat-

Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 5. Januari 1960

Het controleren von een koppeling is ook voor de wmr. VeenvlieÍ een koud kunstie
(Voorol in de winfer).

Activiteil op de Zuiderzeeslrootweg

6
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weg. Niet alleen bestuurders van
personenauto's hebben hierdoor een
bijdrage tot hun opvoeding in het
verkeer ontvangen, ook menige
vrachtwagenchauffeur werd op
grond van overtredingen of gebreken
aan zijn voertuig aan de annalen
van het experiment toegevoegd.

,,Hoe kunt u met zo'n aanhangwa-
gen op de weg komen", zei een van
de ,,witte valken" vermanend tegen
een chauffeur, die deed alsof -hij
niets wist van de doorgezakte veren,
de slechte banden, de onvoldoende
remmen en de slecht gelaste breu-
ken. En een andler zei tégen zijn bij-
rijder: ,,Hoe bestaat het. 't Is alsof
ze 't ruiken als ze je voorbijrijden".

Handen vol werk

De ,,witte valken" hadden handen
vol werk. Het was ook niet voor
niets, dat de verkeersgroep Apel-
doorn werd versterkt met tien man
van de verkeersgroepen in Zwolle,
Nijmegen, Doeïinchem, Almelo,
Leeuwarden, 'Winschoten, Assen en
Groningen. Ieder half uur meldden
de drie wagens zich bij de Centraal-
post Harderwijk om hun positie door
te geven, de riirichting en wat
dies meer zij. De plantón maakte
hiervan notities en herhaalde elk
bericht, zodat de mannen in iedere
wagen daaruit zelf. al konden aflei-
de! of de wagens te dicht op elkaar
reden of niet. Zo nodig gaf de plan-
ton aan de..p.atrouillecommandànten
nog aanwr.;zrgingen en zo verliep
het patrouilleren zonder problemen.

Bij dit experiment Zuiderzeestraat-
weg, dat werd uitgevoerd onder su-
pervisie van het Hoofd Bureau Ver-
keerszaken, de majoor W. H. van
Pallegooijen De Jong en waarvan de
luitenant E. Spieienburg, toege-
voegd officier van de Oveiste Iont-
heer A. M. C. Mollerus, coniman-
dant van het district Apeldoorn, de
uitvoerende leiding had, werd onder
de. weggebruikers nog een enquête
gehouden.

,rHoeyeel wagens zegt U?"

Aan het einde van het traiect vroes
men de weggebruikers. Hóeveel poï
litiewagens heeft u gezien? Het
bleek, dat negen procent meer dan
{rie wagens had opgemerkt. Bij
donker sàhi;nt de opvàlïendheid. vari
d-e patrouillewagens niet zo groot te
zijn als men zou vermoeden-en ook
dat is van belang voor de resulta-
ten van dit experiment, dat in de
komende maanden nog zal worden
herhaald en waarvan -de 

resultaten
invloed zullen hebben op de toe-
komstige surveillance op Nederlands
grote wegen.
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,,Er zijn maar weinig politie-ambte-
naren, die hun 40-jarig ambtsjubi-
leum nog in actieve dienst vieien."
Dit onder meer zei de Territoriaal
Inspecteur in het ressort Amsterdam,
de kolonel E. Meijer, tijdens een te
De Bilt gehouden 6rjeenËomst in ver-
band met het 40-jarig jubileum van
de adjudant J. .1. van der Zande,
chef de bureau Staf, district Utrecht.
Deze samenkomst werd bijgewoond
door alle groepscommandanten in
het district Utrecht, de commandant
van de bereden groep Bilthoven, vele
collega's van de adjudant Van der

ADJUDANT J. J. VAN DER ZANDE

TE DE BTLT AEHULDIGD

Januari 1960

lsnde en vertegenwoordigers van de
Nederlandse PolitiesportSond en de
Rijkspolitie Sport- en Ontspannings-
vereniging in het district Utrecht.
De districtscommandant, de overste
P. - Laverman, heeft, gevolgd door
vele- andere sprekers de plichtsbe-
trachting, het inzicht en dè collegi-
aliteit van de jubilaris geprezen. Éij
reikte tevens de gebruil<elijke grati:
ficatie uit. Daarbïii bleef liet à'veri-
gens niet, want de heer Van der
Zande en zijn echtgenote kregen
vele geschenken in ontvangst te ne-
men en werden best in de bloemen
gezet.

vervolg van pag. 3

Confocf. y orm i ngsovonden

avond van reservisten meewerkten.
De Generaal J. Gerritsen heeft na-
mens het beroepspersoneel van het
korps tijdens deze bijeenkomst een
door de heer A. Bosch Sr. gecompo-
neerde Rijkspolitiedefileermars aàn-
geboden en de generaal sprak zijn
waardering uit voor wat de Riikspo-
litiekapel -en het RijkspolitiË*à.t-
nenkoor onder leiding ván de reser-
ve-luitenant H. Ch. Hoogervorst en
de heer Th. Westen presteren.

District Eindhoven

De pogingen om de reserve-rijks-
politie in het district Eindhoven op
de vereiste sterktc te brengen, zijn
nog niet geslaagd, doch er werden
wel successen geboekt, zoals bijvoor-
beeld bij de groep Mierlo, waar veer-
tien reservisten werden aangesteld.
Aldus heeft de overste P. Oom ver-
klaard tijdens de contact-vormings-
bijeenkomst van dit district, die ge-
houden werd te Helmond.
Deze avond werd bijgewoond door
vele autoriteiten van rijks- en ge-
meentepolitie en ettelijke burgemees-
ters. De overste P. Oom reikte tijdens
deze bijeenkomst, waarvan de orga-
nisatie voor de eerste maal in handen
was gesteld van de reservewacht-
meesters Engeler, Carels en Van'Weezel, de medailles en oorkonden
uit aan zeven reservisten. Voorts
kregen 23 reservisten het diploma
,,geoefend man" en zeventien voor
,,buitengewoon geoefend man".
Cabaret en dansen vormden de be-
standdelcn voor cle ontspanning op
deze avond.

District Utrecht

De betekenis van de contact-vor-
mingsbijeenkomsten werd in Utrecht
belicht door de overste P. Laverman.

von Reserve-Riiksporitie

zulks in het bijzijn van onder meer
de Territoriaal Inspecteur in het res-
sort-Amsterdam, de kolonel E. Meijer,
de kabinetchef van de commissáris
der koningin in de provincie Utrecht.
de heer J. Kiippers en vele burge-
meesters. De uitreiking van diplo-
ma's en medailles vóor t0-jàrig
dienstverband gingen ook hier ioor"-
af. aan de uitvoering van een amuse-
mentsprogramma. De aansporing om
de o-efenavonden geregeld- te bèzoe-
ken kwam hier tenslotte in het slot-
woord van de reservewachtmeester
le kl. A. P. H. Carpay.

District Nijmegen

De contact-vormingsavond van het
district Nijmegen is dit jaar gesplitst
llt twee avonden, namelijk- een in
Berg. en Dal e-n een in Tiel. In zijn
openingswoord voor de bijeenkomit
te Berg en Dal heeft de districtscom-
mandant, de maioor A. Cammaert,
optimistische geluiden laten horen
over de activiteit ten aanzien van de
reserve-rijkspolitie in zljn district,
dat - zo zei hij - kwantitief lan-
delijk aan- de spits gaat. Vijftig pro-
cent van de reservisten is in he[ bezit
van _een diploma en de majoor zei
voorlopig de 75olo als volgende mijl-
paal te zien. Het uitreikln van àe
vrijwilligersmedaille aan de reserve-
wachtmeester J. Langens van de
groep Ubbergen, vormde tevens de
symbolische aanbieding van deze
medaille aan zesentwintig andere
reservisten met tien jaat trouwe
dienst. Twaalf reservisten kregen het
diploma - buitengewoon geoefend
man, vijf het diploma voor [eoefend
man. Het Nijmeegse Studenlencaba-
ret en het jeugdkwintet uit Gelder-
malsen, alsmede een dansorkest van
de Nijmeegse gemeentepolitie zorg-
den daarna voor een stijlvol verdér
verloop van de avond.
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Eurgemeesler J. J. F. Krol speldde de odjudont
J. Hendriks de med'oille verbonden oon hel ere-
burgerschop op.

(FoÍo: fechn. Recherche Eindhoven)

Dit geschiedde bij de feestelijke offi-
ciële in gebruikname van het nieuwe
groepsbureau te Mierlo. De groep
Mierlo heeft vele jaren onder weinig
representatieve en weinig plezierige
omstandigheden moeten werken, in
een bureau, dat veel had van een
krot. De overste Oom zei bij de ope-
ning van het nieuwe bureau onder
meer dat de nestor der groepscom-
mandanten, adiudant Hendriks in
dit bureau ,,zijn armoede" in stille

De adjudant Hendriks is sinds 1946
commandant van de groep Mierlo.
In de aan het ereburgerschap ver-
bonden oorkonde wordt er ook op
gewezen, dat ziin verdiensten reeds
eerder zijn gehonoreerd met de ere-
medaille in goud, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau en onder
andere met het oorlogsherinnerings-
kruis voor actieve militaire dienst in
de afgelopen oorlog.

Groepscommo,ndo,nt vo,n Mierlo werd ere-burger

Te Mierlo, in het Brabantse, is de groepscommandant, de adjudant

J. Hendriks niet slechts vanwege zijn bijna veertigiarige staat van

dienst, waarin hij een gewaardeerde persoonlijkheid is geworden

door zijn vakbekwaamheid en plichtsbetrachting, maar met name

om zijn verdiensten voor de Mierlose gemeenschap, door de raad

van deze gemeente benoemd tot ere-burger.

Burgemeester J. J. F. Krol heeft hem in aanwezigheid van onder

meer de districtscommandant, de overste P. Oom, burgemeesters

van omliggende gemeenten en talrijke collega's de bij deze onder-

scheiding behorende legpenning in brons op de borst gespeld.

ingetogenheid heeft gedragen. Bii
deze zeer feestelijke opening, waarbij
de onderscheiding van adjudant
Hendriks als van meer dan plaatse-
lijke betekenis voor het Korps Rijks-
politie gezien mag worden, zijn vele
hartelijke woorden gesproken, onder
meer ook door inspecteur W. R. van
Wieland uit Geldrop en commissaris
A. L. J. d. Groot uit Helmond, die
de goede samenwerking tussen rijks-
en gemeentepolitie prezen.

Ressorl Groningen kclmpÍoen op
Volleyboltoernooi 19 59

dam gilg om_ de vierde en vijfde De kolonel E. Meijer, die de wedstrij-
plaats. Den Haag won in de derde den grotendeels biiwoonde, reikte de
set overtuigenq. prijzen uit, zulks namens de Inspec-
De laatste wedstriid tussen Arnhem ieur-Generaal. Groningen ging naar
en Groninge.r guf ook nog kansen huis met de fraaie ,rrï1, bï.r"Bor.h
voor Arnhem, Den Bosch en Gronin- met cen volleybal-standaard en Arn-
gen hadden beide drie punten, Arn- hem met een medaille op standaard.
hem twee. Tenslotte reikte de kol-onel Meijer
Tussen Arnhem en Groningen moest aan de aanvoerder van het Gronin-
de derde set de beslissing geven en ger team nog de voor de eerste maal
Groninge-n zegevierde toen met 1-2 door de Algemeen Inspecteur be-
en werd Korpskampioen. schikbaar geitelde wisselbeker uit.
De volledige uitslagen van deze wedstrijden waren als volgt:
Teams

No. I
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5

Groningen-Den Bosch 10-15 l5-9 15-12 2-l
Arnhem-Amsterdam lS-lZ l5-g 2_0
Den Haag-Arnhem 4-15 10-15 A-2
Amsterdam-Den Bosch . 9-15 14-16 0-2
Amsterdam-Groningen 6-15 3-15 A-2
Den Bosch-Den Haag 15-6 15-6 Z-0
Den Bosch-Arnhem l5-3 15-6 2-,0
Groningen-Den Haag l5-l 15-10 2_.0
Den Haag-Amsterdam l5-8 7-15 15-10 2-I
Arnhem-Groningen 15-10 9-15 t l-15 I-2

door Wmr. ll G. P. SCHOTHORST

Een homogene ploeg van het ressort
Groningen heeft in Hilversum beslag
gelegd op het Korpshampioenschap
Volleybal 1959, waarmee Den Bosch
werd onttroond, zij het dan, dat de
Groninger zege nog enige tijd aan
een zijden draad heeft gehangen.

Groningen en Den Bosch gaven el-
kaar weinig toe, doch Groningen
was mentaal sterker, Den Bosch
kreeg een inzinking en de Noorder-
lingen wonnen met 2-I. Arnhem
versloeg Amsterdam met 2-0 en
vervolgens Den Haag met dezelfde
stand. Intussen werd Amsterdam met
2-0 door Den Bosch verslagen met
de hachelijke stand l6-14. Vervol-
gens versloegen Groningen en Den
Bosch nog eens Amsterdam en Den
Haag, beide met 2-0.
Nog waren er kansen voor een kam-
pioenschap van Den Bosch waarvoor
een misstap van Groningen voldoen-
de zou zijn. De teams van Groningen
en Den Bosch maakten echter in de
volgende wedstrijden geen fouten en
versloegen Arnhem en Den Haag,
alweer met 2 - 0. De voorlaatste wed-
strijd van Den Haag tegen Amster-

I

le set 2e set 3e set Uitslag

Ressort Groningen met 4 punten
Ressort Den Bosch met 3 punten
Ressort Arnhem met 2 punten
Ressort Den Haag met I punt
Ressort Amsterdam met 0 punten

en korpskampioen
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Het ressorÍ Den Haog
onttroonde Amsterdsm

crls zwemkampioen

Van Ziil verbeferde NPSB rekord
door Owmr. J. J. H. VAN AERSSEN

(foto's Techn. Recherche's-Grovenhoge)

In het Kolpabad te Vlaardingen onttroonde in december
het ressort Den Haag het ressort Amsterdam als zwem-
kampioen. Den Haag kwam hiermede als eerste in het
bezit van de door de Algemeen Inspecteur der rijkspo-
litie voor dit kampioenschap beschikbaar gestelde wissel-
beker. Weliswaar had Amsterdam verleden jaar in Ven-
lo voor de eerste maal deze titel veroverd, maar toen was
er nog geen wisselbeker.
Het heeft in het prachtige Kolpabad danig gespannen.
Na acht van de tien zwemnummers was het verschil tus-
sen beide rivalen precies een halve punt, nml. 58 om 581/z
In de 3 x 25 meter wisselslag persoonlijk en de 5 x 50 me-
ter vrije slag estafette waren de Hagenaars echter on-
weerstaanbaar, waardoor ze uiteindelijk met 61/z punt
voorsprong zegevierden.
Terwijl het ressort Arnhem zich onopvallend van een
stevige derde plaats verzekerde, week de spanning in de
,,staartgroep", die werd gevormd door Groningen en
Den Bosch, eveneens niet van de lucht. Tot aan het zesde
nummer, het popduiken, wist Den Bosch een kleine voor-
splong te handhaven. De Groningers bleken echter bij het
gekleed zwemmen over meer ,,lucht" te beschikken, waar-
mede zij precies een halve punt voorsprong konden ver-
overen. Te weinig echter om de laatste plaats te kunnen
ontlopen, want in het laatste nummer, de 5 x 50 meter
vrije slag estafette, werden zij wecr door de Zuidelijken
voorbijgestreef d.

RECORDVERBETERING
Het nummer 100 meter schoolslag werd bijzonder spec-
taculair, doordat de Haagse crack Yan Zíjl erin slaágde
het reeds op zijn naam staandc NPSB-record op dit num-
mer, te verbeteren. Hij bracht het van I.23.7 op 1.21.8,
een prestatie, die uiteraard met luid gejuich werd ont-
vangen.

slog veferonen. Op st,orfblok no. 2 de lotogrool,
eyen oon een onder heeff Íoevertrouwd, om zelf

ook een kons Íe wogen

RUMOER

Minder gejuich, ja zelfs rumoer, ontstond er bij het num-
mer 3 x 50 meter wisselslag estafette. Volgens de mening
van enkelen startte de derde Haagse zwemmer Spruijt
vóórdat zijn voorganger had aangetikt, hetgeen na aïloop

ïif 1,3i:,'J'l;3".:;;?"i"'ï;ï'ïx,ïi:iï*;-,*u::,'1,ïïï
zodat Den Haag niet werd gediskwalificeerd. Een beslis-
sing, die ook wij echter niet geheel en al kunnen waarde-
ren, daar ook naar onze waarneming Spruijt ,,los" was
vóór zijn voorganger aantikte. Maar àe Éesliisiíg van de
keerpuntcommissaris is onaantastbaar. En gelukkig was
dit incijlentje echter niet van invloed op de plettige,-spor-
tieve sfeer van dit kampioenschapstoernooi, hetfeen een
compliment inhoudt aan het adres van de deelnemers.

WATERPOLO
Alvorens de prijsuitreiking plaats vond, werd nog een
waterpolowedstrijd gespeeld tussen,,Hermandadt' uit
Rotterdam en een Rijkspolitie-zevental. De Rotterdam-
mers bleken hierbij als taem iets beter dan onze vertegen-
woordigers, die echter in Spruijt over een schutter van
formaat beschikten. Jammei, dtt hij het enkele malen te-
veel alleen wilde doen, waardoor eèn paar. goede kansen
verloren gingen. Het werd tenslotte eèn verdiende 5-4
overwinning voor ,,Hermandad", nadat de rust met 3-2
in het voordeel van de Rotterdammers was ingegaan.
Spruijt scoorde alle doelpunten voor de Rijkspoliiiel

PRIJSUITREIKING
De gen-eraal, die aanvankelijk de prijzen zou uitreiken,
w.as onderweg door dienstomstandigheden ,,gestrand". De
uitreiking werd daarom.verricht dóor overite A. C. van
Gorkum. Deze dankte de sportvereniging ,,Luctor" voor
de perfecte organisatie van dit kampioenichap, waardoor
zelfs op het tijdschema kon worden-ingelopeÀ. Adjudant
Souer, voorzitter van ,,Luctor", bracht op iijn beurt dank
aan de bedrijfsleider van het Kolpabad-, dè heer Traas,
die zich met zijn personeel zo bijzonder had ingespannen,
om alles naar wens te laten verlopen. Hij liet zijn dank-
w_oorden vergezeld gaan van enkele presentjes.-
Namens de Nederlandse Politie Sportbond sprak nog de
zwemgedelegeerde, de heer Smit. Hij feliciteerdJ de
Rijkspolitie met dit uitstekend geslaagdè zwemfeest en de
wachtmeester Van Zijl in het bijzonder met zijn record-
verbetering._De heer Smit sprak echter zijn telèurstelling
uit over het feit, dat zo weinig Rijkspolitiele den in NPSB-
verband uitkomen. Hij gaf als zijn mening te kennen, dat
gr9!-e1e deelname in NPSB-verband de prestaties onge-
twijfeld gunstig zou beinvloeden.

BELANGSTELLING
De belangstelling viel ons, ronduit gezegd, tegen. We zul-
len er verder maar het zwijgen toe doen, maar hopen
toch, dat een volgende maal van hoog tot laag, wat meer
interesse wordt getoond voor de sportieve prestaties van
onze vertegenwoordigers. De aanwezigheid van Overste
P. C. Silver en de Vlaardingse commissaris van politie
Dr. C. N. Peyster, werd op hóge prijs gesteld.

Januari 1960

Stort 25 m. vrije
die ziin Íoeslel

vervolg op pog. 12
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Levend voorbeeld

Het is maar enkelen gegeven een in zíchzelf afge-
ronde mens te zijn, nog bij hun leven een symbool
van de hoogste offervaardigheid te worden. Plato
deed het, Gandhi eveneens en Schweitzer doet het.
Hij is een eenzame rots.
Ieder had van hem 

- 
die op 14 januari aanstaande

85 jaar wordt en die nog steeds in Afrika zTin heil-
zaarr. werk verricht 

- 
gehoord, ieder kende hem

al voor hij in L952 
- 

te laat 
- 

de Nobelprijs ont-
ving.
Door een onbeschrijfelijke wijze van doen is hij
het levende voorbeeld van de algemene opvatting
omtrent een toegewijd leven van grote gaven. De
man met alle talenten die hij eigener beweging
opgaf om in het oerwoud zijn roeping als zende-
ling-arts te vervullen.
Meér dan 45 jaren werkt een leven dat leven wil en nog
steeds zoveel ie doen heeft voor de mensheid in het don-
kere Afrika, dat zich gelukkig mag prijzen met deze
mens in wiens hart een vlam van grote eenvoud en van
eenvoudige grootheid brandt.

v.^- -.t 21r\tc^ /v..\..-,,-.\.&w..-,/,......,/,..\.--,,w.\\..,,/..\\.',,w..\'-,//..\.--//,.\\.-,,,..\.',/w

vervolg von pog. 9

Zwemkampioenschoppen

OversÍe A. C. r,on Gorkum reikt de wísselbeker uiÍ oon de

Wmr. le kl. J. D. v. d.8erg von het ressorl Den Hoog

EINDUITSLAG
En voor de statistiek dan nog de einduitslag:

1. Ressort 's-Graventrage 81 Ur pt.
2. Ressort Amsterdam 75 Pt.
3. Ressort Arnhem 43 Pt.
4. Ressort 's-Hertogenbosch 26 pt.
5. Ressort Groningén l8 1/2 Pt.

VeteranendriekamP

verlopen. Schweitzer kwam naar Europa om zijn
rede voor deze prijs uit te spreken, een rede die
naar hij zelf zei geen nieuwe ideeën bevatte, maar
waarin hij wel de overtuiging uitsprak dat de
kracht van de geest in staat is een nieuwe mentali-
teit te scheppen, een nieuwe zedelijke gezindheid!

Zoals de toestand nu is hebben alle afzonderlijke
volken alle reden om zich bedreigd te voelen en
alle recht om paraat te zijn met vreselijke wape-
nen waarover wij beschikken. Maar juist onder
zulke omstandigheden wachten wij op de groei
van een geest van verzoening: tot die gloei moeten
wij allen'bijdragen. ,,IJit naam van al diegenen,
dié zwoegen voor de vrede, smeek ik de volken de
eerste stap te zetten op dit nieuwe pad!"

Eerbied voor het leven

Dit is Albert Schweitzer ten voeten uit: het grote
gevaar d.at de wereld bedreigt nooit onderschat-
íend, steeds weer bezield door het levensvuur dat
bij hem niet te doven schijnt en waaron -hii zijn
gehete wezen en streven baseert en dat lij uit-
draagt als een waardige volgeling van de,disciPe-
Ien, ver \Meg in het donkere Afrika, het land dat
hem opnam als één van haar eigen zonen, maar
waar hij meer dan zoon alleen werd, meer dan
bróeder-der zwarten. Door daden van liefde werd
hij de eerste die door en voor Christus de grote
prijs verwierf en voorbeeld voor allen op aarde
werd.
Het is ook de wereldvermaarde theorie over de
,,EERBIED VOOR HET LEVEN" die de grote do!-
Íer vanuit Afrika aan de bewoners van de aarde
meedeelde en waarin hij afziet van de vraag wat
de zin van deze wereld is en daarvoor in de plaats
stelt het probleem: wat het eenzame leven van
ieder in stand houdt.
Schweitzer zelf zegt dat het de aan elk leven ge-
geven en in elk leven diep en onverwoestbaar in-
geplante levenswil is. ,,IK BEN LEVEN DAT
LEVEN'WIL" is de directe zekerheid die elk over
zichzelf nadenkend mens zich opdringt. De wil om
te leven schuiit onverwoestbaar in alle levenden;
ook wanneer wij in de loop van ons leven leed en
smart, strijd en geweld, ellende en nood steeds
\Meer óntmóeten, zo werkt toch de wil om te leven
voort en houdt ons staanàe.
De mens die de wil om te leven bewust beaamt
wordt door de dokter als een dappere varensgast
gekenmerkt. Weliswaar kent hij het doel van de
ieis niet, de laatste en grootste zin van het leven
word.t voor hem verborgen gehouden, maar hij
weet dat dit ene doel nader zal komen wanneer hij
maar op zijn kompas vaart en vertrouwt. Dit kom-
oas heet ..Eerbied voor het leven", eerbied voor
àttes wat'Íeeft en de wil tot leven bezit. Niet al-
leen eerbied in het denken, niet als een gevoel uit
tráditie, maar eerbied in het werkelijle zijn van
aile daá voor mensen van alle gezindten en ka-
rakters.
Dr. Schweitzer zegt daarvan zelf in een van zijn
geschriften:

,,Het is geen gemakkelijke leer,, die de us-are

ótnlerc míi ln hêt oor ftuiítert. Je bent gelukkíg'
zegt ze eÁ, d.aarom ben ie ook geroepetu aeel te
ge"tsen. Wat ie rneer dan qnderen ontuange.n hebt
áan g ezondheid, natuurliike g aD en'. ener gíe, suc-
ces,"heertíike kínderiaren en ptettig! tamíLíe-
omítand'igheden, mag ie níet zomaar als àets, dat
aanzetfspreekt, aanoaarden. J e Tnoet daar iets
Door tèriggetsen. Je díent een lneer dan geusone
toeusiiding-uoor het leuen te hebben. Voor een
ietutítclg-mens ís d,e stem oan de ware ethiek
óeuaartíitc, ats hii er tenminste naar luísteren
-utlt 

. . .: .'.. .. Eeíbied uoor het leoen ís onuer-
b í dd elíik P e el eis end ! "

12

1. tr'ijnenberg, ressort Den Bosch
2. H. v. DrumPt, ressort Den Haag
3. S. v. d. Sluis, ressort Groningen
4. J. v. Veen, ressort Amsterdam
5. A. J. H. Bosch, ressort Arnhem
6. J. Bakker, ressort Amsterdam

4 pt.
8 1/2 pt.
9 uz pt.

14 pt.
19 1/2 pt.
19 Ue pt.

Het lijstje van persoonlijke kampioenen ziet er als volgt uit:
50 meter schoolslag - D. V. Beek ressort Amster-
dam - 42 sec.
50 meter borstcrawl - A. Spruiit, ressort Den Haag

- 32,5 sec.
50 meter rugslag - A, Spruijt, ressort Den Haag

- 39 sec.
100 meter schoolslag - W. P. v. 2111, ress. Den Haag
1,21,8 - NPsB-record
ibo'meter borstcrawl - lv. P. v. Zijl' ressort Den
Ilaag - 1,10 sec.
só rÈeter lekleed zwemmen (waarvan laatste 15 m'
met OrenÉeling) II. W. Botter, ressort Amsterdam'
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Een wo,re geschÍedenÍs me] nobefrochfing

In mei 1951 wordt aan de Officier van Justitie een
proces-verbaal gezonden opgemaakt tegen ver-
dachten Kees Knol, oud ? jaar en Koos Knol, oud
4 jaar terzake diefstal en vernieling.
Wat is er voorgevallen? Uit het proces-verbaal
lezen we:
De dienstdoende wachtmeester van het dorp K.
komt op het kruispunt van 2 landwegen vader
Knol tegen. Deze is op zoek naar zijn beide zoon-
tjes, die 's middags om 2 uur van huis zijn gegaan
en om 8 uur 's avonds nog niet waren terugge-
keerd. Volgens vader kwamen ze altijd tegen half
acht 's avonds thuis.
Terwijl vader en de wachtmeester staan te praten
voegt zich de ,,rustend" onderwijzer bij het twee-
tal. Hij deelt mede dat hij de beide jongens heeft
zien klauteren in het raam van de kleuterschool
waarbij het gordijntje van een der ramen was
weggevallen.
Turend langs de weg ziet het pratende drietal de
beide jongens in de verte aankomen.

Hoewel het een goede gewoonte
is, de blik vooruit gericht te hou-
den, is een terugblik op zekere
tijdstippen bepaald waardevol.
Het is van belang te weten wat
goed was en wat niet, omdat
men er conclusies aan kan ont-
leden voor het bepalen van de
koers voor de toekomst. Een
terugblik is echter niet steeds
het opmaken van een soort ba-
lans, het is ook het afsluiten van
een bepaalde periode en het be-
gin van een nieuwe. De terug-
blik van het Korpsblad Rijks-
politie over het jaar 1959 vindt
U op de pagina's 14 en 15.
Feiten uit een heel politiejaar,
foto's van enkele hoogtepunten
of van zaken die ons Korps
bezig hielden, gemonteerd tot
twee pagina's, samengebracht
door dé adjudant C. P. A.
Kanters, met foto's van de
Technische Recherches te Gro-
ningen, Arnhem, Den Bosch,
Roermond, Den Haag en Am-
sterdam. Bij de foto's, die ten
dele voor zich zelf. spreken, zijn
de volgende feiten voldoende om
een aantal gebeurtenissen voor
de vergetelheid te behoeden:

Kleine Kees en Koos vieren kermÍs
in de kleuterklos

door Mej. L. J. M. KLEYN

Aanhouding en verhoor

Het proces-verbaal vermeldt:
,,Toen beide kinderen mij, verbalisant, genaderd
waren zag ik dat de oudste jongen Kees een kar-
tonnen voorwerp onder zijn arm had en de jongste
Koos droeg een gevulde papieren zak. Terstond
heb ik, verbalisant, de kinderen staande gehouden
in bijzijn van de vader en onderzocht wat deze
kinderen bij zich hadden. Mij, verbalisant, bleek
dat het kartonnen voorwerp een map was, waarop
gedrukt stond ,,Wij vlechten matjes met houten
latjes". Voorts hield de map nog in plakfiguren,
zes kaarten en een thermometer.
Koos had in het zakje dat hij bij zich droeg kerst-
boomkaarsen, knijpers en kerstversiering.
Alle voorwerpen waren kennelijk afkomstig uit
de kleuterschool. De vader verklaarde dat geen
der voorwerpen zijn kinderen toebehoorde, waar-
na ik, verbalisant, de voorwerpen in beslag heb
genomen ....".
Daarop heeft verbalisant de jongens in bijzijn van
de ouders thuis gehoord.

vervolg pag. 18

SP'EGEL YAN 1959
l. Beëdiging adsp. wachtmrs. aan de
opleidingsschool te Arnhem. 8 juni.
2. Beëdiging officieren aan de op-
leidingsschool te Arnhem. 29 mei.
3. Jhr. B. W. F. de Beaufort, dir. off.
der R'.P. 3e kl., commandant ere-es-
corte van H.M. de I{oningin bij de
opening der Staten Generaal op prins-
jesdag.

4. Opperw. Harms (parketgr. 's-Gra-
venhage) ontvangt uit handen van de
dir. off. der R.P. 2e kl., Jhr. W. A.
Gevers Deynoot de zilveren medaille
van de Orde van OranJe Nassau.

Koninginnedag, 29 april.

5. Loosdrecht 16 juni. Roulette in
boerderij: inval o.l.v. Districtscom-
mandant der R.P. Utrecht.
6. De Generaal spelt Overste Róme-
Iingh de versierselen ,,Officier in de
Orde van OranJe Nassau" op de borst.

29 aprll.

7. Sportontmoeting Volleybal: Distr.
Eindhoven Rijkswacht Turnhout.
8. Generaal I{olonel Oor en Overste'Weerts in geanimeerd gesprek biJ of-
Íiciële opening dlstrictsbur. Roermond.

28 februarl.
9. Vele malen hebben wiJ ook dit
jaar helaas collega's en veelal Jonge
collega's grafwaarts moeten dragen.
Op deze foto de begrafenis 'lÀImr. der
R.P. I(euker (Verkeersgr. Maasticht).

1 juni.

10. Een van de vele brandkastkraken
die ook weer in Nederland plaats
vonden.
u. Spoorwegongeval Berghem op 5
november.
12. Uitreiking medaiues 10 Jaar trou-
we dienst Reserve RiJkspolitie Dlstr.
Nijmegen,te Berg en Dal door de dlr.
off. der R.P. 3e kl. A. Cammaert.

13. Woning van moord te Putte (N.-
Brabant), waar een echtpaar en een
lid van de marechaussee dood werden
gevonden.

14. Generaal Pahud de Montagnes reikt
aan Adj. Sauer de legpenning NOC
uit bij 25 x NOC-proeven.
15. Verkeerscontrole ergens in het
Noorden.
16. 29 april. I{olonel Oor reikt aan
vlnr.: Adj. A. C. Vissers, AdJ. C. A.
J. Iteijnsbergen en AdJ. J. I{. Euskens
de gouden eremedaille verbonden aan
de Orde van OranJe Nassau uit.

17. Opleidingsschool o.l.v. Off. der R.P.
2e kl. P. H. Borra bij de Airborne
Wandeltocht te Oosterbeek op 12 sept.

18. Begeleidingsploeg van de Tour
Olympia: 6-daagse amateurronde voor
wielrenners. 26 t.m. 31 mel.

19. 29 april. Generaal Íeliclteert MeJ.
L. J. M. I{lein, Dlr. ofÍ. der R.P. 3e
kl., hoofdoff. toegevoegd voor Jeugd-
zaken met haar benoeming tot Ridder
in de Orde van OranJe Nassau.

L7
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vervolg van pag. 1?

,rSchokkende" verklaringen

De oudste jongen Kees, 7 jaar oud verklaart het
volgende:
,,Ik ben met mijn broertje l(oos in de school ge-
weest. Twee keer zijn we er geweest. Eerst's mid-
dags en toen nog een keer. Hoe laat het was weet
ik niet. Wij hebben de kasten leeggegooid, stof-
zuiger uit de kast gehaald en ding er in gedaan en
zuigen. Koos heeft water in die zak gedaan. Ik heb
de ruiten in die kast kapot geslagen met een ijzer
ding van de stofzuiger. Ik heb het petroleumtoe-
stel aangestoken en Koos heeft de plaat er op ge-
gooid. Koos heeft het stel omgeschopt en met olie
gegooid. Ik keek daarop achter het bord en heb
daar de lucifers gepakt. Koos deed die kraan open
en ik die. Koos heeft op de pot gedrukt (zijn be-
hoefte gedaan in de kamerpot, verbalisant). Ik
heb het toen in het fonteintje gegooid (de inhoud
van de kamerpot, verbalisant). Ik weet niet waar-
om ik het gedaan heb. Ik deed het zomaar. Ik wist
wel dat ik het niet doen mocht."
De tweede verdachte de 4-jarige Koos Knol be-
antwoordde de door mij, verbalisant, gestelde vra-
gen met ,,ja" of ,,neen" of ,,ik weet het niet". In
het geheel genomen bevestigde hij door zijn ant-
woorden zijn deelneming aan de vooromschreven
handelingen, zoals deze in de verklaring van de
eerste verdachte worden weergegeven.

Getuigen

Behalve het verhoor van verdachten worden nog
een 4-tal getuigen gehoord waaronder de voor-
zitter van het schoolbestuur, die verklaart: ,,Nie-
mand vergunning te hebben gegeven om goederen
uit het schoolgebouw weg te halen en zich toe te
eigenen of aan het schoolbestuur toebehorende
goederen te beschadigen of onbruikbaar te ma-
ken."
De Technische Recherche van de Territoriale In-
spectie wordt ingeschakeld en een 6-tal foto's ge-
ven een goed beeld van de wanorde, die door de
jeugdige verdachten is aangericht. Een keurig uit-
gevoerde situatietekening van school en klaslo-
kaal vervolmaakt dit proces-verbaal.
In de bijgevoegde staat van inlichtingen, die zeer
summiere gegevens bevat ten behoeve van justiti-
ele statistiek staat opgetekend voor wat betreft

Januari 1960

Kees dat hij lezen en schrijven kan voor zover een
middelmatig leerling van zijn school dit geleerd
heeft. Van belang voor de behandeling van het
proces-verbaal door de iustitie zijn de laatste re-
gels waarin verbalisant opmerkt: ,,In het gezln
zijn 7 kinderen, waaronder de oudste 13 jaar en
de jongste een half jaar is. De vader van het gezin
maakt op mij een ongevoelige, lusteloze indruk.
Deze indruk is ook die van andere personen, die
hem meer van nabij kennen. De moeder is zich de
verantwoording betreffende de opvoeding van de
kinderen meer bewust, doch zij voelt dat zij de
kinderen niet aan kan. De oorzaak hiervan is dat
zij geestelijk niet sterk genoeg is. Ook was zij
reeds enige tijd in een inrichting om tot rust te
komen. Zij is steeds blij als de kinderen buiten zijn,
omdat haar hoofd het anders niet kan uithouden."

,rMisdaad" en straf

Zal de Officier van Justitie, die dit proces-verbaal
in handen krijgt tot een strafvervolging tegen
Kees en Koos overgaan? In ons land is dit formeel
mogelijk, omdat in de kinderstrafwet van 1901 de
minimum leeftijd voor strafbaarheid is komen te
vervallen. (Vóór de invoering van deze kinder-
s'trafwet zou vervolging van het kind niet mogen
plaats vinden voordat het kind de leeftijd van 10
jaar had bereikt).
Het strafrecht is dus op Kees en Koos van toepas-
sing. Het strafrecht is gebaseerd op het beginsel
dat de maatschappij zich verdedigen moet tegen
de aantasting van de rechtsorde. De straf wordt
dus niet opgelegd ter bescherming van de dad.er,
maar ter bescherming van de andere leden van de
samenleving.
De straf wordt bepaald naar de mate van de schuld
en de ernst van het feit. Men kan pas van schuld
spreken als de dader verantwoordelijk gesteld kan
worden voor zijn daad, dus toerekenbaar is. Kun-
nen Kees en Koos toerekenbaar worden geacht
voor de strafbare feiten, die zij hebben begaan?
Toerekenbaar in de zin van ,,het strafbare feit
voldoende te beseffen en volgens dit besef zijn
wil te bepalen".
Had in dit geval proces-verbaal moeten worden
opgemaakt en moet strafrechtelijke vervolging
worden ingesteld en een straf r,vorden uitgespro-
ken? Is een straf, die vergelding ten behoeve van
de maatschappij inhoudt hier op zijn plaats?

heÍ plegen von misdriiven genoemd

in de orlikelen 311 en 350 von het

WeÍboek yon StroÍrecht, werd ge-

schreyen door mei. L. J. M. Kleyn,

hooíd-oÍÍicier foegevoegd voor

ieugdzoken in hef ressorf 's-Groyen-

hoge.

Mej. Kleyn vertoeft momenteel voor

sfudie in de Verenigde Sfofen.

18

De kleulerklos no ofloop von de ,,ketmis" yon Kees en Koos.
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vervolg van pag. 18

Formeel juridisch bekeken is de zaak rond en kan
het justitiële apparaat gaan draaien.
In 1949 werd in ons land nog een kind van be-
neden 10 jaar een onvoorwaardelijke tuchtschool-
straf opgelegd.
Formeel zou deze straf aan Kees en Koos ook kun-
nen worden opgelegd, want de schade die zij heb-
ben aangericht in de kleuterklas was niet gering.
Maar hoe zit het met de toerekeningsvatbaarheid
en met de gezinsomstandigheden?

Nieuwe inzichten
De nog jonge wetenschappen van psychologie en
psychiatrie zijn langzamerhand doorgedrongen
ook in het justitiële apparaat. Deze geestesweten-
schappen, die nieuwe inzichten en opvattingen
brengen, maken dat de simplistische juridische
aanpak thans als niet meer verantwoord wordt
gevoeld.
Toerekeningsvatbaarheid van het kind en onder-
zoek naar zijn gezinsomstandigheden zijn thans
elementen, die alle aandacht krijgen, omdat de er-
varingen in het verleden en de onderzoekingen
van de laatste jaren hebben uitgewezen dat pas
na het vaststellen van de ,,diagnose" doelmatig
kan worden gewerkt.
Aanpassing van het politie- en justitie-apparaat
aan de nieuwe ziens-, benaderings- en behande-
lingswijzen ten opzichte van jeugdige delinquen-
ten is een proces dat op gang is gekomen en
behalve juridische scholing ook andere deskundig-
heid noodzakelijk maakt. Er zijn dan ook in
verband hiermede wijzigingen in de kinderstraf-
wet voorgesteld en het ontwerp hiervan is reeds
bij de kamerleden ingediend terwijl vorig jaar het
burgerlijk kinderrecht uitbreiding heeft onder-
gaan. De verschuiving van zienswijze heeft reeds
plaats gevonden en in het voorbeeld van de zaak
Kees en Koos Knol zal in de toekomst nog wettelijk
worden bepaald, dat hier geen strafrechtelijke be-
handeling op zijn plaats is maar een civielrechte-
tijke benadering en behandeling is geboden dat
tl'il zeggen dat de autoriteiten, die met een der-
gelijke vorm van wangedrag in aanraking komen
niet slechts aan de daad alle aandacht zullen mo-
gen schenken, maar dat de persoon van de jeug-
ctige dader in relatie tot zijn ouders en zijn gezin
in de eerste plaats zullen moeten worden bekeken.
Ilet meer onderscheidingsvermogen en op een ge-
differentieerdere wijze zal in de toekomst 

- 
voor

lvat betreft minderjarigen 
- 

recht worden ge-
daan. Een eerste vereiste zal zijn dat het kind en
cie ouders moeten kunnen begrijpen dat de maat-
schappij 

- 
en dit gebeurt meestal allereerst door

de politie 
- 

ftsn gedrag dat de rechtsorde ver-
stoort, afkeurt. Onnodig leed toebrengen moet
vermeden worden. Bij de verdere behandeling
door de justitie moeten tevens straffen aangepast
zijn aan de individuele behoefte van het kind in
verband met zijn wangedrag in een concrete situ-
atie. Het is voor ieder 

- 
ook al heeft hij geen
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studie gemaakt van psyehologie en psychiatrie 
-d}idelijk dat de oorzaken van het w-angedrag van

Kees en Koos Knol liggen in de gezinssituatie, bij
cle ,,lusteloze" vader en de geestelijk zwakke moe-
der, die de opvoeding van zeven kinderen niet
aan kan.
\Melke maatregelen zijn ten opzichte van de broer-
tjes Knol dan ook getroffen?

Geen vergelding maar hulp

Zij zíjn door de Officier van Justitie niet straf-
rechtelijk vervolgd, maar de Raad voor de Kin-
derbescherming werd ingeschakeld, een onder-
toezichtstelling aan de Kinderrechter gevraagd en
het rekwest werd toegewezen. De Kinderrechter
heeft een gezinsvoogd benoemd, dus geen ant-
vroord van vergelding of straf op de gepleegde
misdrijven' maar een reactie van steun en hulp
bij de opvoeding. Dit voorbeeld geeft duidelijk
w-eer de verschuiving van aanpak en behandeling,
die heeft plaats gevonden, verschuiving van àan-
dacht voor de strafbare daad naar de oorzaken,
die hiertoe hebben geleid, verschuiving van aan-
dacht voor het individu naar aandacht voor het
gezin.
Wil de politie in deze geest haar taak vervullen,
dus meedoen met de veranderde opvattingen dan
zal zíj op de hoogte moeten blijven van de ontwik-
keling van de nieuwe inzichten in de meer gedif-
ferentieerde behandeling van jeugdzaken. Het is
mijn stellige overtuiging, dat haar aanzien hier-
door groter wordt.
Professor Dr. J. C. Hudig, buitengewoon ho,og-
leraar in het kinderrecht en de kinderbescherming
aan de Universiteit te Utrecht eindigt haar rede,
uitgesproken bij de aanvaarding van haar ambt
op 2? april 1959 met de volzin:
,,Voor een rechtvaardige en juiste kinderrecht-
spraak is ,,oordeel des onderscheids" van de rech-
ter nog belangrijker dan oordeel des onderscheids
van het kind."

Professor Dr. J. C. Hudíg userd in 7938 aangesteld
als inspectrice uan de kinderpolitie te Rotterdarn,
uselke taak zíj tot 7946 aeruuld"e, u)aarna zij aooi
studie naar Ameríka uertrok. Hierna oolgde in
7948 haar benoeming als eerste orouutel,Eke lrcin-
derreehter in ons land bij de arrondissements-
rechtbank te Rotterdam. Noost deze functie ts zíj
uoorjaar 7959 benoemd als eerste orouuselijlce bui-
tengewoon hoogleraar. De títel oan haar inaugu-
rale zeer lezensusaardíge rede luidt: ,,Problernen
r ondom de str afr echtelijke u erantus oordelijkheid,
bij kind,eren.

Met een kleine variant op haar uitspraak zou ik
deze ware geschiedenis willen besluiten met:
Voor een rechtvaardige en juiste behandeling van
jeugdzaken is ,,oordeel des onderscheids van de
politieambtenaar" nog belangrijker dan,,oordeel
des onderscheids van het kind".

Uit de vele binnengekomen afrekeningen van het abonnementsgeld '59-'60 van

het Korpsblad, is ons gebleken dat veelal per groep of onderdeel betaald wordt.

Degenen die zich hiermede belast hebben willen wii gaarne onze dank betuigen.
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Wochtm. le kl.
A. Scholten
te Niilond

ressori Groningen
25 ioor op 14-11-1959

Wochtm. Ie kl. Wmr. le kl. C. Stom
L. A. v. d. Heuvel te Twisk

te lJsselstein ressort Amsterdom
ressort Amsterdom 25 ioor op 15-1 l-1959

25 ioor op l5-'11-1959

9, Cr_ v.-d. B_ergh, I.g\\et_kerk, 1-11- Adi. H. C.Vloskomp'59; C. den Otter, Middelburg (Staf
District), 1-11-'59; W. v. ningeióstèijn, ïe uordrechï
Hardinxveld-Giessendam, 1-11-'59; ress. 's-Grovenhoge
!. v. Nieuwenhuijzen, Wassenaac (Ber. 25 joor op 

.15-] 
1_1959Gr.), 1-11-'59.

?"róoncl\íct
Aanwijzing voor functie
nessort Amsterdam
Owmr. R. Poorta, tot Gr.Cdt., Park.
Gr., 1-12-'59, Haarlem.
R,essort's-Gravenhage
Adj. C. J. v. Burg, tot Districts-adju-
dant, 1-12-'59, Middelburg.
Ressort Arnhem
Owmr. H. Denekamp, tot GroepS-
commandant, 16-11-'59, Vollenhove,
Ressort Groningen
Adj. D. J. Pauw, tot Groepscomman-
dant, 2-11-'59, Coevorden.

Bevorderingen
Ressort Amsterdam
tot Adjudant:
A. L. van der Sluis, Maarssen, 1-11-'59.

Ressort's-Graventrage
tot Adjudant:

tot Opperwachtmeester:
J. C. Roomeijer, 's-Gravenhage (park.
Gr.), 1-11-'59; J. Bom, 's-Gravenhage(Staf T.I.), 1-12-'59; J. Broere, poor-
tugaal, 1-12-'59.
R,essort's-Hertogenbosch
tot Adjudant:
J. Boluijt, Steenbergen, 1-11-,59.
tot Opperwachtmeester:
L. M. Welbers, Elsloo, 1-12-,59.
Ressort Arnhem
tot Adjudant:
4.-8, M. de rv\Iit, Druten, 1-11-'59;
E. I{lein Nagelvoort, Ilengelo, 1-12-'59.
tot Opperwachtmeester:
q. W. Sqheen, Zeddam, 1-12-'59;T. Drenth, Nijkerkerveên, 13-10-'59;
G. v. d.Berk, Heilig Land, 1-12-'59:
Ressort Groningen
tot Adjudant:
P. van Doorn, Witmarsum, 1-11-'Sg.
tot Opperwachtmeester:
L. Otten, Ooster Hoogebrug, 1-12-'b9.
R,[ikspolitie te Water
tot Opperwachtmeester:
P. I{alkman, Maasbracht, 1-ll_'59.
Opl-eidingsschool der R[jkspolitiete Arnhem
tot Adjudant:
M. ten Ham, Arnhem, 1-12-'bg.

Verplaatsingen
Ressort Amsterdam
J. F. y. . Diepen, Owmr., van .Wilnis

l1?r._3slgn_ (ress. .'s-Hertogenboschj,9-11-'59; H. E. v. Bijnen. rlfmr. le klllvan Wijdewormer naar 'Wilnis^ -s_ill
'ss.; f. v. d. stoep, owmr., táá Lfi-s.cnoten naar Loosdrecht, f O_f f _,SS;A. wiglema, owmr., van I.Í..w. geenil
ster naar Dirkshorir, 1_f2_'59; ln. 

-j.
Grimijzer, wmr. le 'kt., vàá' óiir.Ë_n.orn naar Schoorl, l_12_'59: W. Dijk_
:tla, Wrl3r., van . Den Burg náàr
!ug"tY3-t-q-9n. (Rp. 

-t-9 w.), 1-12-'5e ;.r. -u. rrouwetrng, Wmr., van Bunscho_
Ten naar Montfoort, l_12_'b9.
R,essort's-Gravenhage :

9: {. yqn purg, Adj., van 's_Graven_
{1a.89 _(Fart<. cr.) naar Middelbuis(srar_Lrrstr.), 1_12_'59; L. Verhoef. .Wmr]
re- Kl.,_ van Schoonhoven naar Leid_sehendam, 16-lt-'59; a. Waf tróiiï.
9y.*.., van sas van'ceni 

"dà;-r;id"jdelburg (Distr. Rech.), f_12_,á-9.

Ressort's-Hertogenbosch

F. Poorta, Owmr., van Maastricht(park.sr.) naar Háartèá lËiË:c;.),

28

##
"!

Owmr. D. de Vries Wochtm. le kl.
te Weerselo A. L. v. Geldrop

ressort Arnhem le 's-Hertogenbosch
25 ioor op 12-l1-1959 ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 15-11-1959

De dienst verlaten
Ressort Amsterdam
S. I(ok, Adj., Haarlem, 1-12-'59; P.
I(ooiman,'Wmr., Schagerbrug, 1-I2-'Sg.
Ressort 's-GravenhageL. Kouwen, Adj., Renesse (Distr.adj.
Middelburg), 1-12-'59; W. J. P. Peeters,
Owmr.,'s-Gravenhage (Park.Gr.), 1-12-
'59; B. v. Otterlo, Owmr., 's-Graven-
hage (Mr. Geweermaker), 16-11-'59.
R,essort's-Ilertogenbosch
}I. J. L. v. d. Hoogen, 'Wmr,, Gennep,
L-L2-'59; F. Rigter, Wmr. le kl., Borg-
haren, 1-12-'59.
R,essort Arnhem
J. G. Paschedag, Wmr. le kl., Dru-
ten, 10-11-'59.
R,essort Groningen
}I. de lÍaan, 'Wmr. le kl., Hoogkerk,
1-12-'59.
Opleidingsschool van het Itorp Rijks-
politie te Arnhem
F. G. Klinkum, Adsp., Arnhem, 1-12-
1959.

Overleden personeel
Ressort 's-Gravenhage
G. Melse, Wmr. le kl., Zwartewaal,
17-1 1-',59.

Ressort Arnhem
H, J. Heer, Owmr., Geesteren, 26-11-
1959.

R.essort Groningen
E, Schipper, Owmr., Ruinen, 24-11-'59.

AmbrsiubÍlecr

Wochtm.'le kl.
G. B. A. Joket
ie Wossenoor

ress. 's-Grovenhoge
25 loor op l5-11 '1959

1,,,: ,:;,,;N4::r,,:': "

t'1;:: i11:'] 
'ffl

Adi. W. Gunnink Adi. A. Kronenburg
te Diepenveen te Arnhem
ressorl Arnhem ressort Arnhem

25 ioor op l5-11-1959 25 ioor op l4-l'l-1959

ress. A'dam, 1-12-'59; J. A, Dullaart,
Owmr., van Werkendam naar Sprang-
Capelle, 11-11-'59; D. v. Barneveld,
Owmr., van Sprang-Capelle naar Wer-
kendam, 12-11-'59; J. Deelen, Owmr.,
van Oirsbeek naar Schijndel, 12-11-'59;
J. in 't Veld, Wmr. le kl., van Oister-
wijk naar 'Waspik, 26-11-'59; J. Chris-
tiaans, 'Wmr. le kl., van Deurne naar
Waalre, 3-11-'59; H. G. C. Schuttelaar,
Wmr. 1e kl., van Echt naar Ilaelen
(L.), 30-11-',59.

R,essort Arnhem
C. G. 'Weenink, 'Wmr. le kl., van
Voorst naar Opheusden, 16-11-'59;
I{. A. Kamps, 'Wmr. le kl., van Alphen
naar Druten, 16-11-'59; J. G. }I. M.
Damhuis, Wmr. le kl., van Tubbergen
naar Borne, 16-11-'59; H. Denekamp.
Owmr., van Olst naar Vollenhove, 16-
11-'59; W. A. G. Rutgers, 'Wmr. le kl.,
van Eibergen naar Zutphen (park.gr.),
20-11-'59.

R,essort Groningen
D. J. Pauw, Adj., van Nieuwolda naar
Coevorden, 2-11-'59; I(. Stoel, 'Wmr. le
kl., van I{imswerd naar Nieuweroord,
9-11-'59; J. Hiemstra, Wmr. le kl., van
Haule naar Tjerkgaast, 9-11-'59;
H. Stoppels, Wmr. le kl., van Nieuw
Schoonebeek naar lde, 16-11-'59; R. v.
d. Woude, 'Wmr. le kL, van Anjum
naar Haule, 16-11-'59; I'. Kroon, 'Wmr.,
van Nieuwolda naar Muntendam,
18-11-'59; K. van Ingen, Owmr., van
Aduard naar Uithuizen, 2?-11-'59.
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Snel optreden v.g,n Rtikspolirie fe Worer

bii rc,mp Tuindorp-Oo srzclcln

Zware en verdnfwoo rdeliike
took verricht in

eensg ezind e dclod krocht

,,Er is een dijkdoorbraak in Zijkanaal H, de polder loopt vol"!
Dit bericht komt telefonisch binnen aan het Groepsbureau van
de Rijkspolitie te Water aan de Westerdoksdijk te Amsterdam.
Het is 14 januari 1960, 7.00 uur voormiddag en met betrekkelijke
rust wordt het bericht door de Wachtcommandant aan zijn
Groepscommandant doorgegeven, die er onmiddellijk met twee
boten heenvaart.
Volle kracht gaat het over het IJ, richting Hembrug.
De eerste meldingen zijn wel niet alarmerend, maar de polder
loopt vol, dus dan zullen die paar boerengezinnen en het vee
geëvacueerd moeten worden is de conclusie aan boord.
De te nemen maatregelen worden besproken.

Waar het gat in de dijk zit blijkt ook bli informatie per mobilo-
foon een open vïaag. ,rErgens in de Oostzanerdijk", maar die is
lang en op de situatieschets zietU,dat bedoeld werd de weg langs
ZijkanaalFI.
In de monding van Zijkanaal H, ziet de bemanning voorlopig
niets en in volslagen duister tast de voortvarende R.P. 32 met zijn
zoeklicht de dijk af. De snelheid is niet groot meer, het zou im-

De oversÍe A. K. Holthuis,
disÍricÍs-com mandont RijkspoliÍie fe

WoÍer in Amsterdom.

,rrJzEREN TEAM"
YOERDE STR'JD

TEGEN ELE ,IENTEN

Meer don een eÍmool long is hel
kolkende woter uit hef konool H.
een ziitok v,on hef Noordzeekonool,
in woesle voort de Noorder lJ-pol-
der binnengesÍroomd.

Door een dijkgot, dot von derfig Íot
zevenlig mefer uifspoelde, sfroomde
noor schoÍf ing ochÍ mil jord liter
woter de polder binnen. ïoen
hod de r'omp Tuindorp Oosfzoon
ziin volle omvong bereikÍ. Een ge-
bied von 150 hecÍore sfond blonk.

Hel woÍer k/otsÍe fegen de gevels
von ruim 2600 huizen, moor foen
hef de hoogsÍe slond nog moor
n,ouwelijks hod bereikt, wos heÍ
groolsle deel von de 11.250 bewo-
ners von Tuindorp-Oostzoon, die
geëvocueerd moeslen worden, noor
elders overgebrocht, door vorsÍ en

slriemende wind, door sneeuwsforrn
en door de grouwe troosÍeloosheid
von een rompgebied, dot korl .te-
voÍen een Írisse sÍodswiik wos,
woor men zo ,,heerliik buiten"
woonde.

Voor de romp ziin volle omvong
h'od bereikt, hebben omsÍreeks zes-
tig mon von de Rijkspolitie fe
Woler, in somenwerking meÍ de ge-
meenÍepolitie von ÁmsÍerdom, vrii-
willigers von het Nofion'ool Rom-
penÍonds en vele onderen, in een
hord gevechf legen de elemenÍen,
bergen werk verzet. Over de ramp

en hef werk von de Rijkspolifie fe
Woler schreeÍ de oversle Á. K.

Holf huis biigoond orlikel. Hii
spreekl nieÍ over de diensÍen von
twoolÍ uur en longer, over leden
yon de Rijkspolitie die door hel
wófer siouwden en n'o aJren noot
huis grrngen, moor olleen om droge
kleren oon Íe trekken. Hii proot
ook nief over de kerels von sfool,
díe Íe schor woren om le proten,
oÍ fe rnoe om op hun benen Íe
sÍoon oÍ die meÍ griep rondliepen,
moor loch doorzetten, Wie, zools
wij mel vleÍÍen hef rompgebied in

geweesl is, wie de telefoonposf op
de R.P. 16 heeft gezien, wie op die
R.P. ló koÍÍie heeÍf gedronken die
menigeen op de been hield, die

schor v'on ellende noÍ en vuil bín-
nenkwom, en wie in het rompge-
bied de lroosfeloze rovoge heeÍI
gezien en de rnel vosÍe hond be-

sÍuurde vlelten zog goon oÍ
heell horen roepen: ,,Tweede sfr'oof
bokboord", die weef, dof hier een
presfoÍie is geleverd door een ijze-
ren teom, zonder persoonliike noii-
ver of geldingsdrong, zonder slre-
verij om op fe vol/en, vocht dit
Íeom Rijkspolitiemonnen en onderen,
bezield von de wil om fe doen wof
plicht is, verbefen slrijd Íegen de

elemenÍen. De íeifen over die strijd,
woorin presfoÍíes werden ge/everd
die ook binnen hef Korps respecÍ
oÍdwingen, vindt de lezer in bíi-
goonde reportoge.
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mers best een klein gat kunnen zijn waar ongemerkt voorbijse-
varen wordt. De R.P. Ssvaartachter en de bemanning kijkt even-
eens scherp uit.
,r'we lopen nog te hard" meent de bootcommandant van de 32 en
neemt de gashandle iets terug, echter zonder resultaat. Nóg
minder gas, maar de snelheid neemt toe. Een schreeuw: ,rHard
bakboord!", een moment van spanning en geen seconde te vroeg
is de R.P.32 opgedraaid om volle kracht vóór een reeds 40 meter
breed gat, naar de overkant te sturen.
De bootcommandant van de R.F. 55 hoort de schreeuw aan boord
van de 32 niet, ziet alleen veel schroefwater en krijgt daarna een
kolkende zee in de bundel van zijn licht, terwijl hij er onmiddellijk
daarna met grote snelheid naartoe gezogen wordt.
Een wonder, gepaard gaande met de juiste reacties aan boord,
redden schip en bemanning.
Dwars voor het gat waar het water zich bruisend in stort, raakt
de boot namelijk een eenzaam oveÍgebleven paaltje van een rem-
ming, zwenkt iets en met een snelle manoeuvre wordt de over-
kant van het gat bereikt. Zo was de eerste confrontatie van de
Rijkspolitie te water te Amsterdam met de ramp Tuindorp-
Oostzaan.

KW
RTTreMUTAE

Off icieel orgoon voor hel Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
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I N H O U D o.o.:

Riikspolitie te Woter bii romp
Tuindorp-Oostzoon

Riikspolitie te Elten

,,Don vecht ik me liever dood"

lnternolionol Police Associotion

Voor Moeder en Kind

Verkeersinsiructie te Klooswoo I

Ve rkeerscom petitie
Reserve Riikspolitie

Vuurwerk en Oudeioor

Persono lio

Foto omslog:

Terwiil de Riikspolitie te Woler Íe
Amsferdom in íelle ocÍie wos bij de
wofersnood, waren vele leden von
de londgroepen elders poroot, ook
bii de fienlol/en schootswedslrijden.

':l

t

r,.á11
: t',:á t

In de volgende uren en dagen zijn
er vele benarde situaties geweest,
maar niemand heeft de schrik na een
voorval zo lang in de benen geze-
ten, zoals dat een half uur later nog
met de bemanning van de R.P. 55
het geval was.

Alarm

De plaats van de dijkdoorbraak was

nu in ieder geval goed bekend,
maar de vermoedelijke gevolgen
werden eveneens gerealiseerd. Het
kokende water aan de overkant loog
er niet om, hier was sprake van een
rarnp, die een groot deel van Tuin-
dorp-Oostzaan binnen korte ttj.t
moest bedreigen.
De boot van de Groep Zaandam
wordt gealarmeerd, terwijl de eer-
ste vrouwen en kinderen die kleu-

H06Ën sËlË6É't 6€BtEr!.

Deze koort, vervoordigd door de wochÍmeesler J. de Jong, geeÍt een uiÍsÍekend beeld v,on
de siÍuoÍie in Tuindorp-Ooslzoon.
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mend in de vroege morgen op de

:::.:""" 
' aan boord worden se-

Eerste hulp

Al vrij spoedig zijn de collega's uit
Zaandam ter plaatse, die de eerste
hulpverlening overnemen en daarna
later zorgen voor bewaking. De be-
richten geven naarmate de tijd vor-
dert enig ovcrzicht van de ernst van
de ramp. Men spreekt van een be-
dre iging van 20.000 inwoners van
Tuindorp-Oostzaan. De R.P. 32 en

55 gaan full speed terug naar dit
bedreigde gebied en de bootcom-
mandant van de R.P. 55 wordt af-
gelost om naar zijn huis in het be-
dreigde gebied te gaan.

Buiten .. . .
Er wonen behalve twee van or'ze
gezinnen, nog meer politiegezinnen
en overheidspersoneel in dit gedeel-
te van Amsterdam. Een mooie buurt
met laagbouw, je woont er nog een

beetje ,,buiten". Met een polder zijn
we in Nederland zo vertrouwd ge-
raakt, dat immers niemand zich
meer realiseerde dat een groot ge-
deelte van het dorp op -2.20 A.P.
ligt. Wie dacht bovendien bij dit
kalme weer aan een dijkdoorbraak?
Het waterpeil van Amsterdam stond
op het fatale moment zoals gebrui-
kelijk op ongeveer -0.50 A.P.... ..
Later op de morgen brengt men dit
kunstmatig door spuien in lJmuiden
en sluiting van de sluizen in Am-
sterdam terug op -0.75 4.P., maar
dan nog leerde een eenvoudig re-

kensommetje dat de huizen 1.40 tot
1.60 meter in het water zouden
komen tc staan.
Al gauw komen er in verband met
het lage waterpeil echter noodkre-
ten. De Spaarndammerpolder liep
,,leeg", Amsterdam jammert dat de

electriciteitsvoorziening gevaar gaat
lopen en dat de millioenen palen
waarop onze stad nu eenmaal ge-
bouwd is een te lage waterstand niet
kunnen verdragen. Men zag zich ge-
dwongen weer terug te gaan naar
-0.55 en thans is de stand weer -0.50
meter, hetgeen dus op sommige
plaatsen zelfs 1.80 meter hoogte in
de polder betekende.

Onheil en chaos

Het had dan ook zo weinig nut, dat
vele bewoners verdwaasd hun kost-
baarste bezittingen op de tafels en

kasten plaatsten. Slechts de eerste
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Onder toezichl en leiding von de Rijkspolifie konden bewoners van huizen in het over-
slroomde Tuindorp-Oostzoon lijfgoed en dekens in veiligheid brengen. De ÍoÍo foonÍ een
frieste processie no de oonkomsf yon een boolie bij hoger en dus droog gelegen gebied.

(Foto: F,ip Mortens, A.N.P.-fofo, Ámslerdom).

verdieping en de zolders konden
voorlopig behoud betekenen. Vaak
liet men alles staan, het kon immers
niet waar zijn, al luidden de kerk-
klokken nog zo onheilspellend. Door
de straten reden de politieauto's met
luidsprekers, maar de bewoners ge-
loven niet aan een ramp. Men bleef
afwachten, zelfs toen het water in
de straten en huizen stroomde.
Binnen enkele uren komt het water
hoger, het gat is groot, de polder
betrekkelijk klein, het noodlot vol-
trekt zich en al gauw is de chaos
een feit.

ft$i' j{i
J

Snelle actie
'Wat men in de reportages en foto's
in de kranten niet zag en las, is hoe
in enkele uren de Rijkspolitie te
Water met vletten de straten in trok
vanaf een punt gelegen aan de dijk
van het Cornelis Douweskanaal. De
vletten worden met een snelheid
alsof zij vederlicht zijn, over de dijk
getrokken. Op dit geïmproviseerde
punt (zie schets) worden noodstei-
gertjes geslagen, die ons nog steeds

goede diensten bewijzen. Ook H.M.
de Koningin, die tijdens een korte
tocht met ons meevoer, maakte er
een dankbaar gebruik van.

''*,:
ír

:

*&{
" :,..

dt'

Onbekende vletten

Binnen enkele uren beschikten we
reeds over een 15-tal vletten die
ieders bewondering - niet in het
minst die van ons afdwongen.
We hebben fouten gemaakt bij de

eerste improvisatie, maar onze
grootste fout is daarbij wellicht ge-

Terwijl een odspir,onl von de GemeenÍepoliÍie Amsterdom enkele bewoners helpt bij hel
sjouwen von wot zij inderhoosl meenomen, goot de districfs-odjudont G. M. Ágterberg
ondermool n,oor de cenlrooíposf R.P. ló om nieuwe bemonningsleden voor vletten le hoÍen.

(Foto: Wim Bonf, N.V. De Arbeiderspers, Amsterdom).
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weest, dat wij niet wisten dat men
ergens over deze uitstekende plastic_
vletten met een maximaal drijfver-
mogen beschikte. We hopen dat we
in ons waterrijke landje met de vele
polders voor verdere rampen van dit
formaat gespaard blijven, doch mocht
U ooit met een ramp van enige om-
vang worden geconfronteerd, wendt
U zich dan tot het Nationaal Ram-
penfonds in's-Gravenhage.
Dit fonds bood onmiddellijk bij
monde van zijn vice-voorz. Staats_
raad mr. W. Schokking, alsmed.e
van de oud-commissaris van politie
te Velsen, de heer J. P. Weyburg,
alle mogelijke hulp aan. In bijzonder
korte tijd zagen we voor ons bureau
een enorme trailer met deze fraaie
vletten en nieuwe aanhangmotoren
verschijnen. Met de bemanning die
uit vrijwillige rs van de kustred_
dingsbrigade bestaat, konden wij wel
,,uit vissen" gaan.
Op een vraag aan onze districtsad_
judant, hoe deze mensen zich in de
praktijk gedroegen, had hij een kort
antwoord: ,,26", en hij maakte zo
overtuigend het bekende manuaal
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Zo voer H.M.
vlet

met de duim omhoog, dat hier geen in goede handen. Hij merkte echterplaats voor twijfel overbleef. aan den lijve, dat een mens het zelfsDe leiding was bij de hoofdinspec- in barre Lou niet helemaal zond.erteur G. J. Timmermans uit Velsen slaap kan stellen.

A, WITZEL

KA N TONGERECHTSOPR OEP'NG
EN TRANSACT'E IN HANDEN

DER POL'T E

Leidrood voor de opsporingsom btenoor
mel een voorwoord v.on Mr. G. H. C. von Diiken,

subsiifuuÍ-oíficier von jusÍifie te lJírecht

Tekst wetsortikelen (met oontekeningen en jurispruden-
tie). De oproeping. De tronsoctie in honden der politie.
De kennisgeving von oproeping. De telostlegging in de

oproeping. De nietigverkloring von de oproeping.
Uitvoeringsvoorschriften. Formulieren.

Modellen van telastleggingen.

[osb/odig met bond compleet I I.g0

SCHAAFSMA EN BROUWER
DOKKUM

Postbus l0 - Telefoon 05190-2321 - Giro g33l il

ooK DE ,,R P 23-
dankt zijn verbluffende

vaareigenschappen aan de

SCHOTTFL - ROERPROPELLER
de ideale voortstuwing en besturing voor
Patrouille-, Directie- en Werkboten

Uitvoerige inlichtingen worden versfrekÍ door

UNTTRANS N.V.
Melkwegstraat 12 DEN HAAG

Telefoon gb0b02-8b02??
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Zo stopten bewoners von het rompgebied
oon boord von de vlelten . . . .

Bewaking en evacuatie

Nog in de middag van de rampdag
verzocht de Burgemeester van Am-
sterdam aan de Rijkspolitie te Water
om de bewaking en verdere evacu-
atie in het ondergelopen gebied op
zich te nemen.
Wij hebben in de loop der dagen
enkele pluimpjes voor ons werk ge-
kregen, maar de eerlijkheid gebiedt
te zeggen, dat wij ten aanzien van
vele instanties ettelijke ronden voor-
lagen. Immers: over het water kon-
rlen wij zonder enige stagnatie alles

r.anvoeren, de geïmproviseerde cen-
traalpost konden ryij handhaven en
onze snelle boten werkten binnen
enkele uren met mobilofoons op
dubbele freque ntie (Gemeente- en
Rijkspolitie), dank zij de goede hulp
van de Rayon-Inspecteur van de
P.V.D. A. W. Schouten en zijn staf,
clie in hetzelfde gebouw zijn onder-
gebracht.
Wij hebben al eens meer de lof ge-
zongen over onze snelle Schottel-
v:rartuigen, die zich in de kleinste
clpeningen van een vaarwater wrin-
gen en . . . bewegen, maar toen onze
(lornrnandant Kolonel H. van Box-
tel mct spoed vier van deze vaar-
tuigen naar Amsterdam had gediri-
g,eerd, onderhielden we met het
lampge bied een pendeldienst, die
alle hulpverlening in de schaduw
stelde. Nog nooit hebben de motoren
ze tcvreden geronkt als thans, nu
zij pcr dag 24 uur moeten draaien.
De R.P. 16 werd tot noodposthuis
gcpromoveerd, terwijl als onderko-
men voor het personeel Rampenfonds
een tot ledigheid gedoemde Ge-
meentelijke Veerpont werd ingericht.
De Koninklijke Marine die perso-
neel met vletten tel beschikking had
gesteld van de Gebiedscomman:lant,
verzette bergen werk.
Een eerste vereiste na de hulpver-
lening aan bewoners, was de hon-
derden vaartuigen, kano's, pontons,
vlotten, motordekschuiten (!), stalen

motorboten en dergelijke weer. via
dezelfde plaats als waarover zij ge-
komen waren, namelijk over de clijk,
uit het rampgebiecl te verwijderen.
De Nederlandse Dok- en Scheeps-
bouw Maatschappij pakte op onze
verzame lplaats alles wat dreef in
een grote kraan en deponeerde dit
op de wal of in het water.

Inlossing van garantie. . . .
Er ging vanaf de l4e januari om
vier uur' 's middags geen vlet meer
het lampgebied in of er was een
man van de Rijkspolitie te Water
aan boord, daar wij de totale ver-
antwoorclelijkheid voor orde- en vei-

Aonvonkeliik vluchften moeders met hun
kinderen per Íiets voor hef opkomende
woter, loler werden zii per boof von de
bovenverdieping von hun huizen gehoo/d.

ligheid in het noodgebied aan de
Burgemeester van Amsterdam had-
den gegarandeerd.
Waar we in het begin al dit perso-
neel vandaan hebben getrokken is
een vraag, díe we nu nog slechts
met moeite kunnen reconstrueren.
We zagen onze districtsrecherche en
bureaumensen wedijveren om nog
even te laten zien, dat zii het varen
nie t verleerd hadden. Het ware bloed
verloochende zich niet, al werd soms
wat schamper door collega's opge-
merkt dat het niks meer voorstelde.
Zienderogen werden we de eerste
chaotische toestand de baas. Bewo-
ners werden van de zolders gehaald,
vooral toen de Burgemeester bij be-

Zo werd er met de vleÍÍen von het Notionool
oversf roomde

Rompenfonds
gebied.

5

gepoÍrouil/eerd in het
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om de oren joeg was ons genoeg en
de dijk bij het gat te veel. In alterijl
zagen we zandzakken aanvoeren,
omdat de dijk aan de binnenkant
afkalfde. De zorg voor het ijsbre-
ken, werd ons ten dele door de wind
ontnomen. Het water zakt zeer
langzaam doordat men ook nu na
vier dagen nog maar op bescheiden
schaal pompt. Er kan een veel gro-
tere massa water worden uitge-
pompt, doch men moet voorzichtig
zijn.
We zien de daken van auto's ver-
schijnen. In sommige daken zitten
grote deuken, waarvan we de oor-
zaak kennen, omdat we in het nach-
telijk duister wel eens vast gevaren
zijn, maar de vletten hielden het.
Onze taak is nog lang niet ten einde.
Als het gebied droog is, zullen
wij de bewaking weer aan onze col-
lega's van de Gemeentepolitie over
dragen.

Het water zakt, de vletten zullen
straks niet meer kunnen varen, maar
de lieslaarzen staan klaar. . . .

Door hef woter wodend en vio /odders gin-
gen leden von de Rijkspolifie teWoter ookin
de dogen no de romp verloten huizen bin-

Enen, om op door de bewoners oongegeven i;:
ploolsen ge/dkisÍies en sier'oden te zoeken, die zii fens/oÍfe vio de voordeur in veiligheid
brochlen' von die activireiten geven deze íofo,s een goed beeld.

(Fofo's; H. van RieÍ poop, ,s-Grovenhoge

sluit het gebied begrensd door Ka-
naaldijk, weg langs Zijkanaal H, de
Oostzanerdijk, het Perenpad, de Me-
teorensingel en de Cornelis Dou-
wesweg tot te evacueren gebied ver-
klaarde.

Pontonniers kwamen

Toen immers moesten ook de vrij-
willig verblijvenden verdwijnen. De
l5e januari des morgens kregen we
de beschikking over een aantal grote
torpedisten-vletten met pontonniers
uit Keizersveer. De snelle 25 P.K.
aanhangmotoren bleken niet op de
lage snelheiá in de ondergelopen
straten met allerlei obstakels te vol-
doen, maar de bemanning was goud
waard, vooral toen de eerstvolgen-
de dagen honderden mensen in de
gelegenheid moesten worden gesteld
om hun achtergelaten huisdieren en
de hoogstnoodzakelijke kleding op
te halen, na de hulpverlening aan
bewoners. Zij bemerkten tegelijker-
ttjd dat hun achtergebleven goed
uitstekend werd bewaakt.

Het water zakt

Gode zij dank hebben we de voor
ons zo opwekkend voorspelde l5o à
170 vorst misgelopen. De felle oosten-
wind die ons 's nachts met 70 vorst

Nochfelijke pofrouilles

6

oyersfroomde gebied moeslen voorkomen dof de verlolen
huizen werden geplunderd.

(Fofo: H. von Ríef Poop, ,s-Grovenhoge).

VRAAG EN AANBOD

fe koop:

EEN GOEDE SCHRIJFMACHINE

merk'Super-Speed lSmit-Corono);
priis f '100.-

J. Splinter, Royoncommondoni der

Riikspolifie le Hottemerbroek,

telefoon 0 5207-203.

De odvertenlies (uilgezonderd leer-
boeken en uniform-kledingstukken)
mogen ten hoogste 30 woorden om-
votien, inclusief het odres von de
inzender, en dienen met de odmini-
slrotiekosten von twee kworties (te
voldoen in poslzegels) vo o r de vijÍ-
tiende von iedere moond te worden
gezonden oon:

Uitgeverii Schoofsmo en Brouwer
ofd. odm. Korpsblod Rijkspoliiie
Postbus l0 Dokkumin het
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Rustige Yan oud en nieuwvierinE

in het zuiden

Ook in Limburg werd reeds vroeg
in de oudejaarsavond het naderend
einde van het oude- en de geboorte
van het nieuwe jaar aangekondigd
door het afschieten van vuurwerk,
schietbommetjes en dergeliike. Rond
middernacht was het afsteken van
vuurwerk op zijn hevigst. Het werd
begeleid door sirenegeloei van di-
verse fabrieken. fluiten van loco-
motieven, luiden van klokken en

verder wat in dit geval dienstig kon
zijn om de weinig slapende mede-

burgers kond te doen van het aan-
breken van het nieuwe jaar.
De vermakelijkheden in de vele
plaatsen sloten pas om twee uur in
de morgen. En hoewel de diverse
uitgerukte nachtpatrouilles van de
Rijkspolitie binnen kwamen met mel-
ding,,geen bijzonderheden", hadden
anderen het vrii druk om hen die
te veel aan Bacchus hadden geof-
ferd, tot de orde te roepen, terwijl
hier en daar een poging tot vechten
werd verijdeld.
In de Miinstreek waar het overigens
nogal - vooral bij dergelijke gele-
genheden 

- ,,pittig" kan toegaan,
wenste slechts een drietal jongelui
de goed gemeende raad van een

patrouillerende Rijkspolitieman, om
na het sluitingsuur een openbare
gelegenheid te verlaten, niet naaÍ
waarde te schatten. Nadat zij zich
ogenschiinlijk rustig hadden verwij-
derd, zochten zii een schuilplaats op,
wachtten de patrouillerende R.P.-
ambtenaar op, grepen hem stevig
vast en mishandelden hem.
Maar ook nu deed de R.P.-ambte-
naar zijn plicht. Ofschoon er ter-
plaatse een Elyptische duisternis
heerste - alle straatlantaarns wa-
ren inmiddels gedoofd 

- wist de
aangevallen R.P.-man een colbert-
jasje van zijn belager te bemachti-
gen, waarmee hij tevens in het bezit
kwam van de vereiste bewijzen.
De ,,heren" werden nog diezelfde
nacht in de kraag gepakt, en ter

10

door odiudant J. H. SÍoíÍels

bevoegder plaatse voorgeleid en in-
gesloten. De officier van Justitie
beviel deze manier van nieuwjaar-
wensen allerminst. Reeds op 4 janu_
ari hoorde de grootste held van het
drietal zich veroordelen tot een ge-
vangenisstraf van veertien dagen,
terwijl zijn beide vrienden ieder een
week gratis logies werd toegemeten.
Overigens was het opvallend rustig
in het Zuiden, niet mede gerekend
de gevallen van dronkenschap en
enkele kleine schermutselingen.

ruim dertig café's te sluiten . . . .

door wmr. le kl. W. J. Roos.

Daar in verband met de jaarwisse-
ling het sluitingsuur van 

- 
de café's

en danszalen was bepaald op 1.00
uur en het ondoenlijk was per riiwiel
na te gaan of deze café's tijdig ge-
sloten waren, werd het met-dJÀo-
tor gedaan. Dat sluiten was geen
sinecure. De caféhouders zagen ons
graag komen, want het gelukte hen
niet, die uitgelaten troep uit hun
café's te krijgen. Overal- waar wij
kwamen, werd ons uitbundig een
,,Zalig Nieuwj aar" toegewenst, maar
gehjk hierachter klonk de vraag van
de dorstige menigte, ,,Krijgen we
.geen verlenging tot 2.00 uur?" Op
straat bleven ze met hele troepen
bij elkaar staan en als er een be-
kende in hun buurt kwam, werd
hem eveneens heel luidruchtig alle
goeds in 1960 toegewenst. Na met
onze trouwe B.M.W., tweemaal een
rondje langs de café's gemaakt te
hebben, bleken die eindelijk geslo-
ten te zijn. Toen wij voor de con-
trole aan het groepsbureau kwamen
bleek ook daar de deur op slot te
zrjn.- Dat was een veeg teken. Het
betekende dat er ergenï iets aan àe
hand was. Even latei kwam .." 

"u"onze collega's met een man aan het
bureau, die direct naar de dokter
mo€st, hij had zich gesneden bij het
rnslaan van een ruit. Hij had een
,,flink stuk in zijn kraag,', en het
bleek dat hij op itraat vias bescho-

Februari 1960

Deze reclome von hef Veiligheídsinsfituut
Íe AmsÍerdom is, gezien de ervoringen von
de iongsfe oudejoorsovond, nog niel of-
doende geweesÍ - niet oíschrikwekkend

genoeg, denken wij.

Grepen uit het oudejaarsdograpport

von de groep Schaesberg

Twee ronden per motor om

Toen wij om elf uur op patrouille
gingen, was het in de café's en
danszalen bijzonder drukte en de
bezoekers begonnen ook al wat ru-
moerig te worden. Op verzoek gin-
gen wij naar het café van J. de B.,
want ,,die van het kamp" waren
daar en maakten herrie. i{et bleek
een storm in een glas water.
Inderdaad zaten in het caf.é zes
woonwagenbewoners. Zij dronken
rustig een .glas bier. Een van hen
vertelde dat de caféhouder gewei-
gerd had een glas bier te gevèn, om
dat hii ,,die van het kamp" niet
meer wilde tappen. Hij was volgens
zijn zeggen bang dat het weer zo
zou gaan als twee jaar geleden, toen
kampbewoners herrie hadden se-
kregen en zijn café het had moeien
ontgelden. Uiteindeliik had hij hen

1o:b eel glas bier gegeven. Wij
hebben de kampbewoneri de .goedé
-raad gegeven hun bier op te-drin-
ken en als de caféhouder niet meer
wilde .tappen, te vertrekken. Daarna
zun wU weggegaan, want we konden
niet bii dit café blijven staan, aan-
gezien de gemeente meer dan dertis
café's en danszalen telt . . .

9ry.- komst op het groepsbureau
viel bijna samen met áe klok va.,
twaalf. Wij hebben elkaar een Za-
lig en Voorspoedig lg60 toegewenst,
met .weinig strubbelingen en een
salarisverhoging.
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ten met een knalpistooltje, waarbij
lrtj 4. stukken van de oritploffende
knalkurk tegen zijn hals hád eekre-
gen. Hij had gezièn, dat dit wás ee-
daan door zijn zeventienjarige buir-
Jongen en was naar ziin buren
gegaan, om die jongen ,,irores" te
leren. Toen die niet thuis was,
koelde hij zijn woede op een ven-
sterruit.
Deze kwestie was nog niet opge-
helderd of wij werden naar Tuïn-
dorp ontboden waar iernancl een
kennis ,,Gelukkig Nieuwjaar" was
komen wensen, maat zo lastie en
vooral handtastelijk was .g.ïuor-
den, dat hij de deur uitger.-t *ar.
Toen had de man twee óities van
de voordeur vernield.
Wij waren nog niet goed en wel oo
het bureau teiu.g, of er kwam een
vrouw binnen, roepend, ,,Heren,kom toch gauw, hel is moord en
doodslag". lrj vertelde, dat zij met
kennissen Oud en Nieuw gËvierd
hadden. Dit was heel gezelïig ge-
gaan oncler het genot va., -,,à.r,
glaasje" bier. Op een gegeven mo-
ment had haar man, áiè dronken
was geworden, ,,herrie" met de ken_
nis gekregen en zii was bane dat zii
elkaar van kant iouden -àk..r.ptj onze komst stond de echtgenoot
in ziln hemdsmouwen, de ande"re be-
woner il _rtj! interlock-hemdje.
Zo speelde Bacchus ook in Schaes-
berg een weinig verheffende rol.
wellicht gevaarlijker dan die van
het vuurwerk. ..

OUD EN N' EI'W

'N 
VAALS

De nieuwjaarsviering behoort te
Vaals, tot de feestelijkheden, welke
binnenshuis wordt [evierd, waar-
onder verstaan moet-worden, zowel
in eigen familiekrins, in de dansse-
legenheden en in dJ café's.
9p de straat is weinig van de nieuw-
jaarsviering te bemérken. In twee
gelegenheden werd oudejaarsbal ge-
houden, of zoals te Váals ..rád
wordt, Silvesterbal. De datïsgeË-
genheden worden druk bezócht,
biina uitsluitend door jonge lui.
Toen het middernachteliik u"ur sloes.
klonken van verschillJnde kanteï
de slagen van carbidbussen en ander
vuurwerk. Iedereen reikte ieder een
hand, ook in de café's, want Lim-
bu.rgers_ zijn een vriendelijk volk,
vriendelijk en leutig, en oven voor
sluitingstiid van de èafé's had er een
gedeeltelijke volksverhuizing plaats
naar het buitenland en togen ïelen,
de zogenaamde doorhoudlrs, naar
,,der Hans", die 5 meter over de
grens een café drijft in het nie-
mandsland, tussen het Nederlandse
en Duitse grenskantoor. Daar werd
het feest voortgezet. Ook mag daar
na twee uur niemand meer in de
café's worden binnengelaten, maar
degene die binnen is, kan daar
blijven.

'Wie nu door het rustige'Wolvega
wandelt, waar het leven zondér
al teveel schokkende gebeurte-
nissen verloopt en waar gemeen-
tebestuurders zich nog vrijwel
$?g-"trjt r bezinnen op de mbge-
lijkheden om 'Wolvega meer in
de belangstelling van vooral in-
dustriëlen te pláatsen, kan zich
nauwelijks voorstellen, dat pre-
cies een kwart eeuw geleïen
datzelfde W'olvega in vele vette
koppen op de voorpagina's van
vrijwel alle kranten ter wereld
verscheen. Er was een uitvinder
opgestaan, die zijn weerga in de
historie niet had: Johannès'War-
denier een 22-jarige, uit Steen-
wijkerwold geboortige jonge-
man had een brandstofloze mo-
tor uitgevonden: ,,Een motor. die
geen benzine, geen olie en éeenwater nodig heeft. Beeft d.us.
Bataafsche en Texaco, beef sii
Henry Deterding, aan íw macht
komt een einde," ald.us lezen wiiin krantenberichten uit die da--
gen, die een bijzonder boeiende
informatiebron vormen, maar
niet bij machte zijn duidelijk te
maken waar de fantasie- een
kryq"! eeuw geleden begon of
o-phield.'Wie nu in Wolvega naar
de-ze zaak vraagt, krijgt een vaag
schouderophalen ten antwoord
,,Och", zegt men. ,,dat is al zo
lang geleden."

Op z'n kop
Maar een feit is, dat 'Wolvega
een kwart eeuw geleden op z,n
kop stond. In het gemeentèhuis
werd een persconferentie gehou-
den, onder leiding van de toen-
malige burgemeester. De jonge
uitvinder zat er onaangedaan 6i5
en verklaarde toen officieel on-
der meer: ,,Ik ben er in geslaagd
een motor te construeren, die
geen benzine, geen water en
geen afkoeling behoeft, en zal
werken op samengeperste lucht.
Onafgebroken draaiend gebruikt
de motor per jaar voor niet meer
dan vijfentwintig gulden aan
brandstof. De motor had al
proefgedraaid in verschillende
chassis, er zouden licenties wor-
den verleend, er waren plannen
voor een proeftocht door Euro-

pa, kortom het was allemaal zo-
iets als een DAF-600 van de cri_
sisjaren.

Motor yan 5 cc

Er zou een fabriek verrijzen,waarin 13.000 arbeiders werÉ
zouden vinden. Autobussen van
negen meter lengte zouden aan_gedreven kunnen worden met
een motor van b cc en 20 cmgrootte." 'Wolvega barstte biina.
ie lrantenknipsels geven er een
beeld van. 'Wie z'n baard voelde
gro_eien, ging in 'Wolvega naar
de kapper, wie sigaren wilde ko-
tren, deed het in 'Wolvega. De
P.T.T. liet, buiten de bestellin-
gen_om, zakken post bij de uit_
vinder bezorgen en de boeren
hadden volgens de kranten een
excuus om ter bespreking van
het grote nieuws, begoten met
brande-wijn met suikér, langerin de kroeg te zitten, áan hlun
vrouwen lief was."

Twijfel
En toch: uit die kranteberich-
ten sprak ook twijfel. Sommige

Kwari eeuw geleden

Wolvega's brandstofloze motor

wereldnieuwsschokkend

Johonnes Wordenier ,

11
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Wat wil men nog meer? Als deze
heren er aan geloven, welke re-
den is er dan nog voor twijfel?"

Luchtkasteel stort in
Intussen, iedereen praatte, nie-
mand zag de motor. De geheim-
zinnigheid bleef en plotseling
nog in dezelfde maand stortte
het hele luchtkasteel, dat'Wolve-
ga volledig had overschaduwd,
ineen. De uitvinder, die omdat
men nooit kon weten, vergun-
ning had een revolver te dragen,
werd onverwachts opgenomen
in een zenuwinrichting.
Men noemde de uitvinder plot-
seling een kind, men verweet de
autoriteiten dat zij de zaak had-
den opgeblazen.

Mysterie bleef

En hu, een kwart eeuw later
weet men in Wolvega nauwe-
lijks of Wardenier nog leeft of
niet. Evenmin weet men wat er
van de hele affaire waar is ge-
weest. Was hier sprake van een
geniale practical joke, was het
een zaak om enkele lieden een
modderfiguur te laten slaan? Is
het waar, dat de uitvinder ge-
stopt zou zíjn door een of meer
fabrieken? Niemand weet het.
Nochtans, de uitvinder leeft. en
wie hem naar de hele zaak
vraagt, krijgt bedaarde ant-
woorden. Nee, van ,,brandstof-
loze" motor heb ik nooit gespro-
ken, zegt 'Wardenier dan, dat
zou immers het perpetum mobi-
le zijn geweest. Het ging om het
principe van de heteluchtmotor,
,,die later ook is geproduceerd."
Enfin, zo is dat dan. De motor
van een kwart eeuw terug
schijnt pas na de oorlog bij een
opkoper te zijn gesloopt. En wie
de hele zaak nu nogeens in nor-
male proporties tracht te bekij-
ken en de uitlatingen van War-
denier en de kranteknipsels van
vroeger naast elkaar legt, die
komt tot de conclusie, dat de
zaak nog na een kwart eeuw
eigenlijk nog altijd een mysterie
is, het mysterie van Wolvega.

Niets uit dit blod mog worden ver-

veelvoudigd of geprrbliceerd, door

middel von drul<, foiocopie of op

welke ondere'vilze ook, zonder uit-

drul<kelij ke schrifteliike goedkeuring

von de redoctie, zelfs niet, o I zou

een en onder geschieden met bron-

vermeld ing

journalisten schreven kennelijk
terwijl de onzekerheid aan hen
knaagde. ,,Het merkwaardige is
niet dat de uitvinding gedaan is,
maar dat zeer velen er aan ge-
loven," zo lezen wij ergens en in
hetzelfde verhaal schrijft dezelf-
de journalist: ,,Kort daarna ver-
trok de uitvinder voor zaken
met een deskundige naar Steen-
wijk. Dat kan een aanwijzing
zijn voor de echtheid van de uit-
vinding. Want uit de grap gaat
niemand ,,voor zaken naar
Steenwijk"........
Het regende berichten. Een van
de bladen had een intervieuw
met de uitvinder, die daarin een
beeld gaf van de manier waarop
de samengeperste lucht door de
motor circuleerde, doch tevens
verklaarde niet te kunnen zeg-
gen, hoe het technisch allemaal
ging. Een wethouder verklaarde
aan een ander blad, dat de vin-
ding internationaal beschermd
was. De wethouder had de mo-
tor stationair zien draaien, zei
hij.

160 km per uur
Als de motor dag en nacht
werkt, kan hij drie jaar functio-
neren maar eenmaal per jaar
moet hij worden gecontroleerd
en moet worden bekeken of hii
ook geforceerd is, aldus dit in-
tervieuw, waarin voorts werd

gezegd, dat het rijden met een
door de nieuwe motor aangedre-
ven auto als volgt ging: ,,Je gaat
achter het stuurrad zitten, haalt
een handle over en de motor
trekt direct met volle kracht op.
In den motor bevindt zich een
vliegwieltje." Volgens den uit-
vinder, zo gaat dit verhaal ver-
der, kan men met een dergelijke
wagen een snelheid van 160 ki-
Iometer per uur halen. Voor een
leek kan het rijden met de wa-
gen gevaarlijk zrjn. De motor
remt weliswaat zichzelf, maar
heeft toch nog een reserve-rem.
Als je 60 à 70 kilometer rijdt en
je zou de handle overhalen, zou
je over de kop vliegen. Er zit 5
atmosfeer druk op de remmen."

Ernst en luim
Enfin, bij het doornemen van de
knipsels vindt men ernst en
luim, rijp en groen, onzin en
wijze woorden in een vreemde,
niet te scheiden chaos dooreen
en zo zijn die knipsels toch wel
een juiste neerslag van de chaos
in Wolvega, de chaos van ge-
ruchten en luchtkastelen. Een
van de kranten schreef na het
intervieuw: ,,Let wel, bij dit on-
derhoud in het gemeentehuis
van Wolvega waren wijze en
vroede mensen als de burge-
meester. de wethouders en de
gemeentesecretaris aanwezig.
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P. B. O.
Pu-Blieke Overdenking

Het ts niet, dat ik iets heb te-
gen sornm,ige líeden, die bíj het
Korps Rijkspolítie sollíctteren
en zieh onderu:eryten q,o,n en-
kele tests, íntegendeel! Doch,
hoeu:el ik enkele maanden ge-
leden ook al met u mocht aer-
usijlen bij enkele antwoorden,
gegeven op Dragen bíj het on-
derdeel algemene ontwíkkelíng
pan dat toelatingseta'rnen, tnoet
ik dat nu andermaal doen. Díe
antwoorden ztln nlíj namelijk
tot stut en steun geweest bij
het ouerwegen uan de flLoge-
líjkheden uoor dtt nieuu:e jaar.
Ik heï het ooortdurend als een
nadeel gezien, dat men alle tei-len en gebreken uít het oude
jaar, meesleept in het nteuuse.
Reeds jaren heb ik gesukkeld
omtrent de araag wat A.O.W.
eígenlijk betekent. Genoemde
etarnens hebben mij bij het be-
gin oan dit jaar geleerd: het is
Algemene Ont-Wikkeling en op
dit punt leerden de e$arnens
ríLíj zoueel, dat ík de terug-
blik en de toekomst aandurf.

Voor u:at betreft de terugbtík
moest ík door deze etamen-ant-
utoorden rnet weemoed denken
aan d,e uíttsínder Jan píeterzn
C-oen,,aan de fíLmstemen Sjors
Ygrlnba en Clar Cabel, Ester
Vieljans (usaarom nou niet één
s-je erin) en Dang Kanní (oan
usie ik zeker uteet dd,t ,,kan-ní"
laster ís). Voorts zijn mij d"e or-
kestleíders Bach e:n Gíjsbrecht
oan _Amstel in herinneríng ge-
bracht, mitsgaders het bézóek
oan Eísenhouser aan Nederland,,
dat mij hel,emaal luLas ontgaan
euenals tusee andere belangríjke
gebeurtenissen. ín het bi.nien-
lands níeuuts: het mooie u)eer
en de opstand oan de Zeeuu:e
in Den Haag, u)a,ar.Dan ik hete-
rnaal niet utist, dat de Zeeuusen
daar wat mee te maken had,d,en.
Maar dat zal usel represaille
zijn ooor de aerenhístoiie.
A propos, als u u)eer eens red,en
hebt te rnopperen ooer slechte
uegen of zo, schrijt dan euen
aqn de A.N.w.B.ï,!É 

#Ln:ffiT",i
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Polifie bewsol(Íe Wqrdenier
mq,g,r sfrcribore feiten werden nÍef

g/econsfclteerd

Wie zich vandaag de dag nog eens
verdiept in de kwestie Wardenier,
komt er niet uit. Wie Wardenier
onbevooroordeeld aan het woord
laat, komt tot de conclusie, dat het
hele drama wel bar overdreven is
geweest, dat er destiids sprake was
van een soort kettingreactie van be-
richten en gebeurtenissen, waarvan
zowel autoriteiten als Wardenier, -die nu als een rustige en vriendelijke
veertiger in Steenwijkerwold leeft, -slachtoffers zijn geworden.

Enkele vragen...
Bij een rustige beschouwing van de
zaak rijzen er enkele vragen, die be-
paald interessant zijn. Heeft War-
denier de gemeente of anderen op-
gelicht? En als dat zo was, waarom
is hij dan niet gearresteerd en ver-
oordeeld? Of: als er geen sprake
was van oplichting, waarom is dan
de volledige waarheid over de ge-
ruchtmakende motor niet aar. het
licht gebracht, is er dan toch wel-
licht een motor geweest? En ten-
slotte: wat had destijds de politie
te doen met deze affaire?

Drie soorten politie
Het heeft ons in dit verband in de
eerste plaats veel moeite gekost om
enigszins wegwiis te worden in de
politiële verhoudingen van die da-
gen. De Friese gemeente Weststel-
lingwerf had .toen voor wat betreft
de politie nogal wat keus. Er waren,
naar verluidt, twee brigades ma-
rechaussee, een in Wolvega en een
in Noordwolde, er was gemeente-
politie in Wolvega en er waren zes

veldwachters in de gemeerfte, briga-
decommandant Van der Werf, die
later naar Meppel ging, nog een
Van der'Werf, brigadier G. Hofma,
de brigadier titulair G. van der
Wal, die nog in Wolvega woont,
wijlen W. Russen in Scherpenzeel,
T. Onderweegs en dan nog de heer
G. T. Vos te Oldeholtpade, nu di-
recteur van het Gewestelijk Arbeids-
bureau te Heerenveen.

Vuurwapen

De heer Vos, met wien wij over
deze kwestie een kort gesprek had-
den, zei ons: ,,'Wardenier droeg in
die dagen een vuur\ /apen, waarvoor
hij een speciale vergunning kreeg,
omdat men bang was, dat een aan-
slag op hem gepleegd zou worden.
Hij werd op al z'n tochten vergezeld
door een lid van de gemeentepolitie
in burger".
Voorts werd ons uit gesprekken wel
duidelijk, dat de toenmalige burge-
meester, die nog maar kort in deze
gemeente. was, het slachtoffer is ge-
worden van valse voorspiegelingen
en fantasterijen. Toen Wardenier
tenslotte ter observatie _werd opge-
nomen in de kliniek van Prof. Van
der Scheer te Groningen, zulks ,,in
zijn eigen belang", zoals dat heette,
is er in Wolvega een besloten raads-

vergadering gehouden, waarin de
burgemeester manmoedig alle schuld
op zich nam, met de aantekening,
dat hij een van de wethouders, die
voorvechter was van Wardenier,
had geloofd.

Zondet vragen

Niemand in Wolvega heeft aan op-
lichting gedacht. Wardenier werd
als een koning verzorgd, maar hij
vroeg nooit om geld. Alles werd
hem aangeboden. Bovendien werd
hij na afloop van het drama niet
voor geheel normaal gezien. En zo
is Wardenier uit handen van justi-
tie en politie gebleven.
,,In 1935 is er zelfs nog geprobeerd
een apparaat te laten draaien, maar
dat ging electrisch. En een echte
motor zoals toen werd beweerd, is er
nimmer geweest", zo heeft men ons
verzekerd.
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Toeristenstroom

Ruim tien jaar na grenscorrecties

over toekomstige status

Er wone.n nog een ,zahnarzt'_en een ,Meisterschneider', er is nog een ,Schwa-nen-apotheke' en een bakke-rij heet er nog ,Báckerei'. Ge ioopt r.itiri"o'áóoia"
h-erbergier van ee,n _Wirtsháusachtig cáfé, na een monste'rende blik over de
flessen groen, geel, .blank, oranje en-rood vuurwater op d. t"__Á"rtl-ll ïoiaà"
aangespr_oken m_et .lc vraag: ,sie wiinschen'? En de ,irite box' in de hoek van
ie gelagkaqrer heeft ternáuwernood te verdure" [Ën"a "o" Á"glo-À-àri-
kaanse muzikale infiltratie en speelt ttijy.l-uit-sluiËnd nuiise$I[t"g;; É"
toch, toch is Elten _al r-uim tien- jaar Nóderlands gebied, eeo Doitse'À.iur"
onder Nederlands bewin4, met Koninkliike Marecïaussee aan-de !i."rà*r-
g.ang, die waarsch-ij{ij\ de drukste aan o-nze oostgrens is en met eenïiikspoli-
!ie-groepsbuÍeau in Dyitsestijl, van waaruit het po"litietoezicht **at tàitá"*.Er is in- tien jaar tijd--zo hei een en ander veianderd in Elten, àui """ "."-gralw dorp-met talrijke ruïnes,,tot een welvarend gebied werd, à"t protiit
hee-ft gltrokken_van dg_Brote belangstelling voor e.i bi; Nederiánd g"ïo.sa
stukje Dgitsland, van Néderlandse voorlich-ting en Nedeilandse sociaËmaït-
regelen. E_conomisch heeft men volslagen vreáe met de zaak,, behoudens en-
F-e-t-ingen-.-Het gro-otste deel van de bevólking zegt: ,Laathet ailemaalzomaar
blijv_en -hier, in Elq"l, mgal je moet niet vágeí, willen iullie Nederlandirs
worden', aldus verklaarde dg groepscommandánt van de ltijkspolitie in Elten,
de-adj.udant W. Visser ons. Elten is dus Nederlandr gernotá.o door de grens-
wij-z_iging, maar_ tocb Duits gebleven: een merkwaa"rdige situatie, *a""raao
wellicht een eind zal komen, wanneer de Nederlands-Duiise onderhandelingen
over de gecorrigeerde gebied_e1- l_ql$en tot de overeenkomst: teruggave. Dat
zal economqsch gezjet waarschijnlijk voor een groot deel van ae mïótting tot
een achteruitgang leiden en voor de vooruitgeichoven posten van de Neáer-
landse instanties, ook voor de rijkspolitie zal dat betekênen: vertrek.

onzekerheid

Nededonds en
foch DuÍfs . .

Woorschijnlilk in deze moond wor-
den de Nederlonds-Duitse bespre-
kingen hervot, woorin het goot om
de toekomstige stotus von Elten en
Tudderen, de gebieden, die ruim
tien ioor geleden door grenscor-
recties Nederlonds werden. Bil deze
onderhondelingen schiint het kleine
gebied von Wyler bii Beek onder
Nrlmegen, woor voorol Nederlon-
ders wonen en dot Nederlond dus
wil houden, lot nu toe een struikel-
blok te zijn geweest. Hoe don ook,
het is niet onwoorschiinliik, dot El-
ten en Tudderen weer geheel Duits
zullen worden. ln dit verbond heb-
ben wii een bezoek gebrocht oon
Elten, om de situotie von vondoog
te bekiiken, en voorts om een ge-
sprek te hebben met de leden von
de groep Elten von het Korps Rijks-
politie, die bii eventuele teruggove
weer zullen moeten verhuizen.
Elten is tien ioor Nederlonds, moor
de longens drogen er Duitse pet-

ies, de viiroges von de huizen ziln
op Duitse wijze gesloten: potdicht.
En schlogers ols ,,Rote Rosen, rote
Lippen, roter Wein", ziin er bor
populoir. Elten is wel tien ioor
Nederlonds, moor de sfeer bleef
Duits en de Eltenoren zijn Duitsers
gebleven. Notionoliteit von een
bevolking is geen zook, die ver-
ondert mel een grenscorrectie, geen

ios1e, dot men verwisseld, wonneer
het weer onders wordt. Moor, te-
ruggove von dit gebied zou een
strop worden voor een grool deel
von de bevolking en von ,,Verbit.
terung on der Grenze", woorover
een Duits blod heeft geschreven,
is bepoold geen sproke. Dot bliikt
ook uit de goede verhoudingen,
woorover odludont W. Visser ons
vertelde. HeÍ groepsbureou in ElÍen is Duits von stijl moor de wochtmeesÍer A. Minor, kloor om op

polrouille le go,on, is door o/ sinds long op uilgekeken

t4Rp.org_KB1960_02_Febr_Nr.06 29



,,Butterstrasse" droegen bij

Op 23 april 1949 stonden de Elte-
naren hun wenkbrauwen te fronsen
langs de wegen, waarlangs de Neder-
landers kwamen om ooÈ dit gebied
van bijkans tweeduizend hectáre in
bezit te nemen. Er is toen heel wat
in de Eltenaren omgegaan.

Geen ,rvergeldiog"
Menigeen vreesde, dat het nieuwe
Nederlandse bestuur nu eens fiks de
knoet zou gaan hanteren, als een
soo_rt vergelding voor wat tiidens de
ggrlog in Nederland was gebeurd.
Lieden, die wat op hun kerfstok had-
den, waren voor die drieëntwintigste
-april al over de nieuwe grens getiok-
ken, samen met vertegènwooidigers
van Duitse firma's en een aantal-ge-
pensionneerden. Er stond op een
muur geschilderd: ,,'Wir wollen
Deutsch bleiben", maar het leek op
een kreet in de ruimte. Enkele van
hen hebben wellicht later spiit ge-
kregen evenals een paar zakeniiedln,
die ook hun biezen hadden gepakt
omdat ze dachten geen bestaan meer
te zullen hebben. 'Want, het is alle-
maal anders uitgepakt dan zii ver-
moedden. De Nederlanders waren
niet _voor de grenscorrectie gepor-
teerd uit wraakzuchtige over*e.gin-
gen ,,Reasons for the claim" waren
slechts douane-technische verbeterin-
S€n, die hierdoor mogeliik zouden
worden en waterstaatsbelangen. Het
Nederlandse gebied in de omgeving
had nameliik last van de afwatering
van Duitse industriën en men wilde
daar door in het gecorrigeerde gebied
te treffen maatregelen een einde
aan maken.

,rAnstiindiger Mann"
Nee, van knoet en wraak is niets ge-
bleken en de omstreeks 3500 inwo-
ners van dit gebied vinden de land-
drost dr. A. Blaauboer ,,ein ganz
anstàndiger Mann", omdat hij stieds
begrip heeft getoond voor de proble-
men van de Eltenaren, en omdat
men slechts weer tot de conclusie
moest komen, dat hij het goed met
Elten voor had. Dr. Blaauboer, de
commandant van de Marechaussee
en van de Riikspolitie hadden zich
een soort van dictatoriale positie
kunnen scheppen, maar dat ii .alle-
maal niet gebeurd. De bevolking
werd in het bestuur van Elten ge-
mengd en er werden contacten gelegd,
die de onderlinge verhouding tussen
overheid en bevolking bepaald goed
maakten.

Beter....
Voor de meeste bewoners van Elten
en Hoog Elten is het er in de afge-

lopen tien jaar wel beter en zeker
niet slechter op geworden. En voor
velen is er voor wat betreft hun da-
geliiks leven niet zo veel veranderd.
Degenen, die voor de correctie in
Duitse fabrieken werkten, doen dat
veelal nog. Ze trekken iedere dag de
grens over. Anderen hebben werk
gevonden in bedrijven te Doetin-
chem, Arnhem of elders. En het
maakt niet zo veel verschil of men
in Duitse, dan wel in Nederlandse
fabrieken werkt; in Duitsland ziin de
lonen hoger, in Nederland de sociale
voorzierringen beter en de priizen
lager. Wie Duits loon heeft en in
Elten woont, profiteert toch van en-
kele Nederlandse sociale voorzienin-
gen en van de lagere prijzen. Een
groep van de bevolking, die lang
ontevreden is geweest, was die van
de boeren en tuinders, die aanvanke-
liik niet mee konden komen, doch
onder meer dank zii Nederlandse
voorlichtin g, zijn de klachten van die
zijde langzaamaan ook verminderd.

Toeristencentrum

En de Midd'enstand, wel, die heeft
het in Elten nog nimmer zo goed ge-
had als in de afgelopen tièn jaár.'Want, Elten en Hoog Elten voimen
samen een toeristencentrum, dat spe-
ciaal na de grenscorrectie een bijzon-

is hef een merkwoordig schouwspel, een wochfmeesfer
de ochtergrond von een echfe ,,Bcickerei,,, moor in Elten

dere aantrekkingskracht schiint te
hebben gekregen. Er ziin niei veel
Nederlanders meer, die nog nooit in
Elten zijn geweest en ook ván de an-
dere kant van de grens stromen de
bezoekers toe.
Het verkeer in Elten is ieder jaar
maanden achtereen van een dermate
groJe onvang, dat de Riikspolitie er
de handen vol aan heeft, onr-de druk-
te bij de grenspost Elten-Hiithung,
nog maar niet te spreken. Er zijn da-
gen, dat het, personeel van de Riiks-
politie thuiskomt met hoofdpijn, maar
nochtans met het prettige gevoel, dat
de verkeersstroom weer in goede
banen is geleid.
Op die hoogtildagen maakte de be-
volking van Elten van het al of niet
tot Duitsland behoren geen probleem,
zo heeft de landdrost eens verklaard.
Hii achtte het in dat gesprek de
vraag of men nu zo hard zou iuichen,
wanneer het gebied weer bij Duits-
land zou worden gevoegd. ,,Wan-
neer men echter de Eltenaren zolu
vragen de Nederlandse nationaliteit
aan te nemen, dan zouden de meesten
bedanken", zo zei hii. En, dr. Blaau-
boer achtte dit begri.ipeliik. De cul-
tuur van de bevolking is Duits, hun
historie is Duits en men voelt zich
Duitser. Er zouden generaties over-
heen moeteh gaan, voor de situetie
op dit punt zou zijn gewiizigd.
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Overige-ns is er van officiele zijde in
de afgelopen tien jaar zeer 

".Ëi-n.-daan aan d'e verbelering van *.uËo
aan de straatverlicht-i-nË .;; il;iri;i
van openbare gebouwen. De drink_
watervoorziening is verbeterd. de
kerk werd hersteld en er werd voor
een aanzienlijk bedrag aan credieten
verstrekt voor restau-ratie van door
de oorlog g.etroffen gebo,rwerr.--De
rogelgaten zijn verdwenen, er werden
nreuwe 

-huizen gebouwd, kortom, El_
ten heeft op enkele punten een ander
aanzien. gekregen. Het liikt minder
smoezelig. Maar het schiÍderachtiEe
bleef bewaard. Men kriigt hier n6s
altiid d'e indruk in een urrï., la"a iË
ziin en dat is wellicht wat vele loe-
risten naar Elten lokt en waar ten_
slotte de Bàckereien, Conditoreien.
de Gasthófe en de. WirtshausachtigË
restaurants, wel bij varen.

Herstel,Stiftskirche',

9p^ d. fraaie Elterberg is d'e oude
Stiftskirche, die oorspïo"t.íi;t - 

áà_
teert van het jaar 963, anderriaal in
opbouw. ïjdens de afgelopen oor_log, toen Elten negen íekèn onder
granaatvuur heeft gelegen, werd deze
kerk voor de derdl máal' .rr.r*oesl
De toren werd het eerst ,.., L.r-
steld, terwijl in de tot een ruïne hei-
schapen kerk vlierstruiken en on_
kruid welig tierden bii het alta;r;;l
kogelgaten . . . In de sacristie staat
het beeld van St. Machutus, een hei-
ligenbeeld met een romaanse vrou-
wenromp en een hoofd in barok. Vol_
gens de legende zou dit beeld tiidens
de beeldenstorm te Dordrecht ïn de
Merwede zijn geworpen en vandaar
uit, tegen de stroom op, in Neder_
Elten terecht zijn gekomen, waar het
werd gevonden. Het werd in de El_
ter-kerk geplaatst en tenslotte in de
Stiftskirche op de Elterberg ,r...E.-
zet, waarheen in de loop der eeuw:en

vele moeders met hun zieke kinderenzijn getrokken, teneinde om Si";:zing te smeken.
Het beeld van St. Machutus heeft
negen weken granaatvuur overleefd
en de legende hebben wii ons noE_
eens laten vertellen, doo? de maï,
dïe op de Elterberg prentbriefkaar_
ten verkoopt, brj dé 

'kerk 
en bii de

L)rusrtsbron, die uit het twaalfde'iaar
voor Christus moet dateren.

Trekpleister

O.o,k..$e Elterberg, nu compleet met
uitkijktoren, die een schittèrend oa_
norama biedt over het Ri.indal'en
vele plaatsen in de omsevi"n. ooË
die berg is een trekpleiste"r ge;órderr,
waar binnenkort dageliiksnele bus_
sen met luid ronkende motoren dui_
zenden toeristen tegenop zullen zeu_
len. De Nederlandei wil dar, *el eàos
het gevoel hebben in het Uuite"tànàte zijn en merkt niets biizonders.
wanneer de ober bii het ho[el op d'e
Elterb_erg hem vraagt: ,,Sie ritirr_
schen?".

Fij zat een schip zien varen over de
Rijn. Hrj _zal zeggen: ,,Kijk dat is
nou echt Duitsland". Maaihet is devraag, hoelang het merkwaardise
stukj_e_ Nederland, dat Elten heàt,
nog Nederlands zal ziin. . . . .

Aa1 {e gevel yan een gebouw van
typisch Duitse stiil aan de Bundes-
strasse, 8 bij Elten, hangt het ver-
trouwde Rijkspolitielantáarntie en
iT-dat gebouw zetelt de adjuda-nt W.
Visser-nu biina zeven jaar áchter ecn
groot bureau, sinds in juni t€58 het
politietoezicht in het gebied van Elten
door_ de Koninkliikë Marechu";;;;

ff ï.tJffi::iï:ïïïrïll"Lï,.Y:l:
!cen,-we hebben een goedie 

".tit"od-louding net de Bi00 bewoo.À 
"Ëde streek en met de autoriteiten hieÍ

en zelfs met de politie tot ver in
Duitsland", aldus-adiudant Visser.
die dit standpunt huldígt, ook al hiLj
ben hij en zijn zes mànnen van de
groep El_ten het gedurende het voor-
Jaar en de zomer razend druk. ,rBin-
nenkort_begint de grote stroom treer",
zeggen de mannen van de groep Elten
en die simpele opmerkinf heèft een
grote inhoud, die eigenliik al naar
voren komt uit de cijflrs tln aanzien
van de grenspassage.

I"^^!:t^ 
-afgeÍopen" jaar gingen er

!.0_?!.!?! personen -over te- grens,
1.326.752 personenauto's, 4S.ZgE
vrachtauto's, Z4.gf 0 autobussen en

ljj:ttn 
motorrijwielen en bromfiet-

,,In de tulpentijd stort het verkeer
zich als in een gold-rush over de
grens", zegt adjudant Visser. ,,'We

Milioenen yoertuigen en

possonten geven groep Elten

druk werk

De overdrocht opI iuni 1953 von hel politieloezichl op Ehen door de Koninklilke Morechoussee oon her Korps Rijkspolifie. Rechfs kolonelt^:^!,^!-^o_""T::_1tli,t:,geweslcornmondant te Arnhem.e,n moioot H. w. oÍfers, Íoen disrricrscommondont fe Doerinchem. Midden optvPochtergrond odiudant w' vísser en links (v.l'n'r.) wmrs. H. J. slerenborg, D. Loor, Reehuís, Heerink en Kuiperi!en yoorfs yon de Konink-
liike Morechoussee oversÍe L. de zeeuw, nu hooíd von de g.B. fe Arnhem.
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Adjudont W. Visser
. druk moor met plezier

hebben het hier.gehad, dat er een file
wagens stond van vier kilometer
lg"St.. ,en de Verkeersgroep van
Doetinchem er met soloÀotoren en
mobilofoonwagens aan te pas moest
komen, om het verkeer zelfs via
's Heerenberg, Terborg en Anholt te
leiden".
Trouwens, het is in Elten, dat voor
het verwerken van een zo grote ver-
keersstroom te nauw is, n]et alleen
druk in de tulpentiid. In het vakantie-
seizoen komen de toeristen voor El-
ten en de toeristen, die zich vanuit
Nederland in Duitsland storten en
Duitse,rs, die in omgekeerde richting
zo snel mogeliik aan zee willen ziin.

Butterstrasse

,,Vroeger", zegt adiudant Visser,
,,vroeger werd hier gesmokkeld, nu
hebben we de tiid !-ehad van het
boterhalen". De Bundesstrasse 8,
waaraan yii hier zitten, werd om.ge-
doopt in Butterstrasse 8, Er was èen
periode, dat de hoter in Duitsland zes
Mark kostte of f 5,40, en hier f 9,20
per kilogram. Verleden jaar heeft de
zuivelfabriek van Elten zelfs aan de
grote vraag naar boter en kaas niet
kunnen voldoen en er werden toen
grote partiien van elders gehaald.
Maar smokkel, nee, daar is niet veel
sprake van.

Reich in's Heim?

De bevolkin.g heeft het nu ook .goed.
Weet u, in verband met een moge-
lilke teruggave kent men hier zèifs
niet meer de oude leuze ,,Heim in's
B.igb", maar ook het .grapje ,,Reich
ins Heim" en dat zegt wel ièts. Doch,
de meeste Eltenaren zouden wanneer
h_en ernaar gevraagd werd zeggen:
,,I ,zat ons Duitsers blijven, maai-Íaat
ook verder alles maai zoals het is",
zegt de adjudant Visser, die ook van
oordeel blijkt, dat een eventuele
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volksstemming over teruggave of niet,
de gemoederen wellicht onnodi.g zou
verhitten en dat een onafwendbaar
aan de stemming gekoppelde propa-
ganda-actie wellicht de hartstochten
zeer hoog zou doen oplaaien.

Met plezier

Als Elten teruggegeven wordt, zullen
wii vertrekken, maar we werken hier
met veel plezier, zelfs als het hele
Ruhrgebied passeert om naar zee te
gaan en zelfs als in de zomer de hele
wereld geen andere grenspost dan
Elten schijnt te kennen en er dus de
nodige drukte met de verkeersrege-
ling alle hens aan dek roept. De cri-
minaliteit is hier zeer laag, maar on-
danks alle toezicht het ongevallen-
cijfer, met overigens vooial blik-
schade, hoog.
In 1959 hadden we meer dan zeven-
tig aanriidingen", aldus de adiudant
van de groep Elten, die op ziin voor-
uitgeschoven post vele goede contac-
ten in Elten en tot ver in het Ruhrge-
bied een prettige samenwerking heéft
met collega's over de grens, wanneer
dat zo uitkomt.
Overigens: afgezien van de mogeliike
teruggave van Elten, wanneer in de
naaste toekomst de autoweg Arn-
hem-Emmerich klaar komt, dan zal
de verkeersintensiteit in Elten waar-
schijnliik belangriik teruglopen en
dan zal, evenals bij teruggave van
Elten ook de belangstelling van Ne-
derlandse dagjesmensen voor Elten
aanzienlijk dalen.
Tot zolang hebben de mannen van
de groep Elten in dit merkwaardi.ge
stukje Nederland nog druk werk.
Over enkele weken zal de verkeers-
moloch zich voor de zoveelste maal
door Elten beginnen te wringen . . . .

vervolg von pogino 13

P. B. O.
Nederlandse Wegaerbrutkers-
bond. Hebt u problemen inzake
uu) hengel,acte, zoek dan con-
tact met de K.N.V.B., d,e Ko-
ninklijke N ederlqndse Visseríj_
bond.
Het is gewoonte orn zo rond, d,ejaarutr,sseling euen te d,enlcen
aan goede bekenden. Hertnnert
u zich ons aller ALua? Nou, die
maakt carríère hoor. Híj ií nu
mi,duoor pan het BrazíLíaanse
elftal. En tot slot, uers ur,t d,e
eïarnendnttt:oorden uan de ad,-
spírant-adsptranten, nog enkel,e
bemoedígende aantekeníngen
betrelfende de natíonale etu ín-
ternatíonal,e polítr,eke toestand,.
Dat gaat lno,ar best, ontd,ekten
u€, uooral in organisator?,sch
opzicht. We zijn desti,jd,s begon-
nen rnet één NAVO, d,e Nóord
Hollandísche V erenígt Organí_
satie_ (da's een rnond uollj, ennu hebben u)e aL een reeks
filíal,en; namelíjk d,e N ederland,-
s_e Algemene Veiling Ouereen-
komst, de Natíonite Atoom_
ured_e_, de Nederland,se Algeme-ne Verenigíng Ddn Ongènuà_
den-(ueg rnet de uerzíí\"íng!)
en de Nederl,andse Autobusuór'_
uoer Ondernemíng, uJaar ik
be.slist nog eens riee op staputl en díe dus ook weàr pei_
spectíeven aoor 1960 bied,t.
Een dlng uerontrust mi,j: uroe-ger spraken u)e uan K.S.G. ols
7íjnde het Konínktijk Seisrn,o-
Iogisch Genootschap, rnaar d"e
candiduten uoor ons Korps heb_
ben alsmaar gesproken óuer d,e
Konínklijke Staten-Generaal, enin hetzel,tde uerband, ouer hetKonínklijk Schuttersgttd,e endat is uel uat uree,ïnd,. Daar
usil ik het toch eens oaer heb-
ben met de K.R.O. (d,e Katho-
Líeke Kerk onder d,e paus), d,e
N.C.R.Y. (de Christelijke Kerk
onder dominé) en d,e- V.A.R.A.
( de Sosíale Demecraten).
Maar toch urienden, d,ank ztj al,
deze etarnenantutoord,en gáan
us_e moedig het nieuuse jaar ín.
Want, uat kan ons gebeuren.
zolang het A.N.P., de Neder-
Landse Paduíndersbond, nog aL-tíjd ,,het níeuutsbericht óoor-
speld", zol,ang de uitgífte uan
onze tnunten en bankbíLjetten
urordt aerzorgd door de Ned,er_
Landse Muntslagerxjen, ond,er
leidíng uan Maaitei Toond,er.
Ach ja, uat zou Heer OLLie B.
p_9mmel, tegentnoord,ig d.oen.
\ij hoorden nlr dat ili íets met
de Toto te maken heeft. Maarals 'íe daarouer met mij usít
praten, hang tk u:eer het beken_
de bordje met de letters N.B.
aan d,e deur: Niet bellen

MOMUS

WochÍmeesÍer H. W. ter Horsl
. schrijfrnochines in Elten tikken

precies zools overo I
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Zeeuwse wachtmeester weigerde geld
en moest toen yoor zijn leven yechten

door ,odiudont C. den OÍter

Enkele weken geleden, stond de wmr.
le kl. A. Wolf, bij de brug die in zijn
standplaats Oost- en West-Souburs
over het kanaal door Walcheren ligt".
Uit een café in de nabijheid kwamen
twee mannen. Ze stapten op hun fiet-
sen en wilden de brug oprijden, maaÍ
omdat een van hen, - een bekende
van de wachtmeesfsl 

-, geen licht
op zlg fiets had, liet hij hem afstap-
pen. Vloekend begon de man aan zin
lamp te morrelen. Tegelijkertijd stei-
de de wachtmeester vast, wat hij al
had vermoed: de man was dbor
drankgebruik onbekwaam om te fiet-
sen. Hij gelastte hem mee te gaan
naar het groepsbureau. De man on-
ierbrak zijn vloekenvloed en gooide
het over een andere boeg. ,rAls"je me
niet- bekeurt, krijg je vijf en twintig
gulden van me".
Toen hii merkte dat de rijkspolitie-
man in het .geheel niet rea.geerde op
zi.in voorstel, kwam hii drei.qend
op hem af en .gaf hcm met vloeken en
tieren te verstaan, dat hij hem over
de brugleuning zou gooien. Zl;in
vriend probeerde hem te sussen èrt
wilde hem meenemen naar Middel-
bur.g. De wachtmeester handhaafde
echter zijn bcvel: ,,Mee naar het bu-
re au !"

9edachtig aan hun verbliif in ,,DeVriendschap" wilde de vriend 'wei
helpen om dit plan te dwarsbomen.
Onverhoeds kwam ook hii op de
wachtmeester af met de bedrei.qing
hem in het kanaal te zullen *.rk.rr.
Voordat. de riikspolitieman kans
ff.clg zrln wapen te gebruiken, was
hii in een gevecht gewikkeld met bei-
de manncn. Hij kr.ccg een regen van
s-lagen te incasser-en en werd tegen
de brugleuning gedrukt. Toen wércl

Februari 1960

Deze loto geell een goed beeld von de gong von zoken bii een vechfportíi met ols inzet
een bilieÍ von viiíenlwintig gulden, de eer von het Korps Riikspolitie en het leven von de

wochlmeesÍer le kl . A. Wotf
(foto's: Techn. Recherche,s-Grovenhoge).

hct voor hem met recht een gevecht
voor zijn leven.
Op een gegeven ogenblik lag hij reeds
achterover, half over de brugleuning,
vier meter boven het diepe kanaal en
er mankeerde maar weini.g aan of hil
werd er over heen gegooid.
Intussen waren enkele burgers te
hulp .qekomen clie er in slaagden hem
te ontzetten. Toen de aanvallers
moesten loslaten na een worstelin.g
van l0 minuten was de wachtmeester
Wolf zo vermoeid. dat hii zijn plan-
nen tot aanhouclin.q moest opgeven.
De beide vechtersbazen hadden het
intussen bgler gevonden om snel weg
te fietsen. Ze konden echter na enkelé
uren_ in hun woning worden gearres-
teerd.
De wachtmeester Wotf kwam met
enkele lichte verwondingen en een
gescheurde jaskraag uii de strijd.
Zrjn. onversaagde houding en íii"
krachtig verweeÍ vormen weer een
ep!!o-de, die het gehele Korps Rijks-
politie tot eer strekt.

(
)
\

(

(
(
(
(
(
(
(

(

(
(
(

DAN VECHT 
'K 

ME
I.'EYER DOOD

,,Don vecht ik me liever dood,,.
Dit zei een Zeeuwse wmr. I e kl.
enige tiid geleden, toen zijn groeps-
commondont tijdens een theorieles
sprok over het feit, dot de politie-
mon soms in de verleiding kon ko-
men om niet op te treden, wonneer
hem verleideliike oonbiedingen
worden gedoon, of wonneer dit op-
treden zijn leven in gevoor kon
brengen. De ondere riikspolitie-
monnen, die deze les biiwoonden,
glimlochten, wont stond de wocht-
meester, die dit zo fel zei, niet be-
kend ols de kleinste politiemon in
heel Zeelond?
Dit voorvol zol nog long in herin-
nering bliiven, wont kort doorno
bleek deze wmr. le kl. niet slechts
een mon von woorden te ziin. Hii
kreeg geld oongeboden, weigerde,
werd oongevollen en vocht voor
ziin leven en doormee tegelijk ..
voor de eer von het gehele Korps.
Die mon is de wmr ]e kl. met de
toeposseliike noom: Wolf, A. Wolf
te Oost- en West-Souburg!

(

s

(

-afir*
Wolf op de brug, woor hij bijno ziin leven eindigde
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Op I jlquari 1950 werd de ,,Inter-
national Police Association" een feit
en werd de eerste Britse afdelinE oo-
g.ericht. Troop schreef destijds"ovlr
ziin streven in het in binnen-- en bui-
tenland bekende Engelse politieblad
,,Police Review" en-ontving daarop
vele bijvalsbetuigingen. Contacten
met collega's in gehèel Europa wer-

Deze, door de Homburger Aero-Lloyd gemookÍe luchtfoto geeÍÍ een goede indru k von hetI'P'A. kompeercentrum Eerghousen om Bergbod Wíirden, in de nobiiheid von Wuppertol,
mel hel enige ,,wormwoterzwembod" in hel Bergische lond. Ook dil ioor wordt dototr weer
een komp ingerichl. Andere vokonfiernogelíikheden ziin er o.m. door de A]mhí)tte, in Allgou,
wc,orover de l.P.A. de beschikking Íreeft gekregen. Deze hut tigt op 1000 meter hoágte

bij ObersfouÍen en de verblilfskosten ziin zeer gering.

20
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POLTCE ASSOCTATTON bii
lO-iarig besfo dn inderdcrcrd

,rlnlernofÍo nclltt
GroeÍend confocf oyer de grenzen heen

von grofe befekenÍs
door wmr. le kl. TH. A. LEENDERS

De International Police Association (I. p.A.) werd tien jaar
geleden gesticht als gevolg yan een reeds jaren gevoelde behoefte
aan een organisatie, die door het leggen yan vriendschapsban-
den zou kunnen meehelpen tot een internationale bindiig van
ambtenaren van één grote dienst: de politie.
Het idee voor een dergelijke organisatie was niet nieuw, want
reeds in lgl2 trachtte de heer Tison van de parijse politie een
internationale politievereniging op te richten. De-weieldoorlog
van 1914-1918 verhinderde echter deze pogrng. Na de tweede
wereldoorlog werden overal in de werele ; op elk gebied in-
ternationale contacten noodzakeliik geacht en aan eÀ Engelse
politieman, Arthur Troop, komt de eer toe de grondslag ge-legd
te hebben voor het stichten van een internationale poiiti."i-
eniging, die tot doel heeft internationale vriendschipsbanden
tussen de politiemannen en -vrouwen oyer de gehele iereld te
leggen.

den gezocht en gelegd. Dit alles is
inmiddels uitgegroeid tot hechte
vriendschapsbanden, verspreid over
sehee! Europa, ja over d; hele ;;_
reld. De vele individuele en officiele
bezoeken van politiemensen 

"it 
É"-_

pu ?1" elkaar zijn daar een spre_
Kencl bewus van.
Een officieel bezoek van een aantal
Engelse I.P.A.-leden in reptè-È..
1952 aan 's-Gravenhage was voor
een aantal Nederlandse politieambte-
naren aanleiding om te trachten ook
in Nederland een afdeling van de
I.P.A. op te richten. Na veli voorbe-
reidende werkzaamheden kon in
januari 1953 de oprichtingsvergade-
ring worden gehouden. De Nider-
landse Afdeling der Lp.A. heeft dus
inmiddels het eerste lustrum gevierd
en is nog steeds groeiende. Dé afde-
ling heeft leden door het hele land
en vrijwel bij alle korpsen.

Doel en streven

Het doel en streven van de I.P.A. is
onder meer het verenigen door dienst-
en vriendschapsbandèn van alle le-
d'en en gepensioneerde leden van de
politie, ongeacht hun rang, geslacht,
ras,_kleur, taal of godsdiás[.
De I.P.A. brengt kóntakten tot stand
tussen leden van de politie in alle
landen door korrespondentie, het
doorbrengen van vakàntie's bij'leden
in het buitenland en op anderè wijze
en wil een betere verstandhoudíng

T. P. A.
Hef is een verheugend teken, won-
neer er beho/ve het gebruikeliike
diplomolieke verkeer, ook op on-
dere wiize internotionole conÍocÍen
in de wereld groeien, Voor wof be-
treft de politie speelf de lntern,o-
tionol Po/ice Ássociotion op dit
punl in loenemende mote een rol
yon belekenis. Reeds enkele molen
kregen wii Íeiten hieromlrenl op
toÍel, onder meer over bezoeken
oon Duifs/ond en Selgië, woortoe
hel conÍocf vr1o de l.P.A. in het oÍ-
gelopen ioor heeft ge/eid. lnterno-
fionool conÍocf beÍekenÍ: beÍer on-
derling begrip en doordoor moge-
lijk een bijdroge fof een belere
versÍondhouding onder de volken
en voorls ook een verruiming von
de blik von hen, die bíj dit con-
ÍocÍ beÍrokken worden. DiÍ olles is
de reden, woarom wii hierbii een
orlikel publíceren von de secreforis
von hel districl Niimegen, de wmr.
le kl. Th. A leenders, over onÍ-
sÍoon, doel en sf reyen von de l.p.A.,
woorvon hef o/gemeen secreÍorioof
voor de Nederlondse oÍdeling ge-
vesÍigd is oon de Melis Sfoke/oon
8ló Íe 's-Grovenhoge.
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tussen politie en publiek door soci-
ale-, culturele en andere werkzaam-
heden bevorderen, evenals een nog
betere verstandhouding en een hech-
tere samenwerking tussen alle poli-
tiekorpsen in de wereld.
Het uitgeven van een tijdschrift en
andere literatuur, behoort eveneens
tot de activiteiten. Het is de bedoe-
ling dat in ieder land een I.P.A.-af-
deling bestaat. De I.P.A. voert als
devies: ,,Servo per Amikeco" het-
geen betekent ,rDienst door Vriend-
schap".
De organisatie is ingeschreven bij de
UNESCO te Pariis en heeft een In-
ternationaal Uitvoerende Raad, be-
staande uit de heren: A. Roches, Di-
recteur Generaal van de Stedeliike
Politie te Pariis als President. Vice-
presidenten zijn: Dr. Ju.. Th.
Mommsen, Kriminaloberrath - Hoofd
Kriminele politie te Dortmund en A.
Qrygy.tt, Commissaris van politie-
Officier van het O.M. bii de politie-
rechtbank te Antwerpen; Secretaris-
generaal: A. Troop, Sergeant of Po-
lice te Stamford, Engeland en pen-
ningmeester: M. Logean, Sous-briga-
dier van de politie te Genève.
In deze organisatie met een derge-
lijke veelomvattende doelstelling to-
nen de politieambtenaren bovendien,
dat zij ook internationaal vriend-
schappelijk kunnen samenwerken en
-leven, ongeacht het verschil in taal,
nationaliteit, rang, stand of gods-
dienst. Het uitgroeien van de I.P.A.
heeft dit bewezen.

In de kleine gemeente Klaaswaal,
niddenin de Hoekse Waard staat
sinds kort een verkeersschool, waar-
in een verkeerstafel is opgesteld, die
tot de fraaiste en modernste in ons
land moet worden gerekend. Een en
ander is een monument van een-
drachtigc samenwerking van bevol-
king, Yeilig Verkeer, enkele indu-
striëlen en de leden van de groep
Klaaswaal van het Korps Rijkspolitie.

Een ve rkeersschool in het kleine
Klaaswaal, lijkt in eerste aanleg een
zekere luxe, maar regeren is voàruit-
z_ien, ook in de gemeente Klaaswaal,
die in de toekomst volgens de huidiEe
plannen zal worden dóorsneden doËr
de grote verkeersweg Rotterdam-
Middelburg en Rotterdam-Antwer-
pen.
Aangezien de uitvoering van de Del-
tawerken ook in andere zin gevol.gen
voor de Hoekse Waard zal hebben
en omdat - afgezien van dit alles -het iuist voor de plattelandsbevol-
king noodzakelilk is vertrouwd te

raken met en in het moderne verkeer,
in en buiten hun directe omsevinE.
heeft de school te Klaaswuui'onn.-
twijfeld een belangriike functie.

Geschiedenis

Het mag zo zi.jn, dat de verkeers-
school in Klaaswaal pas kort geleden
is geopend, maar niettemin héeft dit
instituut al een geschiedenis. Die be-
gon omstreeks viif jaar geleden, toen
de postcommandant der Rijkspolitie,
de owmr. W. Dral, nu behorená tot d.
groep Marum, het initiatief nam tot
het bouwen van een verkeerstafel.

I-n samenwerking met enkele lieden,
die beschikken over technisch ver-
nuft, werd een tafel ontworpen, die
er niet alleen zijn mocht, maar er ook
kwam. Door de owmr. Dral en de
wmr. le kl. T. J. Brouwer, die nog
tot de groep Klaaswaal behoort, werl
den vele lessen gegeven, waarbij me-
nigeen zich het hoofd brak op alle
mogeliike verkeerssituaties, die de

ï:i*:mr"fel 
bleek te kunnen ople-

Ii
r:i::iti:,i r!!

#'*#
Ë

De wochÍmeesfer le kl. T. J. Brouwer legÍ de dísfricÍsodjudont H. C. V/oskomp
uit DordrechÍ een vroogstuk voor . . .

:i*
*'t*Een von de vele bewiizen von vio

de l.P.A gegroeide goede
internolionole bonden.

2l

Riikrpnliti"-instrukteurs in nroderne

verkeersschool te Kloaswaal
door odiudont W. Schipper

Monumenf vg,n sGrmenwerking in centrum

vrrn Ín befekenís toenemende Hoeks e wasrd

Februari 1960
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,,Service through Friendship"

With Verg Best Wishes
Íor a Happg Chrístmas

and a
Successful Neu: Year

Írom

Alfred. E. Loked
Devon County Police

England
Thanks for your help for

my holiday
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Verkeerscompetitie yoor reseryisten
Problemen

Daarmee zou de historie van de ver_
keersschool al zijn .geschreven, *oi"
het nict. dat het schoollokaal, waar_
in de verkeerstafel 

- met 
"".r'opp"r_vlakte van biina zestien vierkante

meter was onder.gebracht, niet
langer kon worden gemist. ne tafèi
mocst woldcn af.gebroken, werd oo_
g.eslagen in een boerderij en scheèn
zijn ondergang tegemoet te gaan.
Het bestuur van de afdelin.q Veilig
Verkeer zocht naar een -o.qëtilklr.i.ide verkeerstafel opnieuw 

'onáer 
te

bren.qen. Maar de financiën waren
steeds weer een beletsel voor een be-
vredi.gend resultaat. In de periode dat
de verkeerstalel niet gebruikt kon
worden. gin.gen over.i.qens de ver-
keerslessen normaal, zij- het dan met
behulp van eenvoudig;er middelen,
door.
In deze periode werd door het be-
stuur van de afdeling alles in het
werk gesteld om de prachtige ver-
keerstafel een blijvend ondeikomen
te verschaffen. In de herfst van 1959
kwam er een kentering ten goede.
Caltex Nederland steldà een bëlang-
riik bedrag beschikbaar voor de aan-
koop van een houten .gebouw, dat
kon worden aan.gekochi, nadat een
collecte in de gemeente ook no.q
Í 1250.- had opgeleverd.
Met medewerking van velen werd clit
een fraaie verkeersschool. waarin de
verkecrsta[el in herboren schoon-
heid prijkt, aan.qepast aan de juiste
wiizigingen in de verkeerswetgéving.

Nieuwe bloei

Andermaal zijn ook lieden met tech-
nische scholing aan de slag geweest,
met als resultaat dat de gehèle tafel
is .verlicht. dat spoortreinen rijden.
knipperbollen aan en uit flikkeren,
kortom. dat in de verkeersschooi

M:

door res.-odi. F. DE iAGER

Straks een winnaar voor gehete land ?

r

sprake is van een volledig en frequent
vcrlteer, zoals Klaaswaal zelf dat
wellicht in de toekomst zal kennen.
Een industrie ter plaatse, schonk in
samenwerking met de Shell-Neder-
land zes unif ormen voor verkeers-
br-igadiers, die de uitrusting van de
school completeren.

Rijkspolitieambtenaren fungeren in
deze school als instructeurs, opdat
kleuter en grijsaard van Klaaswaal
zich in toenemende mate veilig langs
's Heren wegen kunnen bewegen.

In clcze clagen is hct on{reveel-zovet,
dat een c,rnrnrissie. rr'aarin zorvel hct
beroepsl>crsonccl als rcserr.isten vel.-
tegenrvoorcligrl zijn. \'ragen vast-
stellen. aan rlc hanrl rvaarr.an de re-
selvisten van <le groepen. die aan de
competitie clcclnemen. aan de tand
sevoeld rlorrlen aangaande hun ver-
worven kennis. Daarbij is gesteld,
dat tenminste 75(,'o van de groepen
moet dee lne rnen. De gloeperrmet het
hoogste aantal punten zullen weer
onderling prestatic leveren, zodat
tenslotte per district een winnende
sroep naal' voren k<_rmt. Allerwege
is het plan voor deze verke.rr.oÀ-
petitic met instemming ontvangen
en menige groep probeert er het
beste van te maken.
Een verheugend verschijnsel is, dat
op de oefenavonden nu niet slechts
de trouwe bezoekers te vinden zijn,
maar ook vele anderen. Er zin
groepen, waarbij de belangstelling
voor deze avonclen toenam van nog
geen l0 olo tot omstreeks 60 o[,
van het totale aantal reservisten.
Gesteld kan worden. dat de deel-
name als een soort erezaak voor de
bctref f ende grr-lep rvordt gezien.
Ook vele instructt-.urs beschóuwen
het zo. Daarnaast is gebleken, dat
instructie over' (drogel wetten niet
bepaald animcrenrl u'erkt, dat ove-
rigens de vogelrlet en de jachtwet
meer de belangstelling hebben dan
instructie over diens[voorschriften,
maar dat de \\'egenverkeerswet en
het Wegenverkeerireglement wel de
grote interesse hebben. Zo heeft de
Verkeerscompetitie niet alleen ge-
leid tot een grotcr bezoek aar'r 11"
oefenavonden. hctgecn in eerste aan-
le.g winst is. maar op lange tcrmijn
zal hieruit tevens votirtvloeien. dàt
de candidaten voor clc examens ge-
oefend e'n buitenserr',,,rn geoef ád
man, de Weeenverkeersrret en \Ve-
genverkeersreglement geen al te
grote problenren opleveren.

fntussen vernamen wij uit diverse
delen van het land de wens dat deze
competitie niet zal eindigen bij een
winnaar per district, doch dat de
competitie zal worden voortgezet
tot de ressorts en zelfs tenslotte zal
leiden tot een competitie met een
winnende groep voor het gehele
land.

leidde tot groter activiteit

Sinds enige tijd is in alle districten
van het-Korps Rijkspolitie sprake van
een verhoogde activiteit van de Re-
serve Rijkspolitie als gevolg van de
verkeerscompetitie, na een [roef van
een van de districtscommàndanten,
uitgeschreven door de Algemeen
Inspecteur en bedoeld voor álle re-
servisten in Nederland.
Voor deze competitie, die meerdere
binding en verhoging van de acti-
viteit der reservisten beoogt, had
moeilijk een meer actueel onderwerp
gekozen kunnen worden. Reeds we^-
kenlang geven de instructeurs van
vrijwel alle groepen theorie over de
We-genverkeerswèt en het Wegen-
verkeersreglement.

lnsÍrucÍie von de verkeersbrigodiers te Klooswoo/.
(FoÍo's fechn. Recherche,s-Grovenhoge)
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op het plattelsnd

BR'EF YAN
WACHTMEESTERSE

,,Het wos notuurliik wel even een
vreemde, moor toch een oongenome
gewoorwording, dol getrocht wordt
hel ons in dit blod noor de zin te
moken.
lk beseí echter, dot het nu eigenliik
de hoogsÍe tijd is om niet longer
in een luie stoel deze goede zorgen
te woorderen.
Hel is noluu rliik voor ons vrouwen
nieuw, dot wij er ook in beÍrokken
worden; over het olgemeen wordt
von ons verwocht, dot wii onze neus
niet in de zoken von onze echtge-
noof sleken. lk ben don ook goorne
bereid miin medewerking te verle-
nen eon onze rubriek, die von de
vrouw".

Aldus luidt de onÍboezeming von
de echÍgenote von een wochlmees-
ter, ergens - op heÍ Nederlondse
plottelond, - die de do,od bij het
woord heefÍ gevoegd en direct noor
de pen heeÍt gegrepen om bijg,oond
ortikel te schrilven, woorin zii het
Riikspolitiegezin op het plotteland,
een onderwerp, dot haor en vele
ondere vrouwen wel het meesÍ no
o,on heÍ hort ligt, onder de /oupe
neemf .

oí ie dochÍer plukt sneeuwklokies in
eigen tuin

*,
)
)
)

)
)
\

rn)
)re\

of ie ziet zoonliel met een schepnet
longs de s/ooÍkonÍ goon

Het publiek weet meestal niet hoe-
veel moeite het. de vrouu' van die
keurige politieambtenaar kost om de
eindjes aan elkaar te knopen. Daar
praten we ook niet over, om het pres-
tige van onze man niet te scháden,
rnaaÍ zo onder elkaar hoeven we daar
geen doekjes- om te winden. Het ligt
er niet aan, dat we niet rond kunná
\gmen, want dat gaat precies; maar
dàt is het hem nu juisi! Dat het zo
precies kan, dat er nooit gelegenheid
is om wat reserve te vorÀen, dat we
geen tegenslagen op kunnen vangen;
dàt maakt het leven van de polltie-
ambtenaar zo benauwd.
De _verplaatsingen zorgen er - on-
danks de minder prettige kanten en
d'ie weer in het financiële vlak lig-
gen voor, dat wil niet altijd aan
het zelfde plekje vástgeroest zitten.
Wij leren steeds weer- nieuwe men-
sen kennen; je kunt nog eens op-
lig"'" beginnen en ie leefi zó eigen-
lilk veel intenser, dan menigeenldie
ziin-hele leven in hetzelfde kringetje
bliift.

Verandering

Zelf hebben we in het afgelopen
iaar zo'n veranderin.g meegemaakt
en wel een heel grote, nameliik van-
uit het centrum des lands náar het
plattelarrd. W.g uit het mensenge-
woel, het drukke verkeer en niet te
verge,ten van de straaljagers, naar
een_plaats, waar je de sfeeÀog voor-
oorlogs zou kunnen noemen.
Dat het een hele overgang zou ziin,
wisten wij natuurlijk zell ook wel,

maar in de ogen van vriend'en en col_
l-e_ga's was het een soort emigratie.
Natuurlijk heeft elke medai"lle twee
zijden. We zitten nu midden in de
natuul en zijn daar ook helemaal op
aangewezen. Het kunnen genieten
van d'e natuur is dus een eerste ver-
eiste om ie op het platteland geluk-
krg te kunnen voelen. Dit moet im-
mers .gesteld worden tegenover de
mogelijkheid om gezellig te kunnen
winkelen of een bioscoop te bezoe-
ken, waar men op het platteland niet
zo .gemakkelijk toe komt.

Bureau aan huis

Een belangrijk verschil ligt ook in
het werk van de politieambtenaar op
het platteland; de vrouw wordt er
nauwer bii betrokken, zij moet nu de
mensen aan de telefoon en aan de
deur te woord staan in verband met
politieaangele.qenheden en het bu-
reau is vaak aan huis. Dat laatste is
niet direct iets om de gezelligheid te
verho.qen, maar het helpt welhee om
je meteen in de gemeenschap opge-
nomen te voelen.

24

Een politiegezin (uit de stad)

Het politiegezin is wellicht niet zo,n
geweldig spannend onderwerp, maar
toch is het misschien wel eens goed
daar een babbeltie over te -ik.rr.Want, de omstandigheden waaron-
der de man thuis leeft hebben srote
invloed op zijn werklust. En oJk al
behoren onze mannen meestal niet
tot de hoog geplaatsten, we kunnen
het ook zo bekijken , dat zij de onmis-
bare fundamenten vormdn van het
geheel.
Nu zijn wij aan het begin van de
maand wat optimistischei over deze
omstandigheden dan aan het einde
daarvan en dat is nu juist de kwaal,
die onze positie verre van ideaal doei
zijn. Er wordt van ons verwacht, dat
we op financiëel gebied onkreuk-
baar ziin', we hebbà onze naam als
keurig gezin hoog te houden, maar
vraag, niet hoeveel beleid dat kost
met het ons toebedeelde salaris.

Benauwd

Yoor Moeder
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Voor de kinderen is buiten wonen
een genot! Ze kunnen naar hartelust
zwemmen, vissen, ravotten en er die_
ren op na houden zonder in conflict
te komen met de buren of met ;á;.;
kinderen; ze hebben a. r"i-tiibui
geeft zowel voor de ouders als 

"oáide kinderen heel wat minder sDan-
ningen. Kunt U zich indenken ^dat.

als je een tijdlang in een flatgebouw
gewoond hebt, en ie ziet zoonlief oo
blote voeten door-de wei achter z'r,
geit aa-nho-llen-, of met een schepnet
langs de slootkant gaan, of je doch-
ter sneeuwklokjes plukken in eigen
tuin, dat_ je dan een echte ,,gelu'i<s-
kriebel" kan kriigen?

Nadelen

Natuurlijk zijn er ook nad'elen ver-
bonden aan het wonen op het platte-
land. Die schijnen trouwens beier be-
kend te zijn, dan de voordelen, want
ze werden tot in d'en treure voor ons
opgesomd vóór ons vertrek.
Gebrek aan comfort, ja zeker, maar
dat vloeit bepaalt niet voort uit de
huizen. Vele rijkspolitieambtenaren
wonen in nieuwbouw-woningen, dus
van alle gemakken voorzien.-Het viel
ons ook op, dat het vaak van die
leuke woningen waren, waarop het
riikspolitiebordje prijkte.
Wat wel als eeri bez,ríaar aangevoeld

wordt, zijn de hogere vervoerskosten
en het gebrek aan concurrentie. Voor
kleding, schoenen en boeken is men
aangewezen op grotere plaatsen en
ook de verder lerende kinderen kun-
nen terplaatse niet terecht, wat weer
reiskosten met zich meebrengt. Ter-
wijl het leven op het plattelánd dus
voor ons duurder is, verkeren we in
de zotte situatie, dat het salaris ach-
teruit is gegaan omdat wij in een la-
ge:re standplaatsklasse tèrecht zijn
gekomen.

Dat zijn zo ongeveer de voornaamste
nadelen van het leven van eep poli-
tiegezin op het platteland, dai abso-
l_uut grote aantrekkeliikheden heeft.
Eigenliik is het niet mogelijk stad'-en
platteland tegen elkaar-af "te 

weeen.
lmmers, wat de één als voordeel ziet-
zal de ander heel anders bekiiken.
Maar wellicht heeft deze or..Ë.i*
zing van een politievrouw er toch
toe_ biiged'ragen, de pessimisten een
andere-kiik te geven op het leven van
een politi-egezin in zo'n ,,gdt,, op het
platteland.

Een,,wachtmeesterse',.

en Kind

9u óneeuwblokieo en

crocuuóen bloeien toch weer

't Gebeurde een paar weken geleden.
In het grasperk voor een groot huis
stonden een sneeuwklokje en een
crocus dicht bij elkaar. Het leek er
nog niet op, dat het al bijna voor_
jaar was, en een koude wind woei om
de hoeken van het huis. Maar toch
waren er aan het sneeuwklokje en de
crocus al mooie bloempjes en hieraan

i::. 
,. zien, dat de lente in aantocht

- Crocus -, zei het sneeuwklokje
zachtjes, - zouden de mensen wel
zien, dat het gauw lente wordt, dat
alle bomen weer groen word'en en
alle planten weer knoppen kriigen?
Ik geloof, dat niemand het ziet. Ieder-
een holt ons voorbij -
- Ik weet het eigenliik niet, sneeuw_
klokje, - antwoordde de crocus een
beetje somber. Weet je, als alle men-
sen nu eens een ogenblikje stil bleven
staan, om naar de groenend'e bomen
en de kleurige bloemen te kijken en
iets probeerden te voelen van het
wonder van het voorjaar, dan zouden
we misschien geen ruzies van grote

mensen meer zien, en geen kinderen
meer zien vechten. Maar d,e men_
sen hebben het altijd zo druk'Waarom 

staan we hier eigenlijk te
bloeien? We kunnen netzogoed de
boodschap van het voorjaar rri.t ,r.r_
tellen -Maar juist, toen de crocus uitgespro_
ken was, kwam er een moede, voárbij
met een jongen en een meisje.

- Ktjk, jongens, 
- zei d'e moeder,

- nu begint gauw de lente. Zien jul_
lie daar die twee bloempjes? bie
kondigen de lente aan - En de moe-
der wees naar het sneeuwklokje en
de crocus.
De bloempjes bogen de kopjes naar
elkaar toe.

- We hebben ons toch een beetje
vergist, crocus, - zei het sneeuw-
klokje zacht. - Laten we toch maar
doen net als ieder voorjaar: bloeien,
misschien worden de mensen daar
vroliiker van -En zo komt het dat d'e sneeuwklok-
jes en de crocussen ook dit jaar weer
in bloei staan en de mensen vertellen
dat het weer voorjaar wordt. . . . .

zo komt hel, dot de sneeuwklokies en de crocussen ook dir iaor weer bloeien

25
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Wmr. ]e kl. Adiudonf
M. . Botenburg, B. Grbeneweg,
Giessenburg Morkelo -''18-12-'59 

18_12-'s9
'ress. 's-Grovenhoge ress. Arnhem

OVERLEDEN PERSONEEL

Wmr. le kl. Owmr.
G. J. v^on Tongeren, H. J. Heer,

Ommen Geesteren'
5-l I-'59 2ó-11-'59

ress. Arnhem ress. Arnhem

rijkspolitie.org Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 6.

PERSON ALIA
Verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM
P. I{op, wmr. 1e kI., van Bennebroe}<
naar Halfweg, 15-12-'59; P. I(op, wmr.,
van Bennebroek naar Haarlemmer-
liede, 15-12-'59;
Per 1-1-'60: D. Versluis, owmr., van
Amsterdam naar Groningen (ressort
Groningen); J. F. lloekstra, adj., van
Utrecht naar Amsterdam; G. A. Ver-
baan, adj,, van Castricum naar Eind-
hoven (ressort's-Hertogenbosch);
G. I{uhlman, wmr. le kl., van Nigte-
vecht naar Lopik.
R,ESSOR,T ,S-GRA\/ENHAGE

P. I(orsen, owmr., van De Zilk naar
Hillegom, L-12-'59; J. v. d. IIave, van
Boskoop naar Leimulden, I-12-'59i
N. G. v. d. Poel, owmr., van Leimui-
den naar Reeuwijk, L-I2-'591 J. F. Wage,
wmr. le kl., van Eede naar Oostburg,
15-12-59; H. L. Warrens, wmr,, van
Hoofdplaat naar Eede, 15-12-'59;
M. IÍ. Botbijl, wmr,, van Wateringen
naar's-Gravenzande, 28-12-'59;
J. Schurink, wmr. le kl., van Leider-
dorp naar I{ouderkerk, 29-12-1959;
S. W. de lleer, adj., van Middelharnis
naar Valburg (ressort Arnhem), 1-1-'60.

RESSOR,T ARNHEM
A. Rens, wmr. le kl., van Ermelo naar
Hattem, 2-L2-'59; H. Mulder, wmr. 1e
kl., van Vollenhove naar Nagele, 15-
12-59; W. J. Bouwman, wmr,, van Tuk
naar tlrk, L5-L2-'59; }I. J. Hesselink,
wmr. le kl., van Nunspeet naar'Warns-
veld, 15-12-'59; J. Kamphuis, wmr., van
Urk naar Tuk, 15-12-'59; J. Otten, wmr.,
van Brummen naar Nunspeet, 16-12-
'59; B. A. de }Iaan, wmr. le kl., van
Zutphen (parket) naar Twello, 22-L2-
'59; H. de l(ler, wmr. le kl., van Twello
naar Zutphen (parket), 28-L2-59.

Februari 1960

RESSORT ARNHEM
D. van Dorp, adsp., Malden; J. Haar-
man, adsp., Lobith-Tolkamer;

R,ESSORT's-HERTOGENBOSCH
J de Waal, wmr. 1e kl., van Cadier enI(eer naar Oirsbeek, l-12-'b9; J. L. W.
Saes, owmr., van posterholt'naar Me-lick en Herkenbosch, l-12-'S9; A. van
Meer, .wmr. le kl., van Fijnaart naarMoerdijk, Z-t2-'i9; J. H. --Heideman.
wmr. le kl., van Alphen (N.Br.) naai
Tilburg (Staf Distr.r, 7-LZ-;Sgi e. .f. v.
Hegelsom, wmr. le kl., van Haelennaar Echt, 14-12-'59; I.. J. v. d. Hogen,owmr, van Someren naar Maastricht(Park.gr.), 1b-12-'b9; J. de Jong, wmr.,van Zundert naar lllicoten, 15-12_'59;
{. vqn Baalen, wmr. 1e kl., van tloogéZwalu',ve naar Barendreóht lresso-rt's-Gravenhage;, 17-Lz-,Sgl, p. Ir. p.
Bastiaans, wmr. le kl., van Rothem
naar Maast_richt (park. gr.), 2B-L2_,Sg;
J. J. A. Smeets, wmr. 1e kI.. rianBergen naar Afferden, 4-1-'60.

RESSORT GRONINGEN

1....""1 Limbergen, wmr. te kI., vanurtnurzen naar Aduard, ll_l2_'bg; E. deVrigs, wmr. le kl,, van Marssum naái
inlqm, 14-12-'59j F. v. d. Werf, wmr.le kl., van Dokkum naar Rijeí 1ress.'s-Hert_ogenbosch), 15-12-'b9; 

- M.' Th.Eerendsen, wmr., van Buitenpost naarlírmswerd, 1-5-12-,b9; H. Kremer, .wmr.,
van Den Andel naar Roodeschoolj
15-12-'59; J. O_lijve, wmr. te kl., váiivaltne naar Nijeveen, 16_12-,b9;P. J. Drent, wmr. le'k1., van êoevor_den naar Valthermond,'16-12_'É9; 

- --
J. .Elzinga, wmr. le kÍ., van Zêven_
luiz-en naar Grijpskerk, '28-tZ-,5í; '---
{.. +. Tammenga, wmr. le kl., vanLilelerveen naar Zweeloo, 28_12_'bg;
J. W. Koops, owmr., van Zweeloo n'aarIÈuinen, aB-L2-,E9; G. Schoonbeek, wmr.le kl, van Zuidwolde naar ooetiíchèm(Verk.gr. ress. Arnhem), 4-t-'60

RIJKSPOLITIE TE WATER

}J. H._{g Jonge, wrnr., van Wemeldinge
l9ï:_y_"t'uloJlgg áaar couàá-ièïAarsmeer), I_12_'59.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'60 verplaatst naar:

R,ESSORT AMSTER,DAM
J. F. H. Brandes, adsp., Nederhorst
clen Berg; s. Haitsma, adsp., .wierin-
gerwerf; F. Hinkema, aOÉp., Aven_horn; L. I(ollen, adsp,'asseàcjetii: ---
G. H, Simmelink, adsp., Abcoude;'
W. J. van den Bremen,-adsp., eeigen_Binnen;
J. C. Schipperijn, adsp., Maarssen.

RESSORT 'S.GRA\/ENHAGE
C. P. Boer, adsp., Hellevoetsluis;
A. van den Bos, adsp, Beneden-Har-
dinxveld-Giessendam;
A. van der Graaf, adsp., Nieuwkoop;
E. Graveland, adsp,, Europoort; II. W.
van Gijn, adsp., Europoort; J. Heinen,
adsp., Oudewater; M. C. IIoek, adsp.,
Zierlkzee; A. Jalving, adsp., Voor-
schoten; C. C. M. Jehee, adsp., Noord-
wijkerhout; H. P. I(ater, adsp., 'Wad-
dinxveen; D. J. de I{lerck, adsp.,
Pijnacker; C. J. de Koning, adsp., Aár-
denburg; B. Kreft, adsp., Zoetermeer;
B. Lolkema, adsp., Rijnsburg; H. Oost,
adsp., HiUegom; M. Quist, adsp., 'Wa-
teringen; J. J. Soeterbroek, adsp.,
Sassenheim; A. Vrieling, adsp,. Ba-
rendrecht.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH

Schocrfsen voor Hein o o

ln een Dan de Dorxge nurnnlers uan het Korpsbl,ad Ríjkspolitíe
kuam in de rubriek ,,Voor n"Loeder en kind" een kínderuerhaal
Door oDer Rob en Heín, die in feíte ruzíe hadden orn een paar
schaatsen, eigendorn Dan Rob, 'rrlaar fel begeerd door Hein.
Naar aanleiding daaraan is de reserue-u)achtrneester C. Ande-
weg te Strijen in de pen gekl.on'Lnlen. Hij schreef de redactie
onder rneer: ,,Rob en Hetn ztjn weer goede Drienden geuorden,
getuíge de uogel,huisjes díe zij timmerden, fiLaar hoe moet het
nu als het useer gaat.uri,ezen, u)ant Heín heeft nog o"Ltíjd geen
schaatsen". ErL, de heer Andeueg geett ze|f meteen een ant-
uoord op zijn Draag. Híj schrijft: ,,Bij mij ín de schuur hangt
nog een paar schaatsen. Heín kan ze uan nlíj cadeau krijgen".
En, aangezien de Her.n uit het uerhaal niet bestaai, uragen wíj
nu: Is er ergens ín Nederl,and een Hetn, (of een Jan, Píet of
Kl"aas), díe daar belang bíj heeft? Die schaatsenhangen er nog!
Een bríeÍje aan d,e reserue-wachtrneester le kL. C. Andetneg
Spuí 74 te Strijen, is genoeg. Niet al,lemaal tegelíjk s.u.p.
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AmbrsÍubilecr

Owmr. G. Kolboch, Adiudont Adi. D. Kluiwstro, Wmr. |e kl.
siolwiik M. H. Nebbering Heerhugowoord J. wogenoor,

ress. 's-Grovenhoge Midden-Beemster ressort Amsterdom Diemen
25 ioor op 2-1-60 ressort Amsterdom 2s ioor op l-l-ó0 ressort Amsterdom

25 foor op 7-12-59 25 ioor op 2-1-60

RESSORT GRONINGEN
A. G. van Engelenhoven, adsp., Nieuw
Schoonebeek.
R,IJI(SPOLITIE TE WATER
H. Alberts, adsp., Amsterdam;
J. J- Antonisse, adsp., Amsterdam;
K. S. van Etteger, adsp., Amsterdám.L. H. P. van Leeuwen, êdp., Enk-
!r_ui-zen; .A. Pap, adsp., Z.ivartitriis;
M. Woning, adsp., Vlaardingen.
Benoemingen
Mr. L. M. C. Rollin Couquerque, be-
loqmd tot Dirig. Off. der Rijkspolitie
2e klasse,'s-Gravenhage 1-6-;bg.-

Aanwlizing yoor functie
RESSOR,T A1uSTERDAM
Adj. ,f. F. Hoekstra, tot Hoofdsport-
instructeur in het ress. A'dam, 1-^t-'00.

RESSOR,T'S-GR.AVENHAGE
Adj. _ G. Overbeeke, tot groepscom-
mandant, Kapelle, 1-1-'60.

R,ESSORT'S-HER TOGENBOSCH
Owmr. J. L. W. Saes, tot groepscom-
p1n{ant, Melick en Herkenbosch,
1_--1?-159; 4dj, c. A. Verbaan, totdistrictsadjudant, Eindhoven, 1-1-'60.
RIJI(SPOLITIE TE WATER
Owmr. G. H. Dolman, tot groepscom-
mandant Rech. gr. Zeehaven, Ámster-
dam, 1-1-'60.

Bevorderingen
DIRECTIE POLITIE VAN HET

MINISTERIE VAN JUSTITIE
Hoo_f daf deling Vreemd.elingenzaken
en Grensbewaking
A. Oosterveld,'s-Gravenhage, 1_?_'59,bevorderd tot Dirig. off. óei Rijksjpolitie 1e kl.
RESSOR,T AMSTERDAlVI
tot wachtmeester:
A. W. Messie, Monnikendam, 2-12-'bg.
RESSORT's-HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
B. de Vries, 's-Hertogenbosch, 1-10-'Sg;
Per 1-1-'60: J. A. C. de Bruijn, HeezeiT. lerks, Schinveld; T. G. de Grood,
Fwalmen; P. I{ersten,,s-Hertogen-
bosch; C. Oosthoek, Bavel-Heusóen-
hout; J. Pothof, Schaesberg; F. M. van
Riel, verk. gr. Eindhoven; T. Roelofs,
Born; II. C. Smeets, Hunsel; N. C.Troost, I{lundert; G. A. Wouterse,
Putte.
tot adjudant:
F. Landerloo, Beek (L.), 1-1-'60.

R,ESSORT,S-GR,AVENHAGE
tot opperwachtmeester:
H. C. J. F. van Drumpt, 's-Graven-
hage, 1-1-'60; p. Groenendijk, De Lier,
1-1-'60; J. van der llave, Leimuiden,
1-12-59.

N,ESSOR,T ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'60: M. P. Blinde, 't Harde;
B. Witteveen, Hattem; A. Bakker,
Doetinchem; M. Udo, Doetinchem.
tot wachtmeester le kl.:
G. I{lamer, Lienden, 1-1-'60;
G. Drieênhuizen, Apeldoorn, 1-1-'60.
RESSOR,T GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
$. _p. Huizinga, Termunten, 1-1-,60;
J. Slot, Haulerwijk, 1-1-'60.
tot wachtmeester le kl.:
A. Lever, Zuidbroek, l-1-'60.
RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
L Hoedemaker, Amsterdam, l-1-,60.

28

Wmr. le kl. Wmr. le kl.
A. Jongkees, W. Rietkerk,

Alkmoor Driebergen
ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 joor op 2-1-60 25 ioor op 2-1-60

Adi. M. H. Segers, Adi. C. E. Groen,
Terheiiden Hedel

ress.'s-Hert.bosch ressort Arnhem
25 ioor op 'l-l-óU 25 ioor op'10-12-59

In dienst getreden
RESSORT AMSTERDAM
J. Vermeulen, Amsterdam, benoemd
tot Off. 2e kl., 1-1-'60.

RESSORT's-GR,AVENHAGE
I. H. P. de Jonge, Papendrecht, ben.
tot wachtmeester, 1-12-'b9;
H. van Laar, 's-Gravenhage (Terr.
Insp.), benoemd tot Off. 2e kl., 1-1-,60.

R,ESSORT's-HERTOGENBOSCH
W. D. Lanting, 's-Hertogenbosch, ben.
tot Off. 2e kl., 1-1-'60.

RESSORT ARNHElII
G. J. Feijlbrief, Arnhem, benoemd tot
Off. 2e kI., 1-1-'60.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'60 benoemd tot adspirant der
Rijkspolitie, met standplaats Arnhem
Opleidingsschool:
N. van den Berg, D. Bergsma,
Tj. Bleeker, I{. de Boer, H. J. van der
Boom, H. J. Bossink, B. van Dalen,
M. Dekker, J. H. van Deijl,'W. Dom-
burg, R. van Doorn, A. Ekelmans,
G. Gerrits, J. J. Haumersen, p. H. van
Hek, U. Iloekstra, H. Hutting, D. de
Jong, H. de Jong, J. I(ats, A. Ket,
B. A. I{lein-Gebbink, T. Krikken,
P. J. van Leeuwen, P. W. Lit, A. B. M.
Loohuis, Th. C. Luijks, p. J. van
Melick, D. J. van der Molen, J. B M.
Mulder, J. van Orden, W. V. Raa,
C. J. Reichgelt, L. Th. Reigersberg,
K. Th, Rinzema, A. van Rosendaal,
J. Smit, P. Veenstra, Chr. H. A. Ver-
blauw, L. Voorderhake de i{eizer,
J. C. Wadners, I{. E. ïv]/erkman,

I(. 'Wiersma, L. J. A. M. van Winden,
A. 'Wolf, K. van der rv\Ioude.

De dienst verlaten
ITESSORT AMSTER,DAM
J. G. Uffen, êdj., Amsterdam, 1-1-'60;
J. H. Landsmeer, wmr. le kl., Amster-
dam, 1-1-'60.
R,ESSORT's-GR,A\/ENHAGE
Per 1-1-'60: F. den Hooglander, àdj.,
Middelburg; J. Roobol, owmr., 's-Gra-
venhage; B. Boogerd, adj., Kloetinge;
F. v. d. Zande, adj., Hontenisse;
M. Malestijn, wmr. le kl., 's-Graven-
hage/Delft; A. M. I(ruijsen, wmr.,
Leidschendam.
RESSORT'S-HERTOGENBOSCH
Per 1-1-'60: J. W. A. Jansen, wmr. 1e
kl., 's-Ifertogenbosch; J. J. Cox, wmr.
1e kl., Maastricht; P. R. Raedts, wmr.
le kl., Susteren; J. II. Dierx, wmr. le
kl., Horst; A. H. S. I{oenders, owmr.,
Veldhoven; E. v. d. Zalrn, adj., Asten.
RESSORT ARNHEM
Per l-1-'60: A. A. ter Horst, wmr., Zed-
dam; J. A. Hulst, wmr. 1e kl., 's-Hee-
renberg; G. B. Bontjer, wmr. le kl.,
Apeldoorn.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 1-1-'60: R. Zijlstra, adj., Groningen;
W. E. Y. Kalt, wmr., Marssum; K. van
Lingen, owmr., Appelcha; D. van der
Mei, wmr. 1e kl., Groningen; H. Kom-
duur, wmr. le kl., Groningen.
RIJI{SPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'60: A. van Schaik, adj., Am-
sterdam; L. J. Hoogesteger, wmr. le
kl., Harlingen.
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besch ermen dogeliiks 54 kinderen

fegen 80 treinen en |2.OOO crufo's

Leden vo,n posf Prinsenbeek

door M. RASENBERG te Prinsenbeek

Dankbore taak Yoor
Íorse ,rklaar-oYêts"

In Prinsenbeek bij Breda leiden de

leden van het Korps Rijkspolitie
sinds kort kinderen over de onbe-
waakte overweg en over de rijksweg
Rotterdam-Antwerpen. De opper-
wachtmeester I. Rasenberg en de

wachtmeesters le Ll. J. Aarts en S.

Timmermans hebben het er om beur-
ten druk met dit bijzondere deel

van hun taak. En zij doen het graag,

want een doeltreffender bijdrage tot
de veiligheid van de kinderen van
Prinsenbeek kan momenteel moeilijk
geleverd worden.
Prinsenbeek ligt vrjf kilometer
noordwestelijk van Breda. Deze ge-

meente wordt doorsneden door twee
belangrijke verkeersaders: de spoor-
Itj" Breda-Dordrecht met een fre-
quentie van 80 treinen per dag en

sinds 19.18 de internationale ver-
keersweg Antwerpen-Rotterdam met
een frequentie van 12.000 auto's per
dag. Bij Prinsenbeek, een gemeente

met een verspreid wonende agra-
rische bevolking, lopen spoorlijn en

verkeersweg parallel. De leden van
de ongeveer zestig gezinnen, die aan

de oosteliike zijde van dezeverkeers-
aders wonen, kunnen via vijf krui-
sinsen het dorp aan de westkant van
spoorlijn en verkeersweg bereiken.
Ook de vierenvijftig schoolkinderen
moeten dagelijks enkele malen de

verkeersweg en spoorlijn oversteken.
En speciaal dat is in de afgelopen
jaren in toenemende mate een bron
van angst en verdriet geworden.

Droeve balans
Opperwachtmeester Rasenberg heeft

het aantal ongelukken op de sPoor-

wegovergangen bijgehouden. Sinds

1948 zijn er 22 ongelukken gebeurd,

waarvan 13 met dodelijke aflooP,

terwijl 6 personen zwaaÍ gewond

werden. Op de kruising rijks'areg-se-

cundaire weg gebeurden 20 aanrij-
dingen, waarvan 4 met dodelijke af-
loop. Het ligt wel voor de hand, dat
niet slechts de kinderen steeds ang-
stiger werden om over te steken na-

dat diverse vriendjes warenveronge-
lukt. Ook de ouders, die niet steeds

kans zien hun kinderen weg te bren-
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KW
RTTreMANE

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie

*
Redoclie:

Moioor G. von Dilk fe Heerenveen

Luilenont A. C. Vogel
le 's-Grovenhoge

Luiienont W. F. K. J. F. Frockers
te 's-Grovenhoge

Adiudont J. Ronseloor
le 's-Grovenhoge

Opperwochtmeesler
J. J. H. yon Aerssen te Niimegen

Wochtmeesler 'le klos
E. de Heus te Ulestroten-l.

Res.-odiudont F. de Joger
te Roermond

*
Redocliesecreloriqol :

Loon von Eik en Duinen 178

's-Grovenhoge - Tel. 070-3ó0145

Eindredoctie:
Bos den Oudsten, iournolist
Lekkum 135d bii Leeuworden

Telefoon 0 5100-233ól'*
Uitgove

SchqsÍsmo en Brouwer
Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 per ioor
*

Adverlenlies:

Postbus l0 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

*
Ie JAARGANG

No.7-Moortl9ó0
VERSCHIJNT 'l x PER MAAND

*
lNHOUDo.o.:

Reservisten von Stophorst
in het duister

Rodor bii Verkeerscontrole
Rii kspol itie-Co rnovo I

Tuindorp Oostzoon

Teenogers en wii
Zeehondenvongst op Groenlond

Woor goon wii heen?

Ardennen frooi vokontielond
Persono lio

Foto omslog:

De owmr. J. W. Hillebr,ond llinks;
uit Apeldoorn en de wochtm. le kl.
[. Muris uit Moostricht Íijdens de
proeven mel de rodor-opporotuur
voor verkeerscontrole, wooroyer

meer in dil nummer.
Prinsenbeek: Íorse bescherming von 54 kinderen bii oversÍeken

von rijksweg en onbewookÍe.
(foto: Verkeersgroep Bredo, Techn. Recherche's-Hertogenbosch)
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PrÍnsenbeek
gen en op te halen, staan iedere dag
doodsangsten uit.
Het Gemeentebestuur heeft er lange
tijd bij de Nederlandse Spoorwegen
op aangedrongen om deze overgan-
gen te laten vervallen en dan in
samenwerking met Rijkswaterstaat
een viaduct aan te leggen, maardaar
is niets van gekomen.
De laksheid eiste een hoge tol. En-
kele weken geleden kwam op de on-
bewaakte overweg andermaal een
kind om het leven. Enkele kinderen
moesten, na veilig de verkeersweg
gepasseerd te zijn, voor de overweg
wachten voor een naderende trein.
Het slachtoffer wilde op het laatste
ogenblik zijn zusje volgen, dat de
overweg al gepasseerd was. Hij werd
door de trein gegrepen en dodelijk
gewond.

Maatregelen
Nog dezelfde avond kwam de buurt-
schap Grintweg, waar het slacht-
offer woonde, in vergadering bijeen
en besloot men de kinderen niet
meer naar school te sturen voor de
overgangen beveiligd waren. Burge-
meester P. Baetens van Prinsenbeek
werd met dit besluit in kennis ge-
steld, maar die achtte het in andere
zin onverantwoordelijk om de kin-
deren thuis te houden.
Teneinde de trage gang van zaken
bij het streven naar verbetering van
de situatie kracht bij te zetten werd .

een persconferentie belegd om de
publieke opinie in bredc kring te
winnen. Dat bleef niet zonder resul-
taat. Kranten, radio en televisie
wijdden artikelen en uitzendingen
aan Prinsenbeek.

Oplossing
Enkele dagen later werd burgemees-
ter Baetens naar Den Haag ontbo-

2

den om een bespreking bij te wonen
met ingenieurs van de Nederlandse
Spoorwegen en Rijkswaterstaat en
een afgevaardigde van het Ministerie
van Verkeer en'Waterstaat. Op deze
conferentie werd aan de Gemeente
de toezegging gedaan, dat parallel
met de spoorlijn een weg aangelegd
zou worden aan de oostzijde van de
spoorlijn, die dan uitkomt op een
bestaand viaduct. Zolang deze weg
echter nog niet aangelegd is, blijft
het gevaar op de wegkruising nog
steeds aanwezig. Vooral 's avonds is
het erg misleidend omdat er dan
moeilijk onderscheid gemaakt kan
worden tussen de koplampen van
een trein die in aantocht is of de
lichten van auto's, die over de rijks-
weg rijden.
Intussen leveren de leden van de
post Prinsenbeek iedere -dag 

een bij-
drage tot vermindering van angst
en onveiligheid door 's morgens en
's avonds de kinderen bij het over-
steken te helpen. Aangezien men er
echter van doordrongen is dat de
leden van het Korps Rijkspolitie ook
nog een andere taak hebben dan het
bewaken van overwegen, wordt een
andere oplossing gezocht, om de vei-
ligheid te verzekeren tot de beloofde
nieuwe weg gereed zal zijn. Er wordt
aan gedacht om binnen de kortst
mogelijke tijd enkele verkeersbriga-
diers op te leiden, die de jeugd vei-
lig kunnen overloodsen. Doch ook
dat is een noodmaatregel.

Populair. . . .

Tot zo lang zullen de leden van de
post Prinsenbeek een bijzondere,
maar dankbare taak hebben, door
als forse ,oklaar-overs" t'e fungeren,
waardoor rronrze" (rijks)-politie bii
de jeugd van Prinsenbeek een popu-
laire figuur is geworden.

glimp van de omgeving konden op-
vangen, zijn zij via een zeer vreemde
route rondgereden tot de bus ten-
slotte ergens in een bos, op om-
streeks vijftien kilometer van Stap-
horst stopte. Daar werden enkele
korte instructies gegeven en om de
vijf minuten werd een reservist met
zijn vrouw uit de bus gelaten. Daar
stonden ze dan in het donker en in
de kou, om half negen 's avonds en
met de opdracht om tussen half
twaalf en half een te verzamelen.
Boven iedere verwachting waren
alle reservisten om één uur op de
plaats van bestemming, een presta-
tie, die bewondering kan wekken.
Niemand had de verzegelde envelop
met routebeschrijving, die de reser-
visten hadden meegekregen voor het
geval zij het spoor geheel bijster
zouden raken, opengescheurd. Dat
neemt overigens niet weg, dat deze
oriëntatie-oefening ruimschoots stof
tot napraat heeft opgeleverd.

*

YAN DE RED AKÍí,E

In dit nummer is onder meer het
summiere verslag opgenomen van
een oriëntatie-tocht door het nach-
telijk duister van de reservisten van
Staphorst. Dit ,,wapenfeit" werd ons
slechts ,,brj overlevering" bekend
en dat is jammer omdat de redactie
van het Korpsblad Rijkspolitie gaar-
ne alle aandacht aan de reservisten
besteedt, doch vrijwel nooit iets uit
deze kring verneemt. Het ware wen-
selijk, dat hierin verandering werd
gebracht, maar zonder medewerking
van de reservisten zelf is dat on-
mogelijk, even onmogelijk als het
zou zijn om ten aanzien van het be-
roepspersoneel allerlei feiten te be-
lichten, wanneer van die zijde niet
geregeld tips en bijdragen werden
ingezonden. Het gaat om feiten, die
ook de reservisten in de rest van het
land kunnen interesseren en die fei-
ten zijn er, men verzuimt slechts ze
te melden, hetgeen te betreuren is
al was het alleen maar uit een oog-
punt van meer dan regionale bin-
ding!

Qeoervíóten Lran Stophorot in het dsnh,er

De reservisten van Staphorst hebben
kort geleden een roemrucht wapen-
feit geleverd, door in diepe duister-
nis en in snerpende kou het nuttig
avontuur te zoeken in eigen gemeen_
te. Dertien van de veertien reser-
visten zijn in aanwezigheid van bur-

gemeester H. van der Wal en onder
leiding van de groepscommandant
van Staphorst, de adjudant p. Stein-
fort en de instructeur H. Coenraadts,
in een geblindeerde bus gestapt,
zulks in gezelschap van hun echtge-
noten. Zonder d,at zij ook maar een
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Radar -apparaat opent vele perspectieven
bii verkeerscontrole

Met minimum oon mon-uren maximale biidrage

tot meer veiligheid op de weg

,rNee, schikken maar. Radar, daar is toch niet tegen- te
praten." Dat zeiden de automobilisten, die enkele weken
geleden in Woudenberg werden aag_geh-ouden wegen-s
óverschrijding van de maximum-snelheid, wanneer zï
hoorden,- dai hun overtreding feilloos was vastgelegd
nret behulp van een radar-apparatuur. Vanuit de Ver-
keersschool ,rDe Varenkamp" is gedurende enkele weken
nret radar-controle geëxperimenteerd in het district

Belangrijk Experiment

Het mag zo zijn, dat de Nederl,andse pol'itíe met
personeelsgebrek te kampen heeft, dat zeuentt'g
procent uan alle polttíeman-uren aan het perkeer
ás geuíjd, en dat de uerkeerscontrolemethoden
jarenlang de grote ol'ucht uan het uerkeer rnaar
nauwetijks hebben kunnen biihouden. De kusade
kansen uan de nonchal'ante oÍ onuerantusoorde-
Líjke ueggebruiker stijgen echter desondanks mo-
menteel ín snel temyto, naarmate de reorganisatie
aan de uerkeerscontrole door het Korps Ríjks-
pol,itíe uordert. De pl,annen uoor de reorganísati,e
uan de Verkeersgroepen uan het Korps Rtikspoli-
tíe, tot stand" gekomen door iarenl"ang onderzo_ek
en-intensieue bestudert'ng uan all,e f acetten pan het
hedendaagse (en toekomstige) uerkeer, tnorden nlr
m,et u oortu ar endhetd uítg eu o er d.
N'og maar enkele maanden geleden aerscheen de
eerste Technische Patrouill,euagen, nu is op de
uregen i,n een deel uan het l,and de T.P.W. reeds
een uertrouusde en onmisbare Derschiining gelror-
d,en. En, terusiil het uerdere prograrnrna uoor de
reorganísatie nog uolop in uituoeríng is, userd,in
het kad,er hteruan een ín meerdere opzichten be-
langraekkende proef gedaan, nameliik een u,er-
keerscontrole met behulp uan radar. Met de Ver-
keersschool De Varenkamp te BíLthouen ols bosis,
userd, dit'uoor ons l,and unieke etperíment onder-
nornerl, dat een prímeur u)as Door Nederland en
utaarbíj de betekent's is aangetoond u-an de
nieuuite mogeliikheden om Langs puur technísche
ueg feittoos ouertredingen aan het Lícht te bren-
gen. De resul'taten uan dit etperíment openen niet
áIleen nieuuse ,,ktnede kansen" ooor onuerant-
woordelíjke useggebruíkers, rnaar uooral, oolc uele
níeuuse gezichtspunten op het terrein uar de aer-
keerscontrole. Het bliikt mogelíik om rnet een
mtnimum aan personeel, en een nraÍímum aan
cl,írect en ook aan preuenti'ef eff ect bel'angriike on-
d,erdelen uan het uerkeerstoezicht uit te oefenen.
Het ís een begín oan een noodzakel'iike aanpasst'ng
oan het toezícht aan de aard uan het uerkeer, door
een uerdere mechanísatie bii de politie, u)aaraan
niet te ontkomen zal, ziin. All,e aspecten uan het
,,erperíment radar" achten uíi aan dermate .grote
'6etèkenís, dat uii daaraan ín dtt nummer uítrsoe-
rig aandacht besteden.
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Proefnemingen vanuit,,D" Varenku-p"
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Utrecht en daarbuiten. De resultaten voor deze voor ons
land unieke pÍoeven zijn zowel voor de weggebruikers als
voor het Korps Rijkspolitie, bepaald verbazingwekkend.
Radar opent voor de politiecontrole ongekende perspec-
tieven enzalhet Korps Rijkspolitie in staat kunnen stellen
met een minimum aan man-uren een maximale bijdrage
te leveren tot de verkeersveiligheid.

Dagen achtereen heeft een nogal
vreemd konvooi het terrein van ,,Dc
Varenkamp" verlaten, een van de
bekende blauwe bestelwagens en een
grote, snelle patrouillewagen gingen
langs 's Heren wegen, orn tenslotte
te stoppen ergens binnen de vrJftig
kilometerzone van een of andere
plaats. De bestelwagen werd langs
de kant van de weg geparkeerd en
twee leden van de versterkte ver-
keersgroep van Bilthoven vatten post
op enkele honderden meters afstand.

Feilloos

Niemand zag iets bijzonders in de
blauwe bestelwagen, maar menige
automobilist met teveel haast werd
op afdoende wijze gewaar, dat er
wel degelijk iets bijzonders mee was.
De snelheid van zijn voertuig was
feilloos aangegeven via de in de be-
stelwagen opgestelde radarapnara-
tuur en een signaal met de koplam-
pen van de bestelwagen was vol-
doende om de postende verkeers-

Wonneer de onÍenne mef een hoek v'on 20o

op het te controleren weggedeelÍe is
gericht, werkÍ de opporoluur Íeilloos.
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groepleden te vertellen wat er aan
de hand was. ,,Radar?", zeiden de
automobilisten half ongelovig bii de
proef die wij in Woudenbeig mee-
maakten, ,,nou nee, dan schikÉen we
maar, want radar, daar is niet tegen
te pratent'.

Onaantastbaar wapen
En zij hadden Selijk. Radar wordt
het onaantastbare wapen tegen snel-
heidsmaniakken, het àfdoende mid-
del vooral bii de controle op de
maximum-snelheid, die voor de ver-
ke.ersveiligheid van groot belang
blijkt te zijn.
Hoewel de maximum-snelheidsbepa-
lingen niet meer van vandaag 

- 
of

.gisteren zijn, was het Korps Rijks-
politie tot nu toe niet overgègaan- tot
aanschaffing op grote sèhàal van
materiaal voor snelheidscontrole. Dat
was niet uit gebrek aan keus, want
er kwam veelsoortig materiaal op de
markt.

Tere zaak....
Juist de veelheid van hulpmiddelen
pleitte voor een diepgaand markt-
onderzoek, vooral ook, omdat con.
trole op de maximum-snelheid cerr
tere aangelegenheid is. Bij de meeste
ppparaten voor de controle hierop,
komt het teveel aan op de handeling
van de mens, met alle mogelijkhedeá
van onnauwkeurigheid en aanvecht-
bare feiten als onprettig en veelal
tijdrovend gevolg. Er dienden vrij
grote marges in acht genomen te

worden, marges tot ongeveer tien
p-rocent en de vraagstukken bij dit
alles golden niet slechts vooi de
rijkspolitie.

Proeven
Ook in Duitsland heeft na het in-
voeren van bepalingen voor maxi-
mumsnelheid aanvankelijk de me-
ning postgevat dat de controle op de
naleving van de voorschriften-een
nogal hachelijke zaak is. Uitgebreide
-onderzoekingen, die van de zijde van
het Bureau Verkeerszaken van het
Korps Rijkspolitie in Duitsland ziin
gedaan, hebben echter aangetoon"d,
dat men over onze Oostgreni de op-
lossing- heeft gevonden op een wijáe,
die ook voor ons land-wijde per-
spectieven opent, namelijk met in-
schakeling ván radar. Zo-is de enige
beschikbare proefappartuur in snel
tempo van Denemarken naar Neder-
land gedirigeerd.

Het Telefunken - radar - apparaat,
waarmee de Verkeersgroep Biltho-
veln heeft 

- 
geëxperimenteerd, blijkt

vele mogelijkheden te hebben. be
set bestaat behalve de voedingsset,
uit twee delen, namelijk een zeáder-
ontvanger en een antenne, die een
gerichte straal uitzendt, die door een
willekeurig passerend voertuig, dat
4oor deze straal gaat, wordt gere-
flecteerd. Uit het verschil tusseá het
gitgezonden en het ontvangen tril-
lingsgetal geeft de radar--zender-
ontvanger zonder mankeren de snel-
heid aan van het passerende voer-

,,Dit is Rodor-conirole, meneer", zeiden de
leden von de verkeersg roep Bilthoven fegen

de verboosde oulomobilisÍen.

t.uig. Qe bediening is eenvoudig en
de snelheid kan zonder meer in ki-
lometers worden afgelezen.

Robot-camera

Deze apparatuur kan worden inge-
bouwd, zoals dat in Duitsland vee-lal
geschiedt in Volkswagenbusjes, maar
kan ook los worden vervóerd. De
antenne kan op een statief aan de
kant v_an de weg worden .geplaatst,
maar kan ook b.v. in de slruiken
verdekt worden opgesteld. Bij de
proef in Woudenbeig was di an-

Zo werden de oyerfreders moximum-snelheid in Woudenberg
1mídden op

oongehouden op enkele honderden meÍers von de controlewogen
ochÍergrond;.
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tenne onopvallend voor de achter-
ruit van het Ford-busje opgesteld.

Het is zelfs mogelijk om deze appa-
ratuur zonder ,rbemanning" te laten
functionneren. Er is namelijk een
speciale robot-camera met electro-
nenflitser geconstrueerd, die syn-
chroon kan worden geschakeld met
het radar-apparaat en die zonder
meer en dus ook zonder dat er men-
senhanden aan tepas komen, een
voortreffelijke blitz-foto levert van
het voertuig, dat de overtreding be-
ging, een telefoto van het kenteken,
de tijd, waarop de overtreding plaats
vond en tenslotte de plaats.

Verwachtingen

De eerste proeven met deze appara-
tuur hebben ertoe geleid, dat ook bij
het Bureau Verkeerszaken van het
Korps Rijkspolitie grote verwach-
tingen zijn gewekt, zowel ten aan-
zien van de practische werkwijze als
ten opzichte van de preventieve be-
tekenis. Met name door de toene-
mende ontwikkelin.q van het ver-
keer alsook om andere redenen wor-
den efficiency en de noodzaak van
verdere mechanisatie bij de politie-
controle onafwendbaar.
Dit maakt de proefnemingen met
radar tot meer dan een cxperimen-
tele primeur. Het zo:u zeer eenvoudig
zijn geweest om voor de controle op
de maximum-snelheid alle leden van
het executief personeel uit te rusten
met stopwatches, spiegelkastjes en
wat dies meer zij. Het zou grote in-
vesteringen hebben gevergd, maar
geen ideale oplossing hebben bete-
kend.

Speciale eenheden?

Het controlesysteem met behulp van
radar zou zich uitstekend lenen voor
het uitrusten van een aantal speciale
eenheden voor het gehele land, die
op ieder gewenst tijdstip en op
iedere plaats kunnen opereren en
per dag meer overtredingen onaan-
vechtbaar kunnen vastslellen dan
overal elders met allerlei andere
hulpmiddelen en velerlei inzichten
en ten koste van een ettelijke malen
groter aantal man-uren zou kunnen
geschieden.
Een ander voordeel is, dat bij
deze werkwijze gebruik kan worden
gemaakt van speciale voorgedrukte
processen-verbaal, waarop slechts
enkele feiterr ingevuld behoeven te
worden, hetgeen andermaal een ver-
eenvoudiging inhoudt.
Dit alles is wel duidelijk naar voren
gekomen bij het experiment radar,
waarmee wellicht een nieuw tijdperk
in de verkeerscontrole zal worden
ingeluid. Daarin zal de politie niet
langer een slag achter zijn op de
verkeersovertreders, maar een slag
voor. Dat is in Woudenberg geble-
ken, waar argeloze snelheidsover-
trederszeiden:,,Nou nee radar, daar
is toch niet tegen te praten".
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Drie folo's von de r'odor-controle: boven de opsÍelling van de opporotuur; midden de owmr.

Hillebrond leesf de snelheid of; onder: één von de overÍreders bleek een íunclionoris von
de o p po rol u u r-l ob rikont.
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Nog dit voorjaar centrum van het land
aangepast aan moderne eisen

op de verkeersschool houdt de wochÍm. P. Hertog nog posiÍie von de potrouílle-
wogens in hef districl bij op een koorl die een per holÍuur bijgewerkt overzicht geeft.

Slroks zullen burgeromblenoren deze look overnemen.

8

Er zijn nu T.P.W.'s ingezet in de
vier kringen van het district. Daar-
naast rijden op twee trajecten van
vijftig kilometer, namelijk op de
rijksweg no. 2 van Amsterdam naar
Vianen en op de rijksweg no. l2 van
Woerden naar Veenendaal de
nieuwe, snelle en opvallende pa-
trouillewagens. Het tempo ligt hoger
dan dat van het verkeer, zulks over-
eenkomstig de ervaringen brj het
Zuiderzeestraatweg-experiment, dat
niet alleen de ruimere mogelijkhe-
den van het constateren van over-
tredingen, maar ook de grotere pre-
ventieve werking van dit sneller
surveillercn heeft aangetoond.
Voorts is er in het district Utrecht
nu de geregelde surveillance op B-
wegen en zijn er ook iedere nacht
constant twee auto's op de weg.

Nieuwe functies

Intussen is er in verband met de re-
organsatie een aantal nieuwe func-
ties geschapen, onder meer van tech-
nische assistenten, burgerambtena-
ren die sinds begin februari aan een

opleiding van drie maanden op de
verkeersschool bezig zijn en wier
functies nu nog door leden van het
Korps worden vervuld. Alleen al de
vcrkeersgroep Bilthoven krijgt elf
van deze assistenten.

Mobilofonist

\rercler is er de nieuwe functie van
mobilofonist, de man, die aan de
hancl van gelegelde meldingen 'r'an
alle rvagens, die op de weg zijn, op
een magnetische kaart precies brj-
houdt, op welke plaats de wagens
zich bevinden, zodat zonodig iedere
wagen, afhankelijk van zrjn positie
direct en in zeer snel tempo naar
een bepaalde plaats gedirigeerd kan
worden.
De mobilofoonpost van de Varen-
kamp is nu reeds dag en nacht be-
zet, zoals dat in de toekomst met
ieder groepsbureau het geval zalzijn.
Het is de bedoeling, dat ook de mo-
bilofonisten burgerambtenaren zijn,
maar ook deze verantwoordelijke
sleutelpositie wordt in Bilthoven nu

:::r:.'"rld 
door een politieambte-

Owmr. van dienst

In de toekomst zal ieder bureau van
een verkeersgroep dag en nacht be-
zet worden door een opperwacht-
meester van dienst en ook de gara-
ges zullen een dag- en nachtbezet-
ting hebben. Zo kan de opperwacht-
meester van dienst.na een melding
van de mobilofonist zo nodig 's
nachts bijvoorbeeld ook de T.P.W.
uit de garage laten vertrekken.
De huidige surveillance tussen Am-
sterdam en Vianen betekent nu
reeds, dat alleen al op dit traject
per etmaal 1000 surveillancekilome-
ters worden afgelegd. Dat is eigen-
lijk als proef begonnen, maar intus-
sen is besloten een en ander te
handhaven.

Reorganisatie verkeersgroepen wordt
snel tempo gerealiseerdin

De reorganisatie van de Verkeers-
groepen, moeizaam begonnen met de
samenstelling van een basisplan en
vele sub-rapporten voor de onder-
delen, en reeds verleden jaar in uit-
voering, wordt met voortvarendheid
gerealiseerd. Na de proeven met een
hogere surveillancefrequentie en -snelheid op de Zuiderzeestraatweg
ondernomen, en nadat bij wijze van
proef de eerste T.P.W. was ingezet
in het district Apeldoorn, zijn in-
middels belangrijke vorderingen ge-
maakt. Met toepassing van de erva-
ringen, opgedaan in het Zuiderzee-
straatwegexperiment, zijn begin janu-
ari de eerste vier T.P.W.'s, die dit
jaar gereedkwamen, ingezet bij de
Verkeersgroep Bilthoven, die sinds
enige tijd een aangepast surveillan-
cesysteem op grote schaal aan de
praktijk toetst. De groep Bilthoven
is in verband hiermee op de voor de
toekomst ideaal geachte sterkte van
zestig man gebracht. Dat houdt in,
dat er van vrijwel iedere verkeers-
groep in het land een man naar
Bilthoven werd gedetacheerd, een
feit, dat ook voor de reorganisatie
van de groepen elders van groot be-
lang is, aangezien dan een van de
leden van iedere groep nu reeds in-
gewerkt raakt.

Vervolg op pog. 2ó
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Terug in ,rslib-dorp- Oostzddn"

Adiudant en wachtmeestorr
mannerl ul.ouwen en kindeFen

keerden ween in ehaos

Hoe is het met de kanaries,
de zwarte poes, de goudhamsters?

Een maand na de ramp Tuindorp Oostzaan brachten wij een bezoek aan

de al acht jaar gepensioneerde adjudant der Rijkspolitie te Water, G. van

Noordo die met zijn vrouw zwoegend, maar gelukkig tussen wat bij elkaar

geraapte spullen bivakkeerde op een vochtige vloer, tussen behangloze en

drijfnatte muren. De haard was keurig zwatt gepoetst... van buiten. De

binnenkant was een stuk roest, maar dat zag niemand en het was ook niet

belangrijk, want die haard snorde op topcapaciteit omdat alles drogen

moest. Het dressoir, de schilderijen en eigenlijk bijna alles zag er uit ,,om

op te schieten", maar o,je bent er zo aan gehecht". Van Noord vertelde een

onsamenhangend verhaal over hoe hij was gevlucht, over zijn kippen die

allemaal zijn verdronken, over zijn 65-jarige echtgenote die in alle agitatie

bij de vlucht over een onder water staand hegje struikelde, languit in het

koude water terecht kwam en een zenuwtoeval kreeg. Wij hoorden het ver-

haal van de manier \uaarop zij geholpen werden en terugkeerden toen dat
maar even mogelijk was, het verhaal van de watersnood van lgf6 in
Landsmeer, die zij ook meemaakten

zelfde ogenblik de internationale
politieke toestand met president De
Gaulle ,,aan het hoofd", onze bij-
zondere aandacht. En het verdere
leven, zelfs in het overige deel van
Amsterdam, ging zo gewoon door.

Schuld

De treinen bleven rustig rijden en
U had er weinig of helemaal geen
hinder van. Bovendien werden er
allerlei oorzaken van de ramp ge-
noemd, die zodanig op een zekere
mate van schuld of verzuim duid-
den, dat we vaak het geluid konden
beluisteren dat die Amsterdammers
dan ook maar zelf voor de narig-
heid op moesten draaien.
Of die geruchten nu waar zijn of
niet, soms leek het wel of men het
prettig vond zich daar voorlopig
maar achter te verschuilen. Die lut-
tele l5 millioen gulden schade moet
in ieder geval de Ciemeente Amster-
dam daarom (wáárom?) dan ook
zelf maar zien te fourneren en we
gaan gewoon over tot de orde van
de dag. Dan hadden ze maar niet zo

En nogmaals voelden we de behoefte
te schrijven over deze ramp.

Waarom?

Misschien is het om U de ellende
die door de bewoners van dit dorp
no.g steeds wordt ondervonden nog
eens onder de ogen te brengen, maar
misschien ook om het verkeerde be-
grip van ,,het was toch maar een
rampje" weg te nemen en tenslotte
wellicht om er nogmaals even bij
stil te blijven staan, wat onze erf-
vijand - het water - weer eens te-
weeg heeft gebracht.

Lauw

Het eigenaardige van deze waters-
nood is wel geweest, dat door aller-
lei oorzaken de doorsnee Nederlan-
der er betrekkelijk rustig, ja zelf s

lauw aan voorbij is gegaan.
De ramp was wellicht niet sugges-
tief genoeg, er waren immers geen
slachtoffers. Bovendien eiste op het

16

Iijdens de felle slorm die het water opzweeple Íof melerhoge golven,
yon hef RompenÍonds wol ze woord ziin.

bewezen de sloepen
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dom moeten zijn. . . . Welke ,,2e"?.
Die hardwerkende Tuindorpers, het
Gemeentebestuur, Publieke Werken,
Provinciale Waterstaat, het Polder-
bestuur? Die vragen interesseren nie-
mand kennelijk. ,,2e" moeten beta-
len, omdat ,,2e" schuld hebben aan
die dijkdoorbraak
Opmerkelijk was dat wij in 1953 een
heel andere houding aannamen. Toe-
gegeven, er was toen meer sprake
van overÍracht en wat minder van
schuld. Die ramp had een enorme
omvang en eiste vele slachtoffers en
sprak dus veel meer tot de verbeel-
ding.
Zijn de minder suggestieve kant van
de ramp en vooral de oorzaak dus
de criteria voor onze relatieve lauw-
heid geweest? Gelukkig zijn er ve-
len, die er anders over hebben ge-
dacht, getuige alle financiële en ma-
teriële hulp van alle kanten.
Het Nationaal Rampenfonds trad in
werking en zijn voorzitter Prins
Bernhard bezocht het rampgebied
op de dag dat de bewoners er weer
in trokken, uit welk bezoek velen
de kracht putten in hun huizen aan
de slag te gaan. Kort daarop kreeg
de vice-voorzitter mr. W. F. Schok-
king als dank voor al zlin bemoei-
ingen de nodige critiek te slikken,
nota bene van een ,,dankbare" be-
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De sÍorm joeg heÍ slib de huizen in en

Maart 1950

op driÍt.

Nobeschouwing over ro,mp

in Amsfe rdsm-Noord

door de oversfe A. K. Holthuis
DisÍricÍscomm ondont ÁmsÍerdorn Riikspo/iÍie te Woler

een Panamees van 8000 ton brak
door de vijf meertrossen, als waren
het eindjes garen. Na twee dek-
schuiten naar cle kelder te hebben
gejaagd, ramde deze boot tenslotte
-de aan de overzijde gelegen kade.
Weer de schuld van die onnozele
Amsterdammers natuurlijk! Zo'n
schip moet je aan 30 trossen meren!
De óp de boeien gelegen ,,Bussum"
begon langzaam met krabbende an-
kers lagerwal op te zoeken, maar
zes steike sleepboten kregen het
schip in bedwang en sleepten het
naar een veiliger plaats.

Meterhoge golven

Er heerste spanning, maar de plastic-
vletten van het Rampenfonds waren
die dag pas goed in hun element.
Slingerénà en stampend namen zij
de soms tot een meter hoogte oPge-
zweepte golven . . . in de straten van
Amsterdam-Noord- En er was geen
cent gevaar bij, omdat ,,je overal
staanàe kon drinken" zoals adju-
dant Kok lakoniek beweerde. De
slootjes aan de rand van het dorP
had Éi; vergeten te noemen, dus- één

ervan 
"leveide voor de laatste keer

een compleet nat uniform oP'
Zoiets vergeet je, maar die m"4der
zullen de bewoners niet gauw verge-
ten! Tenzij je zoals Oud-Adjudant
Van Noord ,,ervaring" hebt, dan
spoel je alles in één dag het huis uit
met emmers water die aangesle'nt
moesten worden. Je haalt ,,even" al
het behang van de muren en je hebt
weer een huis waar je in kunt leven.
Was er nog nood in TuindorP' een
maand na de rampi'

Huis van de dokter
Van hem gingen we verder naar de
dokter van Tuindorp, die ons trots
zijn parket wilde laten zien. Dat
had'ie niet opgegeven aan de en-

pas voorstellen hoe de huizen in
Tuindorp-Oostzaan er uit zagen,
toen de polder droog viel en de
Rijkspolitie te Water haar tijdelijk
bewakingsgebied verliet. Alles zat
vol modder en slib.

woner, die in de Kamer van Koop-
handel zijn hart eens lekker luchtte.
Maar er werd aan deze en andere
critiek rustig voorbijgegaan. Het
Nationaal Rampenfonds ging ook
over tot de orde van de dag door
dezelfde vaste koers te blijven hou-
en. Gelukkig, want alleen op deze
wijze kon de eerste nood snel en
doeltreffend worden gelenigd.
,,Ja, Landsmeer maakten we ook
mee in 1916", zei adjudant Van
Noord. ,,Ervaring moet je hebben
met dit soort dingen", verklaarde
hij opgewekt. ,,'We schieten al weer
aardi.g op: als je maar aanpakt. . . ".

Moeizaam

Nou ja, aanpakken deed men. Maar
het gaat moeizaam. Wie thuis de
piano volgooit met vuil water en
daarna en passant het hele meubi-
lair met modder insmeert, kan zich

Daar had de felle 'Westerstorm op
20 januari nog even voor gezorgd.
Die raasde met windkracht I I over
de polder in de richting van het
dorp; klei, modde r, wrakhout en
alles wat maar even door het op-
zwiepende water meegenomen kon
worden, naar de huizen voerend.
Het wrakhout bleef in de straten
achter, maar de .grijs-groene blubber
drong in de huizen door tot in de
kleinite hoeken en gaten. Diezelfde
storm speelde ons 's nachts parten,
omdat we onze noodsteigers dreig-
den te verspelen. In alle vroegte
werden zij zo goed en kwaad als het
ging aan de bomen verankerd, want
het werk moest doorgaan.
Bovendien merkten we, dat we onze
,,werkgeef5f61" - de Amsterdamse
haven - schaamteloos hadden ver-
waarloosd. We vingen noodseinen
van enkele zeeschepen op, die in de
haven op drift raakten. De ,,Macuto"

schepen rooklen
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A. M. Sponier, Techn. Rech. Amsterdom)

zicht van een nog half slapende
Frater, diq beleefd vro€g wát de
heren wel kwamen doen, waarop ge-
lepliceerd werd: ,,Hier is de èngel
GabriëI, we komen U redden". Vóor
dit Heilig geweld zwichtten de Fra-
ters en aanvaardden de gedwongen
evacuatie

Hoe zou het met die zwarte poes

ziin, die onze districtsrechercheur
ontsnapte toen de straten al bijna
droog waren? Lag het aan de snel-
heid van de poes of aan het wel wat
te zware postuur van de wachtmees-
ter? ,,Op de rechte einden liep de
kat uit, maaÍ in het fijnere bochten-
werk kon 'k hem wel hebben", zei
hij. ,rNou ja, er waren meer rechte-
einden ...."

En ,rDe Bay"
Hoe zou onze ,,Bey van 1'utti-Frutti
dorp" zich voelen, nu hij weer ge-
woon bootcommandant is?
Jammer, dat we de gezichtjes van
die kinderen niet konden zien, toen
pa met de goud-hamsters op het
evacuatie-adres terugkwam. Pa was
zo goed niet, of hij had er een halve
dug aal moeten besteden, om de
dieren gezond en wel per vlet uit
hun isolement te verlossen.

*
En hoe zou het.... ach ja, we zou-
den dit alles zo graag willen weten,

omdat we meeleefden met al die

mensen in al hun ellende, maar ook
met alle humor die vaak uit nood
geboren wordt; omdat ook de Rijks-
polite te Water de slachtoffers van

deze ramp het allerbeste gunt!

quêteur, omdat het zich onder water
prima had gehouden. Hij wist nog
niet, dat z'n vrouw net 's morgens
de haard had aangemaakt, zodat het
parket in de onderzoek-kamer één
grote vlakte golfcarton was gewor-
den. ,,Zou dat nog bijgeschaafd
kunnen worden?" vroeg hij hoopvol.
Met een bondig ,,Da's totaal ver-
pest" sloeg iemand alle hoop de bo-
dem in.

Huis van een wachtmeester

We zagen het huis van één van onze
wachtmeesters in de Orionstraat.
Practisch de hele vloer lag er uit en
we keken in een modderpoel. De
muren waren hier en daar met nood-
stutten ondersteund.

Van gemeentewege was men met de

-vloer bezig. Nieuwe balken en plan-
ken lagen - gedeeltelijk in de car-
bolineum gezet - buiten in de re-
gen. Het werk stagneerde kennelijk
en de vrouw des huizes liep wat
doelloos huiverend rond, omdat zij
niet op kon schieten. Uitzichtlooi
leek het ons, maar nu begint het al
weer wat te lijken. Een metaalbe-
werker deed angstig zijn privé ge-
reedschapskist met moeizaámbijeèn-
g_espaarde precisie-werktuigen ópen.
Verroest en bedorven, dus toiaal
naar de haaien!
Heeft u uw hobby, uw herinnerin-
gen, uw huisdieren, uw mooie sier-
duiven, het konijn dat op vele ten-
toonstellingen goede prijzen haalde
wel eens in één klap verloren? Dat
betekent iets meer dan materiële
nood, zoiets verteer je wat moeilii-
ker en daarin kan geen Rampeà-
fonds of wie dan ook voorzien. En
nog hoorden we: ,,Misschien worden
ze er nog wel beter van!".

Toch ook humor
Gelukkig zijn er ook andere verha-
len en het is wellicht goed ook die
te velmelden, mits we de eerste niet
vergeten. In sommige woningen hin-
gen de gordijnen al weer keurig ge-
wassen en gestreken voor de ramen
en de buren wedijverden om de eer
wie het eerst ,,helemaal" klaar zou
zijn. We dachten even terug aan die
eerste rampdagen: Aan de man, die
we met een ladder van zijn zolder
haalden en die met ,,een ogenblikje
heren" midden op de ladder bleef
staan, terwijl hij een stuk krijt uit
z'n zak haalde en met grote hane-
poten boven zijn deur schreef : ,rlk
ben niet thuis". Ook nu bleek hij
niet thuis te zijn. Was de verwoes-
ting hem te machtig geworden?

Gebit
En wat zou er van dat oude vrouwtje
geworden zijn, die zo noodzakelijk
naar haar woning moest, naar wij
veronderstelden om wat warme kle-

18

(Foto's: Wmr.

ren te halen. Zii werd via de ladder
,,boven" af gezet en de vlet ging ver-
der om de overige bewoners in hun
bovenhuizen te ,,droppen". We kwa-
men terug en daar zat het vrouwtje
tevreden en rustig rond te kijken.
,,Heeft U alles?" werd er gehaast ge-

vraagd, want niets wees op een pak-
ket kleren of iets dergelijks. Triom-
fantelijk haalde zij uit haar tasje het
gebit van haar man, met een pakje
pruimtabak en zei: ,,Ach meneer, dit
is meer dan genoeg, hij is niet te ge-

nieten als hij niet pruimen kan!"

Ontsnapt

Zou er nog wat van die vier kana-
ries terecht gekomen zrjn, die we
met veel moeite uit een grote volière
hadden gehaald en die - bii gebrek
aan beter - in een broodtrommel
werden vervoerd? Dat ons nou ook
juist die natte broodtrommel uit de
hand moest glippen, zodat de kana-
ries op de wieken gingen!Evenvroeg
de ene wachtmeester aanz'ncollega:
Hoe moeten we dat nu in het vat
gieten?", waarop de andere prompt
zei: ,,Tijdens de redding ontsnapt!"

,rHier is de engel"

We zien nog die vier Fraters van de
R.K.-school aan de Kometensingel
in het nachtelijke duister in onze
vlet afdalen. Op hoog bevel moch-
ten ook zij niet in hun home blijven
en dus togen we er heen, terwtjl ,tj
nog in diepe rust lagen. BI de
school aangekomerr werd met de
pikhaak op het raam getikt, dat na
taai volhouden eindelijk geopend
werd. Spookachtig verscheen hei ge-

zo leeíde de wachtm. 1e kl. M. wolthuís een moond no de romp in zijn woning.
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Reorganisatie

Verkeersgroepen
vervolg von pog. 8

In de komende twee maanden zal
het nieuwe surveillancesysteem ook
worden ingevoerd in de gehele pro-
vincie Zuid Holland, in Noord Hol-
land bezuiden het Noordzeekanaal
en in Gelderland bewesten de Gel-
derse IJssel. Dan wordt er op der-
tien trajecten gesurveilleerd van
's morgens zeyen tot 's avonds twaalf
uur. Dat betekent 220 surveillance-
uren of 13.000 trajectkilometers. In
dezelfde gebieden draaien dan con-
tinue eenentwintig Technische Pa-
trouille Wagens en daarnaast is er
uiteraard nog sprake van surveil-
lance met onopvallend materieel.
Met dit alles is de reorganisatie
van de verkeersgroepen reeds zover
gevorderd, dat het Korps Rijkspoli-
tie, meegerekend nog de leden van
de landdienst, die overal beschik-
baar zijn, in grote delen van het
land tegen iedere situatie is opge-
wassen.

YR'ENDELIJK

VERZOEK

Om onnodige administratie-

en incassokosten te voorko-

men worden de abonnees die

nog niet hun abonnements-

geld overmaakten, vriendelijk

verzocht dit alsnog vóór 15

maart a.s. te doen op post-

rekening no. 83 3l ll, t. n. v.

Schaafsma & Brouwer

te Dokkum

onder vermelding van groep

of onderdeel.

TAAL
De taal is gans een uolk, daar
zíjn u en ík het zeker over .eens.
Er ztjn boekdelen geschreuen
ouer taalgebruik en taaleígen en
er is een Momus, die zích spe-
cíaal ouer het taaleigen in zekere
erarnenuítslagen nogo,L uer-
maakt. Momu,s, een arnvetíerige
nazaat oan de Gríekse god der
satire, de spotter en de hekelaar,
ís níet de enige, welnee! Voor
mij Ligt een boekje oan een mij
niet nader bekende heer J. C. u.
Wageningen. Deze heer, uoor-
noernd, uraagt onder de títel
,,EDen tijd uoor onze taal," aan-
dacht uoor ons taal"gebruik, dat
mij op dít ogenblik zeer na aan
het hart li,gt en u)e,arrnee u en ik

salnen en in aerenígíng 
-enkele ogenbltkken zul,l,en uer-

maken. Genoemde heer syreekt
oooral ouer stijlbloempjes,
u)aaruaru er enkele door hem
worden opgespoord, aangehou-
den en uoorgel,etd. Híj grijpt
eerst een handboek der etiquette
bij de kraag, ttsaarin staat: ,,Eenjong meisje usordt aan een oude
heer aoorgesteld en níet ornge-
keerd" en hij uraagt zi,ch terecht
af , tnaarorn rnen het arme kínd,
bij het uoorstel,l,en zou omkeren.
,,Die oude heer ziet haar toch het
liefst Dan uoren," zegt 'íe. Hij
citeert ueruolgens een kranten-
berícht, ttsaarín staat: ,,EerL regí-
ment' stormtroepen, dat ín de
strijd werd geuorpen, had uele
honderden doden," en zegt, dat
het hem een raadsel is, u)aarorn
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die honderden doden tn de strijd
geuorpen moesten uorden. De-
zelfde scherpzinnige heer hekel,t
terecht de usaarschutaing die hij
ergens ín een uestiaíre aantrot:
,,Voor diefstal uan kl,edíngstuk-
ken usordt ntet ingestaan", en de
usaarschuuing in een trarnusa-
gen: ,,Pas op de zakkenrollers".
Tuurlijk, u)aarorn zouden ue op
de zakkenrollers passen? We
hebben uel u:at anders te doen,
met onze taal, die gans een uolk
is. Want 

- 
en daarouer spreekt

de auteur aan het boek uoor-
noemd niet 

- 
ik heb ook in

o?r,s al,ler Korpsblad zo enkele
díngen opgemerkt, geen stijl-
bloempjes, rnaar taalbrandne-
tels, en heel gemene ook! Vol.-
gens ons Korpsblad zou Albert
Schuseztzer gezegd hebben: ,,Ik
heb noch zoueel te doen". Dat
heeft 'ie ook gezegd. Maar het
Duitse ttsoord ,,noch" usas keuríg
pertaald in ,,nog". Doch de cor-
rector heeft gedacht ,,r.nat dan
noch, ik doe het tog". Dat zo-
doende . . .. En een maand
Later las ik ín datzelfde Korps-
blad: ,,Nederland uerknald op
oudejaarsavond Door tusee mil-joen gul,den Du,urwerk". En
daarmee usas de hel"e kop uer-
knold, uant Nederl"and uerknalt,
ni,etwaar? En usat Nederl,and don
uel uerknalt, uraagt ge? Nou ja,
usat geeft het, ín El,ten heeft men
m,ij ook al uerteld, dat de Neder-
landers níet kunnen corrigeren.

MOMUS

FEEáTARTIKELEN
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Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
P. Verschoor, wmr., van Bergen-Bin-
nen naar Den Oever, 20-1-'60;
Per 1-2-'60: H. Dontje, adj., van Am-
sterdam naar Groningen (Verk.groep)
ress. Groningen; J, H. Hovestad, wmr.
le kl., van Vreeswiik naar Utrecht
(Park. Groep); P. v. d. Jagt, wmr. le
kl., van Wervershoof naar Blokker;
B. T. Stroosnijder, wmr., van Diemer-
brug naar Uithoorn; N. G. v. Varik'
owmr., van Leersum naar Ruinerwold
(ressort Groningen); O. v. d. Velde,
owmr., van Bennebroek naar Haarlem
(Park. Groep).

R,ESSORT 'S.GRAVENHAGE
Per 1-1-'60: D. L. Bravenboer, wmr.,
van Noordwijkerhout naar Europoort;
M, Imanse, wmr. le kl., van Schoonre-
woerd naar Woudenberg (ressort Am-
sterdam); W. P. de Visser, owmr., van
Hoek naar Sas van Gent; J. C. Chr.
Reuzenberg, wmr. le kI., van Sluis
naar Hoek; A. Damme, wmr., van Nw.
Beijerland naar Oud-Beijerland; L. v.
d. I(ruit, wmr. le kl., van Oud-Beijer-
land naar Rozenburg; J. J. Soeters,
wmr. le kl., van Rozenburg naar Euro-
poort; P. Verhoek, wmr. le kl., van
Rozenburg naar Europoort; J. D. v. d.
Werf, wmr., van Ben. Hardinxveld-
Giessendam naar Nw. Beijerland;
D. Tigchelaar, adj., van Zoeterwoude
naar ïIazerswoude; \M. Redert, wmr.
le kl., van Molenaarsgraaf naar 'Wiin-
gaarden.
Per B-1-'60: S. Spruijt, wmr. le kl., van
Hillegom naar Vianen; N. Need, wmr.
1e kl.,van Vianen naar Schoonrewoerd.
Per 15-1-'60: H. C. J. F. van DrumPt'
owmr., van 's-Gravenhage n. Arnhem.
Per 18-1-'60: M. J. de I(ok, wmr. le kl.,
van Schipluiden naar Stompwlik;
J. de Vries, wmr. le kl., van Goede-
teede naar Zwartewaal.
Per 25-1-'60: Chr. v. d. Linden, wmr. le
kL, v. Ooltgensplaat naar Schipluiden.
Per 1-2-'60: G. M. I{oning, wmr., van
Rijnsburg naar Stiens (ressort Gronin-
gen); J. Boerma, owmr., van Bleis-
wijk naar Bennebroek (ressort Am-
sterdam); 'W. A. J. van den'Wijngaard,
owmr,, van Dordrecht naar 's-Graven-
hage.

RESSORT ARNHEM
Per 29-12-'59: R. P. S. M. Bource, owmr.
van Rekken naar Zelhem.
Per 30-12-'59: G. J. H. Weideman,
owmr., van Zelhem naar Rekken.
Per 1-1-'60: W. Boeijink, wmr. le kl.,
van zevenaar naar Andelst; A. J. v. d.
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naar Hank; M. Wildschut, wmr., van
Dussen naar Hank.
Per 4-1-'60: A. W. J. Leenen, wmr. le
kI., van Grave naar Posterholt; G. A.
M. Velders, wmr., v. Horn naar Grave;
P. Frieling, wmr., van Ravenstein naar
Herpen; A. Jansen, wmr., van Echt
naar Horn; J. A. J. Seegers, wmr. 1e
kl., van Melick naar'Wessem; W. B, P.
Lamers, wmr., van 'Wessem naar Her-
kenbosch.
Per ?-1-'60: F. M. Roestenberg, wmr.
van I{aatsheuvel naar Rijen.
Per 11-1-'60: J. D. Miedema, wmr., van
Rosmalen naar Sexbierum (ress. Gro-
ningen).
Per 15-1-'60: C. van Dipten, wmr. 1e kl.,
van Ulvenhout naar Breda (Parketgr.);
B de rdl/aard, wmr. 1e kl., van Goirle
naar Vlijmen; B. S. Bruijn, wmr.
van St. Michielsgestel naar Raven-
stein; P. J. Nolten, adj., van Baarle-
Nassau naar Dongen; J. Lambregts,
wmr. le kl., van Zevenbergen naar
Langeweg; J. A. Hermans, wmr. le kl.,
van Rucphen naar Schijf.
Per 1-2-'60: F. v. d. 'Werf, wmr. 1e kl.,
van Rijen naar Wervershoof (ressort
Amsterdam); F. A. Willems, wmr. le
kl., van Dongen naar Goirle; H. Holt,
wmr. van Grave naar Ruurlo (ressort
Arnhem).

RESSORT GRONINGEN
Per 1-1-'60: J. J. Engelkes, wmr. le k1.,
van 't Zandt naar Zuidwolde.
Per 15-1-'60: II. van Dijk, owmr., van
Hoogkerk naar Nieuwolda; N. van
Guldener, owmr., van Gieten naar
Diever.
Per 1-2-'60: H. van Aalderen, owmr.,
van Borger naar Zwolle (parketgr.);
S. Procee, wmr, le kl., van I{ollum
naar Ee,

RIJI{.SPOLITIE TE WATER
Per 19-1-'60: H. I{ip, wmr. 1e kl., van
Delfzijl (Gr. Groningen) naar Harlin-
gen (Gr. Leeuwarden).
Per 1-2-'60: II. J. Maasbach, wmr. le
kl., van Tiel (Gr. Nijmegen; naar Enk-
huizen (Gr. Enkhuizen); D. Visser,
wmr. le kl., van Enkhuizen (Gr. Enk-
huizen) naar Tiel (cr. Nijmegen);
H. Heidekamp, wmr. le kl., van Ter-
neuzen (Gr. Wemeldinge) naar 's-Gra-
venhage (Parketgroep).

Aanwijzing voor functie
RESSOR,T AMSTERDAM
Per 1-2-'60: Owmr. J. Boerma, tot
groepscommandant, Bennebroek.

RESSORT'S-GR,AVENHAGE
Per 15-1-'60: Adj. J. Ranselaar, tot
districts-adjudant,'s-Gravenhage.
Per 1-2-'60: Owmr. rr,1l. A. J. v. d. Wrjn-
gaard, tot chef de bureau (T.I. 's-Gra-
venhage),'s-Gravenhage.

RESSORT AIiNHEM
Per 1-1-'60: Adj. S. rvv. de Heer, tot
groepscommandant, Zetten; Wmr. le
kl. J. Stuit, tot Districts-Reehercheur,
Zwolle.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 15-1-'60: Adj. P. J. Nolten, tot
groepscommandant, Dongen.

RESSORT GEONINGEN
Per 15-1-'60: Owmr. H. van Dijk, tot
groepscommandant, Nieuwolda;
Owmr. N. van Guldener, tot groeps-
commandant, Diever.
Per 1-2-'60: Adj. II. Dontje, tot groeps-
commandant, Groningen (Verk.groep);
Owmr. N. G. van varik, tot groeps-
commandant, Ruinerwold.

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot adjudant:
A. Jonkman, Koog a. d. Zaan, 1-1-'60;
P. Luijendijk, Amsterdam, 1-2-'60.

PERSON ALTA
Pol, wmr., van Vierhouten naar Els-
peet; N. Hager, wmr. le kl., van Vier-
houten naar Elspeet; H. J. Smit, wmr.
le kl., van Elburg naar Roggebotsluis;
J. I(roeskop, wmr. le kl., van Emmel-
oord naar Tollebeek; C. E. v. d. Dik-
kenberg, wmr. 1e kl., van Herxen naar
Wijhe; A. J. de IIaan, owmr., van Ne-
derasselt naar Overasselt.
Per 4-1-'60: 'W. Duinkerken, wmr. le
kl., van Parketgroep Zwolle naar OI-
demarkt; J. J. Drenth, wmr. 1e k1.,
van Oldemarkt naar Parketgr. Zwolle;
J. Buysman, owmr., van Scherpenzeel
naar Elspeet.
Per 6-1-'60: C. Reediik, owmr., van
Emst naar Scherpenzeel; G. Gerrits'
wmr., van Ommen naar Genemuiden.
Per ?-1-'60: J. van'tZand, wmr. le kl.,
van Genemuiden naar Ommen.
Per B-1-'60: G. Hekman, wmr. le kl.,
van Teuge naar Emst; J. A. Vermeu-
len, wmr,, van Wezep naar Parketgr.
Zutphen.
Per 11-1-'60: K. J. Lassche, wmr. le kI',
van Epe naar Teuge,
Per 15-1-'60: J. Teske, wmr. le kl., van
Maurik naar Soestdijk (ress. Amster-
dam; R. Mateman, wmr. le kl., van
Ruurlo naar Soestdijk (ress. Amster-
dam); F. J. Hopster,owmr., van Techn.
rech. Arnhem naar Parkergr. Arnhem;
H. de Jonge, wmr. le kl., van Lochem
naar Giethoorn; A. IL Numan, wmr.,
van Doornspijk naar 't Harde.
Per 16-1-'60: II, Stens, ïvmr. le kl., van
Lobith-Tolkamer naar Balkbrug;
H. B. Smits, wmr. le kl., van Balkbrug
naar Blokzijl.
Per 18-1-'60: J. W. Peterse, wmr. 1e kl.,
van Emmeloord naar Parketgr. Arn-
hem; H. Iluisman, wmr. 1e kl,, van
Ilerxen naar Emmeloord.
Per 20-1-'60: J. Jansma, wmr. le kl.,
van 'Wesepe naar Olst.
Per 29-1-'60: J. A. v. d. $rijk, owmr.,
van Giethoorn naar Tuk; B. J. Lam-
mers, wmr. le kl,, van Olst naar I{uin-
re en Blankenham; C. P. DriesProng,
wmr. le kl., van l{uinre en Blanken-
ham naar Ommen.
Per 1-2-'60: J. Pasman, wmr. le kI.,
van Nunspeet naar voorst; E. L. Eker,
wmr. le kl., van Berkum naar Parket-
groep Zwolle; J. Hoogvliet, wmr. le
kl.. van Ruurlo naar Grave (ressort
's-Hertogenbosch.
Per 3-2-'60: W. A. I(etelaar, wmr. le
kl., van Ulft naar Gendringen.

RESSORT'S.HERTOGENBOSCII
Per 29-12-'59: Th, Hubbers, owmr., van
Stein naar Schaesberg.
Per 1-1-'60: P, J. v. d. Steen, wmr. le
kl.. van Ravenstein naar HerPen;
C. Huismans, wmr. le kl., van Dussen

OVERTED EN P ERSO N EEL

Adiudont
D. Penninkhof
Hoogwoud

30-l -1 9ó0

ressort Amsterdom

Wmr. le kl.
J. von Dinteren

Le uth
2-2-1960

ressort Arnhem

Wmr.'le kl.
l. Offringo

Borger
17 -1-1960

ressort Groningen
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tot opper\ilachtmeester:
Per 1-1-'60: Sj. Borger, Schalkwijk en
TuIl en 't Waal.
Per 1-2-'60: P. van Beekum, Wormer;
Th. F. Ilarkema, I(Ieine Sluis; N. van
Tuijl, Utrecht; C. Zwaart, Bilthoven.
RESSOR,T 's-GRAVENHAGE
tot adjudant:
D. Tichelaar, Ilazerswoude, 1-1-'60.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'60: J. v. d. Heide, 's-Graven-
hage; A. Zeldenrust, Clinge.
tot wachtmeester le kl.:
A. Brinkman, Melissant, 1-2-'60.
tot wachtmeester:
B. Lolkema, Rijnsburg, 1-1-'60; J. J.
Soeterbroek, Sassenheim, 1-1-'60; C. J.
de Koning, Aardenburg, 2-1-'60;A. v. d.
Bos, Ben. Hardinxveld-Giessendam,
2-1-'60; D. J. de l(lerck, Pijnacker,
4-1-'60; B. I(reft, Zoetermeer, 5-1-'60;
}I. Oost, Hillegom, ?-1-'60; M. Quist,'Wateringen, ?-1-'60; E. Graveland, Ro-
zenburg, 7-1-'60; II. P. I{ater, Waddinx-
veen, 8-1-'60; C. Chr. M. Jehee, Noord-
wijkerhout, 9-1-'60; L. Vrieling, Baren-
drecht, 9-1-'60; C. P. Boer, IIellevoet-
sluis, 10-1-'60; J. Heinen, Oudewater,
10-1-'60; H. W. v. Grin, Europoort,
14-1-'60; M. C. Hoek, Zierikzee, 16-1-'60;
A. v. d. Graaf, Nieuwkoop, l?-l-'60;
A. Jalving, Voorschoten, 1?-1-'60.

RESSORT ARNHEM
tot adjudant:
G. A. Tónies, Doetinchem, 1-1-'60.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'60: J. Baarssen, Borculo; A. tr'.
Jager, Vroomshoop; W. Boeijink, An-
delst; P. G. Roos, Beek.
tot wachtmeester le kl.:
G. J. Thissen, llorssen, 1-1-'60.
tot wachtmeester:
J. Halma, Berkum, 1-1-'60; B. van der
Hoek, Zevenaar, 2-1-'60; D. van DorP,
Malden, 2-1-'60; J. L. van Kampen,
Hengelo, 2-1-'60; G. J. Regelink, Hat-
tem, 3-1-'60; T. J. I{arrenbeld, Twello,
5-1-'60; J. A. 'Wendrich, Brummen,
6-1-'60; J. Haarman, Lobith-Tolkamer,
B-1-'60; B. H. Vijge, Denekamp, 8-1-'60;
J. J. Nijdam, Wierden, 9-1-'60.

RESSORT'S-HERTOGENBOSCH
tot adjudant:
M. J. van Denderen, Bergen (L), 1-1-'60.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'60: P. M. v. Es, Grubbenvorst;
S. A. Mostert, Terheijden; H. M. v. Ark,
Roermond; A. J. van Loon, Bocholtz;
A. Gootjes, Mechelen; J. de Waal,
Oirsbeek.
tot wachtmeester:
A. F. de Schepper, Ulvenhout, 7-1-'60;
J. B. Diender, Rijen, 10-1-'60; G. B. Bos-
sink, Horst, 11-1-'60; J. Nauta, Sprang-
Capelle, 13-1-'60; H. Versteegen, Vlij-
men, 15-1-'60.

RESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
C. Blouw, Bedum, 1-2-'60.
tot opperwachtmeester:
F. van Limbergen, Aduard, 11-12-'59;
I{. Stoel, Nieuweroord, 1-2-'60; J. A.
Tammenga, Zweeloo, 1-2-'60.
tot wachtmeester:
J. I{nevelbaard, Uithuizen, 14-12-'59;
A. G. van Engelenhoven, Nw. Schoo-
nebeek, 4-1-'60.

RIJI(SPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester lc kl.:
M. Smeltekop, Delfzijl, 1-11-'59;
D. R,. I{oning, Amsterdam, 1-1-'60.

In dienst getreden
RESSORT 'S-GRAVENHAGE
A. Ulrich, wmr. le kl., 's-Gravenhage
(Staf T.I.), 1-2-'60.

RESSORT ARNHEM
Mej. C. A. Lammers, tyPiste A, Arn-
hem, 1-2-'60.

RESSORT GRONINGEN
J. Sevinga, wmr. 1e kl., Leeuwarden,
1 -2-'60.
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Wmr. le kl. Wmr.'le kl.
J. M. Thissen R. J. A. Siegers
Eijgelshoven Buchten

ress.'s-Hert.bosch ress.'s-Hert.bosch
25 ioor op 24-1-1960 25 ioor op 24-1-1960

Owmr.
D. von Borneveld

Werkendom
ress.'s-Heri.bosch
25 ioor op 1-2-19ó0

Owmr.
A. P. de Groof

N igtevecht
Rilkspol. te Woter

25 ioor op 2l-l-19ó0

*\
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OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
F. G. Klinkum, adspirant der Rijks-
politie, Arnhem (Opleidingsschool v.h.
I(orps Rijkspolitie), 1-1-'60.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
B. Douwstra, adj., Soestdijk, 1-10'59;
A, Verboon, arb. contr., Amsterdam,
25-1-'60.
Per 1-2-'60: J. Braad, wmr., I(romme-
nie; H. Oudejans, wmr. le kl., Den
Oever; H. Pijpker, wmr., Vinkeveen
en Waverv;. C. P. Reij, adj., Utrecht.

RESSORT ARNHEM
Per 15-1-'60: E. I(ruitbosch, wmr. 1e kl.,
Blokzijl; mej. G. H. te Pas, typiste A,
Arnhem.
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Adiudont
G. v. d. Zonden
's-Grovenhooe

ress.'s-Grovenhoge
40 ioor op 20-1-19ó0

Wmr. le kl.
L. v. d. Woude

Allcmoor
ressort Amsterdom
25 ioor op24-1-1960

trï
Owmr. Owmr.

W. H. J. Meuwissen C. J. Duivenvoorden
Simpelveld Hoog-Soeren

ress.'s-Heri.bosch ressort Arnhem
25 ioor op 8-2-19ó0 25 ioor op 1-2-19ó0

Maart 1960

AmbrsÍubileo

Wmr. Ie kl. Owmr. M. Venne Owmr.
L. C. Segoor Woteringen G. J. Versluis
Zevenhuizen ress.'s-Grovenhoge Doorn

ress.'s-Grovenhoge 25 ioor op 21-1-19ó0 ressort Amsterdom
25 ioor op 1ó-l-19ó0 25 joor op 1ó-1-19ó0

Per 1-2-'60: J. Renes, owmr., Arnhem;
Th. H. Schuurman, owmr., Tuk; J. de
Vries, wmr. le kl., Zaltbommel; H. H.
v. Bommel, wmr. le kl., Zieuwent;
P. Mannens, wmr., 's Heerenberg.

RESSORT'S-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'60: A. C. Vissers, adj., Eind-
hoven; R. H. H. Rutten, wmr. le kl.,
Montfort.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-2-'60: H. Spa. adj., Ruinerwold;
H. A. Brouwer, adj., Groningen;
J. Derks, wmr. 1e kl,, 'Westergeest.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-2-'60: J. C. Stiekema. adspirant.
Arnhem.

T
Owmr.

A. de Roode
Wesierbork

ressort Groningen
25 ioor op 30-l-19ó0
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Leden groep Texel langs afbrokkeíe nd duin
ndcrr gesfronde kotter

Stormperiode bewees weer belang
Yan goede verbindingen

door odjudont J. GULMANSteDenBurg

TerusíjL de storm de kust uan
Nederland beukte, u)erd in het
bureau Dan de ríjkspolitie te
Den Burg op TereL het bericht
ontuangen, dat de Helderse kot-
ter H.D. 79 u)as gestrand bij
strandpaal L7. Kort daarna uer-
trok op die zondagochtend een
patrouíLle met het doel, de kust-
u;acht te helpen de bemanning
aan boord te halen. Zuare rol-
Iers stormden schutmend op de
duínuoet aÍ en de mens stond
tegenouer krachten, sterker dan
híjzelf , krachten, dte het uater
opztueepten en opstutaden tot
op de hauenkaden uan Oude-
schild.

Dat was het begin van een dra-
matische ontwikkeling van deze
stranding. Nog voordat de pa-
trouille paal 17 hadbereikt,ver-
loor een man van het personeel
van het Bergingsbedrijf Doek-
sen van Terschelling het leven.
Van de sleepboot ,,Stortemelk"
werd een sloep gestreken om
een verbinding met het gestran-
de schip tot stand te brengen.
De operatie slaagde totdat de
sloep terug was bij de Storte-
melk en er nog twee mannen
moesten overspringen. De sloep
werd weggeslagen en sloeg om.
Een man werd opgepikt, de
tweede. die met zijn kleding
verward zat in de schroef, ver-
dronk in het bijzijn van de an-
dere bemanningsleden terwijl
de reddingboot Prins Hendrik
naderde. In de volle bran-
ding bij windkracht 9 of 10,
werd van de reddingboot een
sloep gestreken waarmee drie
redders verbinding maakten met
de verongelukte boot. Tot hun
nek in het water, brachten zij
de tros op het strand en met
vereende krachten werd de
sloep geborgen, zonder het
slachtoffer. 

,Taaie'schipper

De schipper van de gestrande
H.D. 79 bleef aan boord, de
wind bleef sterk. De volgende
nacht werd echter via radio
Scheveningen een noodbericht
ontvangen van de gestrande
kotter, dat aan boord brand was
uitgebroken. Opnieuw rukte
een patrouille uit naar paal 17
op een tijdstip dat de wind weer

aanwakkerde. Gelukkig was het
laag water en ondanks de voor-
spelde hoogwaterverwachting,
kon de patrouille langs het
strand het schip bereiken, sa-
men met de brandweer. Politie
en brandweer werden door de
branding aan boord gehesen.
Daar werd een half bewusteloze
schipper aangetroffen, die niet
meer in staat kon worden ge-
acht beslissingen te nemen. Po-
litie en brandweer namen het
initiatief over en trachtten met
behulp van de aanwezige baby-
spuit en zeewater de brand in
de bemanningsverblijven te
blussen. Dit lukte wonderwel,
maar vraag niet wat de brand-
weermensen aan moed en ener-
gie hebben moeten opbrengen
om met de meest primitieve
middelen deze brand te bedwin-
gen. Na de blussing was het
hoog tijd het materiaal uit de
branding weg te halen en bo-
venal het schip te verlaten.
Voor het laatst werd nog even
de verbinding nagekeken van
het schip met het strand, enkel
een lijn van het whippertoestel,
waarlangs de schipper in uiter-
ste nood het schip kan verlaten.
Ons voorstel om voor de op-
nieuw naderende depressie van
boord te gaan of zich af te laten
lossen, had geen effect. rWij ver-
lieten opnieuw het rampschip
met de gedachte: ,,\ryij komen
nog wel terug". Dat duurde tot
drie en een halve dag na de stran-
ding, toen de wind opnieuw tot
orkaankracht was aangewak-
kerd.

Vergeefse patrouille
Radío Scheueníngen gaf een be-
richt door, dat de schipper uan

HeÍ wos een dr'omotisch ogenb/ik Íoen
s/oep Íe konlelen. Op de

R'JKSPOL'TIE

B'J STOR/T4WEER

De eersÍe moonden von hei ioor (en
de looÍsÍe) /everen een groÍe kons
op sformweer, op hoog woler longs
de kust en op schepen, die sÍron-
den. Dit joor is dot weer gebleken.
longs de gehe/e kust onlsÍond een
belongrijke verhoging. Grote hop-
pen duin werden door de zee weg-
gevrelen. Op ïexel en Terschelling
slroomde hel zeewoter op de k,oden
en op Texel en Vlielond liepen sche-
pen op het strond, woormee niet
sÍechts de Koninkliike Noord- en
Zuid-Hollondse ReddingmooÍschop-
pil en het EergingsbedríjÍ Doeksen
von ïerschelling te moken kregen,
moor ook heÍ personeel von hel
Korps Rijkspolitie. Over deze stron-
dingen en de ocliviteiten von leden
von het Korps Rijkspolitie bíi storm-
weer, leesl u op deze pogina's,
compleef mel de lering, díe uit deze
slormperiode volt te trekken en die
een en onder von groof belong
maokt-

de H.D. zijn schip usilde uerla-
ten. Redding scommissíe en rijks-
polítie begauen zích aoor de
derde maal, naar het rampschíp.
Het schi,p scheen nu hopeloos
uerloren. Langs het strand kon
het níet uorden bereikt. Door
de duínen ztnoegend, naderde de
reddíngserpedítte de uíterste
duínríchel,. Voor hun ogen za-
gen de Leden meters duín ín
zee uerduíjnen en zij moesten
in de eerste pl,aats op etgen Dei-
Lígheid letten. De aanusezígheid
uan n'Lensen op de' duintoppen
stelde de schipper opnieuu ge-
t'ust en hij liet Scheueningen
radío tneten, dat híj toch maar
u)eer usíLde blijuen.

mel monkrocht werd geprobeerd de verongelukle
ochlergrond de geslronde H.D. 79.
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INHOUD
Riikspolitie bii stormweer

Gestrond Libertyschip op Vlielond
Reservist redt chouffeur het leven

Posen in Geroordsbergen
Onze gosl

Adm in isirotiecursus
Londen

Korpsblod op T.V.-scherm
Kn ipperl icht

Exomens voor reservisten
Voor Moeder en Kind

Wereldgebeuren
Persono lio

Fofo omslog:
Opp.erwochtmeesler 8. Reilsmo en
wochlmeesÍer Ie kl. T. prins ,on à.
post Vlielond, trokken in de ofge-
lopen weken ve/e kilomefers loíos
hef sÍr.ond om een yreemde beiáË-
ker oon het eilond te zieniDtiÊ;
V.rouwe nke r k (7 254 b r ut o r eg tri"iiánl
dre oon de grond liep op de Vlie_
ho rs.

Zo zog het haventerrein von Oudeschi/d er
uil op heÍ hooglepunt von de sÍorm.

De mannen van de kustwacht
bleven op hun post. De politie
ru.kte voorlopig weer in, maarbU aankomst op het bureau
wachtten nieuwe onheilstijdin_gen. Inmiddels had de Dirêctie
ygg Rijkswaterstaat de beperkte
dijkryacht ingesteld, in verband
met de aanhoudendê Noordwes_
terstorm en verhoogde wate;_
standen tot twee meter. Het ee_
meentehuis werd hoofdkwartíer
van Texel. Vandaar uit werd
alles geregeld en bleef men vá;minuut tot minuut op de troogtevan het stijgen van het waïerrond het eiland. Het haventer_
rein werd geblokkeerd, de veèi-
ho.ot was gedwongen Uinnen-ie
blijven. Mannen zwierven ia"Àsde zwakke dijken. potitieááil_
nen onderhielden de verbindin_
gen tussen hoofdkwartier en vi_tale posten langs de kusten.
Iedereen voelde het gevaar,
waarin eilandbewoners verke_ren wanneer de storm het water
opzweept, wanneer duinen tot
een breedte van tien en zelfs tót25.meter wegslaan en de aifuLïtrillen. 

,

Die avond verzochten vertegen_
woordigers van Weismullei _
die de gestrande kotter zou ber_gen 

- 
een verbinding tot standte brengen tussen áe Eezai_voerder van de sleepbooi Heë_tor e? de schipper van de ge_

strande kotter. In de woni;g
van de groepscommandant klonËenkele minuten later via Ae
noodgolf de stem van de kottei_

schipper, die de sleepbootkani_
tein liet weten, aat Èij er nïet
aan dacht zijn schip te verlaten.

Ook andere schepen

Diezelfde noodgolf verschafte
ook het bericht van H.M. freeát
Loermond, dat bij het tichtsófiip't'exel in moeilijkheden zat eí
van de 'Lieve Vrouwekerk',. die
strandde op de Vliehors zoáOËr
dat iemand er iets aan kon doén.\ryij vertrokken naar de vuur_toren eln _zaggn het schip nog
eenmaal draaien, toen zát heimuurvast. Bij thuiskomst von_
den wij het wachtende bestuur
van .de reddingscommissie, dat
assistentie kwam verzoekeí om
de schipper van de H.D. ?g zo nol_
9lg met geweld van boord tehalen. Ma_ar, bleef Ae kapiiein
v?n de Flying Enterprisó ookniet tot het uiterste op zii;schip? Zo' heeft de Hóldei;;
schipper tenslotte zonder dwanÀzijn schip verlaten op d.e avoná
van dezelfde dag, toeh de storm
begon te luwen.

Lering
Daarmee en met de berging vande kotter kort daarna.-zo-u ditstormachtige artikel uit ziíÁ.ware het niet dat ook dËze
stormperiode tot enkele conclu_
sies leidt. In de eerste plaats
leert ook deze storm dat ae óii_
tiek ten aanzien van slechte Oij_kg. en andere waterkerirrgén
niet ongegrond is.
Voor.utat betreft de rijkspotttíe_
assistentie bleek juíít àu nót
ontbreken uan een goed,e uer_btnding rnet de centraalpist.
Wanneer de patrouítle*àgen
eenmaal onderueg u:as ontbíakhet contact en gtng diku:ills
kostbare tijd uerlorán tijdáns
een rít terug nd.ar de beuóond,e
uereld, uoor het tnroepen Dan
assístentie. N oodb eríchtèn mo els_ten thuís door derden u)orden
atgelutsterd, rnaar kond,en -al
euenrnín usorden doorgegeuen
en bleven Líggen als níeiuá uàr-
rossíngen omtrent hetgeen zíchop zee -af.speelde, de zee, díe
onze erfuijand ís en steed"s',tleer
onaangenanle surprises uoor de
rnens ín petto blijkt te hebben.

De reddingboot Príns
Hendrik in de volle
bnonding. Op de voor-
grond de veronge/ukle
s/oep.

(foto's:
Helderse Couronl)

2

S. Dijkstro, Vlielond)
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Gestnand Libentyschip
was uneemde gast

op Ulieland
Ruim uíjf u:eken zat het 7254
ton metende Libertgschip Lieoe
Vrouusekerk op de Vliehors, de
uítgestrekte zandxflaat aan d,e
u:estpunt uan Vl,iel,and. Het
schiyt, dat zonder Lad,ing onder-
ueg u)as Dan Harnburg naar
Antuerpen userd enkele dagen
na de strandíng oan de Helderse
Kotter A.D. 79, onafutendbaar
door usind en goluen no,ar de
Eierland,se gronden gestuusd,
lnaar strandde tenslotte op de
Vliehors, die door storm en
uloed geheel u)as ooerstroomd.
De uol,gende dag konden de be-
manningsleden zonder meer met
droge aoeten op het strand ko-
rnen, zo hoog zat de Líeoe Vrou-
utekerk als een enorrne lcotos
aan de grond. Pas ruim aijf use-
ken later slaagden de sleepboten
Holland, Stortemelk en Dog-
gersbank uan het bergi,ngsbe-
d,rijt Doeksen oan Terschetting
er in, de Lieue Vrouwekerk
t:lot te slepen.
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VijÍ uteken leefde een d,eel uan
de bemanníng qp dit sehíp rnet
iedere dag hetzelfde panora'ma
om zi,ch heen: de zandplaat en
de branding, in de uerte de
uuurtoren oan Terel en achter
het achterschip de zee, u)aarop
aan d,e horízon d,e schepen te
zíen waren, die door de E.T.-
route benoorden de Wadden-
etlanden Doeren. ,,Er ís hier níet
ueel te nauígeren" zei kapítein
B. uan Oosten op de brug, u)aar
andere bemanníngsleden als ge-
kooide Leeuusen heen en u)eer
Liepen. ,,Een schíp is ols een
DrolrLD, het houdt je 24 uur per
dag bezíq", meende de hoofd,-
machínist A. Jel,Lema. ,,Als use
rslot zijn geet ik eenslokjerneg,',
uerklaarde eerste stuurman J.
C. de Booa. En in de lcornbuis
hoopte hofmeester G. Koreuaar,
dat er iedere dag bíj laag usater
prouiand aan boord gebracht
kon usorden.

Nee, Opper Reitsma en Wacht-
meester 1e kl. Prins hadden
niets met de Lieve Vrouwekerk
te doen. Ze zïjn wel 18 kilome-
ter ver naar de Vliehors ge-
gaan omdat men nooit kan we-
!e2. Zij hebben wel omhoog ge-
keken tegen de onaandoenlijke
boeg van die wel zeer vreeráde
bezoeker aan hun eiland, maar
dat was alles.
Toen zeven jaar geleden d.e
Zweedse Virgo op de Vliehors
strandde, was opperwachtmees-
ter Reitsma er ook al bij. Niet
ver van dat schip was de Duitse
tanker Oder ondergegaan en intweeën gebroken 1n die gaf
werk.

Dieven
Van Texel kwam het bericht
door, dat er met een boot goe-
deren van het achterschip van
de Oder gehaald \Maren. Ènfin.
de post Vlieland achterhaaldé
de dief en nam een radiotoestel-
k-leden en gouden ringen in bej
slag.
,,'Wanneer er een buitenlands
Pghip strandt, stelt de rijkspolitié
nrer een eerste onderzoek in en
waarschuwt de Koninklijke Ma_
rechaussee. Maar verderieveren
geftrande schepen weinig werk
op", .zo vertelde opperwacht-
meester Reitsma. Hef wordt an-
ders, wanneer de scheepslading
aanspoelt.

En jutters
Jutters zijn vrije eilanders. Hun
theorie is, dat alles wat aan-

Sfroks meer werk met 3O.OOO

anderegctsfen.,.

Maar, de heren van het Korps
Rijkspolitie op Vlie1and, de o-p-
perwachtmeester B. Reitsma en
de wachtmeester le kl. T. prins
hadden geen werk van die ko-
los op het strand. In het dorpging het leven in de wintersê
regelmaat. De veerboot Vlieland
met schipper G. van Keulen aan
het roer kwam met de vlag
halfstok aan de steiger. Want
met die boot kwam Maaike Vis-
ser thuis voor haar laatste tocht
door de stille dorpsstraat, een
tocht waar opperwachtmeester
Reitsma bij was, omdat bij be-
grafenissen op Vlieland de-baar
gedragen wordt en de bezoekers
lopend volgen. Daarom wordt
dan het verkeer stilgelegd. Dat
gaat zo op Vlieland. Jutters zijn vriie eilonders. ,,Wol oonspoell is yoor de jullers,', zeggen ze. Moor
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spoelt van de jutters is, de wet
zegt, dat eigenlijk alles naar de
strandvonderij gebracht moet
worden en de praktijk komt er
op neer, dat de jutter gebruikt
hout rnag houden. Maar als er
een deklast hout aanspoelt, dan
moet dat naar de strandvonde-
rij. Na de openbare verkoping
van de aangebrachte goederen
krijgt de aanbrenger op Vlie-
land de helft van de opbrengst
van rondhout en een derde van
wat andere zaken opbrengen.
Maar van de Vrouwekerk spoel-
de ook niets aan en langs het
strand was alleen gebruikt hout
te jutten.
Zo bleven zoals altijd in de win-
ter vooral de jacht en het toe-
zícht bij militaire objecten, het
sluitingsuur na feestavonden de
aandacht van de tweemanspost
Vlieland opeisen. Binnenkort in
de broedtijd is er weer het toe-
zicht bij militaire objecten, het
dan, dan barst het toeristensei-
zoen weer los, waarin er soms
ondanks versterking, dikwijls
zelfs geen tijd overblijft om de
krant te lezen.
Nu heeft opperwachtmeester
Reitsma wel tijd om nogeens te
denken aan de tijd waarin hij
commandant was van de afde-
ling recherche van de M.P. in
Tandjong Priok en zíc}n bezig
hield met de grote D.K.G.-ver-
duisteringerl. ,,Tt)en heb ik meer
zaken gehad dan verder in m'n
hele leven", zegl" hij. En wacht-
meester le kl. Prins heeft nu
wel tijd om zich zijn diensttijd
bij de Verkeersgroep Leeuwar-
den te herinneren. Maar straks,
als de Vrouwekerk ergens ver
weg op een van de zeven zeeën
koerst, dan is zelfs dit schip
vergeten, want dan krijgt Vlie-
land meer dan 30.000 vreemde
bezoekers....

Soms kwom de vloed zo snel op, dol de
proviondbrengers onverrichter zoke

moesÍen lerugkeren.

4

chauÍÍeur het leven
door odjudoni M. P. VAN DAM te Odoorn

de vaart terecht was gekomen. H
hoorde dat het busje met acht in
zittenden op een personenauto wa
gebotst_omdat niemancl op deze pril
le zondagochtend aan ,,zoiets"- al
voorrang dacht. De personenaut,
stond verkreukeld tegen een boon
gp de plaats van de aanrijding
Zeven passagiers werden uit hei bus
j" op straat geslingerd, zodat alleer
de chauffeur overbleef voor redde
De Bruin. Het was genoeg om aal
de goede naam van de rrservister
enige lauweren toe te voegen.

$
: ': ::: :::|]:

BEL-YRAAGSTUK. . .
Een patrouill,e Dan de Ver
keersgroep ziet een schooljon
gen op zíjn fiets ri,jden, terwíj
híj het stuur niet uasthoudt.
De uerkeerslfiagen stopt etu d,r
achter het stuur. zíttende Op
pertuachtmeester zegt tegen drjongen: ,,Heb ie misschíen ool
een fíetssl,eutel bíj je?". De jon
gen antuoordt: ,,Neen rrLeneer
rnaar usat uou U daar dan mer
doen?" De ,,Opgler" zegt: ,,He
s_tuur_ agn je líets halen, tnan
dat heb ie níet rneer nod,íg"
De jongen kijkt de Oppertnacht
meester ernstig aan en zegt
,,Dat is ook zo nLeneer, ntaa'
u)aar moet ik dan met mijn be
heen. . . ."

VRAAG EN AANBOD

Te Terhorne, midden in het
merengebied, een ruime 4 pers.

KAMPEERWAGEN.
ldeool voor vis- en wotersportlief-
hebbers.
Huur per week f 45,-, iuli/oug. f 55,-.
J. KORT - Terhorne - Tel. 0 5668-208

De odverÍenties (uilgezonderd leer.
boeken en uniform-kledingstukken)
mogen ten hoogste 30 woorden om-
voïten, inclusief hel odres von de
inzender, en dienen met de odmini.
strotiekosten von lwee kworties (te
voldoen in postzegels) voor de viif-
tiende von iedere mcond te worden
gezonden oon:

Uitgeverii Schoofsmo en Brouwer
ofd. odm. Korpsblod Riikspolitie
Postbus l0 Dokkum

ffi

Drents reservist redt

Zo uit bed in
ijskoude vao,rt

De reservist H. de Bruin in het
Drentse Valthermond is enkele we-
ken geleden op een snijdend koude
zondagmorgen zo uit zijn bed in het
Noorderdiep gesprongenr orn de
chauffeur van een te water gereden
Volkswagenbusje het leven te red-
den, hetgeen dank zij zijn onversaag-
de doortastendheid is gelukt. Dit feit
heeft niet nagelaten respect en be-
wondering te wekken, onder meer
van burgemeester J. van Rooyen van
Odoorn, die de reservist ter plaatse
complimenteerde.

Eigenlijk was de reservist H. de
Bruin van de groep Odoorn die zon-
dagochtend nog lan.g niet van plan
om op te staan. Hij werd echtef op-
geschrikt door een harde klap, gè-
volgd door een plons in het wa-te.
van het Noorderdiep, dat bij zijn
woning ligt in de nabijheid van eèn
kruispunt.

In pyama
De. rese rvist sprong onmiddellijk uit
bed, opende de bevroren ramen en
??g qen blauw autobusje in het
Noorderdiep drijven. Hei voertuig
zakte langzaam weg en de heer Dé
Bruin begreep, dat spoedige hulp ge-
boden was. Hij begaf zicl resoluut,
9p blote voeten en gekleed in pyama
door het slaapkamerraam nadn bui-
ten en lprone te,water. In het busje
vond hij de chauffeur, die achter hêt
stuur bekneld zat, terwijl het water
hem al tot de lippen stond. De Bruin
ging op het busje liggen en wist door
de kapotte voorruit het hoofd van de
chauffeur boven water te houden
totdat met andere te hulp toegesnel-
de redders, de bestuurder ult zijn
benarde positie kon worden verloit.

Vastgevroren
Toen rvas de chauffeur gered, maar
de reservist, die op het lzeren dak
van het busje was gaan staan, was
1ne t zijn voeten vastgevroren en
kwam er derhalve niet Tonder ,,vel-
scheuren" af. Later, toen hij met
warme koffie ,,op verhaal" liwam,
hoorden anderen hoe hij in pyama in
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Met krakelingen en teertonvuur luidt
Geraardsbergen de Paastijd in

Notabelen drinken wtjn met spartelende visjes
door G. C A R O N, políÍiecornrnissoris Íe Geroordsbergen

ln Geraardsbergen zijn toeer de
merkusaardíge feesten uan kra-
kelingenuorp en tonnekens-
brand gehouden, feesten, di,e be-
horen tot de oude geplogenhe-
den, u)aarín de total,e beuol,king
deelneemt en u:aarbij duizenden
krakelíngen worden uegge-
gooid, een teerton in brand ge-
stoken en usíjn wordt gedron-
ken met leoende, spartel,ende
uisjes eri,n. Met deze heídense
feesten, di,e een christelíjk tintje
kregen, Iuíd,t Geraardsbergen
ieder jaar de Paastijd in.

Even Geraardsbergen voorstel-
len: gemeente met de titel van
stad, met ongeveer 10.000 in-
\Moners 

- 
hoofdplaats van kan-

ton 
- 

bespoeld door de Den-
der 

- 
knooppunt van wegen en

spoorwegen (Gent-La Louvière;
Denleeuw-Ath) gelegen in de
Zuid-oostelijke hoek der pro-
vincie Oost-Vlaanderen, meest
levend van handel, als nijver-
heid de fabriek van allumetten
en houtvezelplaten, een tweetal
grote brouwerijen en kleinere
bedrijven.
Geraardsbergen is niet alleen de
stad van merkwaardige feesten.
Het is ook de plaats, waar in de
afgelopen oorlog, toen België aI
bevrijd was, de bevolking uit
Nederlandse plaatsen als Vught,
Dodewaard, Elst en Lent werd
ondergebracht. Sommige Neder-
landers zijn er gehuwd en ble-
ven er wonen. Andere hebben
het hart op andere wijze verlo-
ren: aan de 110 meter hoge Ou-
denberg met de vijver, die zelfs
in de droogste zomer vol water
staat, aan de sublieme verge-
zichten of: simpelweg aan de
,,mattetaarten", die een specia-

. . beCochtzome dronk . .

liteit vormen van deze stad, die
van zeer oude oorsprong is.

Roerig verleden
Volgens de legende zou een
edelman,,Geeraard" genaamd,
een versterkt kasteel hebben
bewoond op het grondgebied
van Geraardsbergen. Gezien
Geraardsbergen ook een berg
bezit, zou de naam voortvloeien
uit de samenkoppeling der na-
men Geeraard en Berg. Geogra-
fisch ligt Geraardsbergen op de
lijn der ,,Vlaamse Ardennen" en
taalkundig op de taalgrens, in
het Vlaamse gedeelte. Een vijf-
tal kilometers verder is het
Frans-talig gedeelte. Tijdens d.e
middeleeurvven was het een
g{ensstadje van het graafschap
Vlaanderen, zodat het een ru-
moerig verleden heeft. Dikwijls
is het verbonden geweest in de
strijil, met de stad Gent, maar
ook dikwi.ils hebben de Gente-
naars het stadje komen bezet-
ten en plunderen.

Legende I
Hoe Geraardsbergen aan zljn
merkwaardige feesten kwam, is
niet helemaal zeker. behalve
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9 uaunde uió in polítietilaaq?

De oorzaak oan het bezoek, dat uij in d,it paas-
nurnnler brengen aan de stad Geraardsbergen in
het Zuiden Dan de Belgische prouinci,e Vlaand"e-
ren is zeer merkusaardig: ,,lrt Geraardsbergen
drinken burgemeester en pol"ítíe-autoritei,ten op
de eerste zondag aan de oasten rnijn met een le-
uend uísje erin", zo werd ons oerteld. Dat Ge-
raardsbergen de Belgísche hoofdstad toeristische
concurrentie aandoet, door er ook een echt en
onuerualst ,,Manneke Pis" op na te houden, dat
usísten uij. Maar het uisioen oan politie-autorí-
teíten, die well,icht tot ín de Paasdagen rustel,oos
door de stad dolen en slapeloos rondwentel,en in
hun bed, Danuege Leuende, spartelende oisjes ín
hun maag, liet ons níet helemaal met rust.
Daaraan dankt de lezer bijgaand uerhaal ouer het
,,Krakelingenf eest" en,Tonnekensbrand",,tuao,r-
mee Geraardsbergen de Paastíjd ínluidt.
Dit uerhaal userd uoor het Korpsblod Ríjkspolitíe
geschreaen door polítíecommissoris G. Caron, d,i.e

ons er echter bíj bertchtte: ,,Spíjtíg genoeg, uíj-
zelJ drinken niet..."
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Ër is wel belongste/ling voor de mog:sche
krokelingen op de Oudenberg.

rzoor wie de legenden geloven
wil. Bij een belegering van de
stad, gezegd wordt door Walter
van Edingen, bestond er een
groot gevaar voor hongersnood.
De stadsoverheid besloot echter
de vijand met list te verdrijven.
Zij deden het laatste meel dat
in de stad te vinden was, ver-
bakken tot brood. Deze broden
en de laatste gevangen vissen,
werden over de muren gewor-
pen. De vijand, dit ziende be-
sloot hieruit dat er op verre na
nog geen gevaar voor hongers-
nood in de stad was, gezien de
bewoners hun teveel nog weg-
wierpen. De vijand werd moe-
deloos en brak het beleg op.
Daaraan zou de krakelingen-
worp z'n bestaan danken, maar
die krakelingen, die te Geraards-
bergen ,,mastellen" worden ge-
noemd, zijn kleine, ronde brood-
jes, zonder gist gebakken in de
vorm van een ring en wijzen
derhalve in de richting van oud
heidendom.

En ols de vloggenopÍochÍ op weg is noor de
Oudenberg, is zells hef stodhuis verloten,

wont iedereen gool mee.

6

2e Jaargang Nr. 8.

8000 krakelingen
Nu bestaat het feest van krake-
lingen er in, dat al de maat-
schappijen van de stad, en de
muziekkorpsen, vanuit de stad,
in groep naar de 110 meter hoge
oudenberg gaan en voor het
stadhuis voorbij trekken. Op het
stadhuis staan korven krake-
lingen, waarachter de geeste-
lijke en wereldlijke overheid.
Beide groepen voegen zich bij
de optocht. De manden krake.
lingen worden gedragen door
gewone burgers of jongens. Er
zíjn gewoonlijk 6000 tot 8000
krakelingen. De stoet trekt nu
onder luide muziektonen naar
de Oudenberg. Daar worden de
krakelingen in de kapel binnen-
gedragen en wordt door de E.H.
Deken de litanie van O.L. Vrou-
we gebeden. Daarna worden zij
gedragen op het hoogste punt
van de berg, onmiddellijk achter
de kapel.
In het zícht aan de toegestroom-
de mentgte usordt aldaar eerst
door de E.H. Deken en daarna
door de burgemeester en s,nd"ere
ouerheidspersonen, gedronken
uit een schaal, uaarin uijn met
Ieuende uísjes. De regel, is dat
met de tuijn een Leuend atsje
moet i,ngezogen tnorden. Het
spartelen uan díe uísjes bespat
meníg gelaat Dan drínker, en
natuurlíjk barst dan tel,kens een
schaterlach uit demenígte. Wan-
neer allen hebben gedronken,
uerpt de E.H. Deken eerst een
krakeling. Daarna uol,gt een
u)are erplosíe aan ul,tegende
krakelíngen no"&r de mentgte
toe, die gulzíg grabbel.end uech-
tend en stotend, ioelend en huí-
Lend, tracht een krakel,ing te
uangen, te rayten of een ander
te ontstelen.
Nadat alle krakelingen wegge-
worpen zijn, keert de stoet te-
rug naar de stad, en ondertus-
sen blijft er voor toeristen de
mogelijkheid om ook eens een
glaasje wijn met een levend visje
te proeven, in een dronk die
vroeger diende om rijke oogst
en visvangst af te smeken.

Politie-overste drinkt niet
De pol,itíe-ouerste d,rinkt niet.
Well,tcht bestaat er een mi,suer-
stand omdat in de uetgeui,ng
Dan BeLgíë de burgemeester
hoofd is uan de gemeentelijke
politíe op ad,ministratíef ge-
bied. De pol,ítíe-ouerste behoort
ni,et tot operheden die uolgens
ouerleoeri,ng díenen te d,rínken.

Teerton
's Avonds heeft dan het Tonne-
ken-Brand plaats. Terug op de
Oudenberg. Dit is een ton pek
omgeven met stroo, die hoog op

April 1960

een paal op de Oudenberg staat
opgesteld. 'Wanneer de ton
brandt, hebben volksdansen
plaats door een volksdansen-
groep van onze stad. Het vuur
van de Oudenberg wordt door
verschillende vuïen in omge-
ving beantwoord.

Legende II
De legende van Tonneken-
brand heeft een gelijkaardige
betekenis: nameliik dat in Ge-
raardsbergen een ridder woon-
de, wien5 twee broeders elk af-
zonderlijk in de omgeving even-
eens in burchten leefden. 'Wan-
neer een der drie in nood kwam,
hetzij door bezetting of belege-
ring, of wanneer hij bijstand
wenste van zijn broeders, ont-
stak deze op een hoogte een
vuur, dat weldra door zijn broe-
ders beantwoord werd ten teken
dat zij met versterking afkwa-
men.
Nochtans mogen we aannemen,
dat de feesten van krakelingen,
vuren en wijn een vorm zijn

Dons rond het ,,leertonneken"
voor de brond.

van de aloude heidense lente-
feesten, waarbij aan de goden
geofferd werd.
Volgens de volkslegenden wor-
den aan de krakelingen zekere
krachten toegeschreven: De
landbouwers uit de omliggende
gemeenten hangen de krakelin-
gen in de stallen of geven ze te
eten aan hun dieren, om deze te
behoeden tegen ziekten of te-
genslag. Anderzijds bestaat er
een legende, die zegt dat het
meisje dat in de vlucht een kra-
keling vangt, nog ditzelfde jaar
een verloofde zal bekomen. En
dat is de prettige kant van deze
voorjaarsfeesten voor de meis-jes van Geraardsbergen. Maar
wat geschiedt er eigenlijk met
d.e politie-overste, die een kra-
keling vangt in de vlucht?
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CP VERZOEK NEDERLANDSE VERENIGING VOOR RECHTSPRAAK:

onÍwerp nieuwe verkeerswe] met
mogeliikheden v.oor sfreng en snel recht

VERKEERSREGELING IN KLEIN AANTAL
KORTE BEPALINGEN

Ieder jaar verliezen in ons land meer dan 1500 personeu het leven door ver-
keersongevallen en ieder jaar worden er ruim veertigduizend gewond. Het zijn
ontstellende cijfers, waarachter een lawine van ideële en materiele schade in
rampzalige omvang schuilgaat en die ten nauwste samenhangt met het vraag-
stuk van de verkeersveiligheid, dat meer actueel wordt naarmate de verkeers-

intensiteit toeneemt en daaraan gekoppeld het verkeerstoezicht en de verkeers-

wetgeving.

Snel en streng recht is het uitgangspunt in een nieuwe verkeerswetgeving, die

mr. N. J. Polak, vice-president van het Gerechtshof te Leeuwarden, heeft

samengesteld op verzoek van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.

Ns de invoering vo,n de wet polclt< . . .

zijn de Nederlandse politie meer be
voegdheden toe te kennen.
,,Ik heb al sinds jaren de overtuiginl
dat een korte, bondige en voor iède
begriipelijke formulering van de ge
dragsregels voor de weggebruikèr
een eerste vereiste is voor de verkeers
veiligheid", ald'us mr. Polak. ,,Te,
aanzien van de verkeersveilighei
heeft men steeds meer de gewóont
om te spreken over de betekenis va:
de drie_,,8's"; education, engineerin
en enforcement; (men zou kunne
zeggen: opvoeding, zorg voor goed
wegen en een zekere macht van poli
!t_. 9" justitie). In meer begrijpelijk
Nederlandse termen zou men kunne:
spreken van over het ,,Trio" oftewe
de rechter, de ingenieur en de onder
wijzer. Minstens even belangrijk i
overigens de hierin niet genoemd
wetgever. Ik ben er van overtuigc
dat ongelukken mede gebeuren ál
gevolg van onze gebrekkige, moeilij
leesbare, onoverzichtelijke verkeeri
wetgeving. Er gaan vele twijfelpunte:
in schuil, waarin de Hoge Raad moe
beslissen en die beslissingen zijn da:
w_e-er aanler_ding to t wetswijzi giígen'
aldus mr. Polak, die met-zijn wets
ontwerp, gebaseerd op nood!akelijk
wijziging in de verkeerswetgeving

Meer bevoegdheden
voor politie

Het is stellig geen nieuws, dat de
Nederlandse Verkeerswetgeving al
jaren op de helling moet en aange-
past dient te worden aan de praktijk.
In het afgelopen jaar is prof. mr. A.
D. Belinfante, raadadviseur bij het
departement van Justitie in opdracht
van de regering reeds be.gonnen met
een herziening, doch zoals de Minis-
ter van .]ustitie in de Memorie van
antwoord bii de begroting van Justi-
tie voor 1960 reeds heeft verklaard,
is dit een werk van vrij lange adem,
aangezien prof. Belinfante streeft
naar een harmonisering van de wet-
geving in ons land met die van di-
verse andere West-Europese landen.
In eerste aanleg lijkt het werk van mr.
Polak in dit verband overbodig en
mr. Polak heeft dan ook lang geaar-
zeld, voor hii heeft voldaan aan het
verzoek van de Nederlandse Vereni-
ging voor Rechtspraak, waarin de
leden van de rechterliike macht ziin
verenigd. Dab hij toch met zijn we-
genverkeerswet en een daarbii beho-
rende beschikking is gekomen, heeft
onder meer tot diepere ondergrond,
dat harmonisering van verkeersregels
internation aal, w aaraan ongetwij f eld
voordelen zijn verbonden, er naar zijn
mening niet toe mag leiden, dat de
voor ons land zo belangrijke herzie-
ning van de verkeerswetgeving, ver-
traging ondervindt. Dit is ons duide-
liik geworden, in een gesprek, dat wij
met mr. Polak hadden over zijn

I

nieuwe ontwerp, waaraan wij aan-
dacht besteden, omdat een groot deel
van de politieambtenaren betrokken
is geraakt bii de regeling van het ver-
keer en voorts omdat het ontwerp
van mr. Polak talrijke boeiende as-
pecten heeft, waarbij hij er boven-
dien een voorstander van blijkt te
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7.

8.

9.

bii richting veranderen voor-
rang geven aan recht doorgaand
rijverkeer
op kruisingen geeft achtereen-
volgens voorrang:
a. gewoon rijverkeer aan voor-
rangsrijverkeer
b. langzaam riiverkeer aan snel-
verkeer
c. van links komend riiverkeer
aan van rechts komend riiver-
keer

vóór richting veranderen of
stoppen tijdig teken geven
verlichting voeren bii duister-
nrs

geen alcohol bij rijverkeer
vereiste bescheiden bii zich heb-
ben

Korpsblad Rijkspol itie 2e Jaargang Nr. g.

niet alleen heeft aangetoond, dat
herziening op korte termijn mogeliik
is, maar bovendien een belangrijiie
vereenvoudigin.g ten aanzien ook van
mogelijke wijzigingen rekening heeft
gehouden. Mr. Polak schiep nàmeliik
geen Wegenverkeerswet en een 'We-
genverkeersreglement, maar alleen
een wet en een beschikking. Het We-
genverkeersreglement, waárin dus de
practische uitwerking van de wet
vervat is, vormt een algemene maat-
regel van bestuur en bri iedere wiizi-
ging moet de Raad van-'State *orá.r,
geraadpleegd. Een'Wegenverkeers-
beschikking, zoals die van mr. Polak,
kan direct door de minister worden
gewilzigd.

Tien geboden

,,Uitgangspunt voor he t ontwerp
is geweest de naar zijn mening be-
staande noodzaak vool streng iecht,
snel recht en eenvoudig leesbare be-
palingen", zegt mr. Polak. Het hele
ontwerp is gegrondvest op een alge-
meen principe: ,,Een ieder is vér-
plicht,.zich. zodalrig te gedragen, dat
cle vnlherd van het wegverkeer niet
wordt belemmerd of de veiligheid
niet in gevaar wordt gebracht ït in
gevajrr- kan worden gebracht,', ald'us
mr. Polak, die ter nà1evin.g van deze
grondregel tien duideliikê' verkeers-
geboden stelde:
l. aanwiizigingen opvolgen
2. rechts houden
3. naar rechts uitwiiken of links

inhalen

worden gevorderd. Hieronder wor-
den gerekend alle voorwerpen en be-
scheiden, die kunnen dienen om de
waarheid aan de dug te brengen.
Volgens artikel 3l kunnen opspo-
ring-sambtenaren te allen tilde inzage
vorderen van alle bescheiden, waai-
van naar hun redeliik oordeel inzage
voor de vervulling van hun taak nó-
dig is. Zii kunnen ook overgave vor-
deren. De opsporingsambtenàren heb-
ben, behoudens het bepaalde in ar-
tikel 123 van het Wetboek van Straf-
vo-rdering, te allen tijde toegan.g tot
alle plaatsen, waarvan naar-'hun re-
delilk oordeel de betreding voor de
vervulling van hun taak nodig is. Zo
nodig verschaffen zij zich toegang
met hulp van de sterke arm. In-wo-
ningen treden zij tegen de wil van de
bewoner niet binnen dan ter opspo-
ring van een verkeersdelict en vèrge-
zeld van een Commissaris van Poliíie,
van de burgemeester of voorzien van
een algemene of biizondere schrifte-
liike last van de Procureur-generaal
van het Gerechtshof, de Offiiier van

J,ïï:lï 
of van een ziiner hulpoffi-

Volgens artikel 33 kunnen de opspo-
ringsambtenaren vorderen, dai be-
stuurders van voertuigen deze doen
stilhouden en controleloestaan op de
naleving van de voorschriften, wel-
ker overtreding een verkeeridelict
betekent. Zii kunnen, indien de be-
lan.gen van de controle naar hun rede-
liik oordeel zulks vorderen, het voer-
tuig 

- 
naar een ,nabij gelegen plaats

overbreng-en of doen ovérbréngen,
lossen of doen lossen, dan wel aflaïen
of doen afladen. Zii kunnen vorderen,
dat de bestuurders overeenkomstis
hun aanwijzingen, ter zake, mede]
werking verlen-e-n. De opsporings-
ambtenaren treffen de maafregelén,
welke naar hun oordeel noodzakeliik
ziin, teneinde de nakomins lrur, .Ër,
vordering te verzekeren.
,,De politie heb ik d'us meer bevoegd-
heden gegeven", zei ons mr. poËk.
Ik ben daarbij uitgegaan van de be-
voegdheden, die de Wet op de Eco-
nomische Delicten ook al geeft. De
politie is tegenwoordig zeer 6ekwaam
en kunnen we gerust iets overlaten.

Mr. N. J. Polak

ONZE GAST
ln de komende tien ioor zol - vol-
gens de verwochlingen - het Ne-
derlondse wogenpork toenemen
met 50.000 personenouto's, 15.000

vrochtouto's en 100.000 bromfielsen
per ioor. De Verkeersintensiteit zol
ten opzichte von thons met 70 oÀ

stiigen. De bevordering von de ver-
keersveiligheid heeft de voorldu-
rende oondocht von regering, jusli-
tie en politie en er wordt gewerkl
oon de noodzokelilke herziening
von de verkeerswelgeving.
ln dit verbond besteden wij in dil
nummer uitvoerig oondocht oon een
nieuwe wegenverkeerswet, - met
tolriike boeiende ospecien, - in
korte tiid somengesteld door mr.
N. J. Polok, vice-president von het
gerechlshof le Leeuworden, op ver-
zoek von de Nederlondse Vereni-
ging voor Rechisprook. Dif ont-
werp heeft reeds in brede kring de
oondocht getrokken. Het goot uit
von de principes: streng recht en
snel recht en don op korte termiin,
zonder in eersle inslonlie te woch-
len op nostreving von hormonise-
ring met regelingen in het buiten-
lond. Echter met de mogeliikheid
von snelle oonpossing, wonneer
zich doortoe de gelegenheid voor-
doel, zulks in overeenstemming met
de uitsprook von Koningin Juliono:
,,Bii deze oldoor voorlgoonde ver-
nieling von leven en levensgeluk
post hei nemen von olle mogeliike
mootregelen ler beveiliging von hel
verkeer".
Hel boeiende onlwerp von mr. Po-
lok geeÍt de politie meer bevoegd-
heden en ook ols zodonig is het
voor het Korps Riikspolitie interes-
sonl. Hel heeft in officiële kring de
discussies losgemookt en heefl ook
in onder opzicht ol tot reocties ge-
leid, tot ernslige en luimige, tot een
Nederlonds Verkeerslied , dot de

ieugd de hoofdregels von mr. Polok
mel de poplepel moet ingeven en iol
een corloon, woorin Het Vrije Volk
zich nog rodicoler loonde don is be-
doeld door mr. Polok, die in dit
nummer ols onze gost ziin onlwerp
toelicht in een gesprek, dot wii met
hem mochten hebben.

April

!tr" v

4.

3.

6.

Strafmaat

10. voertuig voldoen aan de eisen.

Bevoegdheid poiitie
Dit klinkt allemaal nos niet zo eÍe
ingriipend. Anders is hèt met de Eel
dachten, die mr. Polak heeft ontwik-
keld ten aanzien van de bevoegdhe-
den van de politie en de strafiraat.
In artikel 30 Iezen wii, dat de opspo-
ringsambtenaren te allen tiidË be-
voegd zijn t-ot inbeslagneming van
daarvoor vatbare voorilerpen én be-
scheiden, waarvan uitlevèring kan

Afwiikend van wat in andere land'en
gangbaar is kent het recht in ons
land sedert 1880 geen minimumstraf-
fen. Mr. Polak heeft ze in ziin ont-
werp wel opgenomen. Als náar ziin
oordeel noodzakeliike bouwstenën
voor een grotere preventie en het
kweken van meer verantwoordeliik-
heid-sgevoel van de weggebruikers,
heeft hii de strafmaat verÈóogd. Voor
ernstige misdrijven van maximaal
een jaar tot vier jaar en of een geld-
boete van ten hoogste vijfentwintig-
duizend gulden, zulks om een mogè-
liikheid tot voorlopige hechtenis te
scheppen, die er nu alleen is bii het
onder invloed van alcohol verkèren.
Ingeval van overtreding voorziet het
ontwerp in een hechtenis van maxi-

I
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wat wederrechtelijk is gedaan of na_
gelaten, moet ik zeggen, dit te hebben
opgenomen met een zekere voorlief-
de. Ik acht het ongeriimd, dat in ver-
keerszaken de strafzaak en. de civiele
zaak, af zonderliik worden behandeld.
Het ontw_erp biedt op dit punt nieu_
we mogelijkheden, aldus mr. polak,
wlens ontwerp intussen de nodiEe
aandacht heeft getrokken en de nó-
dige discussies heeft uitgelokt, onder
meer ten aanzien van de vraag of het
ontwerp niet wat revolutionair is ten
opzichte van het binnen de perken
van het Wetboek van Strafvoidering
aanvaardbare.
Buiten kiif is bepaald, dat mr. Polak
een biidrage heeft geleverd, waarvan
de betekenis in meerdere opzichten
niet onderschat mag worden.

VERKEERSI.'ED

De eerste eis is: ,,Opgelet!"'t Is altijd weer: ,,I{ijk uit!"
let_gp de borden, wáár je bent,
de- -lichten, de verkeersagent,
wáárheen je ook je blikÈen wendt.
't is altijd weer: ,,I(ijk uit!"
De rechterkant van elke wegis voor het rijverkeer.
Daar hinder je je buurman niet,je zorgt, dat je hem ruimte bie'dt
en dat hij de gevaren ziet,
kortom, je bent een heer!

Je .rijdt je voorman links voorbij.Dat is - wanneer het kan!'Wan-neer je ziet: de weg is vrij,ga dan nooit iemand rechts vóbrbij,
denk nooit: ,,Dg ryeg is toch voor mij!;;Daar komen doden van!

Je hande4 zijn altijd paraat,
Je geeft de richting aan!
Wat je van plan bent om te doen.geef tekens, dat eist je fatsoen.
en zo iets moet je tijdig doenureng nooit 't verkeer tot staan!

Tiidt ie-mal4 op een voorrangsweg,
dan rijdt hij rustig door.
Maar komt hij voor zo'n weg te staan,
dan- laat hij alle voorrang gàan
e-n ko_mt gr grote ruimté aan,
dan glipt hij vtug er door!
Brl elke andre kruising geldt:
,,Verkeer van rechts gáaÍ voor!"
Eehalve dan het snelverkeer,
dat wint het in de regel weérvan 't langzaam gaande rijverkeer.
daar heeft het snelheid voor!

lla J_e soms bij een kruispunt af,dan heel goed opgepast! -

Zet-recht doorgaand verkeer nlet stop.Je houdt_ Je aan de kanten op,geeft tijdig tekens en dan --Éop!Zo geef Je niemand lastt

En rijd Je tn de duisternis
dan alle lichten aan.
Vóór wit licht en van acht'ren rood,wie dat nlet doet, speelt met de Aood.'t gevaar biJ duisternis ls groot!
Dus alle lichten aan!

(Dit zijn enkele coupletten van eenzang:pel, waarin de grondslagen van
mr. Polak'-s ontwerp zijn verwèrkt, ge_
schreven door J. Boer, inspecteur-v:anhet I-ager Onderwij s te 

- CronineË;voor leerlingen van lagere scholen.-OÍhet puur paedagogischls bedoetclin dètrant van: de Jeugd heeft de toe-komst, ook- op de w€9, weten wtJnlet. Dat het lted uitgievoerd kariworden met behulp van- ae meloOè
,,\ÀlrJ trekken dooi het bos", komi
ons nogal ,,lulmlg" voor).

maal zes maanden en een geldboete
1a1 t9n _hoogste tienduizená gulden.
9o\ 9. bijkomende straffen, ïastge-
legd in dit ontwerp, zrjn nieuw, zoáls
ontzegging uit de rechten - bijvoor-
beeld het kiesrecht 

- voor hetieven,
terwijl hij te-vens de ontzegging van
de riibevoegdheid 

- nu mofèlijË voor
ten hoogste vijf jaar en bii heihalins
tien jaar 

- mogelijk maa-kt voor he"t
leven. Mr. PoÉk 

-heeft 
bovendien

nog meer stokken achter de deur in
de vorm van maatregelen, zoals het
storten van een waarborgsom, inge-
val van misdrijf tot maxiÀaal viifèn-
twintigduizend gulden, en vooi een

lrjd van hoogstens ier jaar, het op-
lgqSqn van de verplichting tot ver-,
richting van prestaties tot het goed--
maken van de gevolgen van hei'ver-
keersdelict en ter beschikkingstelling
van de regering, voorzover het be-
lang van- de vrijheid van het weg-
verkeer dit vordert.
I,n de beschikking op de wet, waarin
dus ook de tien geboden voorkomen,
stelt mr. Polak, onder meer, dat het
de deelnemer aan het rijverkeer ver-
boden is deel te nemen wanneer hii
onder invloed van alcoholhoudende
drank verkeert en ged'urende drie uur
na het laatste alcoholgebruik.

Kort en bondig
De bepalingen in deze beschikkinE
zi.in kort en duideliik. ,,Ik heb sel
meend in een aantal korte bepalingen
het verkeer te kunnen regelen", aláus

m-r. Polak, die ook heeft gesteld, dat
tekens, gegeven door alleóprporí"gr-
ambtenaren, gaan voor verkeerslich_
ten en andere iekens en dat het be_
lang van de verkeersveiligheid zelis
gaat voor de biizondere ieeels. ..Ik
heb daarbij aangesloten biilet bín_
nenaanvaringsreglement, waarin im_
mers staat, dat het goede zeeman_
schap gaat boven de-regels. Nieuw
is ook de bepaling, dat dà bestuurder
die van richting wenst te veranderen
of wenst te stoppen, verplicht is te-
voren en op duidelijke wiize van ziin
voornemens daartoe blijk te gererr.
Dat geldt nameliik volgens mr.?olak
voor iedere biizondere manoeuvre.
Ook bii het inhalen dient tevoren door
het uitsteken van de richtineaanwii-
zer signaal te wordeo geg.rrËrr, .r, ík
acht het .verheugend, á'aI mr. 

'G. 
E.

Langemeuer, procureur-Eeneraal bii
de loge Raad-zich bii de"ze su.ssestiË
heeft aangesloten", aidus -..'ilïtut .
die van oordeel is, dat de weggebrui_
ker,.geen_tolk ter beschikking heeft,
die hem de verkeersregels uitïegt, en
dat hij ze dus direct móet kunn.i, U.-
grilpen. Het is ook daarom, dat hii
met een wet en een beschikkinÍr. meï
een regeling voor vakmensen á ..r,
regeling voor iedereen is eekom.;.
Mr. Polak is daarbii nog vËrder-je-
gaan dan de ontwerpers ían de niËu_
we Luchtvaartwet. ,,Ik heb niet al_
leen de technische regeling, -uu, ui-
les aan de ministe. giaet.geerd. Het
maak-t._naar miin mèning "i.t ,o"àài
verschil of een re.geling door een alee_
mene maatregel van bestuur of dooreen ministeriële beschikkins tot
stand komt", zegt hii.

Kunt LJ... ?

,,Kunt u nu direct zeggen", zo vroeg
hrj on-s, ,,of u een vàertuis binnif,
tien of twaalf meter van een bushalte
mag 

- 
laten stilstaan, binnen tien,

twaalf of viif meter van een vluch_
heuvel of een kruisinE van weEen?
Ik begriip helemaal niët waaror,ï t,.t
de ene keer tien en de andere twaalf
meter moet zijn. Men moet nu werke_
liik -studeren om de regels en de uit-
zonderingen te kennenln de vele re-
gels ziin niet nodig, men moet en kan
veel meer overlaten aan de aanwii_
zigingen, verkeerslichten, aanduidiri-
B.!n op het wegdek en wat dies meer
ztl.

Preventie

En voor wat betreft de strenge straf-
fen zegt mr. Polak: ,,Ik selËof ;;"
steeds in de afschrikkenàe werkinf
van een_mogelijke strenge straf. Meils minder onvoorzichtig, wanneer
men een strenge straf vreest. De mo_
geliikheid van voorlopige hechtenis
zal ook nog in gunstige zín biidraEen.
Strengrecht eist ovèrigens óck ïnel
recht. Ten aanzien van het opleesen
van de verplichting tot het veiric"hïen
van prestaties, tot het goedmaken van

.. . ên zod,ra le er een ziet, eÍ lnl .. .

ln deze corÍoon loonde Het Vriie Volk zich
nog rodicoler don mr. polok.

10
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R"gistratuurplun: begin van

vernieuwitrg

Werkgroep en cursus leiden

nieuwe periode in

Het is eigenlijk al sinds lang duide-
liik, dat het dringend noodza--keliik is
de administratie-bii het Korps nftm-
politie te vernieuwén en in tè ricËten
naar de eisen van deze tiid. Vooral
de postbehandeling en hèt archief-
beheer yragen omlen radicale ver-
nieuwing. De vaststelling door de
Minister van Justitie van het regi-
stratuurplan en instructie postbe-
handeling en archielbeheer foor de
onderdelen van het Korps Riiksooli-
tie die een zelfstandige ádmiiistiatie
yger-eq en de toepassing bii de staf-
administraties, pir f jaáuaíi van ditjaar ingevoerd doof de Algemeen
fnsp-ecteur, zijn dan ooh vaÀ grote
betekenis.

Het registratuurplan met de daarbii
behorende instructie postbehandel
ling en archiefbeheer, waarin richt-
lijnen worden gegeven voor de in-
richting van de administratie bij het
Korps Rijkspolitie, vormt de eËrste
stap op weg naar vernieuwing.
De reorganisatie zal geleideiíik e.-
schieden, ook al in verband mét pér-
soneelsvraagstukken en benoáied
materiaal, waardoor seliiktiidiEe i;-
y9.e-ring bij alle ondeidelËn óp "*oei-
lijkheden zou stuiten
Aan een en ander is intussen een
grondige voorbereiding voorafge-
gaan. Reeds een jaar glleden wèrd
door de minister van Justitie een
werkgroep ingesteld, waarvan de
majoor F. M. C. Offermans voorzit-
ter werd en waarvan verder deel uit-
maakten de heren L. G. Karper,
hoofd van het bureau coórdinàtie
van de centrale afdeling post- en ar-
chiefzaken van het m-inisterie van
Justitie, C. J. Brinkman, medewer-
ker aan dit bureau en de adjudanten
der Riikspolitie J. Schonéveld en
H. Kuik, ingedeeld bij de Algmene
Inspectie en de Territoriale InJpectie
Amsterdam
Deze commissie had tot taak leidinp .

te geven aan en bijstand te verlenei
bij de invoering ván de nieuwe ad-
ministratie, leiding te geven bij de
rnstructre van ambtenaren, die met
de werkzaamheden zullen worden
belast; toe te zien op het actueel hou-
ien __van b:t registratuurplan voor
het Korps Rijkspólitie ett áe instruc-
tie ten aanzien van de postbehande-
ling en het archiefbeheer bij dat

L2
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bii adnrinistratie

Eerlijk opgebiecht,
die aele ureemde usoorden

die aoor en na
in onze hersens boord,en,

d,ie klonken rnaar bar ureemd'.
userden toch geleerd,

en déden toch wel íets,
hoe of tnen het ook keert.

Als u:ij in eigen kring d"an
spr aken u an..,,g ezíchispunt,',

uan _rrzorg" ,g.n oan ,rbeheer",
Dan,decim.aol" ; r,classeren",

o-an ,ringang" en zo mêer,
Dan,rheterogene reeksen,'

etu ,,eÍchtsitsiteít";
dan zagen uA beuondering

aoor zou eel krani,gheíd.
Maar hier util ik u:et zegjen,

(doch in oertrouu:ei dan),
En't klinkt misschíen usel gek''

dat dít gebeuren kan;
Als ik aan Arnhem d,acht, '

-dan knéép het in mrnn buik.lk dacht dírect aan Kapper,
aan Brínkrnan en aan Kuík.Ik hoorde Schoneueld,

doceren: ,rU.D.e.',en als de trein ging riiden,
moest ik naar d,e ,,W.C."

,,Nu is h.et voorbij, dit lijden en dit
zwoegen", zo b.ïon d; adiudant
Bouwen zijn riim.-Maar het is wel
duidelijk, dat er nog meer lijden en
zwoegen wordt voorkomen door deze
reorganisatie en door de cursus,
waaraan ook in het volgende num-
mer van dit blad aandac-ht zal wov
den besteed. Voor.een juist begrip
omtrent de betekenrs van een en an-
der is het dienstig eerst een duik te
nemen in de papieren wereld. Dat
doen op_de volgende pagina's de ad-
judant D. van Buren,-chéf de bureau
van het district Leiden en de wacht-
meester le kl. G. W. Verbeek te
Apeldoorn, die daarbij tot ver in de
administratieve annalén graaft.

korps; adviezen te geven omtrent
normalisatie van drukíerken en an-
dere hulpmiddelen voor de admini-
stratie.
Die commissie is met voortvarend-
heid aan de sl,ag gegaan en op advies
van deze werkgroep stelde de Alge_
meen Inspecteur eén cursus in vóor
archiefverzorging en postbehande-
ling, waarvan de majoór Offermans
de-leiding had en waárbij de andere
leden -van de werkgroep dls docenten
optraden. In ieder resiort werd een
dergelijke cursus gehouden, die voor
de deelnemers resulteerde in een Ee-
tuigschrift dat geldt als bewiis v"an
vakbekwaamheiá. De administratie-
cursus is inmiddels beëindigd en dat
betekent, dat een nieuwe p-eriode in
de papieren wereld rond het Koros
Rijkspolitie is ingeluid.
Dat schijnt gepaárd te zijn gegaan
aan vele vreemde woordèn Àeiuis.
de bij dit artikel afgedrukte ártoËn
van de wachtmeestèr le kl. J. Kie-
wiet te Amsterdam en het voïleende
citaat uit een dichterlijke ontb"oeze-
ming, wa-arin de adjuáant p. Bou-
wen, chef de bureau in het district
Almelo o.m. schreef:
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wos dringende noodzook

door wochtmeesler le kl. G. W. VERBEEK te Apeldoorn

Het manuaal Dan de groeps
carnmandant, in de trant Dan
,,het zit me tot hier", Iíet aan
d,uidelijkheid niets te uensen
oaer, ,,Papgrítis", usaagde íe-
mand te ueronderste\len en hij
usas niet oer mis. Het archief,
dat de groepscornmandant in
zijn hoofd had opgebouu:d, usas
ool en het otserzicht op die do-
cumentatie liep hem uit de
hand. Zeker, deze groepscorn-
mandant had ook een echt ar-
chief. Hij hail i,n de Loop d,er
jaren utel het nodige papier op-
geborgen. V erscheidene uselge-
aulde ordners getuigden uan,
zijn aetiuiteít, evenals de uoor-
raad op zolder. De aoddenman
had, er graag utat ooor neerge-
teld. Was dit archíef dan níet
bruikbaar?
,,Zal ik jou een^s wat uertellen,
oriend?" zeí de groepscotnnlan-
d,ant. ,,Het gaat mis bíj d"e ríjks-
politie, helemaal mis! Ze gooíen

Dit verhaal over een groeps-
commandant, die Ílink slaags
was geraakt met de papieren
wereld waarin wij leven, is niet
alleen een treffende inleiding
voor een artikel over de admi-
nistratie maar vormt tevens een
pleidooi voor de reorganisatie,
die thans tot stand komt.

Abstract bestaan
De regeling van het maatsehap-
pelijk bestaan zonder ,,papier"is ten enemale onmogelijk. Da-
gelijks weten we ons door een
muur van gedragregels en voor-
schriften ingesloten. De omvang
van het administrerende, regi-
strerende en controlerende ap-
paraat is verbijsterenfl. Het is
dan ook niet weemd, dat het ab-
stracte bestaan van onze maat-
schappij, en dit geldt in het bij-
zonder voor de Staat, er soms
aanspraak op maakt het belang-
rijkst te zijn. En misschien is dit
wel zo, want zonder deze admi-
nistratieve Moloch is er van een

je plat rnet papiq. D'r is geen
zinntg rnens, die dat nog kan
bijhouden. Bíi elke handeting
die ie oerricht uraag je je a!
,,Wie, uat en in hoeueelaoud" je
moet melden of rapporteren. En
dan nog de correspondentie en
períodíekg opgapen, en... efl",
stotterde híj.
,,Legio richting g eu ende brieu en,
u)aaruan er aele aL zo oud zijn
als het Korps zelf", zo ueruolg-
de hq, ,,rnoeten je een leídraad
zrjn. Weet je wat ze mij zijn?
Een nachtmerrie! Een groot deet
uan je kostbare tíjd gaat perlo-
ren aan administratieue beslom-
rneringen. Zells de repressieoe
politíetaak eist tegenutoordíg in
oele geaallen ínuulling uan for-
mulíeren en Dragenlijsten. Haalje een dronken uent uan achter
het stuur, d,an kun je een uur
de psgchíater uithangen. En oer-
geet niet ile C. de K. de inuor-
dering aan het rijbewijs te be-

richten. Denk er otu, uia d,e
D.C. hoor!"
,,Nott ja", zo besloot de groeps-
cornmandant. ,,Het is allemaal
nodig, rnaar er zit geen systeem
in, in de groepsadmíniítraties
zijn onhoudbare toestanden,
Voor usat betrett deze groeps-
ggmmandant, geachte lezer, kan
ik y meteen-gerust stetten. Zíjn
pédé (personeelsdossier) haigt
nog steeds in de zutanenhals(map met zwanenhalsoormige
uitsparingen. Hierín usordt per-
soneelsdossier in kast opgehan-
gen) en psachiatrísche hilp be-
hoetde ni,et te usorden ingeroe-
pen. Alleen de planton utàs wat
te ueel onder de indruk aan d,e
moeílijkheden Dan zijn boas.
Toen zijn distríctscorimandant
hem teleÍonisch Droeg of d,egroepscornmandant aanusezig
yas, reag,eerde híj met: ,,NeeOoerste, híi doet-zijn adíílnl-
stratie".

y9l) zelfs geen bijzonderheid
bij onze administratiês. Van een
doelmatige documentatie was
geen sprake.
Om nog_even naar de groeps-
commandant terug te kerén:
vele uiteenlopende indrukken
en ervaringen stormen dagelijksin een bonte volgorde op frómaf. Hij .geeft leiding aa-n zíjn
groep, ziet de post na en beant-
w.oordt deze, heeft een bespre-king met de burgemeestei(s),
gaat _op personeelscontrole, losi
moeilijkheden op onder hed per-
soneel, doet een discreet onder-
zoek, geeft een advies over een
verkeerssituatie, behandelt een
voorgeleiding, pleegt overleg

Archief t onmis bare sfeun
voor mens eliik geheugen

geordende samenleving geen
sprake. Het zou tot een com-
plete chaos leiden.
Zo kan het gebeuren, dat een
berg ongeordende voorschriften
en correspondentiestukken, als-
mede een systeemloze admini-
stratie, iemand ,,van de kaart"
vegen. Deze situatie was voor
korte tijd (en misschien nu nog

Mel deze írooie orchieÍ-
koslen ziin bii de Terri-
toriole lnspecÍie Gro-
ningen vele orchieÍpro-
blemen uit de wereld.

(Foto: Techn.
Rech. Groningen)
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. orchíef
op zolder

(Foto: Wmr. 1e kl.
G. J. H. ter Brook,
Apeldoorn)
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kunnen worden gesteld. Deze
gegevens (documentatie) \Mor-
den volgens een decimaal regi-
stratuurstelsel gerangschikt in
het archief.

Vroeger

Tot voor kort werden volkomen
verouderde methoden toegepasl
om de stroom van corresponden-
tie in een verzameling, die zich
beslist niet met de naam archieí
mocht tooien, op te bergen,
Eenheid bestond er niet en ie-
dereen kon zijn archief naar
eigen inzicht ordenen. Boven-
dien werd (en wordt) de archief-
verzorging helaas maar al te
vaak als bijkomstig werk be-
schouwd. Werd de hoeveelheid
afgewerkte post te groot, dan
kwam soms de opmerking: ,,Als
we vandaag of morgen tijd heb-
ben. dan moeten we die troep
ook eens opruimen". Gooide de
rijkspolitie - administraties er
dan met de pet naar? Neen, dat
beslist niet, maar, en dan ko-
men we voor de zoveelste keer
weer bij de laatste woorden van
de groepscommandant, er zal
(zit) geen systeem in. Er beston-
den geen omlijnde voorschriften
op het gebied van de postbe-
handeling en archiefbeheer. Om
nog maar niet te spreken van de
slechte werkverdeling en ge-
brekkige administratieve tech-
niek. Een organisatie-onderzoek
zou zeker een nuttig effect kun-
nen hebben.

Honderd-jarig K.B.
Veelal, en dit gold tot ná de
laatste wereldoorlog voor de
gehele overheidsadministratie,

met de Officier van Justitie,
heeft een dienstbespreking met
zijn districtscommandant, enz.
Van hem wordt verwacht. dat
hij op alle vragen een antwoord
weet en bekend is met legio
voorschriften van Korpsleiding
en Justitie. Wanneer hij al deze
en andere (privé-) indrukken
passief zou ervaren en zonder
meer op zich liet inwerken, dan
zou er in zíjn gedachten een
chaos ontstaan. Hij zou niet
meer in staat zijn doelbewust te
handelen. Gelukkig treedt zijn
geest hier ordenend op. Hij gaat
zijn indrukken en ervaringen
schiften. De dingen van weinig
waarde laat hij schieten en dat-
gene wat van belang is, houdt
hij vast. Hi.l gaat sorteren. Hier-
bij heeft de mens het vermogen
verband te leggen tussen nieu-
we indrukken en vroegere er-
varingen en daarvan maken we
dagelijks 

- 
zij het onbewust 

-ontelbare malen gebruik. Deze
samenhang is belangrijk, want
het stelt hem in staat zijn ge-
dachten te ordenen, logisch te
denken en doelbewust te hande-
len. En dit nu 

- 
fls2s ordening

- 
hebben we juist nodig in on-

ze steeds meer omvattende ad-
ministraties. We moeten schif-
ten en ordenen. Er moet ver-
band gelegd wordentussennieu-
we zaken en vroegere ervarin-
gen op dit Eebied. Voorschrif-
ten dienen te worden geraad-
pleegd. En hiermede komen we
op een zeer belangrijk terrein.

Archief en documentatie
'We laten de groepscommandant,
die in dit artikel ongewild als
,,patiënt" aan ons voorbij ging,
nu los om de zaak wat meer van
de practische kant te benaderen.
Het is onmogelijk om de veel-

L4

heid van gesorteerde indrukken
en ervaringen uit voorschriften
en correspondentie in ons blote
hoofd te bewaren. Het is soms
mogelijk uit een goed geheugen
een beeld op te roepen van een
bepaalde zaak of de inhoud van
een belangrijk stuk. Maar dat
is niet voldoende. Bovendien is
,,ons" geheugen niet voor ande-
ren toegankelijk. En daarom
kunnen w€, met niets minder
volstaan dan met de ,,documen-ten" zelf. Hoewel een geheel
sluitende definitie van het be-
grip documenteren moeilijk valt
te geven, kan er onder worden
verstaan: Het verzamelen van
gegevens en die zodanig orde-
nen, dat ze als bewijs, ter lering
of voor raadpleging beschikbaar

r4ll
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werden, bij gebrek aan beter,
verouderde methoden toege-
past, die hun oorsprong vonden
in een Koninklijk Besluit van. .
I-823 ! Dit I(.B., de eerste rege-
ling van de archiefordening in
onze wetgeving, gaf voorschrif-
ten voor de ,,inrigting van de
bureaux der onderscheidene De-
partementen van Algemeen Be-
stuur en de volbrenging der bij
dezelve te verrigten werkzaam-
heden". Misschien wel het be-
langrijkste artikel schreef dwin-
gend voor, dat het archiefin een
tijdrekenkundige orde, ingevol-
ge de dagtekening en nummer
der algemene agenda's (inschrij-
vingsregister) moest worden ge-
rangschikt (chronologische or-
dening) en verbood uitdrukke-
lijk de rangschikking naar de
verschillende onderwerpen.
Hiermede werd de klok terug-
gedraaid, omdat de in 1818 in-
gestelde staatscommissie zich al
te veel liet leiden door patriot-
tische gevoelens.

'Waarom gemakkelijk?
'Was was namelijk het geval?
Tijdens de Franse overheersing
werd hier de ordening naar de
verschillende onderwerpen (par
ordre de matières) ingevoerd,
waarbij de dossiervorming werd
gevolgd. Dit Franse dossierstel-
sel was practisch en de hand-
having daarvan zou voor de ge-
hele overheidsadministratie van
grote betekenis hebben kunnen
zijn. Maar helaas, het zal op de
eerbiedwaardige heren commis-
sieleden wel hebben gewerkt
als een rode lap op een stier.
Men vond het, toen de Fransen
waren verdwenen, blijkbaar niet
gepast dit systeem in de vader-
landse praktijk te laten voort-
bestaan en verordonneerde
heerlijk die Fransen nog evente
kunnen prikkelen 

- 
dat terug-

gekeerd moest worden tot het
oude systeem van chronologi-
sche ordening. En ook toen men
weer goede vriendjes met de
Fransen was geworden, bleef
het devies,,volhouden! "
Nu is de chronologische orde-
ning op zichzelf eenvoudig en
in die tijd, van omstreeks 1823,
toen de hoeveelheid stukken
nog zeer gering was, voldoende
doeltreffend. Maar met de toe-
name van de stukkert kwamen
ook de moeilijkheden. Hoe
moest men de op deze wijze ge-
ordende stukken snel terug vin-
den? Men nam toen zljn toe-
vlucht tot allerlei hulpmiddelen.
Zelfs werden de stukken inge-
schreven naar de onderwerpen,
een methode die ten grondslag
ligt aan het verbannen ordenen
(rangschikken) naar de onder-
werpen. Nagenoeg 100 jaar
heeft men dit systeem vastge-
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HISTORISCHE NOTITIE von odjudont J. Kooistro te Zuidhorn

Tusee huiuerige rnannen, pos
teruggekeerd u&n een nachtrit
per M.2., stapten door de gang
uan de kazerne en er klonk een
kort ,,slaap ze" .. . .

Maar, nautaelijks hing thuis de
jas aan de kapstok, of daar gíng
de telefoon.
,,Adjudant, u)e hebben hier een
ríLq,n bij ons, u)aar u)e geen
raad mee weten. Kunt U eoen
bij ons komen?" ,,ja, bij
het statton".
In dezelfde gang klonk eníge
mi,nuten later een kort ,,!t7,ogge"uit de monden Dan dezelfde
rnannen di,e el,kaar kort teuo-
ren een goede nachtrust had-
den toegeuenst.
Bíj het meest Noordelíjke sta-
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tton Dan Nederland was het
aardedonker, doch in het
schíjnsel u&n de motorkop-
lamp zagen we hem staan: een
Lange tnagere rnan, houtje-
toutntje ias, lang gezicht, op-
uallende snor en een dito hoed,
geflankeerd door twee ríjks-
poli.ttemannen. De hoed userd
af genomen en er uol,gde een
zeer diepe buigi,ng. Teru:íjl de
postcommandant 

- 
rnede ,pas-

sagier 
- 

zijn benen strekte en
ín het zijspan ging staan, mel
de bedoeling uit te stappen,
keek de man ouer zijn schou-
der, schuin omhoog en ríep met
kennelíjke oerbazing: ,,Wat een
grote kerel,!"
Een kort uerhoor bracht míj aL
eaenuer ols de wachtmeesters
díe hem hadden aangetrotfen.
De man had echter u:el trek in
een ritje per zíjspan en met een
passagter nleer, userd de terug-
tocht aanuaard. Op het groeps-
bureau uerden uij zijn nao,rn
geuq,ar. Hij u)as fotograaf en
stond ingeschreven in het be-
uolkingsregister uan Amster-
dam. Een telefoontje no,ar de
hoof dstedelijke politíe beu esti.g -
de 's rnans bewering, dat híj
goed bekend stond en nimm,er
met polttie ol justitíe in aanra-
kíng usas geuseest.
En toen kusam de aerklaríng:
,,Ogt school, hebben ze míj uer-
teld dat Roodeschool het meest
Noordelijke statr.on uan Ne-
derland is. In Amsterdam zijn-
de, kreeg ik plotselíng een ím-
puls, d,i,e plaats eens te bezoe-
ken. WeL, en híer ben ik. Is
daar iets op tegen? Ik ben fo-
tograaf en reis half Europa af.
N ergens ondetuind, ik last,,rrla,ar
híer . . . hebben ze blqkbaar nog
V.oojt een fotograaf gezierl, Tnant
ik kreeg het halue dorp achter
rníj aan. Het geuol,g was, dat
men míj in het hotel ter pl,aatse
nachtlogies useigerde. U hebt
míj nu hier".
Enfin, geuraagd nachtlogies
uterd níet geweigerd en de pol-
gende rnorgen stapte een foto-graaf onder ueel, dankbetuígín-
gen de kazerne uit.
lmpulsen zijn toch eígenlíjk
ureemde díngen, of het nlr een
impuls is aan een ríjkspolítie-
ambtenaar onx na een nachtpa-
trouille ,,slaap ze" te zeggen ot
een impuls uan een fotograaf
orn na&r Roodeschool te gaan . .

1',lpllr$ ï/0iln R00ilr$[tl00r

Archíef von een disÍriclsrecherche. Allemool
keuríg, moor het schreeuwl om vernieuwing.

1Foto, Wmr. le kl. G. J. H. ier Brook,
Apeldoorn)

houden. Van eenheid kon geen
sprake zijn en vrijwel iedere
dienst hield er een eigen inter-
pretatie op na. Reorganisatie
werd steeds dringender en on-
ontkoombaar. Zover is het dan
nu.
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VERSCHEEN

OP HET T.V. - SCHERM

door wmr. le kl. Th. A. LEENDERS te Niimegen

Het kan ín zekere zín al,s een
onuergetelíjk Íeít ín de annalen
uan ons Korpsblad worden be-
schoutad, dat het op een zater-
dagauond in het prograrnrna
,,Scherzo" uan Jelle de Vríes,
plotseling op het beeldscherm
oerscheen oan honderdduízen-
den teletsisíekijkers in ons land,
usaaronder een aantal uerbaas-
de abonné's oan ons Korpsblad.
Het utas bíjna níet te gelooen,
dat ín een land, 7D&ar elke uorm
oan reclarne Door een zo angstíg
medíurn, als teleaísíe oerworpen
taordt, uitgerekend het Korps-
blad kans zíet op het beeld-
scherrn te uerschíinen. Maar het
usas er!
De actri,ce Enny Mols-deLeeuwe

beel,dde uolgens de recensíes
,,Díer kitttge tuijfjes" uit en in
één uan deze scènes uerscheen
zij als de bezorgde moeder op
een bureau aan pol,itie teneinde
hul,p te Dragen, omdat haar
dochter de ,,hort" op uas, De
cartuera's ooerden ons ueruol-
gens bínnen in zo'n heerlíjke
onuerual,ste bureel-kamer. En
toen l,ieten díe camera's zi,en dat
ute echt bij de pol,itie ,,binnen"
u)aren. Eerst uerscheen uoor de
lens 

- 
liggend op een bureau

in die karner een degelíjlc
(op eigen kosten) ingebonden
eremplaar oan het ,,Algemeen
Polítíeblad". Het lag er zo aan:
kijk, dat hebben we nou beslist
íedere das nodig. Toen stopte

LONDEN (vervolg van pag. l7)

oorspronkelijk gebouwd voor'William IV toen deze Duke of
Clarence was.

En hier is dan Buckingham Pa-
Iace, de Londense residentie van
de Britse regerende vorst sinds
de dagen van Koningin Victoria.
Maar, de oude koetsier van Lon-
dens Lord Mayor is er niet meer.
En wanneer het vooruitzicht van
een dergelijke tocht te voet U
afschrikt, vraagt U dan een mo-
derne taxi-chauffeur U van
Mansion House naar Bucking-
ham Palace te rijden zonder
door een straat te komen. Ziin
antwoord zal waarschijnlijk lui-
den: ,,Blimey, Guv'nor 

- 
this

ain't a 'elicopter !" Maar hij zal
graag willen leren hoe hij het
kan doen. ..

YVggen . o o

Er zijn vele wegen die noor Enge-

lond leiden, d.w.z. vele mogelijk-
heden om heÍ Konool over te sÍeken.
Eén von de meesl lroditionele over-
ÍochÍen is die von Hoek von Hollond
noor Horwich en vondoor per trein
noor Londen. Voor deze reis be-

sÍoon goedkope zomerrelours von
Í 80.- en Í 92.- per persoon. Kin-
deren von 3 t.m. l3 ioor reizen voor
holí geld en voor gezelschoppen
wordt reduclie ver/eend. Engelond
heeff vele uitslekende kompeerter-
reinen en goede verbíndingen. Vio
OsÍende noor Ionden liggen de prii-
zen nog loger.

de carnera bij de onuolprezen
,,Pol,ttiealrnana,k" en meteen
u)aren rDe er ,,xn".Waren ook bíj
dit eremplaar de Laatste blad,-
zijden niet erg bedutmel,d? Ol
usas de ranglijst, de aorta uan
het korps er uitgescheurd?
Langzaam ztnenkte de canl,er&
naar Links en toen kusam't: het
Korpsblad Ríjkspolíti,e. Als Leek
zel,fs aanuoelend dat iets bij de
pol,iti,e níet at is zonder dit bl,ad,
had de regisseur het in d,e

,,shots" Laten opnernen en te-
recht. De camera toefde bij dít
bl,ad. Het lag daar ín een bríe-
uenbakje 

- 
u kent die brieuen-

bakjes u)el, neen, níet dat uan
de onb e gri,jpelíjke stukken, rnaol
een echt ,,opgeruimd" bakje 

-helemaal all.een en ín het uolle
Lícht der schíjnuerpers. Toen
uerl,iet de camera-l,ens het ob-
ject en zocht i.jueríg op het bu-
reau naar andere dergelijke
hoogstaande producten, doch te-
aergeefs en de carnera keerde
danook terug nao"r het Korps-
bl,ad.
Na dít eyenernent luoas het stt'l
in de huískamer. Het u:as ook
haast níet te gel"ouen en uít een
stapel, tijdsch,riÍten heb ík een
eremplaar uan het Korpsblad
gehaal,d om de ongelouigen -gewone burgers natuurl'iik 

- 
te

beuijzen dat ze niet gedroornd
hadden en dat dit één pan de
moderne tnanieren uan ,radver-
ttsing" Door ons Korps uros.
Misschíen komt het korps oolc
nog eer,,s écht op het beeld'
scherm!

(

I VeIe
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OPENBAR'NG

Sinds eníge tíjd zuseruen er tusee
uage, onbestemde tíguren ouer
mijn bureau. SÍeeds u)eer kornen
ze teuoorschijn utt de papíeren
janboel. Zíj Leuen in een paar
soll,icítatt e-bríeuen, eetr oan ue-
le jaren her en een Dan enkele
jaren oud, tusee brieuen, die be-
wijzen, dat er op dit ondq-
rnaanse heel ueel, rnaar toch
heel uteinig oerandert.
Not0, níet dat d,e sollieitaties Door
een tuncti,e bíj het Korps Rijlcs-
políti,e bA rníj terecht komen,
dat niet. De stukjes Lr.teratuur
die het portret uan twee solli-
citanten Dorrnen, zijn gepeurd
uit ,,De Zuidutester" En uat
schreef de sol,licítant uoor een
politi.efunctie in 1886? Híj nam
de pen ter hand en schi,ep het
uolgende leuensuerk:

Hoog Eeruaarde Heer
Burgerneester

daar ík gehoord, hebt asdat
door het otserleiding aan de
Heer Van Het riet depost uan
t eltwagter ís uíekand g eusorde
uersoekt ík U Eerusaarde be-
leef mijn in síjn plaats te be-
noerne ílc ben zeer flínk en
gesont getrout en 34 jaar oud
en ik hebt al 77 kinder het
oolgede ki.nd kan er al iedere
dag useer bijkome.
Míjn eígekuhle ambag is al-
ttjd gewees ruímer uan beer-
pute en sikrette tnaar omdat
het hij gaat uerueele om al,-
tqd in het . . . . te userke hebt
ik aL Lang op usat anders ge-
pri,kaseert omdat ik nooit bij
het pelisie beroo ben gewees
en ook nooit geen drank
geloof ik usel dat ik uoor felt-
uagter ben gesikt.

In afutagting uan het
benoeming

U omderdaníge diener

Onderdanig zijn de ,diener's"
nu niet trleer, hetgeen blijkt uit
de uolgend,e, orij recente solli-
cítatiebrief:

Weledete Heer
Ik ben 30 jaar 1926 geb. Ik
ben R.K. lk ben in de B.S.
aandoar no,ar Indië u:aar ik
bij het staÍpelleton als mílí-
taír politie functineerde. lk
ken moterijden zousel als au-
to. Ilc ken tolen Engels het

20

April 1950

;fSêII *rl - .ffiL .*--rrrïir,

beste, ik heb kennis als op-
sporing zaken zouel binne
als bui,teland. Míjn laatste sa-
laris uJas f 720, per useek
u)aar ík'n ongeluk oplíep en
u)&ar llc 'n schot opliep. lk
heb kennís uan oerkeer re-
gellen wat ik gedaan heb in
Indíeë. Met aL dít zo ilc al dí-
rekt in 'n betere positie' ge-
raken. MAn uader Rijk amb-
tenaar. Het liets zou ik op
paard oÍ aerder auto of mo-
toren dit kan me usei.nig sche-
len. Bij dezen doe ik dan de-
zen stap on',, ten goede te
tunctíoneren. Ik ben 7 meter
74112 ín de zon 7,75 nagelang
uat ik eet. Bíj deze ueeg ík
7 5 KLLO.
In afusachti,ng

Hoogachting

En nou uraag ik u: Hoe is het
mogelíjk, dat er nog altijd
,,aantr ekkelijke en u er antut oor -
delijke" functies beschikbaar
zíjn bíj het Korps Rijkspolitíe?
Is dit Korps dan toch níet het
laatste, oeilige toeuluchtsoord
uoor houtkop, ontserstand en
onbenul, het usarrne plekje ín d,e
koestering oan Vrouuse Justi-
tia? Dít te u:eten rnoet Door rne-
nígeen een (hel,aas) zeer late
openbaring zíjn, die uoor de
Paasdagen utat ettra stof ter
operdenkíng kan geuen!

f0.40 BaafioJournaal, _ .u rêpc. u8ge$, beschouwlngen t.
commentaren vaD, heinde en verre.

1050 Kntpperlicht,
Een progranma voor alle weggpbruikers onder red.a,ctle
van Tom Nieuwenhuiisen en Jan Boots.

fl:z0_qymfonische werken in erotische stiil. (Gr.pl.).
1. IrrrapurÈ, Heitor Villa-Lobos. Het Neí v^-9" Filhar-

ch orkest o.l.v. Efre-' -' -+o. f. rr .bb.-\aJx,
!ïÍogp-hee. 1sf,'

KNIPPE
RADIOPROGRAMMA VOOR AL

LEVERT BIJDRAGE T
door HANS REINHARDT

Ten minste twee automobilisten in
ons voertuigrijke vaderland hebben
zich de laatste maanden ontwikkeld
van zorgvuldige rijders tot voorbeel-
dige weggebruikers. Het redacteur-
schap van A.V.R.O.'s veertiendaagse
progÍamma ter bevordering yan Gen
veilig verkeer,,Jfuipperlicht", legt
Tom Nieuwenhuijsen, hoofd van de
Reportagedienst, en Jan Boots, chef
van de Omroepdienst, dan ook zware
verplichtingen op.
De voortdurende toeneming van het
verkeer en de stiiging van het aantal
ongelukken deden reeds geruime tijd
geleden bij Tom Nieuwenhuiisen de
gedachte ontstaan aan een program-
ma, dat tot een veilig verkeer zou
kunnen bijdragen. Weliswaar zond
de A.V.R.O. al enige jaren lang dins-
dagmiddags het programma,,De zin-
gende bougie" uit - waarin gram-
mofoonplaten werden afgewisseld
met door het Verbond voor Veilig
Verkeer verstrekte tips - maar noch
het Verbond noch de A.V.R.O. kon
dit programma op den duur bevre-
digen.
Met de twijfel aan ziin bliivende
waarde viel ecn verzoek om een
nieuw programma voor automobilis-
ten van de K.N.A.C. samen. Na enig
beraadslagen werd besloten tot een
geheel nieuw programma, dat onder
de titel ,,Knipperlicht" op 28 septem-
ber van het vorig jaar voor het eerst
werd uitgezonden.

t/t uur ,rknipperen"

,,Knipperlicht", dat men maandag-
avonds eens per veertien dagen van
tien minuten voor elf tot tien minu-
ten voor half twaalf kan beluisteren
en dat telkenmale wordt ingeleid met
een speciaal door N.R.U.-technicus
P. Bottema bewerkte herkennings-
melodie (waarin elektronisch eenMOMUS.
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clignoteur is verwerkt), is een pro-
gramma voor alle weggebruikers.

Tips en problemen
Of men zich gemotoriseeld dan wel
als voetganger of fietser deel van het
verkeer weet, regelmatig zal men in
dit programma, dat wordt samenge-
steld met medewerking van de
A.N.W.B., de K.N.A.C. en het Ver-
bond voor Veilig Verkeer, waarde-
volle wenhen en mededelingen aan-

Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 8.

kleine quiz, bestaande uit drie vra-
gen, die aan het begin van het pro-
gramma aan hen worden voorgele.qd
en aan het slot van de uitzending
worden beantwoord.
Uiteraard wordt het gehele program-
ma steeds muzikaal omlilst.

Vele reacties

De talrijke reacties, telefonisch zelfs
tijdens en vlak na iedere uitzending,

//,"\\..,//,.\\..,,,..\..,/,..\\.,,,,.\\../,,.....,//.€

t
\lnl

WEGGEBRUIKERS

MEERDERE VEK EERSVEILIG HEID

treffen, onder meer in de vaste ru-
brieken. In iedere uitzending worden
nameliik verkeersproblemen behan-
deld door inspecteur J. F. Basten,
hoofd van de Verkeerspolitie te
Zwolle, brengt de heer P. Ankersmit
een door hem en zijn technische col-
legae van de A.N.W.B. samen.gesteld
voertuig-technisch praatje voor de
microfoon en kan men voorts een re-
portage of vraaggesprek beluisteren,
verband houdende met een actuele
gebeurtenis op verkeers.gebied.

Ook ,,quiz"
De zelfwerkzaamheid van de luiste-
raars wordt .gestimuleerd door een

ffiffi

wijzen ol) een verblijdend .grote lui-
sterdichtheid. Deze reacties omvatten
veelal verzoeken om nadere inlich-
tin.gen of uitleg van een proces-ver-
baal, soms afwijkende meningen en
een enke le maal het verzoek om
bepaalde verkeelszondaars aar. de
kaak te stellen. Vaak bevatten zii
tips, die in een volgende uitzending
kunnen worden gebruikt. Meer tips
zouden zeker dankbaar worden aan-
vaard, vooral wenken van deskun-
dige ziide. Of om het maar eens heel
duidelijk te zeg.gen: vooral ook van
leden van het Korps Riikspolitie.

H. Reinhardt

April 1960

RAD'O
EN

YERKEER
De rodio kon een woordevolle bii-

droge leveren ÍoÍ een meerder ver-

onlwoordelijkheidsgevoel von de

weggebruikers en doormee ÍoÍ een

grolere veiligheid von hel verkeer.

Dol geschiedt niet olleen in Cin-

cinnoli, woor politieluilenont Art

Mehring rondvliegt in een helikop-

ter von de politie en hef plootselijke

r,odiosÍotion WLW, om vonuit de

Iucht vio de rodioprogrommo's Íe

helpen hel verkeer Íe regelen.

Ook ín Nederlond droogt de rodio

een steenÍfe bíi tot de verkeersvei-

Iigheid, onder meer door het ÁVRO-

progrommo ,,Knipperlicht" onder

redoctie von fom Nieuwenhuijsen

en Jon 8ools.

Als vervolg op een ortikel oyer de

verkeersregeling via de rodiopro-
grommo's ín Cincinnoti, dot wii
in het jonuorinummer von heÍ Korps-

blod Riikspolitie publiceerden,

schreef nu Hons Reinhordt biigoond

ortikel over,,Knipperlicht", woor-
von hil ols AVRO-medewerker olles
of weeÍ.

l,q

Een siÍuolie, die
enkele luisÍeroors -mef /eedvermook
misschien -
weleens ols
werkeliikheid zouden
willen zíen:
de ouÍo's von
ïom Nieuwenhuijsen
en Jon 8ooÍs
zijn met elkoor in
botsing gekomen.
lnspecteur Boslen
maokt het
proces-verbool op.
De heer Ankersmil
beziel de schode
en de mogeliikheden
von reporotie.

(FoÍo: Fotopersbur.
C. Ferguson,
Hilversum)

ra:

ffiË.ffi-,.ffi #.j -w'
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Exq,mens
zijn niel

,m*;tr-"

1'ffifl

voor reseruisfen
,rmonsf erschtigt,

goede resultaten. Vele reservisten
IiTd.q één balkje bepaatd t.;.i;i;:z4 achten het een erezaak om d"e
exam_ens met goed gevolg af te leE_
gen. Dat zijn degenen, dià zo spoedïg

mogehjk nadat zij een jaar reservist
zijn, deelnem.n aán het"exame;-;;;,
geoefend man en wanneer zii eenjaar die graad hebben, u"" aï.*à_
mens voor buitengewoon geoefend
man.

!n dat is allemaal minder moeiliik
dan ,het .schijnt. O"ops.ièid ;;';ï_
voorbererd kan uiteraard niemand
aan een examen deelnemen, dat ligtvoor de hand. Maar zolang ., ÈË_
kwame instructeuru ri;",-rá1?; ;l_
len reservisten zich 

"oira., uÍïË ;_
te problemen kunnen bekwamenl-De
prestaties, die bij de examens worden
gelev_erd, dwingen dikwiils respect
af . Immers: het be roeispersoneel
krijgt- een gedegen, aanèensesloten
e.n afgeronde opleiding .À komt
daarna _pas in de praktische dienstonder leiding van doorg.*iot.rd
personeel.
Het^ bu-rgerberoep van de reservist
heeÍt daarentegen met de politie
nrets te maken. En het is eiËenliik
geen_wonder, dat het onder dïe oá_
standigheden soms zo moeiliiÈ Uflilt
9p hrjvoorbeeld een artikei,ii Ëli
Wetboek van Strafvordering onder
woorden te brengen en er Uïlt 

"a"lS Squ.g"., dat het ook begrepen is.
rJaarD{ rromt dat menigeen blijkt teruoen aan examenvrees. Zo ers en
monsterachtig als het schiint is" het
echter bepaald niet. En ge-en enkele
examencommissie ziet er lo Erimmieuit, als de hierbij afgedrukË ;;;;i:
catuur van een examencommissie uithet zuiden wil doen g.l;;;;.-Wi.
een van de examens hèeft afEeleEd.
zal verklaren dat het allemi;i É?;;is meegevallen als er tenminrt. i,
,,gewerkt". En dat is een ,.de" [.
meer voo-r de slogan: ,,Bij de reser_
vrsten alleen geoefende en buiten_
gewoon geoefende mannen.', Het is
ook een reden te meer voor de kandi_
daten_van dit jaar om orrbevreesd
voor de tafel te verschijnen, voor de
anderen om zo snel mdgelijk t a"ai_
daat te worden!

streven naar tweede en derde balk is erezaak
door res.-odiudont F. DE JAGER

Hoewel de wet zegt, dat iedere Ne_
derlander, geacht iordt ,,à. ,r.t;'i.
kennen, heeft de doorsnee_brrre.i
weinig of geen kennis van a. **t?".
behoudens dat gedeelte wat hii ziin
recht noemt of algemeenheden" ván
een bijzondere wet waar hii daEeliiks
mee geconfronteerd wordi. B"ovËn_
dien heeft hij de kennis hieruur, 

.rro,

dikwijls met"schad; ;; ;;ï;"il ;;:
gedaan. En nu moet diezelfde bureá,
die als reservist uit idealis*; ;ii;
steentje wil bijdragen tot het helpËn
nanonaven van orde en rust in moei_
lijke. tijden, in twee uren per week
worden opgeleid om ,,als het moel;t
te kunnen worden ingezet.
Het spreekt wel vanzàlf, dut het niet
eenvo-udig is om iemand, die van
-wettelijke termen, als ,,verdachti.
heterdaad, staande houden, aanhou_
den'' of ,,voorgeleiden", t ooerla",
in de krant gelezen heeft, in eei kort
tijdsbestek voldoende begrip hiervan
bij te brengen.
De examen-s voor reservisten, waar-
Qp _ieder jaar weer vele Ieden van
de Reserve Rijkspolitie het tweede en
derde balkje verwerven voor de
graad-geoefend of buitengewoon g-_
oefend man, geven echtËr aitwïii,
aanleiding tot verbazing over á.

22
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BOSCH
Reeds meer dan 50 jaar de bougie

Yoor iedere motor !

BOSCH -
oudste

bougies stammen uit de
bougiefabriek ter wereld

een ,,lelle"

aonll

Alleenverlegenwoordiging voor Nederlond :

N.Y. Wiliem von Riin
Hoorlemmerweg 475 - Amsterdom-W

Telefoon 020-185222 (10 liinen) -Telex12282

De vierde druk van de losbladige

WEGENVERKEERSWETGEVING
door Th. H. G. A. v. Waesberge en L. G. v. I(ats

verschijnt

in twee afleveringen
*

DEEL I . VERSCHIJNT MEI 1960

Volledige tekst van wet en reglement met uitge-
breide toelichting. AUe modellen in kleuren en
met vermelding van de vereiste afmetingen.
Technische- en verlichtingseisen op gekleurde

bladen met verduidelijkende tekeningen.
Alfabetisch register.

Prijs compleet met band / 16.80

DEEL II . VERSCHIJNT JULI 1960

Bevat een groot aantal bijlagen waarin u prak-
tisch alles vindt, wat u i.v.m. besluiten en be-
schikkingen van dienst kan zijn. Jurisprudentie;
artikelsgew. opgenomen rechterlijke uitspraken.

Prijs compleet met band / U.80

Beide delen zijn gedrukt op stevig houtvrij papier
en losbladig gebundeld in sterke goudgestemp.
banden m. stevig mechaniek (vlak openliggend!).
Beide delen vormen één geheel; afzonderldke

levering van deel I of II is niet mogelijk.
Ook vi,o uw boekhondel verkrijgbaar

OVERLEDEN
PERSON EEL

Wmr. le kl.
J. Elbers
Diemen

t 1-3-r9ó0
ressorf Amsterdom

PERSON ALTA
Verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM

Per 15-2-'60: J. v. Scherpenzeel, owmr.,
van Parketgroep Utrecht naar Par-
ketgroep 's-Gravenhage; C. A. Koe-
dam, wmr, le kl., van Spakenburg
naar Driebergen; W. Rietkerk, wmr. 1e
kl., van Driebergen naar Nigtevecht;
G. II. Simmelink, wmr., van Abcoude
naar Vinkeveen en Waverveen.
Per 1-3-'60: M. P. Eits, wmr. le kl.,
van Utrecht (Verkeersgr.) naar Ver-
keerssch. Bilthoven; J. Blom, owmr.,
van Elst naar Nieuwpoort (ress.'s-Gra-
venhage); J. S. v. d. water, adj., van
Uitgeest naar Castricum; J. v. Leeu-
wen, owmr., van Castricum naar So-
meren (ress. 's-Ilert.bosch); C. Voogt,
wmr. le kl., van Baambrugge naar Ab-
coude; A. A. C. Quist, wmr. le kl., van
Weesperkarspel naar Muiden; D. van
Beek, wmr., van Aalsmeer-DorP naar
'Weesperkarspel; T. N. v. d. Berg,
wmr. 1e kl., van Muiden naar Aals-
meer-Dorp; J. D. Reuser, wmr. le kl.
van.Koog a,d. Zaan naar Giessenburg
(ress.'s-Gravenhage).

R,ESSORT 'S-GRAVENHAGE
Per 1-1-'60: J. de Bakker, adi., van
Bleiswijk naar Berkel en Rodenrijs;
A. v. d. Bos, wmr. le kl., van 's-Gra-
venpolder naar Nisse; J. I(. v. Schaik,
wmr. le kl., van 's-Gravenpolder naar
's-Heer Abtskerke; D. C. Kleijbeuker,
wmr. 1e kl., van Bergambacht naar

Ammerstol; A. Th. v. I{ruijssen, wmr.
1e kl., van Heille naar Sluis.
Per 1-2-'60: Chr. Wisse, owmr., van
St. Annaland naar 's-Gravenhage (par-
ketgroep).
Per 2-2-'60: A. J. Th. J. v. Leeuwen,
wmr., van Leidschendam naar Nun-
speet (ress. Arnhem).
Per 1-3-'60r D. A. Josiassen, wmr. le
kl., van Kloosterzande naar Graauw
en Langendam.

RESSORT ARNHEM
Per 29-1-'60: A. Beun, owmr., van Rijs-
sen naar Tubbergen; J. ÍI. Flomp,
owmr., van Tubbergen naar Rijssen.
Per 2-2-'60: C. J. Suurland, wmr. le kl.,
van Elspeet naar Epe
Per 22-2-'60: G. v. Veldhuizen, wmr. le
kl., van Teuge naar Twello; M. Bouw-
man, wmr., van Voorst naar Teuge.
Per 1-3-'60: A. Bloemen, wmr, le kl.,
van Nijmegen (verk.groep) naar Bilt-
hoven (verk.school); J. }I. I{arst, wmr.
le kl., van Doetinchem (verk.groep)
naar Bilthoven (verk.school).

R,ESSORT'S-HER,TOGENBOSCH
Per 15-2-'60: C. v. d. 'Wal, wmr., van
Berkel-Enschot naar Dongen; C. Rode,
wmr., van Dongen n. Berkel-Enschot.
Per 1-3-'60: J. C. O. v. d. Velden, wmr.,
van St. Anthonis naar Amsterdam
(Dienst Luva).

RESSORT GRONINGEN
Per 8-2-'60: Sj. v. d. Meulen, wmr. le
kI., van Opende naar lflrum.
Per 11-2-'60: A. J. Bijlsma, wmr., van
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Tjerkgaast naar Marssum.
Per 29-2-'60: T. de Gelder, wmr. le kl.,van Wierum naar Hoofddorp (Ber.Gr).Per 1-3-'60: A. Nijenhuis, ^ aàj., ván
9::"\ .(P.T.D.) naai Bergen op Zoom(P.T.D.).

RIJI{SPOLITIE TE WATER,
Per 13-2-'60: A. G. Frik, wmr. le kl.,van G,roningen naar Delfzijl
Per 1-3-'60: C. de Lang, adj- van Zaan_dam naar Aalsmeer; Í. cóe'otrart; àà1.,van Amsterdam naar Zaandam;
J. Bierma, adj., van Aalsmeer naarLeeuwarden.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 15-2-'60: Adj. J. J. de Ruiter, totgroepscommandant Hontenisse, I(loos_
terzande; Adj. J. v. Scherpenzeel, totgroepscommandant parketgr.,'s_Gra_
venhage.
Per 1-3-'60: Owmr. J. Blom, tot groeps_
commandant Nieuwpoort.
RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'60: Adj. H. van Aalderen, totcommandant parketgroep, Zwolle.
RESSON,T's-HER,ToGENBoscH
Per 1-3-'60: Owmr. J. van Leeuwen, tot
Sroepscommandant, Someren.
RIJI(SPOLITIE TE WATER
P-er 1-3-'60: Adj. _C. de Lang, tot grps._
commandant, Aalsmeer; adj. .f. éoiO_nart, tot groepscommandant, z,aarr_dam; Adj. J. Bierma, tot <íistricts_adjudant, Leeuwarden.'

Bevorderingen
RESSORT AMSTERDAM
tot adjudant:
Per 1-1-'60: M. Attema. Medemblik:
J. ten Brink, Weesp; s. rioornÈà.;ïi;l
keveen en Waverveen; M. C. de'Jong,
_Edam; D. poelstra, Anna paulowni;
{. Poorta, Haarlem; p. Terpstra, fVfui_
_dgl; ï. Tolman, Montfoort;-}I. WintËr,Monnikendam.
tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'60: J. L. v. d. pauw, Muider_
berg.
RESSORT ,S-GnAVENHAGE

tot adJudant:
Per 1-1-'60: D. van Buren, Leiden:W. A. J. v. d. Wijngaard, ''s-crátè;l
lage; B. Bolt, Dubbeldam: R. Klink_hamer, Frielle; W. Mudde, Brouwers_
haven; A. Pipping, Bruinisse; J. pruim
De Lier; M. A. Stegeman, 2ieritzeó.
Per 15-2-'60: J. J. de Ruitei, ftoosier_zanle; J. van ScherpenzeêI, ,s-Ciá_
venhage.
RESSORT AR,NHEM
tot adjudant:
Per 1-1-'60: H. Denekamp. Vollenhove:
W.__Oor, _Beek; J. tt. -Ían 

Ommeni
's-Heerenberg.
Per 1-3-'60: H. van Aalderen, Zwolle.
R,ESSORT's.HER,ToGENBoscH
tot adJudant:
Per 1-1-'60: J. den Bakker, Fljnaart;F. S. Blaas, Boxmeer; e. f. Od Soei.Nederweert; E. L. Btuggeman, Màá;
e_n Drimmelen; J. J. Crèmers,-Stein:H. L. A. van Loenhout. nerenemiG.-Lutters, Thorn; J. L. W. Saeí. Uellrclr en Herkenbosch; H. J. p.'Ver_
kaart, Eersel.
R,ESSOR,T GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-1-'60: J. J. Alers, Slochteren:J. Oosting, Leeuwarden; Vf. p. v. á.Dam, Exloo; p. v. Blànkèn, UithuizeÀ.Per 15-1-'60: N. van Guldeáer. OievÀriH. van Dijk. Nieuwolda.
Per 1-2-'60: N. G. v. Varik, Ruinerwold.
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Ambrsjubileq

Owmr.
N. von Velzen,

Wemeldinqe
Riikspol. te Woter

25 f oor op 27-2-1960

April 1960

ffi
Owmr.

A. T. Blonken
Wcudrichem

ress. s-Hert.bosch
25icc- op l1-2-19ó0

. Wmr. le kl. Owmr.
A. F. Kollemon, C. Góuvàrn"rr.Oosterhout Heerhugowoorá
ressort Arnhem rossort Aïnsterdom

25 ioor op 14-2-19ó0 25 joor of i-:-i*O

RIJKSPOLITIE TE WATER,
tot adjudant:
Per 1-1-'60: M. Boom, Dordrecht;
G. Ir. Dolman, Amsterdam
Per 1-3-'60: J. Goedhart, Zaandam.
tot opperwachtmeester:
Per 6-4-'60: J. de Jong, Amsterdam.
tot wachtmeester:
Per 2-1-'60: L. H. p. v. Leeuwen, Enk_huizen; A. Pap, Zwartsluis.
Per 8-1-'60: J. J. Antonisse, Amster_dam; M. 'Woning, Vlaardingén.
Per 14-1-'60: H. Alberts, Àmsterdam.
Per 15-1-'60: I{. S. Etteger, Amsterdam.

In dienst getreden

RESSORT ,s-GRAVENHAGE

Per 1-2-'60: E. Hoffmeister, adm. ambt.
* z"ë .9p 1:c., 's:gravenhage (Sr. i.i.iPer 8-2-'60: H. A. M. van Uitert. schrii_
ver A op a.c., Leiden lverkeerlgroep).
RESSORT ARNHEM
Per 15-2-'60: M. p. C. Smits, schrijverA, Nijmegen.
P_er 1-3-'60: C. H. Diepeveen, wmr. le
kl.,- ArnAem j mej. W. È. Otttrót, oriiciei2e kl., Zwolle.
RESSORT's.HERToGENBoscH
Per 1-3-'60: G. J. Mayeur, wachtmees-ter, Swalmen.

Adi. K. de Boer, Adi. W. Erkelens.Amsterdom Wezep
ressort Amsterdom ressort Arnhem
25 ioor op 1l-3-19ó0 25 icoroo lI-CSSOO

fi
Owmr. Owmr.

A. J. Bloemer, (. u. J. Éior.Heel Boven-Hordiniveldress.'s-Herl.bosch ress.,s-Grov;;li;";
25 ioor op 1-3-19ó0 25 iooi -''

_ Owmr. Owmr.
Th. G. den Horrog, Th. H.-Vei.eulen,

. A.mbY Li:nbrichtress.'s-Hert.bosch ress. ,s_Heri.bosch
25 ioor op 14-2-1960 z5-iooi 

";i;-i:ii;b

De dienst verlaten
RESSORT AMSTER,DAM
Per 1-3-'60: II. M. Koene. \À'mr. te kl..Amqterdam (parketgroep); I!Í. C. H. t:d. _'Water, wmr. le kl.-,-'purmerend;P. Markus, wmr., Amsterdam tVeit<.jgroep); H. J. N. de Haan, rvmr., Am-sterdami H. v. oostende, u.mr. ie lil..Amsterdam; M. J. tr'. put. s.mr. te ki..A-msterdam; G. v. d. Wetering, wmi.,Wormer.

R.ESSORT ,S-GRAVENHAGE

Per 1-3-'60: H. J. Muller, owmr,, Ba_
rendrecht; K. Vos, wmr. le kl., Leiden.

RESSORT ARNHEM

Per. 23-2-'60i M.ej. y. M. L. v. d. Loo,typiste A, Arnhem.
Per 1-3-'60: B, v. d, Ree, owmr., Rand_wijk; R. v. Beek, adj.. Apeidoói;:
I_I_. Appelhof, adj., Zwolle; ff. W. v. O.Wal, wmr., 'Wesepe; G.'J. Draai.iei.wmr. le kl., Terrvolde; W. Xraaikampiwmr. le kl., Vaassen.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH

Per 1-3-'60: M. H. peeters, adj., Heer;
4. L. J. I(ooreman, wmr.,-'l_inne;
J. M. Moors, wmr. le kl., Swalmen.

RESSOR,T GRONINGEN
Per 1-3-'60: S. Blgmsma, owmr., Assen.

Rp.org_KB1960_04_Apr_Nr.08 73



njkspolitie.org Korpsblad Rijkspol itie 2e Jaargang Nr. 9. Mei 19G0

ffi

urt*nt* u:*ifesihiiÈii'è**fiÈ*tÈfr*'"!'d

Rp.org_KB1960_05_Mei_Nr.09 74



K@RNWND
RTTreMUME

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie
*

Redoclie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Luitenoni A. C. Vogel
te's-Grovenhoge

Luitenonl W. F. K. J. F. Frockers
te 's-Grovenhoge

Adiudont J. Ronseloor
te 's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. von Aerssen te Niimegen

Wochtmeesler 1e klos
E. dc Heus te Uleslroten-1.

Res.-odjudont F. de Joger
te Roermond

*
Redocliesecreloriool :

Loon von Eik en Duinen 178

's-Grovenhoge - Tel. 070-3ó0145

Eindredoctie:
Bos den Oudsien, iournolist
Lekkum l35d bii Leeuworden

Telefoon 0 5]00-233ól

*
lllustrolor: Wmr. le kl. L. J. Kiewiet

Uitgove
Schooírmo en Brouwer
Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 per ioor*
Adverlentier:

Postbus l0 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

*
Ie JAARGANG

No.9-Mei l9ó0

VERSCHIJNTI xPERMAAND
*

I N H O U D o.o.,

15 joor geleden

Rilkspolitie schonk bondrecorders
oon blinden

R.P. l9 vervoerde (blonke) bollost
Joorliikse,,bollenslog"

Foto-olbum voor H.M. de Koningin
Kikvorsmon Lourmois kreeg escorte

Boeiende rechtszitting in Zwolle
Gifmoord, uniek proces in ons lond

Moeder en Kind
Wereldgebeuren

Persono lio

Foto omslog:

8ii een íelle brond in een huis
te Hallem hield de wochlmeesler
G. J. Regelink von de groep en

royon Hotlem hef wokend oog gíe-

richt op hel bergen von kostboor
huisrood en op hel publiek.

rijkspolitie.org Korpsblad Rijkspol itie 2e Jaargang Nr. 9.

,,Het was mij een voorrecht namens

alle in Noord-Brabant dienst doende
Rijkspolitie-functionarissen van hoog
tot laag, actief- €n reserve-personeel,
d,eze giften te mogen overdragen,
waarbij ik met voldoening en enige

trots constateer dat mijn Brabantse
Rijkspolitie-mannen mij hiertoe in
staat stelden", aldus verklaarde de
Territoriaal-Inspecteur van het
Korps Rijkspolitie in het Íessort
's-Hertogenbosch, kolonel J. F. M.
M. Oor, toen hij te Rosmalen en in
Bergeyk twee blinden gelukkig kon
mahen met het aanbieden van een

bandrecorder.

Aanleiding hiertoe was de oproep
van een Brabants Comité tot de be-
volking van deze provincie, om door
aller medewerking en offervaardig-
heid een bedrag bijeen te brengen
voor de aanschaffing van 200 band-
recorders ter uitreiking aan evenzo-

vele behoeftige blinden van alle ge-
zindten.
Rond Kerstmis 1959 richtte de Terri-
toriaal-Inspe cteur van het Korps
Rijkspolitie in het ressort 's-Herto-
genbosch een oproep tot zijn mannen
in Noord-Brabant en binnen l4 da-
gen was door het beroeps-, reserve-
en burgerpersoneel spontaan een be-
drag bijeengebracht voor de aankoop
van twee complete bandrecorders.

In Rosmalen

In .gezamenlijk overleg met het comi-
té werd een keuze gedaan en zo werd
te Rosmalen aan mej. Heijmans als
eerste, in tegenwoordigheio van bur-
gemeester L. A. J. Mazairac, de Dis-
trictscommandant's-Hertogenbosch,
majoor G.L. J. J. Bekker, enige per-
soneelsleden en een lid van het pro-
vinciaal comité met hartelijke toe-
spraken een bandrecorder aangebo-
den. Omdat mej. Heijmans niet al-
leen blind, maar ook nog aan het
ziekbed is gekluisterd, betekent dit
toestel voor haar een nieuwe wereld

Mei 1960

Rijkspolitie in Noord-Brabant
schonk bandrecorders

aan blinden

OffervoordígheÍd vo,n beroeps- ên
reservepersoneet beloond met vreugde

4
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van ontspanning, temeer daar haar
tijdens de overhandiging door de
aanwezigen nog een abonnement
voor de komende vier jaar op het ge-
sproken weekblad per band werd
toegezegd.

En in Bergeyk

In Bergeyk was het een gelukkige
Ria Huijbregts, die de tweede band-
recorder in ontvangst nam. Ria is
blindentelefoniste op de N.V. Weve-
rij ,,de Ploeg" waar de telefoonap-
paratuur, speciaal voor de bediening
door haar, is omgebouwd.
In de ontvangstzaal van het bedrijf
waren voor die gelegenheid aanwe-
zig: de Territoriaal-Inspecteur, de
Districtscommandant Eindhoven,
overste P. Oom, burgemeester J. A.
Linders van Bergeyk, leden van de
Ploeg-directie, van het provinciaal
comité en enkele personeelsleden van
het Korps Rijkspolitie.
Kolonel Oor verklaarde in zijn toe-
spraak, dat juist voor mej. H.rtj-
bregts, die bezig is met studie in mo-
derne talen deze bandrecorder zo
belangrijk kan zijn, waarbij zij het
nuttige verenigend met het aange-
name tevens kan genieten van goede

ï;;rt,.rl, 
waar zij een groot liefhebster

De burgemeester zowel als de direc-
tie van de fabriek betuigden hun
dank voor de offervaardigheid van
het personeel van het Korps Rijks-
politie. Ook hier werd tijdens de uit-
reiking een abonnement voor vier
jaar aangeboden op hct gesproken
weekblacl.

Hei begon in
Termunten

Enkele jaren geleden was het in het
hoge Noorden de vissersvereniging
van Termunten die het initiatief nam
tot een noordelijke vlaggetjesdag,
waarbij ditmaal voor het eerst de

vissers van Zoutkamp en Usquert
ook van de partij waren. In de afge-
lopen twee jaar voer de vloot naar
het oude Emden, ditmaal gingen de
gepavoiseerde vaartuigen naar de
stad van de Martinitoren. De schepen
uit Termunten met de energieke bur-
gemeester Van Kampen, en de boten
van Delfzijl en lJsquert, via het
Eemskanaal, de Zoutkampervloot,
onder leiding van opperschipper Spa,
vervangend groepscommandant in
Groningen, via het Reitdiep. Tegelijk
met de komst van de garnalenko-
ningin werd er een aantal platte do-
zen aan boord gebracht, die geen
garnalengebak maar tule bevatten.

Wat zelden voorkomt op een R.P.-
vaartuig gebeurde nu: de kajuittrap
werd geblokkeerd en de bemanning,
inclusief de districts-adjudant A. de

Leeuw dienden uitsluitend aan dek
of in de stuurhut te verpozen, waar
na verloop van tijd in plaats van ge-
wone meisjes, prinsessen in wolken
tule verschenen, die met de nodige
vreugde in Groningen zijn ingehaald.
Enkele uren later was Lauwadonia
weer gewoon Siny Oosterveld, de

R.P. l9 weer een gewoon snel vaar-
tuig van de R.P. te Water. Ook de
R.P. 59 was intussen nog ingezet om
de komst van de vertegenwoordigster
der garnalen naar wens te doen ver-
lopen.
Urk is dit jaar voor de tweede maal
onder zeil gegaan voor een vlagge-

Korpsblad Rij kspol itie 2e Jaargang Nr. g. Mei 1960

R.P. 19 vervoerde (blanke)

ballast naar Groningen
Bii vloggefiesdog von llrk wos

R.P. I admÍrclolschip

De R.P. 19 van Delfzijl heeft enkele weken geleden met ongewone blanke
ballast en met wolken van tule gevaren. Met een tot vijf koppen uitgebreide
bemanning ging de R.P. 19 naar Termunterzlil om de garnalen-koningin
Lauwadonia, wier domein gezien haar naam kennelijk het gebied van Lau-
wers, 'Wad en Dollard omvat, naar Groningen te brengen, waar z$ met de
prinsessen Favonia en Borea (oostenwind en westenwind) zou worden ont-
vangen, dit alles in het hader van de vlaggetjesdag van de Groninger kust-
vissers van Termunten, Delfzijl, Usqueft en Zoatkamp, die onder het motto:
,,Een flinke Noorderbries" werd gehouden. Niet slechts de R.P. lg van Delfzijl
is in de afgelopen weken bij een vlaggetjesdag betrokken geweest, want oo-k
Urk heeft de aandacht getrokken door een dergeliik festijn. Daarbij fungeerde
de R.P. I uit Harderwijk als admiraalschip, waarvan de commissaris der
Koningin in de provincie overijssel ir. J. B. G. M. ridder de Van der Schueren
en andere autoriteiten een kleurige vlootschouw van ver over de honderd
schepen gadesloegen.

u,,',,,',,.,,'I

;.$
N,odoÍ meiuífrouw Huijbregfs de kolone/ Oor hod bedonkf yoor de Íope-recorder von de
RijkspoliÍie, slelde zij het toesÍel in werking en hoorde zíi verrost zichzell spreken tiidens
een Íoolles, die Íegen de gewoonle in, werd besloÍen mel een mors yon de RijkspoliÍiekopel.

Folo linksbovenr
Meiuflrouw Heijmons le Rosmolen met hoor moeder, luisterend noor de weerg'ove yon een

mors, gespeeld door de Riikspolítiekope/.
(Foto's: Techn. Recherche's-Herlogenbosch) (vervolg op pag. 19)
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?oorlfrhoe,,bellen6lstg" troh,
weer 100.000-den

RIJKSPOLITIE HAD MEER TE
REGELEN DAN OOIT

Dit is meer dan ooit het jaar van de bloembol en met name van de tulp,
waarvan vier eeuwen geleden de eerste bol uit Turkije in Nederland aan-
kwam. De Paasdagen hebben geleerd, dat de taxaties van een bezoek aan de
bollenstreek, groter dan ooit te voren, juist zijn geweest. De enorme toeristen-
stroom naar het bloemencorso ,rlenteparade", dat op 23 april door de bollen-
rtreek trok, maakte dat ook de Rijkspolitie met van heinfe en verre aange-
gevoerde ambtenaren en materieel eer had van de uitgebreide voorbereidin-
gen_v-oor,h-e_t in g,oede lanen leiden van de jaarlijkse ,,bollenslag", die
werd ingeluid met de opening van de Keukenhof in Liise door Prinses- Irene.

D-e grote ,,bollenslag" werd ook voor- tekenis van twintig radioposten en
afgegaan door langdurige vergade- !t.t Rijkspolitievliègtuig waardoor
ringen _va-n commandanten van het het verkeer gespreid Èon worden,
Korps Rijkspolitie ,- waarbij voor het hetgeen overigens wel nodig was
maken. van een plan de campagne mei alleen al lijdens de paaidagen
veilig kon worden voortgebouwd op 122.000 bezoekèrs aan Lisse, áat
de organisatie in vorige jaren. Het 20.000 auto's en 1000 bussen ver-
groe_psbureau te Lisse werd ander- werkte. Bij het ,,kille" bloemencorso
maal centraalpost voor de bollen- was er een versterking van omstreeks
!lag: Daar was de verkeerssituatie 450 man en waren negen mobilo-
in de bollenstreek van uur tot uur foonwagens en vier vasle radiopos-
duidelijk. ten in 6edriif. Voorts waren 70 mo-
ftjd-.1t de Paasdagen verliep alles zo torrijders en tZ man bereden politie
glad dat_we wel eens naar een puzzel ingeschakeld, terwijl ook de R.P. zoo
verlangd hebben, zo verklaarde de en R.P. 201 goede 

-diensten 
bewezen.

districtscommandant drs. Van der De Floriade le Rotterdam heeft, geen
Meulen, dle ook nog wees op de be- afbreuk gedaan aan het uáite"-

Nou io, loen de ,,bollenslog" nog niet in volle hevigheid wos /osgeborsfen, roen wos de
diensl soms besl te doen, ook voor de wochÍmeesle r 1e kl. C. v. d. Heuvel von de groep Iisse.

(Foto's: Technische Recherche's-Grovenhoge)

6
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streekbezoek, integendeel: juist vele
buitenlanders wilden na de Floriade
ook de bollenstreek zien. Het bloe-
mencorso mag voorbii ,ij": de bol-
lenstreek is nog steeds een krioelende
mierenhoop van auto's, motoren en
mensen. De wegen zijn te smal, de
parkeerterreinen te klein.
De ,,bollenslag" duurt nog voort.
Zware diensten zijn het deèl van vele
wachtmeesters. De groepscomman-
danten moeten vele moeilijkheden
het hoofd bieden. En de districtscom-
mandant heeft ook dit jaar met een
onverwacht probleem te maken ge-
kregen. Pas enkele weken geleden
bleek namelijk één van de belang-
riikste afvoerwegen tijdens de corso-
dag, de brug over de Ringvaart bij
Hillegom, die de verbinding vormt
tussen dit bollendorp en de Haar-
lemmermeer, afgebroken te zijn. Zon-
der deze onmisbare schakel in de
ketting van verkeersmaatregelen kon
het bollenfeest niet slagen.
En zo werd er - na vele besprekin-
gen - door de genie voor een bailey-
brug gezorgd, waarmee niet alleen
letterlijk maar vooral ook figuurlijk
weer een brug geslagen werd om de
vele vraagstukken op te lossen.
Maar dat wil niet zeggen dat toen de
bollendrukte op volle kracht was los-
gebarsten, tijd overbleef om bij een
van de,,wichtjes" van de Keukenhof
een oriënterende blik in prospectus-
sen over Jacoba van Beieren's do-
mein te werpen

Mogische bloem voor 100.000den
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De depufofie van de Rijkspolitie te Woter
le Amslerdom, die Koningin Juliono een
fofo-olbum oonbood von de romp Tuindorp-
Oostzoon, op het bordes von hef poleis
Soestdijk.
Y. I. n. r.: Owmr. J. von Sfroolen, oyersle
A. K. Hollhuis en wmr. J. E. de Jong.
Overigens besfond de deputolie uil vier
personen, moor aongezíen de wmr. Ie kl,
A. Kes deze íoto mookle, is ziin portrel of.
zonderlijk in deze pogino oígedrukt.

fau;vgl[iks w-ac het slik in de straten van Tuindorp-oostzaaln zo niet verw[i-
49t4' d1q loch hard geworden in r{e voorjaarszon-of de binnenkomende poit
lï ae Afdeling Documentatie en Statistiék van de Riikspotitie te Watei in
Amsterdam, waar de wachtmeester J. E. de -fong de sceótei zwaait,beson met
9p 4"g toe te TePen. Eig-eg r-apportên, fornulie.=ren, veislagen, dag- ei week-
bladen, perlo-die!9-n en {ii_dschiilten en vooral ooh foto's bégonnei een steeds
meeÍ oyerzichteliik beeld te geven van het prille verledei waarbii wii zo
nauw betrokken waren geweest en met het gróeien van de hoeveelheíd dócu-
mentatiemateriaal, rijpte ook het plan om éen album samen te stellen voor
Koningin Juliana, het plan dat tot éen ontvangst in Paleis Soestdiik zou leiden.

Het fotomateriaal'kwam van vele .foto's gemaakt, die hij welwillend af-
zijden. Dankbaar gebruik makend stond. ook de wachtmeester A. M.
van de geperfectioneerde uitvinding Spanjer van de Technische Recher-
van Daguerre om beelden op een ge- che in het ressort Amsterdam der
voelige plaat vast te leggen, had mr. Rijkspolitie, maakte zich op dit punt,
G. w. van Riet Paap, referendaris vooral tijdens de 'Westerstorm 

op
bij het Ministerie van Justitie te 20 januari, zeer verdienstelijk.
's-Gravenhage, reeds op 14 januari Wachtmeester J. E. dc Jong had als
toen hij in de nachtdienst met ons ervaren schipper vcle situaties, waar-
mee voer in Tuindorp, vele geslaagde uit dc fijncre kneepjes van hct vak

t
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Riikspolitie te Wateri bood Koningin
Íotoralbum uan rramp Tuindonp aan

Deputarie onder leiding vcrn oyersfe Holthuis
in PsleÍs Soesfdijk onlvo,ngen

bleken, vereeuwigd. Met foto's van
de mannen van de Kustreddings-
brigade uit lJmuiden en omgeving
en enkele die zo over stuur- en bak-
boord binnenkwamen er bij gere-
kend, hadden wij een alle fasen van
de watersnood omvattende fraaie
collectie platen.
De vele door de wachtmeester Span-
jer vervaardigde rcprodukties gaven
de doorslag aan het plan om hiervan
een album samen te stellen, teneinde
dit aan te bieden aan Hare Majesteit
dc Koningin. Na dcskundig advies
tc hebben ingewonnen werden enke-
le foto's vergroot en hct geheel
maakte een keurige indruk.
De finishing touch werd verzorgd
door schippcr opperwachtmeester
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J. van Straalen, die met een aanbie-
dingsoorkonde de eerste bladzijde
van het album tot een waar kunst-
produkt maakte: Een zachte achter-
grond volgens eigen patent gaf de
watersnood weer vanaf de met
sneeuwval gepaard gaande dijkdoor-
braak tot aan de bemodderde laar-
zen bij het droogvallen van het ge-
bied. Rechts bovenaan prijkte onze
veel omstreden springende granaat
en ons eigen embleem - het onklare
anker - was daar doorheen ver-
weven. Links onderaan was het wa-
pen van de stad Amsterdam uitge-
beeld, een en ander in gevariëerde
kleuren.

EERYOI. BEZOEK

Wonneer op 31 moort een onbeken-
de slem telefonisch mededee/f dof
de Koningin het op príis zou slellen
U de volgende dog, dus 1 opril, op
hef Poleis Soesfdiik te onlvongen,
don is het, ofgezien von de lotenl
oonwezige mogeliikheid dot hel be-
richt juisf is, Íoch - gezien de dotum
- wel zook nog eyen le informeren
oí het wel goed werd yersÍoon. Hel
ontwoord, dof de DisÍricfscommon-
dont von de Rijkspo/itie te Woter le
Amsterdam, oversÍe A. K. Hollhuis,
bii novroog len poleize von de por-
ficuliere secreloris von de Koningin,
J. von den Hoeven, ontving, wos be-
vesÍigend:
Koningin Juliano wenste een depu-
lolie von hef DisÍricÍ Amslerdom von
de Rijkspo/iÍie le Waler fe onlvon-
gen en goí zo de gelegenheid Íof
hef oonbieden yen een olbum mel
foto's von de romp fuindorp-OosÍ-
zoont voor de vorsÍin somengesteld
door de Rijkspolifie le W,oter in
Ámslerdom. Over heÍ onlsÍoon en
de oonbieding von dit unieke foto-
olbum schreef de wochlmeesÍer le
k/. Á. Kes, die ook Íof de delegoÍie
behoorde, de ÍoÍo linksboven mook-
te en biigoond verhool schreef.
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Op I april besteeg een deputatie van
het District Amsterdam der Rijks-
politie te 'Water, bestaande uit de
commandant, de overste A. K. Holt-
huis, de opperwachtmeester J. van
Straalen, de wachtmeester le kl.
A. Kes en de wachtmeester J. E. de

Jo.rg, via de uitgelegde groene loper
de trappen van het Koninklijk Paleis
te Soestdijk. Na een ontvangst door
een adjudant van Hare Majesteit
verscheen Koningin Juliana al zeer
spoedig in de fraaie kamer, waar de
deputatie zich inmiddels bevond. Na
begroeting van de overste Holthuis
stelde deze ons aan Hare Majesteit
voor, daarbij het aandeel memore-
rende dat ieder bij het tot stand ko-
men van het album had gehad.
Op verzoek van de Koningin namen
wij plaats rondom een tafel en bij
geserveerde koffie met koek en een
sigaret werd het album bekeken. De
Koningin informeerde, na de aanbie-
dingsoorkonde nauwkeurig te heb-
ben bekeken, hoe en waarmee Van
Straalen dit had getekend en welke
techniek hij daarbij toepaste. Bij het
bezichtigen van de foto's vroeg de
Koningin of wachtmeester De Jong
een opleiding voor fotograaf had ge-
volgd. De Koningin maakte voorts
een compliment voor de wijze waar-
op de meer dan honderd foto's voor
het album waren verzameld. Bij het
doorbladeren van het album werden
enkele foto's door de overste toege-
licht, waarbij de Koningin veel be-
langstelling toonde voor de foto's
gemaakt tijdens de Westerstorm. Zij
merkte op, dat deze foto's na haar
bezoek waren gemaakt, zulks onder
meer afleidend uit het feit dat de
wind toen (15 januari) nog oost was.
Uit andere vragen van de Koningin
bleek dat zij het meest geïnteresseerd
was in de hulpveriening aan en het
lot van de bewoners van Tuindorp-
Oostzaan tijdens en ook na de ramp.
Wij hadden de indruk dat Koningin
Juliana zo geboeid was, dat zij zich
bepaald niet haastte. Om deze indruk
te staven zij vermeld dat blijkens te-
voren gedane aankondiging deze ont-
vangst een kwartier zou duren, ter-
wijl het 40 minuten in beslag nam.
Dit bezoek - waarbij de Koningin
die morgen een paars-groen gekleur-
de ,,deux pièces" en bruine schoenen
met hoge hakken droeg - werd een

zeer prettige, ongedwongen en voor
het Korps Rijkspolitie bijzonder eer-
volle gebeurtenis.
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Deze íofo's uit het o,ongeboden olbum mel
100 beelden von de wofersnood, boeiden

koningin Julíono wel biizonder.
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Kikvorsman LourÍnais
kreeg escorte

van Rijkspolitie te Water

Langdurige vaorparttj achter Riinzwemmer
door owmr. J. J. H. VAN AERSSEN te Niimegen

Wíe Louts Lourmois is, behoe-
uen usq eígenlijk níemand rneer
te oertellen, usant ged,urende
uele jaren heett niemand in ons
Land lcans gezíen zweel pu,blí-
cíteit te krijgen als deze Franse
et - cornmando - kapitein. Híj
kutarn 

- 
ols in het grijs oerle-

den de Bataaieren 
- 

de Rqn
afzakkeh, otu uíteindelíjk in
Rotterdam als een pmst te usor-
den íngehaald. Ot ook de Bata-
aieren destijds een dergelflk
huld,ebetoon is ten dee| geoal-
Len, useten u)e niet. ln elk geual
kusamen deze in dierenhuiden
gehulde jagende, drínkende en
dobbelende oooroad,ers ín uít-
geholde boomstamrrLerr, en dat
is geen kunst u)aoiruoor rnen
e erb etoon kan a eru aehten.
Louís Lourmais deed, het name-
lijk zusemmende. Deze koníng
onder de kíkoorsmannen heeft

niet alleen oueral in de belang-
stelling gestaan nutar uerwiert
ook escorte pan d,e Rqkspolitie.

Telefoontje. . . .
Het begon met een telefoontje
van de 'Wasserschutzpolizei Em-
merich, aan de Rijkspolitie te
W'ater in Nijmegen: Of men zo
vriendelijk wilde zijn de heer
Lourmais ,reven" door Neder-
land te loodsen. En aangezien
ook bij de rijkspolitie een vrien-
delijk verzoek niet vlug wordt
afgewimpeld, was de zaak vlug
beklonken, vlugger dan de be-
geleiding zelf ...

Vreemd vaartuig
De redenen tot deze assistentie-
verlening scholen overigens niet
in de behoefte tot het maken
van een vriendelijk gebaar je-
gens meneer Lourmais of wie

Mei 1960

Zo ging monsieur lourmois, onder
grofe belongsÍelling en hel wo-
kend oog von lwee Duifse poliÍie-
monnen en de groepscornmondonl
der Rijkspo/itie te Woler te Niime-
gen, odj. G. J. Rok, ín Emmerich

te woler.

ook. U zult namelijk in geen
enkel vaarreglement een vaar-
tuig kunnen vinden, dat met de
naam ,,kikvorsman" wordt aan-
geduid. Bovendien ligt zdn
,,vaartuig" erg laag op en dik-
wijls zelfs onder het water. Be-
grijpetijk, dat een ,,aanvaring"
onder dergelijke omstandighe-
den zeker niet denkbeeldig
is, temeer wanneer een derge-
lijk ,,vaartuigt' ook nog bij
nacht zijn koers uitzet. En aan-
gezien er voor de politie ook
nog altijd zoiets bestaat als een
preventieve taak, werd er vol-
doende aanleiding {evonden om
kikvorsman Lourmais met de
verschuldigde égards in het
grensstation Emmerich op te
wachten en hem veilig door de
Nederlandse wateren te lood-
sen.
Dat deze begeleiding zeker niet
als overbodig gezien moest wor-
den, was reeds ergens op de
Middenrijn in Duitsland geble-
ken, toen het maar een haartje
scheelde, of een Rijnschipper
had monsieur Lourmais hard-
handig kopie onder geduwd. En

(vervolg op pag. 12)

Ook voor mevrouw lourmois wos de zwemtochl von de kikyorsrnon een
longdurige en koude aÍloire woarbii zii - zools híer - hoor mon soms
tijdens het zwemmen von not en droog voorzog, ol zou men zeggen dol

er eigenliik voldoende ,,nol" om Lourmais heen wos.

(Folo's: Wmr. 'le kl. A. F. Kievitc te Niimegen).
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Enfin, overbrenging van het
tweetal near bet groepsbureau
volgde en geleiding ïoor de
g-roepsconrmandant in zijn kwa-
liteit als hulp-officier vàn justi-
tÍe, was de logische consequen-
tie.
9P grond van verklaringen van
het meisje werd proces-verbaal
opgemaakt tegen haar werkge-
ver terzake overtreding van ar-
tikel 249 van het Wetboek van
Strafrecht. Hoewel de verdachte
ontkende, werd hij in verzeke-
r-ing gesteld. Na een nacht inge-
sloten te zijn geweest kwam hij
met een volledige bekentenis.
In overleg met de officier vanjustitie werd de inverzekering-
stelling verlengd en moest de
verdachte op maandag d.a.v. te
11 uur voor Zijne Edelachtbare
worden geleid.
Reeds de maandag daarop, dus
twee dagen later werd de vis-
handelaar, die direct voor de
Politierechter terecht staan (in-
gevolge art. 370 \itretboek van
Strafvordering) verkoos boven
ingesloten te worden in het Huis
van_Bewaring in afwachting van
een later tijdstip van de terécht-
zitting, gedagvaard.
Hij kreeg nog gelegenheid voor
een bespreking met de hem toe-
gevoegde raadsvrouwe, die het
dossier nog kon doornemen. De
vishandelaar werd diezelÍde d.ag
vero,ordeeld tot B maanden ge-
vangenisstraf, waarvan 1 maand
voorwaardelijk met een proef-
tijd van 3 jaar en ogenb-likke-
liike gevangennemingl
Alles- bijeen een staaltje van
haastig recht te Haastrecht.

fhastq pnrÁÊ

TE HAASTRECHT
door owmr. W. F. BOXMA le Hoostrecht

D-at ambtelijke mo,lens niet, zo-
als men zegt, altijd langz-aam
malen, bewijst dit geval van
haastig recht in Haastrecht.

Qn e-en vr[jdag in het begin vandit jaar werd ons telefonisch
medegedeeld, dat men verden-
king koesterde tegen een vis-
_handelaar, dle met zljn tot ,,rii-

dende winkel" omgebouwde-bè-
s_telauto, regelmatig op woens-
d?g-. en vrijdagavonden ,,stand-plaats innam" op de wéb. Oat
?-qIEs niet gebeurde om zfin ar-
tikelen aan de man te brêngen
leidde men af uit de omstandig-
heid. dat de handelaar zich mét
zijn vrouwe$ke bediende in de
g_esloten verkoopruimte begaf.
Vermoedende dat de betrokÉen
handelaar het niet serieus nam
met één der artikelen, omschre-
ven in titel XIV van liet tweede
boek van het Wetboek van
Strafrecht, ging ik die avond inburger naar de aangeduid.e
plq_tr, waar ik m{ verdékt op-
stelde.
Mtj+.tipgever was ook aanwezig
en hij verkende een verderoógelegen gedeelte van de weË.
Na.elige tijd meldde hii, dat dle
bestelauto een paar -Éonderd
meter verder oF de rijbaan ge-
parkeerd stond.-In ae óabinè Ëe-
vond zich niemand. Aan d.e ach-terzijde van het voertuig was
een deur waardoor men dè ver-
koopruimte kon betreden. Die
deur te openen leek het werk
van een ogenblik, maar dat viel
tegen. De handelaar had op on-gewenst bezoek gerekend. Na
herhaald kloppen werd. de deur
geopend en ging ik de donkere
verkoopruimte binnen. Op mijn
vraag wat hij al die tijd in het
donker uitvoerde, antwoordde
hij, dat hij bezig was een bestel-
ling voor een klant klaar te ma-
ken. Dit kwam mij erg ongeloof-
waardig voor. Hij bleef echter
bij zijn verklaring en op mrjn
vraag of zich nog iemand in de
verkoopruimte bevond, ant-
woordde hij ontkennend.
Mijn aandacht viel op een stuk

.zeil, dat tegen de hoek van de
v_erkoopruimte en de cabine lag.
Het zeil op te tillen was eeá
eenvoudige handeling en mijn
vermoeden werd bevestigd. On-
der het zeil zat als een vleuEel-
lam vogeltje, een jongedameÍan
naar schatting 16 jaar. De han-
delaar vertelde dat het hem niet
bekend was dat de ,,verstekelin-ge" zich in die verkoopruimt€
had bevonden.

KIKVORSMAN
(vervolg van pag. l0)

daar kan wel een Rijnschip,
maar geen kikvorsman tegen.

Wie had het zwaarder?
lVie het nu tijdens deze geza-
menliike tocht over Rrjn, \Maal
en Merwede het moeilijkst heeft
gehad, de R.P.-bemanningen of
de kikvorsman, valt moeilijk te
bepalen. De moderne R.P.-
vaartuigen zrjn ingericht op
snelheid en bepaald snel ging
het niet met onze kikvorsman.
Noodzakelijk u/as de begelei-
ding intussen wel. Gedurende
de eerste etappe, van Emmerich
naar Nijmegen, die grotendeels
in het donker werd afgelegd,
moest meerdere malen de
schijnwerper eraan te pas ko-
men, om de scheepvaart op hun
,,tegenligger" attent te maken.
Daarnaast profiteerde Lourmais
van de adviezen der rijkspo[-
tiemannen omtrent stroom en
bochten in de rivier, waardoor
hij de meest economische koers
kon ,,sturen".
Zo hebben een aantal Riiks-
politievaartuigen kikvorsman
Lourmaib veilig naar Rotterdam
gebracht, waar de Rijnreiziger
met groot enthousiasme werd
ontvangen.

Geen commentaar
I[at de R.P.-bemanningen voor
commentaar hebben geleverd,
toen monsieur Lourmais op een
persconferentie liet doorsche-
meren, dat het allemaal u/as
begonnen om de deugdelijkheid
van een bepaald soort onderkle-
ding te bewiizen, vermeldt de
historie niet. . .

t2

VRAAG EI_AANB0D
Te huur:

Zomerhuisie voor 7 personen bii zee
en bos in Oostkopelle.
fe koop: 2 stuks Z-persoons lenlen
von zwoor doek d t 25.-.

Te bevrogen bii Res.-wochlmeester
THOMA te OOST-SOUBURG

De odverlenlies (uilgezonderd leer.
boeken en uniÍorm-kledingslukken)
mogen ten hoogsle 30 woorden om-
votten, inclusieÍ het odres von de
inzender, en dienen met de odmini-
strotiekoslen von twee hrorties (te
voldoen in postzcgels) voor de viif-
tiende von ieders maond lc worden
gezonden oon:

Uiigeverij SchoqÍsmq en Brouwer
ofd. odm. Korpsblod Riikspolitie
Postbus l0 Dokkum
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De torenklok van de Mierlo-
Houtse kerk maakte zich reeds
op om de uren met kleine beet-jes af te gaan tellen. In een
intiem cafétje, bijna in de scha-
duw van de toren, vertoefde een
eveneens intiem gezelschap. De
stemming was genoeglijk. Tot
plots een ernstige kloof ont-
stond en de stilte viel als een
steen.
Een der weekend-vierders, zê-
kere heer uit Helmond, miste
zijn loonzakje met inhoud. Stil-
te.. ! Ontsteltenis.. ! Het zaad
van het wantrouwen was ge-
zaaid. De Helmonder, zwaar bo-
ven zijn theewater, stond als op
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diende weekloon hier was kwijt
geraakt. ,,Maar ik beschuldig
niemand", voegde hij voorzich-
tigheidshalve aan zijn relaas toe.
Een der aanwezigen bood aan
zich te laten fouilleren, waarin
overigens niemand bijviel. 'Wan-
trouwen!
De beide mannen, die trouwens
St. Michaël als schutspatroon
hebben. bekeken met achter-
docht de trieste gedupeerde fi-
guur, tot een hunner het slacht-
offer bi.i zijn jasje pakte en hem
onder het lamplicht trok.
,,Laat mij eens kijken. . " Een
grote hand verdween in de bin-
nenzak van het colbertje op een

Mei 1960

Er ís in deze usereld, nauutelíjks
plaats ooor Indíanen, ooor zi-
gelrners, aoor displaced persorls.
De Lappen uoelen zích ín hun
bestaan bedreigd door d,e opruk-
kende beschauing en ín Zuíd,-
Afríka zijn kleurlíngen onu)aar-
díg en sleehts ,,ur$" ín de loka-
sies. fs het eigenlijlc een won-
der,dat in deze usereldhetpaard
ín de uerkeerde hoek zít? Het
usordt uerdrongen door de mo-
tor en het aantal panrd,en loopt
gestaag terug. De representatíe-
ue usaarde pqn het paard, neemt
echter nat:e'rwnt toe en dat ís
met nairne uoor de bereden groe-
pen Dan het korps Rijkspolítie
een yrettig feit. Bíjzond,er on-
pretti,g is dat sommige kranten
ruL het bloernencorso een uer-
keerde tnarloeTn)re oan, een
paard, in de schoenen h,ebben
geschooen aan de bereden groe-
pen oan ons lcorps . Tot ilríenfa.at
toe belandde een oan de aanhet
corso deelnemende landelijke
ruíters met zíjn ros in het W-
bliek. Dat hoort niet zo, 'nl,a(n
de berijd,er tqrste een berd met
een uapen rnee en prikte met de
stok het paard ín d,e nX. Zoíets
ueroeelt een paard, doorgaans
snel, met het oermelde getsolg,
ínclusiet grote consternatie.
Enkele kranten oeru:eten dít
een Rijkspolítiepaar d.
Edoeh, het paard mag dan geliilc
de Lappen, de lndíanen of de
Zui,d-Afrikaners tot de Der-
drukte groepen behoren, rna(n
het usaren genoemde kranten en
níet een rijkspolítiepaaril, díe
bíj het corso een, oerlceerd,e ma-
noeuare uitrsoerden. De kratrten
moesten beter useten een Rqks-
polítie-ruiter aoorkomt brok-
ken en bwendíen: eeÍL RAkspo-
Lítíepaord doet zqtets niet, ilat
gelooft zelfs geeru

MOMUS.

1I4 fl 1'l OIllïlfi[

Hbu;{

,rNonm truo nrb buaffi
astn0tlh,B"

een eiland met zijn ellende al-
leen. Intensief zocht hij in alle
schuilgelegenheden van zijn ve-
le kledingstukken. . zonder uit-
komst. De cafébaas hakte de
knoop door en draaide een tele-
fo,onnummer, dat men bij alle
on-genoeglijkheden pleegt te ge-
bruiken.
Als onafwendbare reactie hier-
op traden na korte tijd twee
rijkspolitieambtenaren in de
verstoorde intimiteit. Zlj plant-
ten zich zwaar en massief tus-
sen de barkrukjes en taxeerden
met wantrouwen het gezelschap,
de ongure dader zoekend ach-
ter de stille gezichten. De Hel-
monder lichtte geschrokken zijn
verlies toe. Hii had reeds andere
café's bezocht, maar hij wist
heel zeker, dat hij zijn zuur ver-

manier die routine verraadde en
kwam gevuld met het spoor-
loze loonzakje weer te voor-
schijn. ,,Is het dit. . . . ?" Een
zucht van verlichting voer langs
de bar. De Helmonder stond
zwaar gebukt onder de alge-
mene hÍlariteit en de beschul-
digende blik van de politie.
,,Zo vriend. En nou te voet naar
Helmond. Ik leg je een rijver-
bod op tot morgenvroeg zes uur.
Ga je toch brommen, dan ver-
lies je opnieuw een loonzakje
met inhoud. Geef de mensen
hier maar een rondje koffie",
zei een van de rijkspolitieman-
nen. Maar toen de uniformen
reeds in de deurwaren mom-
pelde de gedupeerde nog steeds:
,,Neem me nie kwalijk aste-
blief".

lk zeí: ,,De motoretu wit sgru,iten!!"
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Kort geleden zat op een auond een flínk aantal,
reseraisten met hun eehtgenoten en príenden in
een uo,n de zalen uan het Paleis aan Justitie te
Zuol,Le, u)aar een zeer bijzondere zittíng uan d,e
Meerooudige Kamer uoor Strafzaken zou uord,en
gehouden, n'Let personeel,sl,eden Dan het Korps
Rijkspolitíe en uan de Reserae-Rijkspolitie achter
de grote tafel,, compleet in toga. . .

Dat had all,emaal" zo z'n reden: ook op de cursus-
sen aen de reserui,sten, behorende tot de parket-
groep, de Staf en de Verkeersgroep oan de Re-
seroe-Rijkspolitie te ZuoLLe, usorden perschill,en-
de bepal,íngen uit de Nederl"andse WetgeuLng be-
studeerd en aerduíde\ijkt door de theoretische
Lessen, die níet altijd euen gernakketijk en t)oor
iedere cursist zonder rneer duidelijk zijn.
Naast d,e met ijuer gegeuen theorie usil d,e re-
serpíst gaarne toepassíng uaíL het ond,eru:ezene in
de praktijk. Zo krijgt hij naast d"e theorie orn-
trent zijn usapen ook regelmatig K.S.O.- oef enin-
gen. Dat ís ook nodig. De reserae-Rijkspotitíe-
man zal ín bepaal,de ornstandighed"en niet uterke-
Lijk reserutst kunnen zijn, u)a,nneer hq de theorie
oan zijn lessen nimrner in praktische toepassing
zag. Ook de theorie omtrent ,,aonhouding en
uoorgeleidtng" utt het Wetboek uan Strafoord,e_
ring behoett toepassíng ín d,e praktíjk. pas d"aarna
zal de betekents uan de taettelijke bepal.íng hem
duid"eli,jk uorden.
Verschíllende malen krijgen de reseruisten oan
de Rijkspol,itie zogenaarnde,,paro"atheíd,soefenín-
glen" uan geuarieerd karakter, ond,er meertnet
betrekkzng tot de bewakíàg oan betangrijke ge-
boutaen, het opsporen, aanhouden en uoorgeleí-
den uan ,,ontsnapte geuangenen", droppings enz.
ln het kader uan deze oeÍeníngen userd in Zwolte
reeds Door de tu:eede maal ee'rl ,,tereehtzi,tting',
georganiseerd, zu\ks ne zorgouldíge aoorberei_
díng, usaarbij all,e hutde ooor gepensioneerd.e
adjudant uan de Rijkspolitie K. Algra.
Voor de zítting ,,echt" begon ga! d,e ad,jud,ant
Algra een kleín college ouer d,e gatug uan zaken
bíj de behandeling DarL een strafziak noor d,e
meeruoudige kamer. Wat er gíng gebeuren usas
iedereen gl,ashelder, toen d,e diuerse ,,spelers" in
deze zaak naar de bíbliotheek pan het paleis trok_
ken om zích in toga te kled,en. Toen begon pas d,e
rnerkusaardige zitting uan grote instructieue
waarde, u)aarouer de heer D. Brouuler, u)oorne-
mend, grtffier oan de kínd,errechter, en teuens
een reseroist, uertel,t ín btigaand artíkel,.

!4
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Boeiende rechtszitting in Zwolle
was pnrantheidsoefening

Reserve - Ríjkspolitie

Mei 1960

Adpdont K. Algro
. . presrdent vsn de rechtbonk ,

Blijkens de daguaardíng usos het
allemaal begonnen in het kan-
toor oan de steenfabriek aan de
firma Dutarsboorn aaxt, de Vor-
mersteeg te Dubbeldam ín het
arr ondi,ssent ent Zus ol,Le. D aar had
de 42-jarige arbeid,er Hendrik
Spi.tter de boekhouder oan de
fabriek een zespuntige glazem
asbak naol het hoofd gegooíd,
omdat hij en enkele rnedearbei-
ders een ps,ar overuren nog níet
betaald, kregen. De boekhouder,
rneneer H. Klinker liep snij-
usonden op boaen de línker
u:enkbrauut, bij het ltnker oor
en in zíjn hals en belde heuig
bloedend de Rijkspolitie en een
arts op. Het u)as alleen rna&r
toeoallíg, d.at de glasscheroem
de ogen uan de boekhoud,er níet
raakten en dat hij geen usat
rnen -rloen'Lt,,z'tDaar lícharnelijk
Letsel" oplíep. Zo moest Hen-
drík Spítter terechtstaan u)e-
gens poging tot zu)are míshan-
deling, een teít, dat d,e recht-
b_ank ernstíg ogmeemt, zoals in
de zaal aan d,e arrond,íssements-
rechtbank utel duídel1gk bïeek.

Beroeps- en res

rond

Reserve-adjudant

At
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Met gebogen hoofd stond. Hen_
drik Spitter (tot ieders verba_
zing dezelfde als de reserve_
',vachtmeester van derKolk) voor
de grote tafel met de impone_
rende nog-lege-stoelen erachter
en met hamer en onvermijdelijk
glas water op het glanzende blad.
In de zaal klonk geroezemoes
van het publiek op de tribune,
die een groter aantal belang_
stellenden herbergde dan voor
cen zaak wegens poging tot
zware mishandeling gebruike_
lijk is. Het was allemaal gewoon
en toch ook anders. ,t Was bij_
voorbeeld ongewoon dat een
brede glimlach het gezicht van
menige belangstellende trok
toen de rechtbank verscheen.
,,De rechtbank',, riep met plech_
tige stem d.e deurwaarder in

Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 9.

neerde adjudant K. Algra als
president, de adjudant H. van
Aalderen, commandant van de
parketgroep en opperwacht_
meester J. Seinen als rechters,
de reservist wachtmeester N. O.
Salet als grifÍier en 

- 
zoals ge_

zegd de adjudant Raggers
als officier van justitie. En, na_
dat door de zaal had geklonken
waarvoor de verdachte zich
moest verantwoorden, begon het
uitrafelen van wat er zich in
h:t kantoor van de steenfabriek
had afgespeeld tussen verdachte
en boekhouder en met de glazen
asbak, die het slachtoffer pijn_
lijke verwondingen en arbeids_
ongeschiktheid zou hebben op_
geleverd.
IIet slachtoffer boekhouder
Klinker, alias de reserve-wacht_

wie iedereen de gepensioneerde
opperwachtmeester KIap her_
kende. De officier van justitie,
niet behorende tot de zittende
magistratuur, was al in de zaal
aanwezig en deze figuur be_
wees, dat de adjudant A. Rag-
gers, commandant van de Ver_
keersgroep Zwolle, zíctr als offi-
cier van justitie bijzonder op
zijn gemak voelde. Zelfs de ver-
dachte, bewaakt door de reser-
ve-wachtmeester Hazelhof van
de parketgroep, keek er even
met verbazing naar. evenals zijn
raadsman, de reservs-rwacht-
meester D. Brouwer.

Ongewoon college

De rechtbank nam zijn zetels in,
het publiek dat respectvol was
gaan staan bij het binnentreden
van de edelachtbaren, kon gaan
zitten. En daar troonden zij
achter de tafel: de gepensio-

meester Klinkenberg, werd na
de verdachte. als eerste getuige
voor het hekje geroepen en
daarna d: beide collega,s ar_
beiders van verdachte, de re-

i.l,

rechÍs).

spersoneel met en zonder toga
tafel van het recht

resident

icier von

commandant
justitie....

verkeersgroep

Mei 1960

serve wachtmeesters pool en
Westera.
De getuigen dienden onder het
opsteken van de duim van de
linkerhand de eed af te leggen
dat zij de waarheid. en niets dan
de waarheid zouden spreken,
door het nazeggen van de woor_
den: ,,Ik zal de waarheid ver_
tellen". Als getuige à décharge
was de directeur van de firma
Dwarsboom gedagvaard, die
werd ,,gespeeld,' door de reser_
ve-wachtmeester C. la Fail1e.

Links was rechts
Reeds bij het begin van de zit_
ting ontstond er enig geharre_
war tussen de officier en d.e
raadsman. De officier merkte
een fout in de dagvaarding op.
Daarin vr'as namelijk sprake van
linker wenkbrauw en linker
oor, links moest echter rechts
zijn en de officier vroeg wijzi_
ging van de telastelegging, die
hij pas schriftelijk overlegde na
een opmerking van d.e raads_
man, die verklaarde and.ers de
wijziging niet te zullen accepte_
ren. Dat de officier toen slechts
een blanco stuk papier over de
tafel schoof heeft niemand. op_gemerkt. Tijdens het verdere
verloop van de zitting was zon_
der meer duidetijk dat de offi_
cier het slachtoffer beslist lan_
ger dan 3 weken arbeidsonge_
schikt wilde hebben, namelijk
6 weken, teneinde sterk te
staan met de term: zwaar licha_
melijk letsel.

r*'ï . ,'..HÍ-*.,:ái!,t :'iLL_

Onoongedoon sfond de reserve-wochÍmeesÍer H,ozelhof ochÍer de verdochle (gehee/
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Folo boven: Op de publieke tribune wordt met oondochl geluislerd.

Folo midden: V.l .n.r. de odiudont-olficier von jusiilie A. Roggers, de odjudont-rechter
B. von Aolderen en Íeserve-odjudonf-presídenl K. Algro.

FoÍo onder.. Het volledige rechlscollege von de RijkspoliÍie.

Mei 1960

FOTO.EXPOSTilES
YAN POLIT'E
AMSÍER.DAM

E

De Fotografische Kring van de
Amsterdamse politie zal tegen het
einde van dit jaar voor de tiende
maal een fototentoonstelling or-
ganiseren, die in verband met dit
tweede lustrum van bijzondere
aard zal zijn, en waaraan zo mo-
gelijk ook niet tot het Amster-
damse Korps behorende politie-
ambtenaren kunnen deelnemen.
In l95l hebben enkele amateur-
fotografen brj de Amsterdamse
politie zich verenigd in de Foto-
grafische Kring. Dat was een feit
van betekenis, aangezien de foto-
grafie juist ten aanzien van de
vrijetijdsbesteding van de politie-
ambtenaar een waardevol object
is. De in de afgelopen jaren ge-
houden exposities, waarvoor
steeds ruimte in het Hoofdbureau
van politie beschikbaar werd ge-
steld, gaven blijk van een stijgend
niveau ten opzichte van visie en
techniek.
Voor de jubileumtentoonstelling
is contact opgenomen met de fo-
tosectie van de Association Ar-
tistique de la Préfecture de Police
te Parijs en de fotosectie van de
Polizei-Sportvereinigung te We-
nen, die met een groep zullen
deelnemen aan een te houden ex-
positie Parijs-Wenen-Amsterdam
die door de Fotografische Kring
wordt georganiseerd voor gevor-
derden.
De amateurs onder de amateurs
zullen foto's maken voor een ex-
positie ,,Amsterdam en zijn be-
wakers", die vooraf zal gaan aan
een .qrote tentoonstelling, die in
1961 onder dezelfde titel in de
hoofdstad gehouden wordt.
Bovendien ziin er plannen voor
het inrichten van een tentoon-
stelling, waaraan iedere politie-
ambtenaar, ook van het Korps
Rijkspolitie kan deelnemen en
die werk over ,riedere" plaats
van inwoning mitsgaders z[in be-
woners zal onvatten.
De foto's moeten geheel eigen
werk zijn en dienen op minimaal
18 X 24, maximaal 24 x 80 cm te
worden ingezonden. Voor adhe-
siebetuigingen en inlichtingen:
H. Kars, tel. 0 20-89904 te Am-
sterdam.

t7
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VLAGGETJESDAG
VAN URKER VLOOT
(vervolg van pag. 5)

tjesdag, waaÍaan ook schepen van
Spakenburg-Bunschoten, Staveren en
andere plaatsen deelnamen. Niet
slechts de lJsselmeervloot maar ook
de Noordzeevloot van Urk voer uit,
nadat de visserijmanif estatie s de
avond tevoren waren ingeluid met
een .groot vuurwerk. Dat Urk tot een
vlaggetjesdag is ge komen, behoe ft
nauwelijks verbazing te wekken. Het
oude eiland is de enige plaats in het
IJsselmeergebied, waar cle visserij na
de afsluiting van de Zuiderzee een
nieuwc, grote toekomst tegemoet is
gegaan. De IJsselme ervloot omvat
zeven dozijn schepen, de Noordzee-
vloot eenzelfde aantal. Drie kwart
van Urks Noordzeevloot dateert van
na de oorlog en uit deze grootste kot-
tervloot van Nederland wint 75olo
van de Urker bevolkin.g een (best)
bestaan. Aan de vlaggctjesdag 1960

waarbij heel Urk op de been of op
het water was, namen behalve de
R.P. l, waarop ook de overste H. J.
Overbeek meevoer, ook andere R.P..
vaartuigen deel. De R.P. 3 voer aan
de kop van de vloot ter bepaling van
de koers. De R.P. 4 uit Harlingen
vormde het sluitstuk en voorts wAren
er nog enliele kleinere vaaltuigen in-
geschakeld.

Slotcommentaar van de overste
Overbeek: ,,fJrk is altijd leuk. Ze
hadden voor deze vlaggetjesdag
100.000 vlaggen laten maken

*

Bii de foto's

OpperwochtmeesÍer A. P. Velders en wochÍ-
meesler W. J. Bouwmon bij een {eel von de
Urker vloot, die meÍ 100.000 vloggen werd
vers íe rd.

De vlooÍ van Zoutkomp, Termunlen, Usquert
en Dellziil op de noordeliike vloggetjesdog.

De,,gornolenkoningin" Louwodonio mel
hoor gevolg son dek vqn de R.P. 19.

Korpsblad Rijkspolitie 2e Jaargang Nr. 9. Mei 1960
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Gifimoord in f,eeu wsrder sfrq fgevongenis
eindigt mef uniek

proces in rechlsprook v.crn ons lond

Berkelse arts hoort voor tweede maal beschuldiging :

MOORD DOOR CYAANKALI

In de vorige eeuw is bij de be-
sprekingen over het afschaffen
van de doodstraf, die in 1870
verdween en als zwaarste straf
de levenslange gevangenisstraf
overliet, de theoretische vraag
opgeworpen wat er dan zou

moeten gebeuren met de tot le-
venslang veroordeelde, die een
moord zou plegen in de gevan-
genis. Het leek te sensationeel,
te irreëel om over te praten en
het zou bijna een eeuw duren,
voor die vraag actueel zou wor-

De capaciteit van de grote zaal
van het paleis van justitie t€
Leeuwarden is, door het weg-
breken van triest bruin geverf-
de balustraden, uitgebreid tot
ongeveer 150 personen en nadat
jarenlang van de in deze zaal
gehouden rechtzittingen slechts
flarden van de verhoren en ver-
klaringen als gevolg van de
slechte accoustiek, doordrongen
tot verslaggevers en het pu-
bliek, zodat men zic}a terecht
kon afvragen of er eigenlijk wel
van een openbare zitting kon
worden gesproken, is er een ge-
luidsinstallatie aangebracht. Dit
alles vond zljn oorzaak in het
meest unieke proces van deze
eeuw, waarin de Berkelse arts
Johannes Franciseus Alphon-
sus Maria Opdam, 43 jaar ge-
leden te Soerabaja geboren en
tot levenslang veroordeeld we-
g€ns moord door cyaankali op
zijn echtgenote, gedurende een
proces van drie dagen, waar-
voor vijfentwintig getuigen
werden gedagvaard, andermaal
terechtstond omdat hij in de ge-
vangenis 

- 
in februari 1958 

-zijn 34-jarige mede-gevangene
A. L. Lodder, 

- 
die eveneens

tot levenslange gevangenisstraf
was veroordeeld omdat hij zijn
vrouw met arsenicum van het
leven had beroofd, zou hebben
omgebracht.
De echtgenote van de Berkelse
arts stierf door cyaankali-ver-
giftiging. Lodder stierf door
vergiftiging met cyaankali. Een
tot levenslang veroordeeldever-
moordt een andere eveneens tot
levenslang veroordeelde; het is
de geruchtmakendste affaire uit
de historie van rechtspraak en
gevangeniswezen in deze eeuw,
een zaak met mysterieuze en
verbazingwekkende aspecten,
een zaak die menselijker
wijs gesproken grenst aan
het absurde en waarin de recht-
bank door talloze feiten een
lveg moest zoeken voor het
woord schuldig klonk aan het
adres van een tot levenslang
veroordeelde.

20

Door deze lrolies voor de romen von de bib/iotheek in de slrofgevongenis keek de Berkelse
arls uit over leeuworden, noor de vriiheict
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den: Op 4 februari 1958 werd
de gedetineerde A. L. Lodder
dood in zijn cel gevonden. Met
vertrokken gezicht en een
streep chocolade in een van zijn
mondhoeken lag hij in bed. De
sectie op het stoffelijk over-
schot toonde aan, dat hij door
cyaankalivergiftiging om het
leven was gekomen.
Na de ontdekking van L's dood
volgde. het ene sensationele feit
op het andere. In de cel van L.,
in de cellenvleugel van dé
strafgevangenis, werd een flesje
gevonden, waarin cyaankali-
resten werden aangetroffen en
zelfmoord zou voor de hand
hebben gelegen wanneer er on-
der of bij het flesje niet een
briefje was gevonden, waarop
in het handschrift van Lodder
geschreven stond: ,,Dit is medi-
cijn, gekregen van Opdam',.
Dit briefje bracht de justitie
reeds direct bij de Berkelse
arts, die intussen tevoorschijn
was gekomen met een brief,
die hij naar hij verklaarde in
zíjn kastje had gevonden en
waarin Lodder onder de naam
Piet Berger bekende schuldig
te zijn aan de dood van mevr.
Opdqm. Hij zou een verhouding
met haar hebben gekregen, ter--wijl hij, toen hij nog in Gouda
woonde, onder behandeling van
de Berkelse arts was. Deze ver-
houding zou niet zonder gevol-
gen zijn gebleven en hij zolr
mevrouw Opdam hebben aan-
gespoord cyaankali in te nemen
ter versterving van de zwan-
gerschap. Lodder verklaarde in
dezelfde brieÍ, die naar later is
vastgesteld, inderdaad door hem
geschreven is, zelfmoord te
hebben gepleegd omdat de Ber-
kelse arts de waarheid op het
spoor was. Jawel. de brief was
wel door Lodder geschreven,
maar niet door hem dichtge-
plakt, dat is merkwaardig. Het
is even merkwaardig als het
feit, dat kort daarna uitkwam
dat de Berkelse arts in zijn cel
over cyaankali had beschikt.
Een moeizaam onderzoek bracht
steeds nieuwe Íeiten aan het
licht. De Berkelse arts had zijn
celbezoeker, de onderwijzer I(.
Gerhartl gevraagd een ge[g
poeder te laten analyseren, dat
hij op een visschotel had ge-
vonden, naar hij zei. De celbe-
zoeker ging naar de Lreeuwar-
der apotheker drs. N. A. M.
van Spanje, die constateerde dat
het cyaankali was. Dit feit
meldde de celbezoeker wel aan
de Berkelse arts, maar niet aan
de gevangenisdirectie. Een en
ander speelde zich enkele dagen
voor de dood van Lodder af en
het bewijst dat Opdam cyaan-
kali had. Met betrekking tot de
herkomst van het vergif leidde
het spoor naar de Íotograaf

Roger Vanderhagen te Gent,
een neef van de Berkelse arts.
Deze fotograaf reisde op ver-
zoek van Opdam en op diens
kosten naar Leeuwarden, waar
een langdurig onderhoud plaats
vond. Niemand weet wat daar-
bij besproken is. Feit is, dat de
fotograaf tachtig gram cyaan-
kali kocht. Overtuigd van de
onschuld van Opdam zond hij
op diens verzoek tien gram cy-
aankali verborgen in een boek
en met de bemerking ,,VoorPiet" aan de stiefvader van
Lodder, de concierge H. C. Dui-
venvoorde te Voorschoten, die
niet wist wat het te betekenen
had en het poeder door het toi-
Iet liet verdwijnen. Bij de Gent-
se fotograaf werd zestig gram
cyaankali gevonden en de
vraag, waar de andere tien
gram dan wel bleef, is 

- 
al-

thans voor de buitenwacht 
-nimmer opgehelderd, evenmin

als de vraag, hoe de Berkelse
arts dan wel op andere wijze
aan cyaankali gekomen moet
zijn en hoe het vergiÍ in de ge-
vangenis kwam. De leiten zijn
bepaald ongeboord. De gevan-

genisdirectie had na de dood
van L. ook nog een brief van
het slachtoffer ontvangen, die
het bericht van zijn voorleno-
men zelfmoord behelsde. Zowel
deze brief als de bekentenis
zijn door L. geschreven, dat is
intussen wel zeker. De stijl is
echter niet die van L. en de
speekselproef op de enveloppen
leidt ook weer naar O.
Een belangrijk feit is ook nog,
dat O. reeds enige tijd de be-
schikking over cyaankali pro-
beerde te krijgen. Hij verklaar-
d.e er proeven mee te willen
doen op ratten en muizen om
zijn ontschuld ten aanzien van
de dood van zijn vrouw aan te
tonen. Het was daarmee duide-
Iijk, dat O. streefde naar revisie
van de Berkelse moordzaak,
waarin hij steeds heeft volge-
houden, dat hij onschuldig was,
hetgeen hij overigens nu weer
doet.
Het is bij het moeizame voor-
onderzoek, dat twee jaar heeft
geduurd, gebleken, dat O. wel-
eens clandestien dokterde in de
gevangenis. Zo zou hij L. eeÍr
poeder hebben verstrekt. Waar-
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Drie verdiepingen von sÍool en belon vormen de cellenvleugel in de leeuworder gevongenis,
woor een mon sÍíerf door cyoonkoli.

$
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ErieÍjes speelden een merkwoordige

rol bii de eersle berechling von de

Eerkelse orÍs; brieíies spelen onder-

mool een rol bii de vergiÍÍigings-

oÍÍoire in de leeuworder sfroíge-

vongenis, w'oor de Berkelse orÍs

v o o r de dood von Lodder in de

bíblioÍheek werkte. Dof is een in-

feressonf Íeil, oongezíen O. door-

door op de hoogfe rookte meÍ heÍ

volgende: ln de Engelse romon ,,1í

winler comes" von Hufchinson

wordÍ de hooÍdpersoon ten onrech-

Íe beschuldígd von moord door ver-

giítiging op ziin dienslmeisje mef

wie hij somenwoonde. Als in het

boek hef bewijsrnoteriool fegen de

verdochte ongstwekkend wordt,

komf er een brÍeÍje op taÍel, woor-

in hef slochfoífer hoor zelímoord

oonkondigl. De inhoud von deze

romon wordt ook oongehoold in het

boek,,Verdocht. . .veroordeeld"
van Bob Wollogh, waorvon een

exemploor in de cel yon de Eerkelse

orls werd gevonden.

om de Gentse fotograaf intus'
sen het asperinebuisje met cy-
aankali juist naar de heer Dui-
venvoorde stuurde met de aan-
tekening ,,Voor Piet", is nogal
raadselachtig, evenals het feit,
dat hij ontkent nog een andere
zending naar Leeuwarden te
hebben verzorgd of zelf iets te
hebben afgegeven.

Al met al is deze zaak een bij-
zonder geruchtmakende, uniek
in de annalen van de rechL
spraak en van het gevangenis-
wezen. Drie dagen heeft de
rechtbank voor deze zaak uit-
getrokken. Vijfentwintig getui-
gen moeten andermaal diverse
punten ophelderen. Behalve le-
den van het gevangenisperso-
neel, ambtenaren van de ge-
meentepolitie" leden van de
rijksrecherche en de opper-
\Machtmeester - districtsrecher-
cheur A. Visser te Leeuwarden,
alsmede familieleden van het
slachtoffer, werden ook ver-
klaringen afgelegd door profl
dr. \M. Froentjes, directeur van
het gerechtelijk laboratorium
te Den Haag, dr. J. Zeldenrust,
patholoog-anatoom en gerechte-
lijk geneeskundige, de apothe-
ker-texico'loog drs. D. D. de
Boer te Den Haag, prof. dr. U.
G. Bijlsma. hoogleraar in de
pharmaeologie te Utrecht, proÍ.
dr. C. J. F. Bóttcher, hoogle-
raar in de fysische scheikunde

22

en de grafologie te Leiden en
J. M. \traltman schriftkundige
van het gerechtelijk laboratori-
um. Dit alles om precies te re-
construeren, welk drama zich
twee jaar geleden in de cellen-
vleugel van de Leeuwarder
strafgevangenis heeft afge-
speeld, de vleugel van beton en
staal, waarin op iedere celdeur
de naam van de gevangene
staat met de straf, die hem u/erd
opgelegd, de vleugel, waar ach-
ter de naam van de Berkelse
arts stond: levenslang. Dat
woord betekende overigens ook,
dat de Berkelse arts door gratie
rla verloop van jaren op vriie
voeten zou kunnen komen. Het
betekent ook, dat hij daarna
eventueel een tweede levens-
lange gevangenisstraf zou kun-
nen gaan uitzitten, wanneer hij
nu schuldig bevonden wordt.
Zijn schuld in deze zaak kan
echter ook leiden tot het niet
meer verlenen van gratie en
wanneer hij onschuldig zou wor-
den bevonden, zou daaruit wel-
licht een revisie van het eerste
vonnis noodzakelijk op moeten
volgen. Dat de Berkelse arts,. die nu van moord, gepleegd in
de gevangenis wordt- besóhul-
digd, ook voor de rechter ge-
daagd wordt, al is hij tot levens-
lang veroordeeld, zal ieder als
normaal moeten beschouwen,
hoe abnormaal deze zaak ver-
der ook is. . .

15 jaar geleden
(vervolg van pag. 2)

blijdschap en droefheid wissel-
den elkaar af.
Die avond was er voor het eerst
weer eens normaal eten, zij het
dan in kleine porties en abso-
luut vetvrij. En 's nachts sliep
ieder in een eigen krib, met
eigen dekens. Dankbaarheid om
de bevrijding. droeftreid om de
kameraden, die in het zicht van
de bevrijding toch nog sneuvel-
den en hoop voor de toekomst
beheersten hen.

Nu 
- 

vijftien jaar later 
- 

bij
het doorkijken van deze oude
notities uit 1945 komen al die
herinneringen weer boven, her-
inneringen aan echte kame-
raadschap en eensgezindheid.
Wat is er van overgebleven?
Wat is er in viiÍtien jaar nog
van de idealen en verwachtin-
gen gebleven? Is het allemaal
voor niets geweest? Nee! En,
nu is het de ttid om ons te be-
zinnen op ons doen en laten, op
menselijke feilen, op de vraag
of wij het hoogste odfer waard
zijn, dat velen ook voor ons
brachten!

Rp.org_KB1960_05_Mei_Nr.09 89



OVERLE D EN
PERSONEEL

Wmr. le kl.
A. F. Kollemon,

Oosterhout
ressort Arnhem

t r4-3-19ó0
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Verplaatsingen
RESSOR,T AMSTER,DAIVI
Per 15-3-'60: S. A. Veldman, wmr. le kl,
van Wieringerwerf naar Utrecht;
T. den Ouden, owmr,, van Verk.groep
Utrecht (ress. A.'dam) naar 's-Graven-
hage (Techn. rech.) ress. 's-Hage.
Per 1-4-'60: P. van Laatum, wmr, le kl,
van Breukelen naar De Bilt; J. Vos,
wmr. le kl., van Haarlem (park.groep)
ress. Amsterdam naar Arnhem (park.
groep) ress. Arnhem.
R,ESSORT 's-GR,A\rENHAGE
Per 15-3-'60: A. J. Fortuin, wmr. le kl.,
van Staf T. L 's-Gravenhage naar StaÍ
I{orps Rijkspolitie; C. v. d. Werken,
adjudant, van Nieuwpoort naar Verk.
school Bilthoven.
Per 1-4-'60: P. Blom, adjudant, van
Ouddorp naar Elburg (r'ess. Arnhem).
RESSORT ARNHEM
Per 4-3-'60: C. J. v. Veldhuizen, wmr.,
van Hattem naar Wemeldinge (Rijks-
politie te Water).
Per 15-3-'60: T. Brouwer, geleider, van
Arnhem (parket) naar Arnhem (opl.-
school).
Per 1-4-'60: K. Visser, owmr., van
Spoolde naar lJsselmuiden; G. Lam-
mers, owmr., van Almelo (park). naar
Geesteren; H. J. Sterenborg, owmr.,
van Doesburg naar Asten (ress. 's-Her-
togenbosch); G. J. Tragter, wmr. le kl.
van Borculo naar lleerenveen (ressort
Groningen); I{. van Kuijk, wmr. le kl.,
van Tubbergen naar Enter; H. G. A.'Willink, wmr,, van Enter naar Tubber-
gen.
Per 4-4-'60: ïW. H. A. ten Tije, wmr. 1e
kl., van Loil naar Sprundel (ressort
's-IIertogenbosch).
R,ESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 15-3-'60: 1v'1/. J. van Essen, owmr.,
van's-Hertogenbosch naar Dordrecht;
W. G. G. van llaren, wmr. le kl., van
Reuver naar Melick.
Per 17-3-'60: J. C. M. I(orremans, wmr.,
van Nieuwendijk naar Dongen.
Per 28-3-'60: J. M. van Loon, wmr. le
kl., van Hoge en Lage Mierde naar
Oisterwijk.
Per 31-3-'60: J. F. M. Baijens, wmr,, van
Alphen (N.8.) naar Zundert; H. v. d.
Hombergh, wmr. 1e kl., van Milsbeek
naar Heijthuijzen; J. J. Verdonk, wmr.
van Lage Zwaluwe naar Geertruiden-
berg.
Per 1-4-'60: A. A. v. Uden, owmr., van
Drunen naar Oisterwijk; H. Peters,
wmr. le kl., van Oisterwijk naar Al-
phen (N.8.) i L. J, A. Creusen, wmr. le
kl., van Schijndel naar 's-Hertogen-
boseh (Staf Distr.); F. V/. v. Fleumen,
wmr., van Heijthuijzen naar Mook;
B. Bras, wmr. le kI., van Sprang Ca-
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RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per l-4-'60: J. H. BeiJer, Weesperkar-spel; H. E. v. Bijnen, Wilnis;- M. H.
C_roese, Amsterdam;L. A. J. v.'RooijenVleuten; W. F. Stomp, Den guig;
J_. v. Vliet, Maarssen; tr'. v. al. rfiferJ,
Wervelsho-of ; A. rv\Iielink, I{amerikiT. de Gelder, Hoofddorp.

RESSORT'S-GR,AVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-3-'60: J. Blom, Nieuwpoort.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: C. Abrahamse, philippine;
.I. vqn der Blom, 's-Gravenhagel F. J:Jacobs, 's-Gravenhage; H. p. f . de
{g.lge, Souburg; H. Middeljans, IJzen-dijke; J. H. Noordeloos, ,s--Gravenha-
get P. A. de Ridder, Dordrecht; D. Tim_
mermans,'s-Gravenhage; I. Warnaar,
Den Hoorn.

RESSOR,T ARNHEM
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: W. H. Andree, Zieuwent;
.1. yl...q. Bleumer, Millingen a.a. nlliii
+. {?Uksrra, _{n-gerto; B. C. rlzinka,Arnhem; G. Hekman, Emst; H. He"ij_man, Heino; J. Jansma, Olst; a. Xrá_
qrel,- Z'ryotle; J. van Kuijk, -ernhem:
C..M. Meijaard, Arnhem;- j. p:-Niá;i:
nuisJ Hasselt, C. van petersen. Ilense_lo (G.); N. Pronk, Zwolle; J. Renshói.rjuren; J. W. l.. Rhebergen, Druten;G. Urlach, Ermelo; r. vaá vugt, ïiil-:nem; R. Zelle, Dalfsen.

R'ESSORT,s-HERToGENBoscH
tot adjudant:
Per 1-3-'60: J. van Leeuwen, Someren.
tot opperwachtmeester:
Per l.-4-'60: J. H. Th. Aerts. I(onines_
P-osqh; L. c. Bink, sakei; i: ;aí-ËïË,
Yegletl J. H. F.ijnónberg, Breda: D-.-áËGas[, -riethen; tr. Godeschalk, Steen-p_e{sen; R. GroenendijÉ; t;iËàl i;.-ê.Holtman, Boekel; J. .r. ían rroui. iboï
o_p Zand; N. de Jong, Thoinl È."'Kï;il:waubach; J. v. d. -iirol, t.:rruitóàËàl
pos-ch; M. W. de Kunder,'eoxtet:-Àl-\ii-
,{. rree_1e3_,. posterhort; b. Màá;, fiuË:n-out; H. Niessen, Udenhout: N. A. Olii-slagers, L_eur; C. W. Otter, Nieuweri_nagen; c. L. A. pril, Veldhoven;M. F. Schouren, 's-sbrtoÀènuoióËiH. c._ c. schutteraai,- sàê-rËi,;";. "ë:
Se.tz, -Ra-venstein; A. í. Sintmá'"rtà"i_
ctuk, 's-Hertogenbosch; c. C. v.d. Stáó.O_ttersum; L. C. Toma,'e."è.ri H.;:ï:Vercruijlse, Den Dungen, J. É. r.. ter_stegen, Beek en ooik;'c.1.-vó;k.
s-E-erlogenbosch; g. tvietstrá, ciË;l
,";,lï.*#$iai,"s3r;"r; a. wóiiér, R;ï:

RESSORT GRONINGEN
tot adJudant:
P_er 

- 1-1-'60: D. Versluis, Groningen(Staf District).
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. Elzinga, crijpskerk:P...Christiani, Sraf T.r. ;-.r. KÉiï:t;Ë;:roe_rmonct; A. Bruinsma, Hallum:J. Nagelhout, Annen; E. dó'VrlË=--ïïl
J^um; -n. Schuitema, Scharmer; g.'.1. aegrqef, staf T.r. Bureau. r/rát. È;È.:
+. Hemkes, Terschelling: n.-ïie;.ii.;:staf Distr. cron. SportiÀjti.i M: Ë;;;fmerJer, Staf Distr. Heerenveen Distr._Recherche; R. Bloembereen, --T*iiiêi,
H. Leupen, Midwolda.
tot wachtmeester le kl.:
Per l-3-'60: R,. Zwaanstra, Diever.

PERSON ALIA

pelle naar l{aatsheuvel; E. Offerman,
wmr., van Oud Gastel naar Raams-
donk; P. Góertz, wmr. van Mook naar
Bergen (L.); IÍ. M. Hagen, wmr,, van
Urmond naar Maastricht (Park.groep).
RESSORT GRONINGEN
Per 1-3-'60: S. Bandsma, schrijver A/C,
van Groningen (Parketgroep) naar
Groningen (Staf District).
Per 15-3-'60: A. G. Prins, owmr., van
Nieuwe Pekela naar Hoogkerk.
Per 1-4-'60: J. Draaisma, owmr., van
Boelenslaan naar Sexbierum; II. Jan-
sen, adjudant, van Winschoten (Staf
Distr.) naar Amsterdam (Staf Distr.);
T. de Jonge, owmr., van Odoorn naar
Oosterwolde; J. Miedema, wmr. 1e kl.,
van Woudsend naar Appelscha; S. van
der Sluis, adjudant, van Heerenveen
(Staf Distr.) naar Groningen (Staf T.I.).
Per 4-4-'60: J. E. Caro, adjudant, van
I(oudum naar Markelo (ress. Arnhem);
J. Lemson, wmr. le kl., van Ír,ly'itmar-
sum naar Herwijnen (ress. Arnhem).
RIJI{SPOLITIE TE WATER
Per 1-3-'60: A. Slingerland, wmr, van
Wemeldinge naar Sliedrecht.
Per 21-3-'60: J. M. Jansen, wmr., van
Amsterdam naar Nijmegen.
Per 1-4-'60: C. Elshout, wmr., van Ven-
lo naar Harderwijk; J. W. Brouwer,
wmr. 1e kl., van Harderwijk naar Ven-
lo.

Aanwijzing voor functie
RESSOR'T AMSTEn,DAM
Per 1-3-'60: Owmr. J. Zweed, tot
groepscommandant Verk., Amsterdam
Per 1-4-'60: Adj. H. Jansen, tot dis-
tricts-adjudant, Amsterdam; Wmr. le
kl. P. v. Laatum, tot Instructeur lich.
oef., De Bilt; Owmr. D. Zwagerman,
tot groepscommandant, Hoogwoud.
RESSORT 'S-GRAVENHAGE
Per 15-3-'60: Owmr. A. van Bloois, tot
€lroepscommandant, Rozenburg.
Per 1-4-'60: Owmr. M. L. C. de Haan,
tot groepscommandant, Hendrik fdo
Ambacht; Owmr. H. Timmerman, tot
groepscommandant, Capelle a/d lJssel.
IIESSOR,T ARNHEIu
Per 1-4-'60: Adj. P. Blom, tot groeps-
commandant, Ermelo.
Per 4-4-'60: Adj. J. E. Caro, tot groeps-
commandant, Markelo.
RESSORT'S-HER,TOGENBOSCH
Per 1-4-'60: Owmr. A. A. van Uden, tot
Eiroepscommandant, Oisterwijk;
Owmr. H. J. Sterenborg, tot groeps-
commandant, Asten; Wmr. Le kl. L, J.
A. Creusen, tot sportinstruct., 's-Her-
togenbosch.
RESSOR,T GRONINGEN
Per 1-4-'60: Adj. S. van der Sluis, tot
hoofdsportinstructeur, Groningen;
Wmr. 1e kl. G. J. Tragter, tot sport-
instructeur, Ileerenveen.
R,IJI{SPOLITIE TE WATER
Per 1-4-'60: Adj. H. de Koning, tot
groepscommandant, Gorinchem; adj.
P. Vlieg, tot groepscommand., Zwolle.

Bevorderingen
Comp. Dir. Politie Min. van Justitie
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: G. Enderman, 's-Graven-
hage.
Staf Alg. Inspectie
tot opperwachtmeester :

Per 1-4-'60: J. van Luinen, C. I{nóps,
J. F.. v. d. VaIk, L. Bloemsma, E. Iíoek-
stra, J. C. E. Bruijstens, allen te''s-Gravenhage.
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RIJKSPOLITIE TE WATER,
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. A. Th. v. Strien, Utrecht;
K. Deinum, Lemmer; Th. J. Wissing,
Delfzijl; J. E. I(untzel, Dordrecht;
E. J. van lJzendoorn, Amsterdam;
H. M. Haverhoek, Zwolle; W. Leeuwe-
stein, Dordrecht.

In dienst getreden
RESSOR,T AMSA'ERDAM
Per 1-4-'60: C. B. H. van Dijk schrijvel
A op a.c., Amsteldam; J. G. Stronk-
horst, schrijver A op a.c., Bilthoven.

RESSORT 'S.GRAVENHAGE
Per ?-3-'60: F. C. J. Brekelmans, tran-
sportgeleider, DoLdlecht (park.groep).

RESSORT AR,NHEM
Per 1-4-'60: Mej. J. S. M. de Wolff,
typiste A, Alnhem.

RESSORT GRONINGEN
Per' 1-3-'60: W. Hayema. schrijvel in
vaste dienst, Gloningen T. I. Btlteau
Compt.; f'. S. Dijkema, typiste A op
a.c., Gloningen T. I.

De dienst verlaten
IiESSORT AMSTERDAM
Per 1-4-'60: H. J. v. d. Heuvel, wmr'.,
Utrecht; W. J. FI. Goedhat't, tvmr'. lekl.
Amsteldam; C. A. v. Kalkeren, adj.,
Arnsterdam; C. Mos, wmr. le kl., Leus-
den; H. A. Quint, rvmr'. lekl., Abcoude.

RESSORT ,S.GRAVENHAGE

Per'1-4-'60: F. Smidt, wmr'. 1e kl., Gies-
senburg; D. v. d. Laan, owmt'., 's-Gra-
venhage (parketgroep); G. de Boer',
wmr'. le kl., Leidschendam.

RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'60: J. Janssen, owmr., IJssel-
muiden; J. Th. van MaLen, rvmr. le kl.,
Helwijnen.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per'1-4-'60: G. Lokerse, adj., Oister-
wijk; H. G. Meulendijks, wmr. le kl.,
Grave; W. P. M. Rijndels, wmr. Riel.

RESSOR,T GR,ONINGEN
Per 15-3-'60: H. Haan, wmr. 1e kl.,
Grijpskelk.
Per 1-4-'60: J. Bults, owmr., Groningen
STAF. ALG. INSPECTIE
Per 1-il-'60: A. Hordijk, wmr. le kl.,
's-Gravenhage.
DIENST LUCHTVAART
Per 1-4-'60: P. Houssart, wmr. le kl.,
Amsterdam.
OPLEIDINGSSCHOOL AR,NHEM
Per 1-4-'60: G. H. I(ottink, If. I(oers.
H. van Dijk, H. J. van der Boom, allen
adspirant te Arnhem.

Wmr. le kl.
H. Broeren,

Riien
ress, 's-Hert.bosch
25 ioor op 9-4-19ó0
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Adi. E. Houwing,
Assen

ressort Groningen
25 ioor op 9-4-19ó0
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Ad1. M. C. de Jong,
Edom

ressort Amsterdom
25 loor op 9-4-1?60

Ambfsi ubilecl *l*i,l,i*r,r;,=": ,iï;

ffi

Mei 1960

Adi..l .A. von D;iel, Adi.].Cc Feiiter, O,v-r. J. C. t(ooil,
Amsterdorn Schoorl Cc,,snljccil

rcssori Amcierdonr rcsscrt Amslerdom res3.rr À.,'rsïer.lcnr
25 ioor o;: 9-/.-1?60 25 itc:; op 9-1-19ó0 25 icc ct 6-.1-19t0

Adi. H. Denekornp, ACi. O. Kcci:tro,
Vollenho're Aclien

1-,1..6-t A:nhern ressort Arnhem
25 ioar op <)-4-19óC 25 jocr cp 9-4-19ó0

Wmr. le kl. O;rnrr. W,nr. lc l<1.
B. J. Brurrmel, P. A. v. Wct_erschoot J. O. J. v. Kempen,

Hulshorst M:osiricht lvlcde
rcs3ort Arr-rhem ress. 's-Hert.l:osch ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 9-4-19ó0 25 por op 1ó-3-19ó0 25 joor op29-3-1960

ACi. A. de Vries,
D'r ren

rcssori Arnhem
2c ioo;' op 9-4-19ó0

Owmr.
A. Mcrsl<cmp,

Terborg
ressort Arnhem

25 ioor op 9-4-.]9ó0

Adi. E. Kruit,
Wildervon k

ressort Gron ingen
25 ioor op 9-4-'19ó0

Adi. M. Visser,
Metslowier

ressort Groningen
25 ioor op 9-4-19ó0

Wmr. le kl. Adi.
M. Schoonhoven, P. von der Lippe

Groningen Enkhuizen
ressort Groningen Riikspol. te Woter
25 ioor op 10-4-19ó0 25 ioor op 9-4-19ó0

,ffi
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In Uennay gaan oud en nieuw

wondcnliik samen

lndus triolisofie en rrPieke nieren"

Belasting voor de straat-, de hond-, het huisvuil of het riool ,tjo in onze

vaderlandse gemeenten best ingeburgerd, de aanslagbilietten ,tio reeds lang

normale ,ii het geen welkome verschijningen geworden. De Noord-

Limburgse gemeente Venray stuurt de omstreeks 3000 kostwinners van de

hoofdplaats en de tien kerkdorpen op zijn omstreeks 140 hectare grote terri-
toir ieder iaar echter ook een aanslag om yoor de gemeente te komen werken,

om hand-, span- of trekdiensten te komen verrichten en zo een belasting in

natura te voldoen. De dokter en de notaris krijgen evengoed zo'n merkwaar-

dige aanslag als de wachtmeesters en opperwachtmeesters van het Korps

Riikspotitie mitsgaders bakker, slager en kruidenier. Maar, stationschef

M. 'W. van Vugt neemt het niet. Hrj is de felste strijder tegen de belasting in
natura. Hij ageert en protesteert onvermoeid. Met een handvol medestanders

knutselde hij evenwel ook dit iaar onder toezicht van een gemeentewerkman

aan een bospad, onwennig de spa hanterend, doch de gemeente Venray ge-

noegdoening schenkend.

De dokter en de notaris en de wacht- maar het is wettelijk allemaal piek-
meester of de bakker zagen wij niet frj, voor elkaar en het is de vtaag
spitten, want die hadden-gebruik ge- 9ok- n9g of het wel allemaal -zo gek

maakt van de mogelijkhéid tot 
^f- 

is als het schijnt. Dat het merkwaar-
koop. ,,\Mie niet Uétaàtt, moet wel- Èig is, dat zal niemand kunnen ont-
ken. Het is dwangarbeid. Het lijkt kennen. Het stoelt allemaal op- over-
een soort chantagel" zei ons iemand, oud gebruik: men moest e€n dag .of

een paar dagen komen werken en dat
was alles.

Vonuit de poorfies, die foegong geven foÍ
heÍ groepsbureou, is heÍ hort von Venroy te
overzien. Wmr. te kt. C. Prins mookÍe von
die moge liikheid gebruik, foen wii in Venroy

oankwomen.

Verordening
Maar, dat veranderde allemaal. In
195 I werd in Venray een vero rde-
ning ,,Tot hef f ing en invordering
van een belasting in natura bestaan-
de in de verplichting tot het leveren
van hand-, 

-span- en trekdiensten"
ingesteld, waarin het oud gebruik
nader werd geregeld, een verorde-
ning, die past in het kader van de
gemeentewet (art. 27 6) en die nog in
hetzelfd e jaar koninklijk werd goed-
gekeurd. Op grond van het inkomen
van de kostwinners, de omvang van
hun bedrijf, het gebruik dat zii van
gemeentelijke werken maken en het
aantal paarden of tractoren, dat zij
houden, worden de kostwinners aan-
geslagen tot het verrichten van ar-
beid voor de duur van variërend een
halve dug tot een week.

,,Vrijkopen"
Iedereen zou ook moeten verschijnen,
als in dezelfde verordening niet mo-
gelijk was gemaakt dat men zich kan
,,vrijkop€r", door het betalen van

:l
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HAND. EN

SPANDIENSTEN

IN VENRAY

,,Noord Limburg is voor de resf Yon

Nederlond eeuwenlong een ver-
geten gebíed geweesf. Doorom is

het nt een woo r reEervool v'on lond-
schopsschoon zonder overcultuur,
von oude londeliike gebruíken en

von kerkeliike volkskunsf ." DoÍ stoof

in de folder ,,Venro7' onÍsíuil YooÍ
u hoor schoÍfen".

De schoffen hebben wii gezien: de

bekers en urnen, de speerPunfen,
zwoorden en rondhielbiilen, verlo-
ren of ochÍergeloten door de oudsÍe
bewoners von de hoge gronden

Iongs de Moos, die rondzwierven in

bossen en moerossen, zo omstreeks

9000 yoor voor Chrisfus, nodat hier
de reuzenolifont eh de oop hodden
geleefd. Die herinneringen oon een

oeroud verleden ziin te zien in Ven-

roy's irooie roodhuís, woorin dezer
dogen een vtln de oude londeliike
gebruike n hoof den en honden bezig-
hield, nomeliik het gebruik von de

merkwoordige hond-, spon- en trek'
diensfen, die overigens níet door
iedereen onder de in de VenroYse
iolder bedoelde oude landeliike ge-

bruiken wordt gerekend en nogol
wot stof heeft doen opwooien. Kort'
geleden is hef ,,piekenieren" zelÍs
in de fweede Komer oon de orde
geweesl, moor evengoed ziin dít
joor de principiële fegensÍonders
von de hond- en spondiensfen weer
in octie geweesÍ. Voor de loofsÍe
mool? De stofionschef M. W. von
Vught, de felsfe opposont fegen de

belosÍing ín notur,a meent opÍimís-
físch, dot het noor ziin eind looPt.

Over deze merkwoordige díensÍen,
sÍolnmend uit een Yer verleden en

een kori geleden vosÍgelegd ín een

gemeenfeverordening, en over de

Riikspolitie in Venroy vertellen deze

pogino's.
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vier gulden voor een dag handdienst,
zes gulden voor een dug spandienst
en acht gulden voor een dug trek-
dienst. Wie voor de oorlog niet be-
taalde en niet .qing werken, werd wel
eens vergeten, maar nu moet hij in
clat geval 25o lo meer betalen, want
Venray heef t dit met vooruitstre-
vendheid modern opgezet. Wie niet
betaalt, krijgt prompt een oproep om
op een bepaalde dag en plaats te ver-
schijnen, voorzien van een ,,spade,
schop, riek of ressenhak" voor de
handdienst en voor de andere dien-
sten een paard of tractor, voorzien
van een behoorlijk voertuig, geschikt
voor het vervoeren van minstens
1500 kg zand, klei, kiezel, stenen en
andere materialen. E., vzat doen de
Venrayers? Ze betalen op een half
procent van de aangeslagenen na en
dat is ongeveer de stationschef met
zijn aanhang, de aanhang, die tot
vreugde van het geme entebestuur
niet groter is, want wat moet men
met deze belastingplichtigen, die
geen kaas hebben gegeten van de
werkzaamheden, zoals die in artikel
zes van de verordening zijn vastge-
legd? ,,De diensten strekken zich uit
tot het onderhoud en de verbetering
der bestaande, alsmede tot het aan.
leggen van nieuwe straten, wegen,
pleinen, voetpaden, beplantingen,
waterlossingen en andere gemeente-
werken en gebouwen, wier aanleg of
onderhoud hetzij geheel, hetzij ge-
deeltelijk ten laste der gemeente is,
alsmede tot het aanvoeren van de
daartoe benodigde bouwstof fen",
aldus lezen wij in een gemeentelijk
stencil over de verordening.

VuiI opruimen
En daar stonden ze dan dit jaar
's morgens om hun schoppen door
een toezichthoudend gemeentewerk-

man op deugdelijkheid te laten keu-
ren. Ze hebben vuilnis geruimd en
puin. Ze hebben gaten segraven om
het in te storten. Maar stationschef
Van Vugt zei het niet te zullen ne-
men, omdat een en ander niet onder
artikel zes valt. Later werkten ze aan
een bospad als in een soort werkver-
schaffing en 's middags om vrjf uur
tekende de gemeentewerkman netjes
de aanslagen ten teken, dat aan de
verplichtingen was voldaan. Nee,
boeren waren er niet bij. ,,Die kiezen
eieren voor hun geld, want een dug
met paard en kar of met trekker en
wagen, om aan betaling van zes of
acht gulden te ontkomen, dat kan
niet uit," zei men ons in het raadhuis.

Ruim Í 2o.oo0,-
En dat is dan ook waar de gemeente
op rekent: dat men betaalt, niet dat
men komt werken. ,,De gcmeente kan
de omstreeks I 20.000,- die de hand-
en spandiensten opleveren, niet mis-
sen," zegt men in het raadhuis. ,,\Me
zouden dan andere belastingen moe-
ten verhogen, bijvoorbeeld de straat-
belasting of de rioolbelasting, maar
die komt vooral ten laste van eige-
naren van grond en gebouwen, dit is
voor iedereen. ,,Bovendien," zegt
men in het raadhuis, ,,zijn er meer ge-
meenten met dergelijke verordenin-
gen en er zijn toch ook plaatsen,
waar men sloten moet slatten, dijken
of polderwegen moet onderhouden !

Nou dan? De verordening vindt dus
zijn grondslag in artikel 27 6 van de
gemeentewet, waarin staat, dat de
artikelen 269 tot 27 4 over hef fing en
invorderin.g ook van toepassing zijn
op belasting in natura of verplich-
ting tot arbeid of levering ten be-
hoeve van aan de gemeente toebe-
horende werken.

ln Venroy's roodhuis worden níet olleen de
oonslogen voor de hond- en spondiensÍen
kloor gemookt. Beneden worden ook ver-

b,olen gesch reyen

....Nooit....!
De verordening is .goedgekeurd bij
Koninklijk Besluit, maar stationscheÍ
Van Vugt neemt het niet. ,,Nooit",
zegt hij en hij bracht de zaak in de
publiciteit, zelf s zo, dat er in de
Tweede Kamer vragen over gesteld
werden: of het waar is, dat inwoners
van Venray, waaronder vrouwen
telkenjare worden opgeroepen en of
de minister dat juist vindt. En de
minister Toxopeus antwoordde, dat
het waar is en dat hij het juist acht,
hoewel het de vraag is of artikel 276
niet verouderd is en dat de zaak bii
de algemene herziening van de ge-
meentewet ,,nader onder ogen zal
worden gezien".

Middeleeuws?

Het Kamerlid Beernink vermeldde
dat een 57 - jarige weduwe was opge-
roepen om zich voorzien van een
schop voor grondwerk te melden,
maar dat de oproep haastig onge-
daan werd gemaakt, toen bleek, dat
de weduwe echt wilde komen. Hij
zei, dat het de gemeente dus duidelijk
alleen begonnen was haar de afkoop-
som afhandig te maken. Hij noemde
dit middeleeuwse praktijken. Stati-
onschef Van Vugt schreef er nog
eens een brief overheen aan minister
Toxopeus, die antwoordde voor-
nemens te zijn te overwegen om ar-
tikel 276 te laten vervallen. Stations-
chef Van Vugt is nu na het jongste

,,piekenieren" andermaal in de pen
geklommen om te protesteren tegen
het f eit, dat men de piekenierders

De íeden von de groep Venroy hebben nieÍs mef de hond- en spondiensfen Íe moken lbeholve
dan dot zii befolen om er af te komen) moqr toch nom opperwochfmeesÍer Peefers een
kijkie bii het ,,píekenieren". Het kon ÍenslofÍe nooif kwood de opposonfen Íe kennen

2
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Zeslien leden vo,n Korps RiÍksp olitie
,rYerzorgen" l4O kilomeler Limburg

Venray en ztjn tien kerkdorpen laten

,,geen tijd om in de zon te zitten"

ln de geutel,uen uan V enray's
raadhuis, onder de bureaur uan
het ge'rneentebestuur, 

- 
dat on-

danks de protesten Dan mal,-
ccntenten ouer het ,,;píekente-
ren" usaardíg dooruterkt tot
meerdere bloeí uaTL de gen'Lee,n-
te is het groepsbureau uan
de Rijkspol,ítie geuesttgd. Daar
zetel,en de Leden uan groep en
raAon V enrag, die met een
sterkte DarL (momenteel) slechts
zestien rrlarL de hele gerneente
V enray, de hoof dpl,aats en de
tíen kerkdorpen beheerst. Met
de hand-, span- erl trekdíensten
hebben deze l,eden utxl het
Korps Ríjkspol,itie níets te doen.
Dat usordt all,emaal, met papíer
geregel,d uanuít de bureaut bo-
uen hun hoofden en dat is mis-
schien rnao,r goed ook, want zij

hebben de handen uol, clan de
dagel,ijkse polítíetaak in deze
gen'Leente, díe een oppervl,akte
Dan 140 uíerkante kil,ometer de
grootste bezuíden de riuierenis.
Bij een onveru)acht bezoek, dat
lDij aan Venray brachten, heb-
ben raAoncorrnrland,ant opper-
utachtmeester G. H. Peeters en
opperuachtmeeste,r P. J. Mout-
haan ons een inzícht gegeuen
ín de V enraAse pol,ítie-actiui-
teiten.

,,De oppervlakte van de ge-
meente merken wij het best
wanneer er ongelukken gebeu-
ren of bosbranden zijn en voor-
al branden zrjn geen zeldzaam-
heid. Verleden jaar was de
warmteperiode nog nieteens af-
gelopen en toen hadden we aI

llililillllllillllllllillllllillillllllllliltilililililtllltilff iiiitiititii[ii[i[l

heeft laten puinruimen, papierprik-
ken en vuilverbranden. ,,Dat heef t
niets met hand- en spandiensten te
maken en hiermee heeft de gemeente
in eigen vlees gesneden. Ik wil uit-
drukkelijk ernstig protesteren tegen
deze aantasting van de menselijke
waardigheid", schreef de chef.

RrjLrpolitie betaalt
Zo gaat het dus in Venray, waar men
de industrialisatie propageert, waar
een reeks uitstekende scholen is,
waar recreatiemogelijkheden be-
staan, op de rand yan de oude Peel,
waar de schutterijmuziek door de
straten gaat en waar een stationschef
protesteert tegen de wijze waarop
een gemeente geld haalt uit een oud
gebruik, dat in z'n aard een merk-
waardig stuk folklore van oude oor-
sprong zou kunnen zijn, een gemeen-
te, waar oud en nieuw wonderlijk
samengaan. Overigens zott men on-
getwijfeld vreemd opkijken wanneer
Oostdongeradeel, Kollumerland en
bijvoorbeeld Zoutkamp de gemeen-
tenaren zouden oproepen om alvast
als belasting in nafura een begin te
maken met het afsluiten of droog-
leggen van de Lauwerszee. In het
kader van artikel 276 liggen er wel-
licht mogeliihheden in die richting.
Hoe dan ook, de leden van het Korps
Rijkspolitie in Venray betalen . . . .

ze hebben trouwens geen tijd om te
,rpiekenieren".....

\Lz§

Opperwochfmeesfer G. H. Peefers
en

wochtmeesÍer H. F. Lierop,
'terug yon een rit door het

uiÍgesfrekÍe gebied yon Venroy.

t
I
j
I
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Nederlondse leeuw; een eervol mo-
menÍ voor hef geheie Korps Rijks-
polif ie!

meer dan zeventig bosbranden
gehad. Soms waren er drie op
een dag", zegt opperwachtmees-
ter Peeters' 

Kilometers
Behalve een rayoncommandant
in lJsselsteijn en Oostrum en
een postcommandant in de ge-
meente 'Wanssum, zijn aIIe man-
nen van de groep in venray ge-
vestigd. Usselstein met een groot
bewakingsgebied, \Maartoe een
groot deel van de PeeI behoort,
ligt B kilometer van Venray,
Castenray 7 kilometer, Merselo
ongeveer 4, Veulen bijna 6 en
Oirlo 4 kilometer. En dan zíjn
er nog Vredepeetr, Meide, Leu-
nen en smakt.
Die kilometers gaan de mannen
in de benen zitten, want het
meeste werk gebeurt per fiets.
Als er haast bij is wordt de be-
schikbare motorzijspancombina-
tie gebruikt, maar \Manneer er
op twee plaatsen iets aan de
hand is, blijft in een geval de
fiets het aangewezen vervoer-
middel.

Nachtdiensten
Venray kan niet slechts bogen
te liggen in een van de oudste
bewoningsgebieden van ons
land, op talrijke oude vondsten,
op hand- en spandiensten en op
een moderne aanpak ten behoe-
ve van onderwijs en industrie,
maar ook op de groep van de
Rijkspolitie, die de meeste
nachtdiensten doet in het Zui-
den (,,Ik denk van heel Ned.er-
land" , zei de opperwachtmees-
ter Mouthaan voorzichtig). Bur-
gemeester mr. A. H. M. Janssen
van Venray stelt er prijs op, dat
er van 's morgens zeven tot
's nachts een uur politie op
straat is. Dat betekent een dub-
belhoofdige dienst op gerv\Ione

dagen, 's zondags van tien uur
tot twee uur 's nachts zijn er
twee ploegen van twee man op
stap.

,rBromnozems"
Dat is op zondagen in Venray
geen lux'e, \Mant de ,,bromno-
zems" komen zelfs uit Duitsland
opdagen. Ze rossen door Ven-
ray's straten, zonder zien. aI te-
veel van verkeersregels aan te
trekken en alleen aI daarom

stelt men weinig prijs op hen en
treedt men in Venray vastbera-
den tegen hen op, dat \Mil zeg-
gen; met pen en papier.

Nieuwe verordening
Niet slechts bromfietsen, ook
auto's leveren soms problemen
op. En wat in de meeste Lim-
burgse plaatsen al gebeurd is,
za| ín Venray niet lang meer op
zich laten wachten: het verbie-
den van het ,,buiten d,e bebouw-
de kom vertoeven in een vier-
wielig motorrijtuig voor perso-
nen van beiderlei kunne, niet
met elkaar gehuwd zijnde" enz.

Verkeer: hoofdschotel
Het verkeerstoezieht is ook de
hoofdschotel in het Venrayse
politiemenue. Er is veel door-
gaand verkeer, en ook Venray
heeft geen gebrek aan Verkeers-
borden, \Maar de weggebruiker
rekening mee dient te houden.
Zo reilt en zeilt het Venrayse
politieleven. \4rachtmeester en
oppers gaan door de uitgestrek-
te delen van dit rayon. Ze leg-
gen burenruzies en twisten bij,
ze houden toezicht op de jacht
in de wijde uitgestrektheid van
het Limburgs-Brabantse land,
tenminste \Manneer de tijd dat
toelaat, want ook in Venray kan
men maar een ding tegelijk. Als
de motorzijspancombinatie naar
een ongeval is, kan men er niet
mee naar een brand.

Passen en meten
Het,,loopt" allemaal priffià, maar
het is dikwijts passen en meten
in de gewelven onder Venray's
gemeentehuis, dat overigeÍrs de
langste tijd het groepsbureau
heeft geherbergd, \Mant enkele
weken geleden !\rerd de eerste
steen gelegd voor een nieuw
groepsbureau. De omgeving,
waarin de leden van deze groep
werken zal dus radicaal verorr-
deren, de hoeveelheid werk zal
gelijk blijven. De mannen van
de groep Venray hebben urij
dan ook niet in de zon zien zít-
ten. \ryij hebben ze ook niet be-
zig gezien met het verrichten
van hand- en spandiensten. Ze
zouden het niet willen en ze
hebben er trouwens nieteens tijd
voor...o

4
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Na proefperiode: in ruimer gebied

transactie in handen van polïtie

Boele op sfroqt prettiger
voor velen en eenvoudiger

voor politie -ct t'Jtbtenc, d r

Na een proefperiode Yan een jaar is
het aantal gebieden, waar de ,rtrans-

actie in handen van de rijks- en ge-

meentepolitie" is gesteld sinds I iuni
uitgebreid. Het devies ,.boter bij de

Yi§" oftewel direct betalen na de

overtreding, geldt nu Yoor wegge-

bruikers in de gehele arrondissemen-

ten Breda, Dordrecht, Den Haag,

Leeuwarden, Maastricht, Rotterdam

en Zwolle. Een' en ander houdt in,

dat het experiment, dat verleden jaar

begon na uitgebreide voorbereidin-

gen van een commissie onder voor-

zitterschap van Mr. A. Mulder

raadsadviseur bij het departement

Yan justitie - geslaagd is.

Van de omstreehs een miljoen zaak-
jer die jaarliiks door de kantonge-

rechten worden behandeld, hebben

er 700.000 betrehking op hleine ver-

keersovertredingen. Voor al die za-

ken echter op de groene tafel lagen,

waarachter de rechter al dan niet

vaderliihe vermaningen verstrekt als

toegift bii de op te leggen boete, was

op al die geconstateerde en te ,rhono-

reren" overtredingen als wat men

noemt ,rvliit gedaan", om te begin-

nen bij de verbalisant, die op straat

al in weer en wind, bij nacht en ontij

al vrij veel schrijfwerk tc doen had.

Daarin kwam verleden jaar veran-

dering door een nieuw oproepings-

systeem. Dat deed tegelijkertijd zija

intrede met de proef van de trans-

actie in handen yan de politie om een

aantal proefgebieden, een systeem,

dat bewezen heeft eveneens vereen-

voudigend voor de politieambtenaar,

ontlastend ten aanzien yan de kan-
tongerechten en preventief ten op-

zichte yan verheersovertredingen te

werken.

In de proefperiode hebben zich
eigenlijk maar weinig verrassingen
voorgedaan en dat pleit voor de wijze
waarop een en ander was voorbereid.
Zowel bij de politie als bij het pu-
bliek werd een en ander gunstig ont-
vangen.

Cijfers

In maandelijkse rapporten van de
activiteiten in de proefgebieden kwa-
men interessante gegevens naar vo-
ren.
In de eerste maand van de proeven
werden er 5.7 97 transacties afgeslo-
ten en i, juni 4.618 (opbrengst ruim
f 52.000,-). Het aantal overtredin-
gen dat direct werd beboet glo-
baal Í 7.50 voor automobilisten,
f 5.- voor motorrijders en bromfiet-
sers en ï 2.50 voor voetgangers en
f ietsers bleek logischerwijs in de
stad groter dan op het platteland en
automobilisten bleken in mei de
meeste overtredingen te hebben be-
gaan, namelijk 1988, een aantal dat
in juni terugliep tot L432.In de eerste
maand werden 1423 voetg.angers een
rijksdaalder lichter, een maand later
1216, fietsers begingen de minste
overtredingen, namelijk l05g in mei
en 960 in juni. Het totale aantalDe ,,boefe op stroot" wos in de N.O.P. ol níet nieuw meer.
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steeg in die twee maanden tot boven
het aantal verbalen dat ooit tevoren
in eenzelfde periode werd opgemaakt
en dit zolt te verklaren zijn uit de

gemakkelijker werkwijze. Immers,
het uitreiken van een bon is ook in
het donker al zeer eenvoudig. Noch-
tans kon en wilde men na die eerste
maanden geen vaste conclusies trek-
ken over het systeem. Intussen bleek
al dat de overtreders in de vele ge-

vallen graag de boete direct wilden
voldoen, onder het motto : ,,Dan ben
ik er maar af ." Psychologisch is het
ook beter de ,,straf" direct na de

zonde te geven. Opmerkingen als ,,Is
clat inclusief '', dienden overigens
meerdere malen te worden genegeerd.

Overigens was en is men uiteraard
niet verplicht direct te betalen. In de

maand november 1959 zijn bijvoor-
beeld bI de ingeschakelde politie-
onderdelen in totaal 14.554 ,,bekeu-
ringen" gemaakt, waatvan in 47 46

gevallen - dat is 320/o - werd ge-

transigeèrd. In december werden er

in de proefgebieden LL.822 bekeu-
ringen gemaakt waarvan in 4Ol7 ge-

vallen het voorstel tot transactie
werd aangenomen, hetgeen neerkomt
op 34 0/0. En in januari 1960 bedroeg
het aantal bekeuringen wellicht
als gevolg van minder rijverkeer
door weersomstandigheden - 11.399

waarvan 29,5 0/o door de opsporings-
ambtenaren werd getransigeerd.
Gedurende de proefperiode bleek,
dat in de steden, dus door de gemeen-

tepolitie steeds meer transacties van

ï 7.50 en op het platteland meer van

f 2.50 werden afgesloten. Dat is een

wel boeiend aspect. Zijn de overtre-
ders met auto's op het platteland ge-

ringer in aantal, minder gemakkelijk
te ,,vangen", of voorzichtiger?
In december 1959 werden door de

gemeentepolitie in de bewuste ge-

bieden 1037 kwitanties van Í 2.50

uitgereikt, door de rijkspolitie 497 en

voorts 37 5 kwitanties van Í 5.- en

17 87 van f 7 .50 door de gemeente-

politie en respectievelijk L47 en L7 4

door de rijkspolitie.

. Waarom niet?

De redenen waarom mogelijke trans-
acties niet doorgingen waren vooral
(en met name op het platteland) dat
rnen geen (gepast) geld bij zich had.
Voorts kwamen meerdere malen geen
transacties tot stand omdat men het

6

Nief longer meer uren wochten bii voertuigen weormee een over-
treding werd begoon, doch woorvan de besÍuurder in geen velden

of wegen fe bespeuren is.

niet eens was over de overtreding of
omdat het bedrag te hoog werd ge-
vonden. Sommigen wilden later be-
talen, anderen wilden een schikking
afwachten. En dan waren er nog ge-
vallen waarin men weigerde te be-
talen omdat het zondus was. Voorts
was er in het district Zwolle iemand,
die niet aan de politie wilde betalen
omdat die ,,volgens de kranten cor-
rupt" was. Tenslotte \4'as er nog
iemand, die niet op straat wilde be-
talen en een figuur, die het ,,hoger-
op" wilde zoeken en er eerst nogeens
met de burgemeester over zou praten.
Het feit dat eenmaal een transactie
in handen van de politie mogelijk
was, maar niet door kon gaan we-
gens agressief optreden van de ver-
dachte, is wellicht ook nog het ver-
melden waard.
De proefperiode bracht nog de wen-
selijkheid van het vermelden van
naam en adres van de ,,bekeurde" op
de kwitantie en de doorslag aan het
licht omdat bijvoorbeeld eenmaal
iemand verdween voordat de opspo-
ringsambtenaar de kwitantie kon uit-
reiken en een andere keer per ver-
gissing twee kwitanties voor één be-
taling werden uitgescheurd, zonder
dat de ,,extra" kwitantie achterhaald
kon worden.
Dat intussen de transactie in handen
van de politie vele voordelen heeft,
blijkt alleen al door de uitbreiding,
die hieraan per 1 juni is gegeven.

Emmeloord

Teneinde de mening in het Korps
Rijkspolitie te peilen, hebben wij nog
een bezoek gebracht aar, het groeps-
bureau te Emmeloord in de Noorcl-
oostpolder. Ook de groepscomman-
dant, adjudant K. van Leussen achtte
een en ander een belangrijke vereen-
voudigirg. Het feit, dat er een extra
zorg is ontst aan door de ,,bewaking"
van het aantal kwitantres tot een

aanziegltjk bedrag en dat steeds moet
worden nagegaan of de zaak nog
klopt, achtte ook hij van veel minder
belang dan de betekenis van de ont-
lasting van politie-ambtenaar en

kantongerecht.

,,De politie-ambtenaar, Cie het druk
heeft laat misschien weleens wat lo-
pen maar dat doet hij niet, nu de

transactie er is. Het toezicht is dus

verbeterd. Bovendien weet het pu-
bliek dat een overtreding nu direct
geld kan kosten en wat meer behoed-
zaamheid is tenslotte een te verwach-

ten gevolg," aldus de adjudant, die
nu bovendien de overtreders van bij-
voorbeeld het parkeerverbod op zijn
bureau kan verwachten als gevolg

van de ,,uitnodiging", die zijn men-

sen op het voertuig, waarmee de

overtreding werd begaan, achter-
lieten.
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rOT BEZOEK AAN BUREAU

Het voldoen van boetes op straat is minder gemakkelijk wanneer
het gaat om bijvoorbeeld verkeerd geparkeerde rnotorrijtuigen
waarvan de bestuurder in geen velden of wegen te bespeuren is.

ln Emmeloord en Bolsward is nu sinds kort - in navolging van
wat bij de politie in grote steden reeds gebruikelijk is - ook dat
probleem opgelost" Aan het bewuste voertuig wordt een ,,uitnodi-
ging" voor de bestuurder achtergelaten om op het groepsbureau te

verschijnen' teneinde zich over een en ander nader te verantwoor-
den. Ooh dit systeem zal waarschijnlijk tot andere groepen worden
uitgebreid.

Nieuw is in Emme/oord (en in Bolswordl de ,,uit-
nodiging'!, eie cliché beneden).

ln dit gevol bevesfigf de wmr. le kl. G. M. Wor.
ringo hef episfel Íussen de ruiÍenwisser yon een
verkeerd geporkeerde wogen. De besfuurder kc,n
zich vervoegen bij de wmr. le kl. H. Huism,on,

die juisf plontondiensf hqd.

Kleime -omde!!
Voetgangers z uoetba,l,l,en op een
LDeg, dte openstaat uoor het Der-
keer; het geen gebruík maken
uan, het aoetpad, Eeen gebruik
maken uq,n de ove'rsteekplaats;
an,,n de uerke'erde kant aan de
ríjbaan l,open (het euuel ua,tu de
bxj auond rechts ín plaats uan
links Lopende aoetgangersl),' a,n-
ders dan haaks ouersteken ,Dq,n

de rijbaan, met fiets of brom-
rner aan de hand onder dalende
spoorb o'rnen door glt ppen.

Fietsers en brommers z zonder uoor-
oÍ achterl,ícht ri,jden; geen bel;
geen usit spatbord; rijden in Der-
boden richtr,ng; rijden op een
uoetpad; níet rechts houden;
Lr,nks uoorbi,j rijden uan een Der-
keersheuu el, of een a erkeerszull,
die rechts gepq,sseerd moet wor-
den; Links ínhalen ua,n een
tram; rtchtingueranderen zon-
der ttjdig de hand uít, te steken;
af sl,aan tn uerboden richtíng;
op de rtjuteg ríjden terutijl er
een uerpl,icht fr,etspad ts; uoeten
nr,et op de trappers hebben;
o'Deru)eg oprij'den terwljl de bo-
'rnen dalen en onbeheerd laten
staa,n uanfiets of bromrïL€r. Voor
fietsers specíaal,: ztch Laten aoort-
trekken and,ers dan door een
fr,ets of brommer; met ,,Iosse
handen" ríjden; tneer dai één
persoon ouder dan tien iaar
rneeuoerelï.

Voor brommers speciaal: een &n-
der aoertuíg Doortbewegen; een
d,ier geleidetu; rneer dan één
persoon rrleeuoeren; geen doel-
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Boerenzoon stichtte drie eeuwen g*[ed"r,

aardewerkf*briek in Mukku*

Doorzetters riskeren proces-yerboal

bii strijd voor nieuwe welvaart

enige dorp langs de Friese kust,
waar het inwonertal stijgt. Dat
komt door de activiteiten, di,e
men daar hu, d"rie eeutven na d.e
eensgezinde bo,uw van het tichel-
rverk. nog kan opbrengen. \[ant
het gaat in Makkum niet van-
zelf .

Er zijn lieden, die met grote on-
verzettelij kheid doordrijven wat
zij in het hoofd hebben. Daar
dankt Makkum onder meer een
bloeiende scheepswerf aan, ïyaaï
men doorzet ten koste van alles,
als het moet ook in weerwil van
een proces-verbaal.

Elan..o.
Bekend. is het verhaal van de
scheepsbouwers, die in de eerste
jaren van onstuimige groei van
hun werf door de rijkspolitie
werd.en aangehouden orndat zij
met de auto iets hadden ged,aan
wat beslist verboden uras. ,,Nouen", zeiden ze tegen d.e rijks-
politie-ambtenaar, ,,wat zou dat

allemaal? Man, praat niet lan-
ger, want we hebben net een
schip aangenomen". Dit is een
feit, dat onjuist is, maar noch-
tans een zeker éIan , doet ver-
moeden,

En Makkum heeÍt d,oorzettings-
uertnogen no'dig. Want, aafl de
honderd, katkouens is er niet een
rrleer, de hauen às uerstíld, d,e

botermarkt ís ueg en de waag
wordt rnuseurn, een rnlnsetmra u&tt
Fri,es aardeuserk. Dat heeft i'n
reden, usant h,et eníge bedrijt
dat uít de zeuenttende eeu,wse

" bloeiperiode ouerbleef is het
oude ticheluserk, uitgegroer,d tot
aardewerkf abriek, ntl precies
300 iaar oud,.

Daar wordt op stoffige zolders
gestreefd naar perfecte vormen,

Bijna drie eeuwen geleden heb-
ben de inwoners van het Friese
Makkum samen een fabriek ge-
bouwd voor de productie van
wandtegels en grof aardewerk.
Dat was in dezelfde tijd, waarin
Makkum zich ontwikkelde van
een ,rgering do,rp" met om-
streeks vijftig huizen tot een
welvarende plaats met meer dan
honderd kalkovens, met een
bloeiende haven, een belangrijke
botermarkt en een fraaie waag,
een plaats, \Maar 2400 mensen
werk vonden. En [u, driehon-
derd jaar later, nu alle plaatsen
langs het IJsselmeer zijn ach- ,

teruitgegaan, nu is Makkum het

dineot beboct
matr,ge zitplaats en geetu uoet-
steunen uoor possogier; rijden
met ingeschakelde motar op rii-
wtelpad u&arop dat niet Ín&9.

Automobilisten en motorrijders z rij-
den in aerboden richting; rijden
op linker aan tutee geseheíden,
gelijkwaardrge rijbanen of op
een, andere dan de meest recht-
se oan, Tneer dan twee no;ast el-
kaar líggende, gescheíden ríj-
banen; rijden op ooetpad; links
uoorbij ríjden aan uerkeersheu-
oel d,ie rechts gepq,sseerd moet
u)orden; rwet tAdig aangeoen
u an ríchttngv er o,ndering ; at slaan
i,n uerboden ríchting; niet juist
opstellen op plaatsen waar aer-
keer moet sttlhouden.

V oor automobilisten specíaal,: niet
ur,terst rechts parkeren of sÍop-
pen; parkeren of stoppen op
plaats u)aar stotr»erbod is, op
rtjwtelpad, op aoetpad, naast of
minder dan aijf rneter Do,n een
aerkeersheuuel, op mínder dan
12 meter Dan een bushalte, op
mínder dan 70 meter aaÍL een
kruístng of sph,tsírag, op een
mi,ddenbd,an, op een aiaduct, in
een onderdoorgq,ng en op of bij
het hoogste punt ,Do,n een hel-
l,ing; het stoppen anders dan
Door het onmiddel,l,tjk in- en utt-
stappen of lossen en laden op
pl,aatsen u)aar een wach,toerbod
is, het parkeren Door een uttrít;
het langer parleeren dan de
krachten^s een utachtuerbod be-
paalde tijd.

Ondonks alle zorgvuldigheíd en toewiiding is hef bokken von het oordewerk en de Íegeís
foch sfeeds nog vol verrassingen. Nieuwsgierig bekiikt men de inhoud yon de oyen

ols de montel wordt opgehesen.
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De oude tropdrooischii{ is bii het vormen
von M,okkumer oordewerk

nog in gebruik.

gestoeld op het oude ambaeht.
Uit de productie van tegels en
grof aardewerk ontstond in de
loop der eeuwen de wereldver-
rnaarde fabriek van Makkumer
aardewerk. De grondlegger vo,or
de fabriek was ook een man met
Caadkracht, Freerck Jans, een
boerenzooÍi, uit Jorwerd, die
geen zin had om boer te \Mor-
den en wellicht omdat Makkum
industrie had, dat daar zelfs de
enige glasfabriek van Friesland
stond en vooral omdat er kalk-
ovens lvaren, naar de lJssel-
meerkust trok.

Oude nnethoden

Die kalkovens lcrachten hem
waarschijnlijk tot de productie
van tegels en later noemde hij
zícn- Tichelaar. Nóe zijn het de
Tichelaars, die hier leven en
werken, die leven voor vorm en
kleur, maar het zijn de Tiche-
laars niet alIeen. De ontwerper
van dit bedrijf, de heer J. R.
Steensma, die nu aI ruim 72
jaar is, maakt de derde genera-
tie Tichelaars mee. Hij jubileert
na ruim vijftig jaar eigenlijk
mee. Hij zoekt naar nieuwe
vorm en kleur en zelfs naar
klank. ,rEr zít muziek in", zegt
hij hoor maar en hij tikt tegen
een fraale schaal om het te be-
wijzen.
In de Makkumer fabriek zijn de
oude werkmethoden bewaard
gebleven. Er wordt eerst ge-
vormd. en gebakken en dan ge-
glazuurd, geschilderd en ureer
gebakkeh, net als vroeger met
het Delfts aardewerk.

10

Verlreerde methode

De tegels maakt men er ook
nog net als in 1660, als het moet
met haarscheuren er in. Die
scheuren geven de tegels een
antiek karakter en inmiddels is
er in Noord Holland enkele ja-
ren geleden een fietsenmaker'voor de groene tafel terechtge-
komen omdat hij de tegels a1s
echt antiek aan buitenlanders
verkocht.
Eigenlijk is de Makkumer klei-
warenfabriek niet zo:rrraar een
fabriek. Het is een bedrijf, \Maar
op stoffige zolclers wordt ge-
vochten tegen de kitsch. Het
oude ambacht bleef, d.e décors
van het aardewerk veranderden
en aan die décors zit heel wat
vast. Daar zíjn schilders voor
nodig en die moeten door het
bedrijf zelf worden opgeleid.
Niet voor niets is dit aafdewerk
dan ook, al zijn er maar enkele
kleuren in verwerkt, bijzonder
kleurrijk en over de gehele
wereld beroemd. De Makkumer
schotels met het visdecor zijn
korte tijd in hotels gebruikt,
maar niet voor niets hield men
ermee op; ze werden namelijk
doo'r de gasten meegenomen.

***********
In Makkumktinkt op d,e scheeps-
uterf de hamerklop aan een
nr,euu tijdperk, ín Makkum
bl,eef ook het oud,e ambacht be-
usaard en in Makkum kan rnen
in meerdere oytz,íchten een potje

,,efl een tegel,tje" breken. . . .

,,De dwergsÍern is zeldzoqm t mqor hii
broedt hier", zegt opperwqchtmeesfer

Scheepvoorf .

Vogels, fot

Vokmonschop en foewiiding zïin onmisbore
eigenschoppen voor de schilders in de

Mokkumer oordewe rkÍobriek.

illakkum= plài
uan ,rltlos

Een Amerikaan heeft kort geleden in
een reisgids geschreven, dat de slin-
gerweg langs de voet van de lJssel-
meerdijk, die de kop van de Afsluit-
drjk met Makkum verbindt ,,the most
lovely road in the world" is. Aan het
eind van die weg ligt Makkum, een
buitenbeent.ie onder de zevenentwin-
ti.q dorpen van de Friese gemeente
Wonseradeel, een plaats met een to-
taal ander karakter en met een be-
volking, die geestelijk ook geheel
anders is ingesteld dan de bewoners
van andere plaatsen in dc omtrek. De
scheepswerf bracht personeel van
buiten naar Makkum, de l,issersvloot
ondergin.q invloeden van de Lemster
vissenj, het vreemdelingenverkeer
neemt toe.

Een deel van de vissers is de hele
yrrgek op de garnalenvangst in de
Waddenzee en op de Noórdzee en
vooral 's zaterdags, wanneer de ge-
hele vloot thuis is, zijn de café's vol.
De taal van de vissers is weinig ge-
kuisd en er wordt overvloedig geàrón-
ken, overigens zonder dat ei óikwi3ls
yan openbare dronkenschap sprake
is, want men kan er wel tègen. De
werf en de visserij zijn economisch
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van grote betekenis, maar het leven
rond deze peilers van Makkum's wel-
vaart is zacht gezegd nogal robust.
Makkum is eigenlijk een plaats van
tegenstellingen, want tegenover het
vissersbestaan met het passagieren
als zaterdags genot, staal de àctivi-
teit in de aardewerkfabriek, waar
lieden met kunstzinnige inslag in
stilte werken.

Makkum is anders
En, wat is het, waarrnee de driehoof-
dige post van de Rijkspolitie in Mak-
kum te doen krijgt, behalve de dage-
lijkse zaken, die overal gewoon zíjn?
,,Makkum is anders, het heef t een
apart cachet," zegt de postcomman-
dant, opperwachtmeester A. Scheep-
vaart, die al twintig jaar in Makkum
woont. ,,\Me hebben hier vrijwel geen
doorgaand verkeer , rnaar wel een
groeiend buitenlands verkeer. Er
blijken veel Engelsen en Amerikanen
op het kompas van de reisgids, die
over ,,the most lovely road" spreekt,

want er wordt gewerkt aan de stich-
ting van een recreatiecentrum." De
opper wijst uit het raam, naar het
restaurant, dat gebouwd wordt op de
plaats, waar een Makkum profijt van
het vreemdelingenverkeer wil trek-
ken. Daar komt een strand en er zul-
len bungalows worden gebouwd. De
burgers in Makkum gaan nu al meer
kamers verhuren en ook het toerisme
zal volgens opperwachtmeester
Scheepv aart Makkum een nieuw
facet geven. In 1959 kwamen er op
topdagen al drie tot vierdui zend
mensen verkoeling zoeken op het nog
bescheiden Makkumer strand.

Conflicten
Dat brengt drukte mee, evenals de
vele conflicten, die zo voor en na rij-
zen uit het grote individualisme van
de Makkumers. Men kan soms heer-
lijk ruzie maken over een kleinigheid
en de politie treedt dan bemiddelend
op, zonder dat daar noodzakelijke
straf zaken uit moeten groeien. Jawel,

isfen en uniform vg,n Lors Urde

ts uan eontrasten aan eind
louely road in the worldt'

te koersen en zo komen ze hier te-
recht. Trouwens: het toerisme als ge-
heel zal nog wel meer toenemen,

Makkum is een plaats met contrasten
en het feit, dat de bevolking religieus
zeer gemensd is vraagt eveneens di-

De wmr. 7e kl. NooiÍgedogf bii de oude
s/uis von Mokkum, yonwoor de gehele hoyen

Íe overzien is,

plomatieke kwaliteiten en aanpas-
s-ingsvermogen van de postcomman-
dant en zijn twee wachtmeesters.

Vogels
Makkum is ook een plaats, die be-
grensd wordt door natuurreservaten
als de Makkumerwaard die met nog
enkele andere gebieden langs de kust
een oppervlakte heeft van ómstreeks
twintig vierkante kilorneter. Juist in
deze dagen staan de Rijkspolitie-
mannen van Makkum dikwijls op de
drjk om met de verrekijker het lànd-
schap af te turen voor het toezicht in
het kader van d. jachtwet en de vo-
gelwet. In deze trjd van het jaar is
eierroof geen zeldzaamheid.- ,,We
hebben eens zwaneëieren van j orr-
geng afgepakt en ze weer terugge-
legd in het nest. Er kwamen nog
zwaantj e_s uit ook", zegt de post-
commandant. De kijker is slèchts
S9n-bulpmiddel bij het toezicht op de
Makkumer reservaten. Want, ali de
kijker aanleiding geeft tot de indruk
dat er ,,iets aan de hand" is, dan
volgt een tocht van vele uren door de
sompige rietvelden om de vermoede
dader van eierroof of stroperij te be-
naderen. De mannen van de post
Makkum hebben het er voor over,
want de zwanen en sterns, de vis-,
diefjes, de scholeksters en de meeuw-
en staan er goed bij hen op. De op-
perwachtmeester Scheepv àart pakt
e-en opgezette vogel van de kast:,,Kijk
dit is een dwergstern, een zeldzame
vogel, rnaar hij broedt hier", zegt hij.
Is het eigenlijk een wonder, dàt d.
mannen van de post Makkum soms
in het voorjaar als de storm het wa-
ter over de Waard stuwt, meehelpen
met het redden van dieren? Niet
slechts de vogels en de toeristen
brengen werk aan de winkel. Ook de
visserij heeft voortdurend de aan-

. Nou yo, en of en toe wordt de jos von Lors Urde ofgebor-
sÍeld of knoopt de wochtmeesÍer 7e kl. A. Bruinsmo

de glinsferende knopen dicht.

11
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Lienden í<on weer rusfíg slopen
BHil( |([I|l,/|fll([flS

'i

vraagstuk

trn Lienden is aan de reserve-wacht-
rneester J. C. Brenkman een tevre-
dentaeidsbetuiging van de Algemeen
Insglecteur uitgereikt, voor diens op-
trettendheid en accuratesse, waardoor '

een reeks intraraken werd opgetrost.
Door een schijnbaar eenvoudige tip,
namelijk het doorgeven van het ken-
tekennurnrner van een auto, die
hem verdacht voorkwarn, heeft de
reserve-wachtmeester J. C. Brenk-
man te Lienden kort geleden het be-
roepspersoneel van het Korps Rijks-
politie in staat gesteld een berucht
inbreker en drie medeplichtigen aan

ItrAKrU;T
dacht en daarbij bestaat uitstekende
samenwerking met de Rijkspolitie te
Water en de Visserij-Inspeótie.

Gevarieerd.o..
pr is nog meer, waar de politie in een
kleine plaats mee te doèn krijgt. Bij
ons bezoek aan het nieuwe post-
lyre1u op de dijk bij de haven van
Makkum, kwam-de wachtmeester Ie
kl. R. Nooitgedagt binnen van pa-
trouille door de straten, die hii 

- 
op

zijn duimpje kent, al was het al"leen
maar door de dubbethoof dige sur-
veillance op zaterdagavondeà, waar
egn grote_- p_reventieve werking van
uitgaat. ,,Ik heb die oude stakkér ook
weer. geholpen, die iag weer uit bed
en zijn vrouw kon niets rnet hem be-
sinnen", zegt de wachtmeester, die
op zíjn tocht door Makkum te hulp
geroepen was om een invalide in bed
te sj ouwen. Zo gaat het in Makkum
dikwijls. ,,Er is veel werk, maar een
groot deel daarvan kan voor kennis-
geving worden _aangenomen," zegt
de 

- 
postco_mmandant, die overigeàs

wel voor deze weinig criminele stieek
verhoudingsgewrjs veel verbalen we-
gens misdrijven door de handen
krijgt.

Zweeds uniform
Makkum is een plaats met contras-
ten, met gevarieerde politie-activi-
teiten. Tot de contrasten kunt ge ook
rekenen het uniform van Lars" Urde
y?n de gemeentepolitie in Stockholm,
die eens in Makkum kwam en later
uit erkentelijkheid voor de ontvangst
als souvenir een kaalgesleten.rii-
form stuurde, compleet met pet. Het
hangt als curiosum in het postbureau
en af en toe haalt men er èen borstel
over of knoopt de wachtmeester le
kl. A. Bruinsàa de glimmende kno-
pen dicht

t2

door reserve-odjudont A. v. WEERT

te houden. Met deze arrestatie (bin-
nen 24 uur na de tip) werden meer
dan 50 inbraken opgehelcierd en kon
men in Lienden en andere plaatsen
het hoofd weer rustig neerleggen.
De heer Brenkman trad vier jaar ge-
leden als reserve-wachtmeester toe
tot' het Korps Rijkspolitie en heeft
rnet zijn eenvoudige tip bewezen, dat
de tijd, die hij als reservist opofferde
en waarbij hij al te boetre kwarn te
staan als een betrouv,zbaar rnens en
een goed reservist, niet verloren is
geweest.

De tevredenheidsbetuiging werd hern
uitgereikt door burgemeester mr. J.
G. R. Vos van Lienden , nadat de dis-
trictscommandant Nijrnegen, de ma-
j oor A. Carnmaert, de h.eer Brenk-
man in een korte toespraak een goed
reservist had genoemd en mede na-
rnens de Algemeen Inspecteur en de
Territo riaal Inspecteur te Arnhem,
de overste P. Oom, gelukwensen hacl
uitgesproken. Burgemeester Vos hield
een syrnpathieke toespraak waarin
hij onder meer zei: ,,N, kunnen deu-
ren en ramen ook overdag weer open.
Nu behoeft men 's nachts niet meer
op te blijven en kan men weer rustig
slapen. "
Deze uitreiking werd ook bijgewoond
door de groepscornrnandant te Lien-
den, adjudant M. van der Wal en de
reserve-adjudant toegevoegd A. van
Weert.

De ,,brokkenmakers" op de weg wor-
den een wetenschappelijk objeàt, een
vraagstuk, dat niet àf te Coen is door
simpel te stellen, dat de rnensheid be-
staat uit ongevalsvatbar.en en niet-
vatbaren. Prof . H. W. Ouweleen,
hoof d van de psychologische dienst
van de P.T.T. en buitengewoon
hoogleraar aan de economischË hoge-
school te Rotterdam, heeft hieroïer
,.ij?_!g_h! laten schijnen op de vijfde
A.N.W.B.-politi^eveikeerstrèerganó te
Utrecht. Piof. Ouweleen rr.rï.luàrd.
ond.er meer -dat een ongeval zich pas
voordoet bij een bepaalde const.ila-
tie van omstandigheden, waardoor
de wetten der waarschijnlijkheid een
rol gaan spelen. Het prof t..rn ,ru, àà
,,brokkenmakers" is tot dusver langs
de statistische en de medisch-psychö-
logische \&,eg benaderd en aè ïtati-
sche methoden hebben aangetoond,
dat er bij de verkeersdeàlnemers
sprake is van een verschillende ,,on-
gevalsv atbaarhei cl". De persoontijke
structuur van de weggebruikers
speelt àierbij een rol. - 

Àangezien
evenwetr de wetten der waarichti"-
lijkheid in het geding zijn is her nïet
zeker dat de chauf ftur, die in een
bepaalde peligde bij meerdere onge-
vallen b etrokken was, een sterkére
ongevalsvatbaarheid heeft. De vraag
of iemand een pechvogel dan wel eei
brokkenmaker is kan overigens wel
sterker naar het laatste neigé., rraa.-
mate de rijperiode langer en het aan-
tal onge vallen tegelijkertijd groter
wordt. Omtrent do persoonlijkÉeids-
facto_ren, die bij een verhoogde on-
gevalsvatbaarheid een rol spelen
hebben medische en psychologische
onderzoekingen aangetoond, dat
naast tekortkomingen in capaciteiten
ook sto_ringen in dè alge*.ire sociale
ontwikkeling van het individu in-
vloed op orr§.rrulsvatbaarheid i" la-
ter jaren hebben.
Volgens prof . Ouweleen heeft het
algemeen gedrag van de chauf feur
thuis soms typerende kenmerken ten
aanzien van de ongevalsvatbaarheid.
In het psychiatrische vlak zijn het
vooral de psychopaten, de prikkelba-
ren en de onbeheersten, diè vaker bii
een o_ngeval betrokken zrjn. Prof.
Ouweleen verklaarde dat in de ,,die-
pele. lagen" van de- persoonlijkheid
neigingen aanwezig kunnen zíjn, die
de mens zelf niet kent, mair hem
nochtans naar een onseval drijven.
Spreker kwam tot de óonclusie, dat
op dit terrein nog vele vragen be-
staan en dat de wetenschap nog een
bijdrage - tot de oplossingf vaÀ dit
vraagstuk kan leveren,J. C. BRENKMAN
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lnspecteur Generqsl Ridder in de Orde
vg,n de Nederlondse Leeuw

Veíe
Onders cheidingen

voor íeden
von hei

Korps RrikspoíírÍe

De Inspecteur - Gemeraal van het

Korps Rijkspolitie, J. Gerritsen

is bij de jongste ,,lintjesregen"

benoernd tot ridder in de Orde van

de Nederlandse Leeuw, een onder-

scheiding waarvan de versierselen

hem door de minister van Justitie,

mr. A. C. \M. Beerrnan zijn uitgereikt.

Deze benoeming betekent een onder-

scheiding voor de Inspecteur-Gene-

raal persoonlijk maar is tegelijkertijd

bijzonder eervol voor het gehele

Korps Rijkspotritie, dat hierover uiter-

mate verheugd is, hetgeen tot uit-

drukking is gekomen in de serenade,

die de Rijkspolitiekapel de fnspec-

teur-Generaal en mevrouw Gerritsen

bracht voor het gebouw van de AI-

geàene Inspectie en in vele geluk-

wenseÍr, die de generaal mocht ont-

vangen. Al die gelukwensen waren

aanleiding tot de hierbii afgedrukte

dankbetuiging van de generaal, die

zich overigens ooh heeft verheugd

over de vele onderscheidingen die

tegelijkertijd aan leden van het Korps

Rijkspolitie overal in het land wer-

den toegehend en waarvan dit num-

mer van het Korpsblad eveneens een

overzicht geeft.

De Inspecfeu r-Generaol, diens echfgenofe, de kolonei T. J. Conter
Visscher en de moioor F. M. C. Offermons voor de Algemene ln-
specfie fijdens een muzikole hulde, die de Rijkspolifiekopel brocht.

(Foto: Techn. Recherche's-Grovenhoge).

Van Commandanten, van Officieren en van ontelbare overige
leden van het Korps Rijkspolitie en van hun echtgenoten ont-
ving ik telegrammen, brieven en kaarten met gelukwensen bij
mrjn benoeming tot ridder in de Orde van de Nederlandse
Leeuw ter gelegenheid van de ver jaardag van Hare Mujesteit
de Koningin.
Mede voor de prachtige bloemenmand die ik van de Officie-
ren van het Korps ontving, betuig ik voor de vele ontvangen
gelukwensen langs deze weg aan allen mrjn hartehjk* dank.

De Inspecteur- Gener aal,

13
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Ondersc
verleend

STAF ALGEMENE INSPECTIE:

1 . J. Gerritsenr- lnsp.-Generoo I, ,s-Groven-

hogu, ridder in de brde von de'Neaeitonase
Leeuw.

RESSORT,s.GRAVENHAGE :

2. A. C. von Gorkum, Dir. Off icier 2e kl.. Dor-
^ drecht, Officier Orde von Cronie-Nósrou.
3. F. J. v. d., A.kker, o.diudont,.,s-Grovenhoge,

Eremedoille .in góud verbonden ooÀ aJ óiaé
von Oronie-Noisou.

4. J. .Zg.gr, 
' 

odiudont, .'s-Grqvenhoge, Ere-
medoille in goud verbonden oon ïe Orde
von Orqnie-Nossou.

5. B. po.9,oeid, oud-odiu.dont, Kloetinge, Ere-
medoille in goud vdrbonden oon à'e'Onde
von Oronie-Nossqu.

6. Th. Brossèr, odju.dont, ,s-Grovenhoge, 
Ere-

medoille in goud verbonderr oon ci'e'Onde
vqn Oronie-Nossou.

7. J. Th. Ammerloon, wm.r. le kl., piinocker,
Eremedoille in brons vebonden o'on à; óràé
von Oronie-Nossou.

8. P. v. d. Broeke, wmr. le kl., Breskens. Ere-
medoille in brons verbonden oon dJ'Orde
von Oronie-Nqssou.

9. D. M. Kuivenhoven, .m.gg.knecht-vokmon,'s-Grovenhoge, Eremedoillé in broni ver-
bonden oon-de Orde von Oron[e--Nàssou.

RESSORÏ GRON INGEN :

10. J. H. Wiersmq, od.iudont, Assen, Ere_
medoille in goud verbonden oqn O" Ora"
von Oronie-Nossou.

1.l. N. de Groot, odiudont, Leeuworden, Ere-
medoille in .goud 

-verbonden 
oon de'Orde

von Oronie-Nossou.
12. K. Slik,. owmr., Sleen, Eremedoille in zilver

verbonden oon de Orde von Oronie-Noiiou..l3. 
S. Krol,. owmr., Bolk, Eremedoillà-in'=ïru.
verbonden oon de Orde von Oronie-Norsou.

14. H. Worst, ymr. le kl., HeereÀvè"n,-Ér"-
medoille in brons verbonden oon 

-dà'O-nde

von Oronie-Nossou.

VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN,

15. H. J. M. Houben, owmr., Bilthoven, Ere-
medoille in zilver verbonden oon ae'OraL
von Oronie-Nossou.

RESSORÏ,s-HERTOGENBOSCH:
16. D. J. de Groot, Hoofd odministrotie, ,s-Her-

togenbos_ch,. Eremedoille in goud verbonden
oon de Orde von Oronie-Nàssou.

Von rechfs noor /inks: A. J. y. Gemert, owmr.,
J. G. Moos, odiudant, H. H. lousen, odiudont,
M. H. Peefers, oud-adiudont en [. J. A. Simonis,
odiudont, bii de uitreíking von de hen Íoege-
kende onderscheidingen.

(Foto: Tech. Recherche's-Hertogenbosch)

L4
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RESSORT ARNH EM :

17. D. v. d. Veer, odiudont, Doetinchem, Ere-
medoille in goud verbonden oqn de Orde
von Oronie-Nossou.

18. R. Petter, odiudont, Holten, Eremedoille in
ggud verbonden oon de Orde von Oronie-
Nossou.

19. A. C. Moosdom, oCiudont, Twello, Ere-
medoille in goud verbonden oon de Orde
von Orqnie-Nossou.

20. J. W. Kokkelink, odiudont, Zqltbommel, Ere-
medqille in goud verbonden oon de Orde
vqn Orqnie-Nossou.

21. J. H. A. Niels, owmr., Huissen, Eremedoille
in zilver verbonden oon de Orde von
Oron le-Nossou.

22. W. H. M. Leeuwis, owmr., Den Hom, Ere-
medoille in zilver verbonden oqn de Orde
von Oronie-Nossou.

23. J. Middelwiik, owmr., Almelo, Eremedoille
in zilver verbonden oon de Orde von
Oronie-Nossou.

24. K. C. P. Hofmon, wmr. le kl., Epe, Ere-
medoille in brons verbonden oon de Orde
von Oronie-Nossou.

25. B. J. Gerrits, wmr. 'le kl., Den Hulst, Ere-
medoille in brons verbonden qon de Orde
von Oronie-Nossou.

RESSORT AMSTERDAM:

26. J. J. v. d. Zonde, odiudont, Utrecht, Ere-
medoille in goud verbonden oon de Orde
von Oronie-Nossou.

27. R. F. von Diik, owmr., Leusden, Eremedoille
in zilver verbonden oon de Orde von
Oro n ie-Nossou.

28. A. v. d. Hom, wmr. le kl., Renswoude, Ere-
medoille in brons verbonden oon de Orde
von Oronie-Nqssqu.

MINISTERIE VAN JUSTITIE (Dir. Politie):

29. 9. Turk,..oud-Comptobele,'s-Grovenhoge,
Eremedo'ille in goud verbonden oqn de Oidé
von Oronie-Nossou.

RIJ KSPOLITIE TE WATER:

30. A. v. d. Brond, owmr., Goudo, Eremedoille
in zilver verbonden oon de Orde vqn
Oro n ie-Nossou.

31. G. M. Agterberg, odiudont,
Eremedoillé in goIà verbondeí
vqn Oronie-Nossou.

Amsterdom,
oon de Orde

ln Amsterdom onÍving de disfricfs-odjudant von
hef disfrict Amsferdom G. M. Agterberg ziin
onderscheíding van de comm,ondant yc,n de
Rijkspolifie Íe Water, de kolonet H. van Boxtel.

15
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Adiudont J. schoneve/d - de befere ,,sf ondwerker,, - tiidens de
odminisfrofiecursus. (Fofo: Techn. Recherche Amsterdqm).

Reorganisatie papierenwereld II
I

TN

ben ze toch noott uan d"ie d,ín-gen geho,d".
;,,Zoek 'm, rnaar rustig otrr. Ats
d,e baas, zeg!, dat er -een brief
ud,n is, dan hoeÍ je d,,r niet aaà
te tu:i,jfel,en. ',t fs alleen nog d,e
a\aa,§' ,wq,ar dat díng zit', .

,,ZLt ie ntet tn de B:.W.?"
,,Ik denk ul,n ín de tlas", tuidd,e
het cornrnentaar, díe er'kenne-lijk op uit u)as aerband, te teg-
gen -met genoemd,e sokkenob-
houders.
,,Die brief zal er toen usel ge-
komen zíjn Door d,e oerkeörs-
groepen u erenderstel ik'r .

,,Al,s use nou, allemaaal effíes
een klapper rte,m,en', .
Dat nernen u)d,s trouwens al niet
rneer nodr,g, u:ant, tegelijkertijd,
userd ons zo'n dtng aoor de
ner.Ls gesmakt. En dríe rna,n gin-
gen zoeker7,.
,,Zeg, _jammer dat Dinges niet
nl,eer bíj o??,s ds. Waar- zou híi
dat g_eu_ql onder hebben gektaí-
perd? Ik heb gekeken bíj d,e V
uan aerkeerslluitje en da S uan
stgnaaltluítje,'rnaar niets te uin-
den".
,,'t Kan ook wel bíj kted,ing en

uttrusting zítten, d,enk ik. Je
moet rnaar eens btj de K kij-
ken".
Díe ueronderstelltng bteek juist. ,

De -brief , ouerigens een iciartieouder dan userd, oerond,èrstetd.
u)as _all_e_!p onder d,e K Oektap'-perd,. Hij u)as uerrnet{ ond^èr
het treÍutoord: Kleding be-
u estlging fl,uttkoord,je óerkeers_
groeperu. E.r y:as_,rno,q,r één brie!
uan, díe índerdadd uitstuite,nët
betrekking had op d,e uerkeers-
groepen. De inhoud werd, echterook uan toepassing aerklaard,
op de ouenge ond,eideten
Dit geual,, utteraard, ontd,aan
Dan de franie, is er één uan d,e
slmpe_Le soort. De brief werd, inde klapper geaond,en en u)aredit niet het geaal geweest, d,an
zou tnen enige brieaenboeken
en .7_onodr,g' nog e:nkele porte-
feuilles met brteuen hebbén nd,-
gezocht.
Maar kunt U zich uoorstel,len
hoe het ging, ols een kwestie
ann de orde kwam u)aaruan de
stukken ouer enkele of een gro-
ter aantal iaren in het arCntet
u)areÍL Derspreid?

nJon chrsmologíoche ordeníng tst níeuw
regíotratuurtrlqn waó lqnge weg

door wmr. le kl., G. w. VERBEEK te Aperdoorn

De baas usil direct de brtef heb-
ben ouer het beaesttgen l)an het
koor d_j g_ ? un_a erke er sfluitj es. Op
ugrschillende groepen blíjken zb
fluttjes te hebben gekrégen en
nou weet ntemand hoe díe din-gen moeten usorden uastge-
maakt. D'r Lopen er usat d,ie het
koordje aan de knoop l)an d,e
borstzak hebben beuestigd,, uteer
anderen aan de boaenste knoop
aan de iassl,uiting en uanrrlor-
gery l?unft ie er één gezien, d,ie
had het spul aan d,e schoud,er-
b_edekking uastzitten" . ,,O, ikdacht ,Dd,n o,an zijn sotikenop-
ho'tlders", zo werd d,e bureau-
chef door één uarl zijn satelh,e-
ten onderbroken. ,,Ne'e,, aanzijn
achterltcht; is het nou goedÍ",
reageerd,e d,e chef en onver-
stoorbaar oeruolgde hij: ,,Wil-
lun ju_LJr,e díe bríef eaen. opzoe-
4"?. Hx,j moet aa,n een iaàr oÍdrte terug zijn". Met deze eit,
andere opdrachten kwam onze
sttp terug ua,n de gro,te bo,as. Inde praktijk werdèn d,ergelijke
proble,rnen opgelost als - aotgt:
2,Ik geloof nooit, dat d,aar ebn
brief ua,n is. Op de groepen heb-

16

)
(
(

RE'S DOOR

WERELD YAN PAP/,ER

Hierbii bieden wii onze lezers hef
fweede ortikel oon oyer de reorga-
nisoÍie von de odministrofie. Wii
zetten d,oormee onze reis door de
popieren wereld voort onder /eiding
yon een bekwqme gids: Ook dit or-
tikel maokte de wqchÍmeesÍer t e kt.
G. W. Verbeek te Apeldoorn Íof een
geesfig en Íege/ijk gedegen verhool,
w,oqrin hii naor oanleiding yan de
cursus ,,Adminisf roÍie Rii kspo/if ie,,
ditmqol een beeld geeff vqn de
groei van chronologische ordeníng
tot het nieuwe (ononÍkoombore)
regisfrof uurplon en vqn de cursus.
/n een s/oforfikel zal de wqchtmees-
ter 7e kl. Verbeek in hef volgende
nummer nog speciole oon docht wii-
den oon de sysfemqfiek en de Íoe-
possing von hef nieuwe dossíer-
sÍelsel en boyendien zol hii enige
minder zokeliike herinneríngen oon
de cursus de revuo lolen posseren.
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Regisfro tuttrqlon:

archieÍ

Bevolkingsregisten

van het

U hebt, geachte lezer, oo'k uit het slot van het
vorige artikel over de papieren winkel begre-
pen, dat het oud"e systeem van chronologische
archiefordening sleeht voldeed. Het vlas bijzonder
moeilijk om d.e gerangschikte stukken, die men
van "", bepaalde zaak wilde raadplegen, terug
te vinden. Ze waren immers over het gehele ar-
chief verspreid en konden slechts gemakkelijk
worden opgespoord als hiervan de inschriivings-
kenmerken bekend \Maren. En dat rwas nu de
grote moeilijkheid. Men kon toch onmogelijk van
alle stukken het nummer en de datum van in-
sehrijving onthoud.en. Nummerregisters en klap-
pers brachten evenmin uitkomst. Het werd na de
eerste wereld.oorlog, toen de overheidsbemoei-
ingen met rasse schreden toenamen, nog erger.
Met de uitbreiding van het bestuursapparaat nam

,orchieíkosÍen werd bereikt.
(Foto: Wmr. le kl. G. J. H. ter Brook, Apeldoorn)

Deze twee qrchiefverzorgers yon de ferrifo riqle Inspecfie te Arnhem

kunnen trots ziin op de ouf illoge voo r hun orchief
(Foto: Techn. Recherche Arnhem)

ook de hoeveelheid administratieve beseheid.en
toe. Men probeerde toen de moeilijkheden het
hoofd te bieden met de toepassing van de metho-
de van ordening naar de onderwerpen van de

stukken.

Vol"gens dit zogenaamde rubriekenstelsel werden
de slukken ingeschreven en geordend naar g_erq-

Èriceerde ondàrwerpen. De dàgtekening -werd als
ord.eningskenmerk geheel los gelaten. -Nu han-
teerd.e men de feitétjke inhoud van het stuk.
Ieder stuk op ztcltzelf werd beoordeeld en naar
ztjno''d"**erpgevoegdbijanderestukkenover
aàt onderwerË. De ruÉrieken, do'orgaaqs zeet al-
gemeen en vaag omschreven, -\Maren in alfabe-
t"ische volgorde 

"naar trefwoorden inge§geld. De
orrd.e"werps-omschriiving van de rulcrieken liqt
veel te wènsen over en bestond veelal slechts uit
één woord. Omd.at van vele stukken het on-
d.erwerp moeil.iik onder één van deze woorden kon
worden geklasseerd, kwam deze ge\Moonlijk te-
recht in ïe vergaarbak ,,Diversen". De meesten
Uwer kennen uil onze eiéen rubriekenlijsten, die
met grote o,nderlinge verschillen werden toege-
past, -biivoorlceeld de P. 11 

- ,,Politie?9rg- -eqïàezichï; handhaving- -v?n orde en rust". Met
recht iets om oP te schieten !

Bekend is, dat ïe toepassing van deze methoden
de verwarring op hef gebie-d van de archiefver-
zorging alleeà nóg maar deed toenemel]. 'Was er
voordién nog spràke van enige lijn in de over-
heidsadministralie, naarmate dit stelsel werd toe-
gepast \Mas iedere eenheid volkomen zoek. \trerd
;i-à;; "iéti àedaàn om aan deze- onthoudbare
toestand. een eínde te maken? Ja zeker wel, zelfs
omstreeks L900 viel reeds rm/aar te nem€D, dat op
de duur met de oude methoden van chronolo-
Ërc.Ëà órdening en rubriekenstelsel zort worden
Eeniot<en. Oprrierkeliik echter is,- dat aetiviteiten
ilit de gemeèntelijke- administratie de stoot heb-
ben gegtven tot de ontwikkeliqg van het huldige
systeËm van zaaksgewijs ordenen. Vooral de

Zelfs het uiterliik verroqdf reeds de verbeÍering, die hier met sÍolen

T7
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vroegere gemeentesecretaris van Zaandàffi, de
heer J. A. Zaalberg, verrichtte baanbreÉend
werk. voor een groot deel is het aan zijn vast-
houdendheid te danken, dat, omstreèts het
,reeuwfeest" van het bestaan van het K.B. van
L823, het eerste registratuurplan voor cotlectief
gebruik werd uitgegeven. Doch voor het zover
was ging er nog een hevige strijd, tussen voor- en
tegenstanders van deze ingrijpende vernieuwing,
aan vooraf. Een brochure van Zaalberg in 1904;
waarin hij zijn denkbeelden omtrent de toepas-
sJng yan het dossierstelsel ontwikkeld.e, beteËen-
'de ,,de vlam in de pan". Vooral toen CÍe Vereni-
ging van Nederlandse Gemeenten een commissie
benoemde om een nieuw registratuurplan te ont-
wikkelen, bggon het feest pas goed. -De pennen
kwamen heftig in beweging en nog menige boei-
ende brochure en vele andere publicaties zagen
het licht. vooral de arehivaris§en toond.en íien
felle teg.enstanders en in een vergadering van hun
vereniging verklaarden ziJ zelfs, dat dè nieuwe
methode gngeschikt \Mas en strijdig met het 'w€-
zett van het archief. Doch qok in deze kring
kwamen in de loop der. jaren invlo,edrijke fisu-
L€n, waaronder de oud-rijksarchivaris profesÉor
F1y.in, tot de overtuiging, dat zíj d.e nieuwe in-
zichten ryet langer konden en rrxochten tegen-
houden. Tqgq_4e gro'otste tegenstand was geÉro-
ken en de v.N.G. eerr registràtuurbureau insteloe
om het oorsprolkelijke registratuurplan opnieu\Mte bewerken, ging het 

- 
helaas aíIeen voor d.egemee_nten in snel tempo voorwaarts. Aan-

v?}5eliil. werd de Co'de V.N.G. toegepast bij eenvijftigtal gemeenten, thans wordt- rri: gebíuikt
door meer dan 1500 overheidsadmini§tràties.

Bij d.e ontwikkeling van d.eze cod"e werd als 1ei-
d.raad de universele decimale classificatie ge-
bruikt. Deze LJ.D.C., een algemeen wetenschàp-
pelijke groepering van de totaliteit van mense-
4jke Eennis, wordt hoofdzakelijk gebruikt voor
de ordening van boeken tijdschiiftírtikelen, bro-
chures enzovoort. Hij is béstemd voor interàatio'-
naal gebruik en wil de totale menselijke kennis,
ongeacht in welk land ter wereld. dezé ook werd.
ontwikkeld, toeganketijk maken en ter raadple-
ging_ beschikbaar stellen. De LJ.D.C., volledig in
de Franse, Duitse en Engelse taal uítgegeven, is
een _schepping van de Amerikaan Melvil Dewe;,
en dateert reeds varf. . . . 1B7O I

De grondslagen van de U.D.C. zijn d.rieërlei:
systematisch, universeel en d.ecimaal-.
voor het door de v.N.G. ontwikkelde registra-
tuurplan werd de indeling gebruikt van ae ru-
briek 35 van de U.D.C., nàmelijk ,,Open,baar be-
stuur Administratie". HÍerbij werd de praktijk
van de administratie als richtsnoer genomen en

. derhaLve in gevallen, waarin de indeling mind.er
bruikbaar_was, daarvoor iets and.ers in óe phats
ggst_eld. Uit dit registratuurplan, aanvankelijk
slechts besternd voor de gemeénteir en later aan-
Bqvuld ten behoeve van de provinciale en rijks-
administratie, is tenslotte de Code voor de over-
heidsadministratie ontstaan, die offieieel aan-
vaard is als basis-code voor de rijksadministratie.

Het bestuit post- en archiefzaken rijksadministra-
tie (K.8. van 2 okto,ber Lgb0), gaf-- helaas een
halve eeuw te laat te kerinèn, dat het oude
K.B. van 1823 niet meer voldeed.'Het steld.e bo-
vendien vast, dat sneltrere afd.oening van zaken
en grotere doelmatigheid van de arihÍeven kon
worden verkregen door bij de post- en archiefbe-
handeling gebruik te malien ían de uitkomsten
del organisatieleer en van de ontwikkeling op de
gebieden van documentatie, registratuur en- ad-
ministratieve techniek. Als doel beoogt het:

1B

Ie eenheid te ,brengen in de administratieve or-
ganisatie;

2e algemeen bindende voorschriften te geven
met betrekking tot de documentatie.

Dank zij deze voorsehriften bezit ons Korps nu
een modern registratuurplan, kortweg co,de ge-
noemd en is afgestemd op de eode van het mini-
sterie van justitie. De bijbehorende instructie,
gebaseerd op het K.B. van 1950, geeft in een aan-
tal korte paragrafen een duidelijke onderschei-
ding van de onderdelen van de postbehandeling.
De instructie is bovendien voorzien van een toe-
lichting, waarin de gehele behandelingsprocedu-
re zeer uitgebreid en prettig leesbaar is omschre-
ygn. Het geeft zelfs de belangstellende leek op
dit terrein een goed beeld van de opzet van dè
nieuwe archiefadministratie.

Dit neemt niet weg, dat de praktische toepassing
specialistische kennis vereist. Daarom is -onder-
meer voor degenen, die met de archiefverzorging
zijn belast een cursus gegeven. De samenstelling
der lessen was meer afgestemd op de praktijk
van het Korps Rijkspolitie, dan op de algemene
vorming tot documentalist (mooi woord voor ar-
chiefverzorger). De cursus kan dus worden gezien
als een collectief inwerken in de nieurv\re admini-
stratie. Een theoretische basis bij die studie
mocht echter niet uit het oog word.en verloren.
speciaal werd de nadruk gelegd op kennis van de
beginselen van de systematiek van het ordenen.
voorts werd er aandacht geschonken aan stelsels
en begrippen, die het vakgebied beheersen, als-
mede aan de problemen op aanverwante gebie-
den, als administratieve organisatie, normalisa-
tie en hulpmiddelen voor de administratie.
Ondanks de reeds omvangrijke taak van de
\4rerkgroep Administratie Korps Rijkspolitie zag
deze werkgroep kans een goede cursus op te zet-
ten en nota bene nog zelf te doeeren ook, op een
manier waardoor de cursus in alle qpzichten als
geslaagd kan worden beschou\Md. Niét alleen op
een bijzonder prettige wijze, maar bovenal met
vakmanschap hebben de docenten de cursisten in
vele geheimen van de systematiek van het dos-
sierstelsel ingewijd.
Zomder grondige voorbereiding van het betrok-
ken personeel op haar taak zou de invoering van
het nieuwe stelsel niet verantwoord zijn geweest.
Dit houdt niet in, dat de zaak nu overàl al in
kannen en kruiken is, dat beslist niet. Maar het
gaat de goede kant op. De praktijkervaring moet
het doen, maar daarbij is op de cursus verwor-
ven kennis onmisbaar.

Ik kan dan ook instemmen met d,e regels van
adjudant Bouwen, die heeft gezegd:

Aan de d,ocenten heeft 't niet gelegen,

dat w?,j utat huiu'rig d,eden,

Zij l,íchtten ons goed, in en

leidden onze eerste schreden

op het gtíbbertgepq,d oun, de níeuwe admtnistratie,

n&n modern archíefbeheer en aan centralisatr,e.

Hun lessen inmemo-technr,ek en clossif ?,ceren, . . .

hebben oÍ,s d,e moed, gegenen het óót§, te, Woberen!
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S UR INAAMS E DEELN EMERS VORMING§CURSUS
In de jeugdherberg ,nDe Gras-
heuvel" te Amersfoort is de 9e
Vormingscursus voor Groeps-
commandanten gehouden.
Onder de cursisten beyonden
zich dit keer twee leden van het
Korps Gewapende Politie in
Suriname, de hoofdagenten
(majoors) L. A. Koo'le en L. N.
If. Vrij. Zi: werden met bijzon-
der genoegen in de kring van
de cursisten opgenomen en het
spreekt vanzelf, dat over en
weer ervaringen werd.en uitge-
wisseld.
Ook nu vYeer had de Korpslei-
ding de medewerking verkregen
van bekwame docenten, terwijl
verschiltrende bedrijven en in-
stellingen bereid \Maren de cur-
sisten te ontvangen en van voor-
lichting te dienen.
Zij die de cursus hebben ge-
volgd, zijn !\reer naar hun
standplaatsen teruggekeerd met
vele nieuwe indrukken, zowel
op het terrein van het eigen be-
roep als op dat van anderen.

22

'Deze ÍoÍo von de deelnemers oon de negende vormingscursus werd gemookt yoor het vertrek
von de cursisÍen naor heÍ Opleidingscentrum yon de Mititoire lntichtingendiensf

fe Horderwiik.

Van links n,oor rechfs: De odiudonten ï. W. Geense, M. H. Schroven, J. Beeke, B. Kloots,
moioor L. N. H. Vrii, odi. S. Doornbos, moioor L. A. Koole, de odjudonÍen M. Visser,
E. Kruit, H. J. van Son, K. von Leussen, C. de RuiÍer, W. J. de Boer, D. Tichgeloor,
D. Kluiwstra, M. Attem,et kopifein J. Ziip, de odjudonten J. Bode, J. Ronselcror, A.Ti. de

Boer, A. de Vries, W. Muddè, W. von Volkenburg.

?
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Nog ieÍs yon uw orders oyersfe?
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PËRSON ALIA

Verplaatsingen

RESSORT AMSTERDAM

Per 11-+-'60: G. Th. v. Sclrljndel, wmr.
1e k1., van Driebergen naar Utrecht
(parketgroeP)
Per 15-4-'60: ri. C. Spruiit, owmr., van
Nederhorst den Berg naar I{ortenhoef.
Per 1-5-'60: J. B. v. Leersum, 'wmr.' van
Linschoten naar Vreeswijk (Rp. t. \M.);
O. v. d. Ve1de, owmr., van Haarlem
(park.gr.) naar Leusden; J^ Vermeulen,
otticier 2e kl., van Amsterdam (Staf
T.I.) naar Leiden (Staf Distr.); G. I{a-
zeleger, wmr. 1e kl., van Driebergen
naaf Elst; J. Dekker, JVmr. le k1., yan
Landsmeer naar Linschoten en Snelre-
waard; C. de Visser, wmr. 1e k1., van
'Woudenberg naar Bleiswijk (ressort
's-Hage); L. v. d. 'Woude, rwmr. 1e I<1.'
van Àlkmaar (verk.gr.) naar Amster-.
dam (verk.gr.); C. P. Schothorst, \Mmr.
le k1., van Alkmaar (Staf distr.) naar
Amsterdam (Staf T.I.).

R,ESSOBT,S-GRAVENHAGE

Per 1-4-'60: F. TraPman, owmr.' van
Moordrecht naar Oude Tonge; C. A.
I{luit, o'wmr., van OuddorP nq?r Ra-
rendreeht; Si. Visser, wmr. 1e kl., van
's Hage (Staf Distr.) naar 's l{agg (Staf
T.I., bur. Compt); J. Ïvlf . J. Scheren'
adm. ambt. C 3, van Staf ' T.I. (bur.
Compt.) naar Staf T.I.
Per rr-4-'60: P. Verhoek, \Mmr. 1e kI.,
van Europoort naar Rotterdam (park.-
groep); J. \M. \trillemsen, owmr., van
n§pwetering naar Roelof arendsveen.
pei ts-+-'60: J. v. Beuke1en, owmr., van
Geervliet naar I{laaswaal.
Per 1-5-'60: H. v. Laar, officier 2e kl.,
van 's Hage (Staf T.I.) naar Utrecht
(Staf Distr.); \iÍ. H. L. v. N_iinanten,
officier 1e k1., van 's Hage (Staf T:,I.)
naar Bred.a (Staf Distr.); H. Verschoor,
wmr., van 'Willemsdorp naar Ooltgens-
plaatl P. v. d. Giessen, 'wmr. 1e k1.,
v. \Mestmaas naar Rhoon; P. M. Dries-
sen, rfr/mr. 1e k1., van 's Hage (Staf
Distr.) naar 's Hage (Staf T.I., bureag
Compt.); G. H. v. Bruehem, 'wmr. 1e kl.
van Nieuwerbrug naar llpendam;
L. Jansen v. Rosendaal, wmr. 1e kl.'
van I{rimpen a.d. IJssel naar Nieuwer-
kerk a.d. IJsel; J. v. 'Wees, schrijver A,
van Staf T.I. naar Staf .T.f. (bureau
Compt.); L. Verzijl, wmr., van Leiden
1verk.gr.; naar Eindhoven (verk.gr.);
B. L. Hokke, \Mmr. le kI., van Middel-
burg (verk.gr.) naar Dordrecht (verk--
gr.)i À. Pronk, wmr. le k1., van Noot-
dorp naar 's Hage (Staf Distr.).

R.ESSOR,T's-HER,TOGENBOSCH

Per 22-3-'60: P. A. v. Dommele, 'wmr.,
van 'tffoudrichem naar 'Werkendam.
Per 23-3-'60: A. Schout, ïwmr. 1e kl.,
van'\il'erkendam naar Nieuwendiit<;
Per 11-4-'60: C. A. Polderman, 'wmr. le
kl., van Raamsdonk naar Europoort
(ressort 's Hage); J. Schouteir, wmr._le
k1., van Made naar Alexanderpolder
(ressort 's Hage); J. A. v. I(uiik, \Mmr.
le kl., van St. Geertruid naar Pefi.
Per 13-4-'60: A. Aarts, wmr. 1e k1., van
Zevenbergen naar Oud Gastel;
A. Hartstra, \Mmr. 1e k1., van l(aats-
heuvel naar I{ooge en Lage Mierde."
Per 19-4-'60: J. tr'. A. Sweebroek, u/mr.,
van Uden naar 's Bosch (parketgroep);
G. T. Seholten, wmr. 1e kl., van Peii
naar Echt.
Per 1-5-'60: 'W. D. Lanting, officier 2e
kI., van 's Bosch naar Middelburg;
N.- Over de Vest, u/mr. 1e kl., v_an
Sprundel naar Vessem; I(. I(oers, adi.,
van Eethen naar ïtrinschoten (ressort
Groningen); A. Gersie, \Mmr. 1e kl.,
van Eindhoven naar Alkmaar (verk.
8f,.), P. A. I(lmmel, \rmr. le lrl., van

Breda naar Amsterdam (verk.groep);
G. Bakkers, wmr. le k1., van Eindho-
ven naar Roermond (verk.gr.); N. J. A.
M. Vervaart, wmr. le k1., van Breda
naar Nijmegen (verk.gr.)ress. Arnhem;
J. C. Holtman, o\Mmr.. van Boekel naar
Leende; B. G. Lammers, wmr. 1e kl.,
van Eindhoven naar Apeldoorn (verk.
gr.) ress. Arnhem; P. Meijers, wmr.,
van Eindhoven naar Leiden (verk.gr.)
ress. 'sHage; J. B. de Moor, 'wmr. 1e
k1., van Breda naar 's Hage (verk.gr.)
ress. 's Ilage; C. J. v. Treuren, wmr. 1e
k1., van Tilburg naar Dordrecht (verk.
gr.) ress. 's Hage; S. P. v. d. Velde,
wmr. le kl., van 's-Bosch naar Middel-
burg (verk.gr.) 's Hage; A. L. Schwarz,
wmi. 1e k1., van Breda naar Dordrecht
(verk.gr.) ress. 's Hage i C. de Vries,
\Mmr. 1e k1., van Vierlingsbeek naar
Oiien; J. K. 'Wever, 'wmr. 1e kl.r van
Màastricht naar Niimegen (verk.gr.)
ress. Arnhem

R,ESSOn,T ARNHEIVI

Per 11-4-'60: G. I{ensens, wmr. le k1.'
van Almelo (verk.gr.) naar Nieuwoldà
(ressort Groningen).
Èer r-S-'60: G. J. feiilbrief, officier 2e
kl., van Arnhem (Staf ress.) naar As-
seri (distr.); A. Denekamp, wmr. le k1.,
van Apeldoorn (verk.gr.) naar Amster-
dam (verk.gr.); A. Aanstoot, wmr. le
kl., van Stad Delden naar lttersum;
K.- Norden, owmr., van Apeldoorn
(ber.gr.) naar Putten; C. {e BruYn,
wmr. 1e k1., van Zwolle (verk.gr.) naar
's.Gravenhage (verk.gr.); P. Dtjs, \rymr.
1e k1., van Onna naar Vreeland (ress.
\Mmr. 1e k1., van Groesbeek naar Den
Amsterdam); A. W. J. v. Mullekom'
Boseh (bureau Pers.); G. \M. Verbeek,
wmr. le k1., van Apeldoorn (bur. pers.)
naar Groningen (bur. Pers.).

N,ESSORT GRONINGEN

Per 5-4-'60: B. Biima, wmr. 1e kI.' van
Stiens naar'Westergeest.
Per 12-4-'60: I{. A. V. d. Horst, wmr. 1e
kl., van Arum naar_ Boelenslaan.
Pei fe-4-'60: C. Heidema, 'wmr. le k1.,
van Buinermond naar Smilde; J. I{of-
man, wmr., van Borger naar Buiner-
mond.
Per 14-4-'60: R,. É{. Eleve1d, 'wmr. 1e k1.,
van Dwingeloo naar Smilde; \M. I{uiI-
der, wmr., v. Odoorn naar Dwingeloo.
Per 19-4-'60: F{. 'Wagenvoort, owmr.,
van tr"insterwolde naar Nieuwe Pekela;
f'. A. Steendam, wmr. 1e kl., van Har-
degariip naar Spoolde (ress. Arnhem);
J. J. Engelkes, \Mmr. 1e k1., van Zuid'
wolde naar Scheemda.
Per 20-4-'60: P. Hoek, wmr. 1e k1., van
Zevenhuizen naar Opende.
Per 25-4-'60: J. I{raak, wrnr. 1e kl., van
I(loosterburen naar Midclenmeer (ress.
Amsterdam); I{. Munting, wmr. 1e kl.,
van Siddeburen naar Odoorn;
E. J. rvlloortman, \Mmr. le k1., van ÏIs-
quert naar Siddeburen.
Pet 27-4-'60: H. Postma, 'wmr. 1e k1.,
van Zoutkamp naar Zevenhuizen.
Per 28-4-'60: P. I{lein, wrnr. 1e k1., van
Zweeloo naar Ro1de.
Per 1-5-'60: L. P. Bergsma, officier 2e
k1., van Assen (Staf Distr.) naar 's-Gra-
venhage (Staf T.I.); J. Bcoij, adj., van
Beilen naar Assen (Parket8r.); J. Huis-
man, \Mmr. Ie kl., van Groningen
(Verk.gr.) naar Amsterdam (Verk.gr.,
ress. Amsterdam); K. tI. I(roeze, ïwmr.
le kl., van Groningen (Verk.gr.) naar
Apeldoorn (Verk.gr., ress. Arnhem);
L. F'rederiks, \Mmr. 1e kl., van 'Win-
schoten (Verk.gr.) naal Zwolle (Verk.
gr., ress. Arnhem); P. Retineker, wmr.
1e kl., van Leeuwarden (Verk.gr.) naar
Bilthoven (Verk.gr., ress. Amsterdam) ;
G. van den Berg, wmr.le kl., van Oude
Pekela naar Arum.
Per 2-5-'60: G. Haandrikrnan, o!vmr.,
van Norg nasr Gieten.

RIJI{§POLITIE TE WATER

Per 1-5-'60: J. van Straalen, owmr., van
Staf (bureau Comptabiliteit) naar Staf
District Amsterdam (Chef de Bureau);
J. E. I{untzel, owmr., ven Dordrecht
naar Europoort; J. D. Vink, owmr.,
van Ridderkerk naar Dordrecht.

Aanwiizing voor functie

R,ESSOILT,S-GR,AVENTI.AGE
'W. J. van Essen, tot chef de bureau te
Dordrecht.

RESSORT GRONINGEN

Per 1-5-'60: Adj. J. Booij, tot Comman-
dant v. d. Parketgroep Assen;
Adj. I{. I{oers, tot Districtsadiudant te
Winschoten.

Bevorderingen

STAF' ALG. INSPECTIE
tot opper\ilachtmeester :

Per 1-4-'60: J. van 't l{r.uys, A. J. For-
tuin te 's-Gravenhage.

RESSOR,T AMSTERDAM

tot adjudant:
Per 1-1-'60: A. v. 'Walsum en J. Zweed
te Amsterdam; D. Zwagetman, Hoog-
woud.

RE§§ORT'S.GR,AVENHAGE

tot adjudant:
Per 15-3-'60: A. v. Bloois, Rozenburg;
rv\f. J. van Essen, Dordrecht.
Per 1-4-'60: H. Timmerman, CaPeIle a.
d. IJsseI; M. L. C. de lIaan, Hendrik
Ido Ambacht.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: G. v.d. 'Wal, 's-Gravenhage;
C. A. Polderman, Europoort; J. Sehou-
ter, Alexanderpolder; A. M. \Mestdorp,
Tholen; C. J. r .ernout, I{loosterzande.

RESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH.

tot adiudant:
Per 1-1-'60: A. I{ok, 's-}Iertogenbosch.
Per 1-4-'60: A. A. van Ifden, Oisterwiik;
}I. J. Sterenborg, Asten.
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'60: J. Moeliker, Maastricht.
Per 1-4-'60: H. J. 'Westerhof , St. Odi-
liënberg; I{. Peters, A1phen (N.8.);
\f. H. A. ten Tije, Sprundel; H. Burge-
ring, Munstergeleen; J. A. van l{uijk,
Peij; 'W. I{ragting, Heeswiik.
Per 1-5-'60: A. Lucassen, Riel.

A,ESSOR,T ARNHEM
tot adjudant:
Per 1-1-'60: B. C. Blom, Zwol1e.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: G. J. Smink, Huissen; F. A.
Steendam, Spoolde; J. Stuit, Zwol1e.
Per 1-5-'60: A. Aanstoot, Ittersum.

RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. Miedema, APPelscha.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-5-'60: I{. Luinge, Bolsward.

R,IJKSPOLITIE TE WATER,

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. v. Straalen, Amsterdam;
J. D. Vink, Vlaardingen; A. Moust,
Sneek.

Overleden personeel

Adj. P. I(raayeveld, Vlaarding€h, R.P.
te '\il'ater, t 18-4-1960.

27
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In dienst getreden

RESSOR,T AR,NHEIII
Per 1-4-'60: Th. M. Boer, rvachtmeester,
Vaassen.

Te werk gesteld

IT,ESSOR,T AR,NHEM

Per 1-5-'60: G. Strating, monteur-G
(Groningen) bij Verk.gr. Apeldoorn;
M. Wegerif, monteur-G (Apeldoorn) bij
Verk.gr. Apeldoorn

Indeling

R,ESSOR,T AMSTER,DAIVI

Per 1-5-'60: D. André, T. Groeh, J. van
\Milgenburg, P. J. van Schaik, als tech-
nische kracht bij Verk.groep Utrecht.
M. Zut Buchen, als schri.jver op a.c. bij
Staf T.I. Amsterdam.

R,ESSOR,T,S.GR,AVENTIAGE

Per 1-4-'60: C. B. de Ridder, als schrij-
ver A op a.c. bij Verk.groep Dordrecht.
Per 1-5-'60: P. J. Boer, G. C. Egger-
mont, G. Hendriksen, H. C. van l{am-
per, A. Ir. f'. tr.". Valkenhoff, als tech-
niSche kracht bij Verk.groep's-Gra-
venhage.

R,ESSORT ARNHEII/I

Per 1-5-'60: J. G. v. Beek, D. Overeem,
\ f. P. de Rijk, als technische kracht bij
Verk.groep Apeldoorn.
T. Vermaas, G. J. Vosmeijer, J. J. 'Wil-
lemsen, P. de Zeeuw, als technische
kracht bij Verk.groep Nr3megen.

De dienst verlaten

RESSORT AMSTERDAII/I

Per 1-5-'60: P. C. Nieuwland, o'wmr.,
Vreeland; H. A. de Vries. wmr., Am-
sterdam; 'W. G. Zíjp, wmr. le k1.,
Zaandijk; L. v. Luijk, wmr., Diemen;
H. J. Essers, adm. ambt. C 2e kI., Am-
sterdam.

RESSOR,T,S.GR,AVENHAGE

Per 1-5-'60: N. M. 'W. v. Flartingsveldt,
o\Mmr., 's-Gravenhage; J. Janssen,
wmr., Rhoon.

RESSOR,T's-HERTOGENBOSCH

Per 1-4-'60: G. A. J. Langenhuysen,
typiste A,'s-I{ertogenbosch.
Per 1-5-'60: J. G. Maes, adj., Tilburg;
A. v. d. 'Wiel, wmr. Ie kl., Breda;
H. S. Verreijen, wmr. 1e kI., Tilburg.

R,ESSOR,T ARNIIEM

Per 1-5-'60: G. Nijman, owmr., Itter-
sum; B. I{amp, owmr., 'Wierden;
M. Poortinga, owmr.,Putten; G. H. van
Helden, dir. officier 1e k1., Arnhem;
J. H. Hannink, wmr., Albergen.
Per 10-5-'60: J. Visser, adj., ZwoILe.

RESSOR,T GRONINGEN

Per 1-5-'60: J. Ir. 'Wiersma, adj., Assen;
\M. de Jong, wmr. 1e k1., Appelscha.

RIJI(SPOLITIE TE II/ATEIi

Per 1-5-'60: G. P. van Es, owmr., Am-
sterdam; C. Elshout, wrnr., Harder-
wijk.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEIII

Per 1-2-'60: D. Overeem, adspirant,
Arnhem.

28

Öwmr. Owmr. A. S. G. C.
W.J.G. Blodergroen WeisenloornOefftgeest 's-Grovenhoge
ress. 's-Grovenhg.gS Stof Alg. lns"p.
25 ioor op 10-4-1960 25 ioo1. oft 6-4:1960

Aí??brsíubilecr Owrnr'. B. Kvrcl<,
's-Grovenhoge
Stof AIg. In:p.

25 ioor op 3-5-1960

Owrnr.
C. P. de Leeuw,

Kompen
Riil<spol. te Woter

25 ioo r op 25-4-1960

Wmr. le l<1.

W. J. J. Evertse,
Tilburg

ress. 's-Hert. bosch
25 ioor op 1-5-.l9ó0

Ad i.
M. M. v. d. WerÍf,

Middelburs
ress.'s-Grovenhoqe
25 ioor op 9-4-1960

Owmr.
A. J. Gruben
Don l<erbroek

ressort Groningen
25 ioor op 3-5-1960

Wmr. 'le kl.
G. l(rooivelcl,

Zwcrr'is Iu is
Riikspol. te Woter
25 ioo r op 9-5-1960

Wmr. le l<1.

S. Volbedo,
Arnhem

ressort Arnlrem
25 ioor op 6-5-19ó0

Adi. J. Koopmons,
's-Grovenhoge
Stof Alg. lnsp.

40 ioor op 15-4-1960

Adi. l. L. Boosoord Adi. C. de Ruirer,Terneuzen 'spijkenisse
ress. 's-Groven|g.g^" ress. 's-Grovenhoge
25 ioo r op 9-4-1960 25 ioo r op g-4-19i0
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Ve.lzijdige en ""rr.l[" taak voor Rilkspnliti"

van 's Larrds Vorstin aan Ze"Iundbii b"zo"k

GLANSVOL

BEZOEK

Een esco rte von de Rijkspolif ie heeft

enkele weken ge/eden Koníngín

Julion,o oÍgehoold oon de grens von

Zeel'and en Noord Brobont, woor
een glorieriik koninkliik bezoek be-

gon, dat kleur kreeg door vloggen-

de dorpen en iuichende bewoners,

doÍ boeiend wos door de vorderin-
gen bij de Deltowerken en dof yoor

Zeelond vreugdevol wos door het

f eit, dat Koningín J uliono hef

nieuwe Zeeuwse provincíehuis offí-
cieel in gebruik sfelde. Dat hef

Korps Rijkspolifie nauw bii dit be-

zoek betrokken wos, spreekf wel
vonzelf . Adiudont C. den Otter Íe

Middelburg schreeÍ oye r dit glons-

volle bezoek yan de yorsfin oon

Zeel,and biigoond ortikel. De fech-
nische Recherche fe 's-Groyenhoge

mookfe er de illustroties bij.

Ila afloop: ,,schouderklopje" van

Commissaris der Koningin
door odiudont C. DEN OTTER te Middelburg

Twintig jaar geledenr op 17 mei 1940 werd een groot deel van Middelburgs
binnenstad in een woestenfi van puin herschapen. De stad werd geteisterd
doàr eèn hevig bombardement, waarbij ook het Abdiicomplex, met een his-
torie, die teruggaat tot in het grijs verleden, werd verwoest. De Lange Jan
stortte met donderend geweld naar beneden, Middelburg brandde, Middel-
burg werd geschonden. Precies twintig iaar later, op 17 mei 1960 kwam
Koningin Juliana r.aar Zeeland om in een juichend en vlaggend Middelburg
het nieuwe provinciehuis te openen, dat deel uitmaakt van de in Ig40 ver-
woeste, doch herstelde Abdficomplexen, waarin ook de bureaus van het dis-
trict Middelburg en van de verkeersgroep zijn ondergebracht. Doch, niet
alleen voor de opening van het provinciehuis reisde Koningin Juliana naar
Zeeland,.

Ook de Deltawerken hadden haar
belangstelling. Kort tevoren, op 4

mei werd weer een mijlpaal bereikt
bij de uitvoering van de Deltawer-
ken: Noord-Beveland werd een stuk-
je vasteland en werd als eiland uit-
geluid door een oorverdovend con-
cert van scheepshoorns en fluiten en
door het gejuich van honderden toe-
schouwers, toen de twee sluitcaissons
in de Zandkreek de drjk tussen
Noord- en Zuid-Beveland sloten.

Veerse gat: dicht in IgOl
Vrijwel op hetzelfde ogenblik werd
in het Veerse Gat een groot caisson
tot zinken gebracht voor: de in aan-
bouw zijnde drjk tussen Vrouwenpol-
der op Walcheren en Kamperland op
Noord-Beveland. Aan de Noord-Be-
velandse kant is de drjk bijna 2 kilo-
meter lang, aan de Walcherense zijde
ongeveer 450 meter. Een breed
stroomgat ligt nog open. Daarin' zul-
len in 1961 zeven grote Coorlaatcais-
sons tot zinken worden gebracht. Die
geweldige betonnen caissons worden
nu gebouwd in een poldertje bij
Vrouwenpolder. Volgend j aar zal de
drjk van het poldertj e worden ge-
opend en worden de caissons uit de

polder en in het stroomgat gevaren.
Op het gewenste tijdstip worden de
caissons gesloten en nadert weer. een
belangrijk werk van het Drie-Eilan-
denplan zíjn voltooiirg. Dit alles
heeft de grote interesse van de vor.-
stin, clie immers meeleef t met alles
wat haar volk en haar land beroert,

De Koningin ín Kopelle. Op de
odjudonf M. 't Jong, rechfs de

achtergrond línks de groepscommond,ant von Kruíníngen,
groepscommandont van Kopelle, odiudont G. Overbeek.
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waarbij een gigantische fase van Ne-

derlands strijd tegen de zee: de uit-
voering van het DeltaPian wel een

zeer belangrrjk. Plaats inneemt'

Het sprak derhalve vanzelf- dat de

Koningin bij haar bezoek aan Zee-

land, waarbij zïi het nieuwe Provin-

ciegebouw of f icieel in gebruik zou

stellen, ook de werken in het Veerse

Gat en de Zandkreek in ogenschouw

zou nemen. Even vanzel{sPrekend

was het dat de Rijkspolitre blj dit be-

zoek een (eervolle) taak zou hebben'

Triomftocht
Een escorte van de Rijkspolitie haal-
de de vorstin oP ï7 mei door vlag-

gende d.orpen en langs juichende be-

woners naar Middelburg. Daat open-

de de Koningin het nieuwe provincie-

huis, daar maakte zij een triomftocht
cloor de stad in een Phaeton een

honderd jaar oude Zeeuwse kar uit

schap van de commissaris der konin-

gin, jht. mr. A. F. C. de Casembroot'

Boer Wisse uit Sint Laurens beleefde

de dag van zijn leven tocn hij als be-

stuurder naast de Koningin zat' De

phaeton werd voorafgegaan door de'

Muzikvereniging E.M.M. uit Seroos-

kerke en Con Affenzionc uit Kwa-

dendamme, drieënveertig ringrijders

op ongezadelde Paarden en een af-

deling boogschutters, allen gestoken

in Zeeuws kostuum. De Phaeton werd

gevolgd door een stoet van versierde

oude Zeeuwse boerekarren en sj ezen

de belongstelling toen Koningin Julionq no de lunch het verenigingsgebouw

verliet. De groeir.orrondont, odiudant M.'t Jong, en ziin monnen lieÍen

duidetiik nieÍs oon hef Íoevol over'

Groot wos ook
in Kruiningen

v.t.n.t.: wtrtr. le kl: A,: G; yaÍt Poel, owmr; N, V, Eekmo n, odi, F' Eleveld,

owm r. A. Piekort en wmr' le kl' J' Meiier'

met de inzittenden in de traditionele

klederdrachten.

,,A la Breughel"
In de Kloostergangen van de AbdI
zat H.M. met vijfhonderd gasten aan

aan een,,Breugheliaansc" maaltijd

waarbij onder meer aan, het sPit ge-

braden varkens werden geserveerd'

De beroemde brader Noël Desloo-

vere uit België had er ziin beste

krachten aan gegeven en in de bu-

reaus van de RijksPolitie hing die

dug de geur van gebradcn vlees'

Ringsteken
Na deze lunch heeft de Koningin oP

het Abdijplein het ringrijden op losse

paarden en in sj ezen clr het boog-

schieten gadegeslagen en meer dan

dat. Tot enthousiasme van de toe-

schouwers nam de Koningin deel aan

het ringsteken uit een sjees en later

spande zij de boog.

Klankspel
's Avonds woonde de vorstin de Pre-
mière bij van het unieke klank- en

lichtspel ,,Schrijn van zwaard en

kruis".
Op die drg verleende een groot de-

tachement van de Rijkspolitie assi-

stentie aan de GemeentePolitie te

Middelburg.
Spontane ontvangst

Tijdens een tocht door de versier«ie

dorpen op Walcheren en een groot

gedeelte van Zuid-Beve1and, stelde

de vorstin zrch de volgende dug oP

de hoogte van de werken aan de af-

sluitdijk en van de visserijproblemen'

Het was een goede dug voor de

Rijkspolitie. De onder leiding van de

districtscommandant, majoor A' J' v'
Thiel, getrof f en maattegelen waren

er op berekend een ongedwongen en

spontane ontvangst van de Koningin

te waarborgen. Door versierde dor-

ïï #.' *'.ïl "ïi' ;,ï :ï'.ïï:, Ï : ;
gereden waar de vorstin de vorderin-
gen van de enorme doorlaatcaissons

en de afsluitdijk kon zien.,,ïhoolse bot l"

2
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Rondvaart op R.P. 18
De overste P. C. Silver, districtscom-
mandant van de Rijkspolitie te Wa-
ter verwelkomde de Koningin daarna
aan boord van de R.P. 18. De vaart
door het Veerse Gat bood een ge-
zicht op de bouw van de afsluitdijk.
Vervolgens werd koers gezet naar de
gereed gekomen afsluitdiik met brug
en sluizen in de Zandkreek te Katse-
veer. Aan de Noord-Bevelandse zijde
stapte de Koningin met de commis-
saris der Koningin en de betrokken
burgemeesters in een open Land-
rover ,,De Wilhelminapolder", be-
stuurd door ir. N. Biezeveld, hoofd-
ingenieur A van de directie Delta-
werken.
De Landrover reed over de nieuwe
drjk naar Zuid-Bevelancl en zo was
de Koningin de eerste, die per voer-
tuig de dijk overging, de drjk, die nog
maar net wat geëgaliseercl was, zoals
het provinciehuis voor de opening
nog maar ,,net" klaar was.
In Wemeldinge bezocht de Koningin
het Visserijlaboratorium waar haar
de uitkomsten werden getoond van
kunstmatige oesterkwekerij. Dit is
een belangrijk e zaak, want de oester-
teelt, een belangrrjk. bron van in-
komen, dreigt danig in de knel te
komen door de uitvoering van de
Deltawerken.

,rZeeawse" lunch
Te Kruiningen werd een lunch aan-
geboden waarbij uitsluitend Zeeuwse
produkten werden geserveerd, o.a.

vogeleieren, zeekraal, Thoolse bot en
fruit.
Na een tocht over bochtige, hoge
dijken door Zuid-tseveland werd de
gehele stoet te Hoedekenskerke in-
gescheept op de grote veerboot ,,Prins
Hendrik" en naar Terneuzen geva-
ren. De veerboot werd geëscorteerd
door de R.P. 10 en de R.P. 18. In
Terneuzen bleef de Koningin onge-
veer een uur aan de wal om onder
meer een openluchtspel te bewonde-
ren, waarna op dezelfde wijze de te-
rugtocht naar Zuid-Beveland werd
gemaakt. Het was al donker toen
Koningin Juliana, oog steeds bege-
leid door de Rijkspolitie, arriveerde
op het vliegveld Woensdrecht om het
laatste gedeelte van de terugreis naar
Soestdijk af te leggen per Dakota.

Schouderktropje
Na afloop ontving de Commissaris
der Koningin, jhr. mr. A. F. C. de
Casembroot, alle Rijkspolitiemannen,
die de Koningin hadden begeleid, in
zijn ambtswoning. De commissaris,
die de Rijkspolitie een warm hart
toedraagt, is goed gastheer. Hij
dankte voor de verleende medewer-
king, waardoor het bezoek vlot is
verlopen en niet heeft nagelaten een
diepe indruk op de vorstin te maken,
aldus jhr. mr. De Casembroot. De
wetenschup dat de Koningin ver-
schillende onderdelen van het korps
Rijkspolitie anderm aal in actie heeft
gezien en daarover tevreden was,
heef t uiteraard de Zeeuwse leden
van het Korps met trots vervuld.

K@M
Rru

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie
*

Redoctie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Luitenont A. C. Vogel
. te 's-Grovenhoge

Luitenont W. F. K. J. F. Frockers
te Arnhem

Adiudont J. Ronsetoor
te 's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. yon Aerssen te Niimegen

Wochtmeester 1e klos
E. de Heus te Ulestroten-I.
Res.-odiuoont F. de Joger

te Roermond

*
Redqctiesecreloriqol :

Loon von Eik en Duinen 178

's-Grovenhoge - Tel. 070 - 3ó0145

Eindredoctie:
Bos den Oudsten, iournolist
Lekkum I35d bii Leeuworden

Telefoon 0 5100-233ó1

*
lllustrotor: Wmr. le kl.

Uitgove

Kiewiet

SchaaÍsmo en Brouwer
Postbus 10 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro B33llI
Abonnementspriis f 3.50 per ioor*

Adverlenlies:

Postbus 10 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll*

Ie JAARGANG
No. 1l - Juli 1960

VERSCHIJNT 
.I x PER MAAND
*

I N H O U D o.o.:
Koningin Juliono bezoekt Zeelond

Rii kspol itievrouw constoteert
m isd riif

Vierdoogse
Ruiters en poorden

Edelstenen, ogoot en bergkristol
per mud' Afscheid Kolonel Von Helden

Moeder en Kind
Wereldgebeuren

Personq lio

Foto omslog:

Koníngin Juliono - oon boord y,on

de R.P. 18 - betuigf oversfe P. C. Si/-
vert disfrictscommqndont Rijkspoli-
Íie le W,oter, hoqr donk voor de
voort o.m. doo r het Veerse Gof.
(Foto: Techn. Rech.'s-Grovenhoge)

,,Fhoolse bot ll". V.t.n.r;: Rijksrechercheur E, Knouer, 
"ff C, den Otter,

officier der Riikspolitie. 2e kl. W. D. Lonting.
(Foto's: Techn. Recherche's-Grovenhoge)
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,,KALLEMOOI": {eest voor eilanders

Op Schienmonnikoog wend de haan
uan de bakker Sestolen

RIJKSPOIIÍIE SÍAK GEEN Y'NGER UIT O ' '

Op het eiland Schiermonnikoog ir op de dug voor Pinksteren, '§ avoltds laat

een haan gestolen, de haan van Tjebbe Smids, een van de bakkers in het

enige dorp van het eiland. Maar, niemand heeft zich er om bekreund; de twee

leden van het Korps Rijkspolitie op Schie{monnikoog hebben er zelfs om ge-

lachen en ofschoon zij wisten dat er zo'n gevederde kraaier gestolen zoru

worden heb$en zij geen hand uitgestoken om het te voorkomen en zij hebben

toen het gebeurd was, geen stap verzet om de daders, mitsgaders de haan op

te sporen. Welnee: de wachtmeesters eerste klasse J. Westra ep A. Groen

hebben er om gelachen, en dat nog niet eens zo stiekumweg, tnaat openlijk!

Maar, niernand vond dat Sek, want eerlijk gezegd heeft iedereen er om ge-

lachen. En aangezien men op SchierÍnonnikoog tegen bakker Smids niet meer

heeft dan iedereen tegen iedereen in een kleine gemeenschap, schijnt dit alles

nogal merkwaardig, even rnerkwaardig als het feit, dat bakker Smids drie

dagen later zo maar vanzelf weer een haan had en ,reen slukje" heeft ge-

schonken orndat hli zijn eigen haan terugkreeg van het enige gilde van dieven,

dat het eiland ooit had en tot ieders vreugde nog bezit,

Het lijkt allemaal nogal ingewikkeld,
maar het is eenvoudig: oP Schier-

monnikoog wordt namelijk ieder
jaar een haan gestolen en na drie da-

gen weer teruggebracht. Drie dagen

en drie nachten vertoeft die haan in
een mand, bovenin een bar hoge

mast, die spe ciaal voor de Ïaan vak-
kundig is gesj ord en omhoogge-

bracht. In die mand kraait hrj 't mor-
gens het dorp wakker en in die mand

vraagt de haan zich misschien af
, waartoe dit alles dient. Datzelfde is

waarschijnlijk hetgeen waarover de

toevallige vroege vakantieganger op

het eiland zich het rnoede hoofd prj-
nigt. En, als iemand hem zegt, dat dit
nu het wezenlijke en onmisbare is,

dat Kallemooi tot een feest maakt,

dan zegt hij misschien Cat er ,,niks
arr" is, terwijl hij onverschitlig de

schouders ophaalt.

Voor eilanders

Dat is wel begrijpelijk, want Kalle-
mooi is geen feest voor vakantiegan-
gers, maar voor de eilanders onder

elkaar, een feest dat met veel vreug-
de wordt gevierd, ook kent niemand

de juiste betekenis er Yan) zelfs de

edelachtbare heren van de Kalle-

Drie dogen vertoeft de hoon hoog in de

KoílemooimosÍ.

mooicommissie onder bezielende

aanvoering van J.pp. Teensma niet.

Ieder jaar komt de commissie aan de

vooravond van Pinksteren bijeen in
hotel Van der Werf f . Da at zttten ze

dan rond een tafel met kleine glaas-
jes er op, waarvan de inhoud het ef-
ficiënt nadenken over de vraag, waar
ditmaal een haan vandaan gehaald

moet worden, dient te bevorderen.

De gesprekken rond die vergader-

tafel zijn verre van saai. en dat is

alleen al begrijpelijk als men weet,

dat een f iguur als J.PP. Teensma

voorzitter is en dat Teun de Jong, de

zoon van d. j achtopziener ook al ia-
ren lid is. Zo zaten ze ook ditmaal in
vergadering bijeen, een vergadering

zonder j aarverslagen of notulen,

zonder bestuursverkiezingen en met

een soort eindeloze rondvraag als

enige agendapunt. Ze zaten compleet

met de tekenen van hun waardig-
heid; de Kallemooilinten in de linker-
rever, de hoge hoed op het hoofd. Er
moest een haan worden geroofd, als

vanouds, dat stond vast en daarover

was iedereen het éens, maat welke

4

Buit Y,an eilonder rooftocht
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haan, dat bleek nog een strijdpunt.

,,Nou ja," zeiden zel ),we hebben wel
een haan op het oog: maar je weet
nooit of we die te pakken krijgen,
want juist nu passen de eilanders
extra goed op hun kraaiers. Ze slui-
ten de kippenhokken af met levens-
grote hangsloten of ze halen de haan
in huis."

Sport

Jawel, het gaat om'.de sport, om een

eilander haanbe zitter te slim af te

zijn. ,,Het ziÍ zo," zegt J.pp. Teen-
sma: ,,Als iemand zegt, dat we zijn
haan wel kunnen halen, dan doen we

dat niet, want dan is er niks an. We
zoeken het altijd zo uit, dat we een

haan krijgen van iemand, die hem

niet wil missen of die nergens aan
denkt. Maar ju, je moet wel uit-
kijken, want sommigen bewaken het
kippenhok in hoogst eigen persoon
en zijn niet te bang om er op te slaan.

Maar we krijgen altijd een haan, dat
is altijd nog zo geweest. Een keer
hebben we zelfs een hok, dat we niet
open konden krijgen zonder het te
vernielen - want kapot maken is er

natuurlijk niet bij - enfin, dat afge-
sloten hok hebben we helemaal uit
de grond gegraven, om de haan te
pakken te krijgen. Och man, dat was

me een feest."

Er ziin eilonders, díe

Vreemde figuren

Nou ju, het is altijd een feest, met
vreugde en met spanning. Er slopen

ook dit jaar weer vreemde figuren
over vreemde Schiermonnikoogse er-
ven. Vreemde handen morrelden aal,^

sloten. Het was iets als een aanval
van Indianen op een blanke neder-
zetting. Soms klonk een gesmoorde

verwensing door het duister, een tak
kraakte, een hek piepte, maar de

haan kwam er: uit het hok van bak-

hun hqon hoogsf persoon liik en ,,gewopend"
bewoken .

ker Tj ebbe Smids. ,,'t Is een mooi
beest, een beste," zei J.pp. Teensma,

toen hij het dier monsterde, voor het
in een grote wasmand werd gestopt,

bI voldoende voedsel en water om

een haan drie dagen door te helpen.
Als ied er jaar moest ook nu de kalle-
mooimast voor twaalf uur omhoog
staan, voordat Pinksteren zou begin-
nen. Die mast, zo om en nabij twintig
meter hoog, wordt gesj ord op vak-
kundige manier. Dat is de Schier-
monnikogers wel toevertrouwd ; ziin

Met de hanenrooÍ zetf bemoeif de Rijkspolitie zich niet, moar w,achlmeesÍer Wesfro

von de hoge most, omdoÍ men nooít kqn

(rechfs) wos wel bii het nochteliik overeind brengen

wefen.
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Het personeel . van een Groep
van de Rijkspolitie in het '\trest-

land zocht .reeds geruime tij d
naar een persoon, wiens signa-
lement luidde: ,,Lang plm. 1.70
m. middelbare leeftijd, droeg
geen bril, baard of knevel, ge-
kleed in lange zwarte lederen
jas, droeg zwarte lederen pet
met klep en opgeslagen oorklep-
pen. Hij was in het bezit van
een twee-wielig motorrijwiel
met rood gekleurde benzine-
tank; vermoedetijk merk
,,Jarrza" . Deze perso,on koesterde
ten opzichte van eenzame vrou-
welijke ïv\reggebruikers minder
eerbare bedoelingen. Zo hij
iemand van het zwakke ge-
slacht zag naderen, trachtte hij
haar op de meest geraffineerde
wijze tot stilstand te brengen,
waarbij hij niet schroomd.e als
pseudo-politiemdn op te treden.
Meerdere dames gaven dan aan
zijn aanro'ep: ,,HàIt, politie",
gevolg. 'Wanneer de kans dan
schoon \{ras, dwong hij zin
slachtoffer met geweld tot het
plegen of dulden van ontucht,
in het kader van artikel 246 van
het 'Wetboek van Strafrecht.
Deze man met de pet \Mas een
gevaar op de weg. Het \Mas zaak
hem zo gauw mogelijk in han-
den te knjg€tr, maar dat wilde
niet erg vlotten en daarom be-
sloot de betrokken groepscom-
mandant om de weggedeelten
vvaarop de feiten als regel in de
morgenuren plaats vonden, exL
tra te bewaken.
Dit had tot resultaat, dat de
terugkerende patrouille twee
dagen achtereen meld.de, dat zij
een bekend.e motorrijder uit eeà
naburige gemeente hadden
staande gehouden, die met de
motorfiets, geheel beantwoord-
de aan het uitgezond.en signale-
ment. Hoewel het merk van het
motorrijwiel niet klopte, meen-
den de betrokken wachtmees-
ters, die telkens de patrouille

hadden gevormd,, de gezochte
persoon te hebben ontd.ekt. Het
kwam hun voor, dat uit hun
controle het feitenmateriaal was
voortgekomen, rvaarop de ver-
dachte zou kunnen worden ge-
grepen. De groepscommandant
\Màs het volkomen met hen eens
en op een avond werd. de mo-
torrijder aangehouden. Op het-
zelfde moment, dat de Rijkspo-
Iitie bij ztln woning kwam, àr-
riveerde per motorrijwiel d.e ge-
zochte man. Hij werd overge-
bracht naar het dichtstbijzijnde
postbureau, waar inmiddels vier
sLachtoffers wachtten. De con-
frontatie was zeet positief en
bracht ten opzichte van de ver-
dachte niet de minste twijfel.
Aanvankelijk ontkende hij ztjn
schuld aan een en ander, doch
toen hem gevraagd werd of de
lederen pet die hij droeg een
veelvuldig voorkomend model
was, antwoordd.e hij zeet laco-
niek: ,,Niemand heeft za'fi pet
als deze; ik heb d.eze zelf ge-
maakt en een tweede pet van
dit maaksel is er nog niet". Di-
rect hierop slikte hij even en
kleurde enigszins, als wilde hij
zeggen: ,,W'at' ben ik stom, dat
ik dit antwoord geef. ,,Van zin
standpunt bekeken, \Mas dit
antwoord niet erg wijs gekozen.
Niettegenstaand"e fit, \Mas het
feiten-materiaal van dien aard,
dat ten opzichte van zijn schuld,
de ontkenning geen nadelige in-
vloed kon hebben. De verdachte
begreep dat blijkbaar, waarom
hij het dan ook beter vond,
ronduit toe te geven. Hij lce-
kende ïertien gevattren van ààÍr-
randingen.

Mochten er binnen het District
nog meerdere onopgeloste ge-
vallen van bovenstaand karak-
ter zin, verstaat u dan met
genoemd.e groepscornmandant,
misschien \Mas het ook in die
gevallen: ,,de man met de pet".

Bromfiefsen
voor de

Rrikspolitie
De Minister van justitie is accoord
gegaan met een plan tot aanschaffing
van ruim achthonderd bromfietsen
voor het Korps Rijkspolitie. Nog dit
jaar zullen tweehonderdvijfentwin-
tig voor de landdienst plus twee voor
de parketgroepen te Amsterdam en
Den Haag in bedrijf komen, de rest
in de komende twee jaar. De Inspec-
teur Motormaterieel en het Hoof d
van de Politietechnische dienst heb-
ben inmiddels de vele verschillende
merken bestudeerd, .waarna er vier
bromf ietsen van verschillende mer-
ken zijn besteld. Daarmee wordt in-
tensief geëxperimenteerd en zodra
het meest geschikte type is gekozen,
wor,Ct de eerste serie brt-,mfietsen be-
steld. Voor de verdeling van dit ma-
terieel is een systeem gekozen, dat er
op neerkomt, dat die posten en ray-
ons, waat de inzet van een motor-
voertuig economisch niet verant-
woord geacht wordt, doch waar
nochtans grote af stanclen afgelegd
moeten worden, de beschikking over
een bromfiets zullen krijgen. Het to-
tale aantal van ruim achthonderd
bromfietsen'zal in drie jaar tijd wor-
den ingezet, zodra het programma
in 1962 is voltooid.

Ruínr IOO
besf elwqgens

yoor landgroepen

il[ [4R]{ [{[ï [[ p[ï

Nog dit jaar en in de komende twee
jaar komen in totaal honderdvijftien
FK 1000 bestelwagens in bedrijf bij
de landgroepen als politievoertuig
en ten behoeve van de mobiele een-
heden. De wagens krijgen een speci-
ale uitrusting, waartoe onder meer
behoort een mobilof ooninstallatie,
een tweetonige hoorn, zwaailicht en
een luidsprekerinstallatie. Nog dit
jaar worden er drieënveertig wagens
ingezet , waarvan er inmiddels reeds
veertien gereedgekomen zijn. Het
programma voor de inzet van mo-
toren met zijspan voor personeels-
kernen van drie personen en meer, is
evenals dat voor de FK 1000, in 1962

afgewerkt.
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RiÍkspólifie'-ytouw consfoleerde misdriii
e n orgqniseerde clr,re§fic/,tíe

in l{eer gegrepen
door wmr. le kl. E. D E H E U S te Ulestroten

,rGeetl'hee?"

Op Pinkstermaandag fietste
mevrouw F. Rouvroije-Gertsen,
echtgenote van de GroePsrcom-

mandant van de RijksPolitie in
Meerssen, van haar woning naar
Berg en Terb1ijt. Door omstan-
digheden te zeer in gedachten
verdiept om te kunnen genieten
van het natuurschoon dat het
Limburgse landschap bied.t, fiet-
ste zij over een betrekkelijk
eenzame weg in de gemeente
Heer.
Op een van gemeentewege ge-
plaatste bank zag zri een nog
betrekkelijk ionge man, die
schijnbaar geheel in de lcan van
dat natuurschoon gevangen \Mas.

Dit laatste bleek echter maar
schijn, want to'en mevrouw Rou-
vroije hem voorbij fietste, ver-
and"erde hij opzettetijk iets aan
zíjnkle din g, waardo or niette gen-

staand.e dat hij ald.aar geheel in
afzondering verbleef, het straf-
bare feit van artikel 239, onder
ten 1e, van het 'Wetboek van
Strafrecht ontstond.

i

ii K'EN i

::
' [4eerssen wooní 

i
, Ook in Meerssen woonf een Yon die

i koene Rijkspolitievrouwen, die we- :

i len wqt kordooÍheid is, die de Riiks- 
i

i pot;riemonne n zo nodig dqodwerke- :

i tiik sfeunen wactr mogetiikt w'Qc,rmee :

i. zij hun echfgenofen veel tiíd be- 
:

i sporen en de gemeens chap een 
i

i diensf bewiizen. Mevrouw F. Rou- :

i vroiie-Gerfsen fe Meerssen Ie- 
i

i verde er nu het bewiis von, dqf vele 
i

i R;1t t politievrouwen vol foewiiding .

i ziin ten opzichte vqn hef beroe p van I

i hun mon. De wachtmeesfer Ie kl. :

i f . de Heus fe Ulesf rofen gee ft in bii- :

1 goo, d verhaol don ook ferechf een 
:

, beeld von wot meYrouw Rouvroiie :

: op een ovond beleefde en deed. :

i:
l

! ......... ........,.....1

B

Mevrouw F. ROUVROIJE-GERTSEN

Omdat mevrouw Rouvroije door
het beroep van haar man tien-
tallen malen over dergelijke
feiten gehoord had, ioeg het ge-

drag van die man haar geen

angst aan, maar we1 \ /as zii
danig geschrokken, nLl zg zo on-
verwachts met een so'ortgelijk
misdrijf werd geconfronteerd.
Toen zïj bij de eerstvolgende
huizen aan die weg afstapte om
wat op verhaal te komen en om
te overleggen wat haar verder
te doen stond, was die schrik
bfijkbaar nog aan haar te zien,
want een vrouïw en twee man-
nen, die buiten stonden, vroe-
gen haar direct of er iets ge-

beurd was. Nadat mevrou'w
Rouvroije haar belevenis had
verteld, volgde prompt het ad-
vies om direct naar de politie
te gaan. Als politievrou\M ervan
op de hoogte hoe tij drovend het
kan zijn om op aangifte de
identiteit van dergeliike lieden
te achterhalen en hoe moeilijk
het dan sorns nog kan zlin, om
het bewijs van het gepleegde
misdrijf te leveren, \Mees zii dat
advies even prompt van de
hand met de woorden: ,,Mijn
man is zelf bij de politie, maar
daar schiet ik nu niets mee oP.
Ik mo,et een gétuige hebben,

want als die vent zegt dat hij
het niet gedaan heeft, of een
ander smoesje verzint, dan kan
hij op de verklaring van mri
a1leen moeilijk gestraft wor-
den".Mevrouw Rouvroije vroeg
aan die vrou\Iu', of zti ook eens
langs die man wilde . fietsen.
Aanvankelijk weigerde de
vrouw, maar daarbij geholpen
door beide mannen, die zeet
waarschijnlijk door de kordaat-
heid van mevrou\M Rouvroije
aangespoord werden tot daden,
wist mevrou\M Rouvroije het zo-
ver te knjger, dat zii bereid
'was op de fiets te stappen. Zi:
stelde echter de voorwaarde
d.at de twee mannen zích zo'

dicht mo:gelijk in de nabijheid
van die man zouden verbergeh,
zod,at zïj zo vlug mogelijk bij
haar konden zlin 'wanneer zlJ

gedwongen mocht, worden om
af te stappen.
Na een korte krijgsraad. namen
beide mannen onopgemerkt een
strategisch punt in achter een
heg in de nabiiheid van de man,
die nog steeds vanaf ztjn houten
zitplaats het natuurschoon
scheen te bewonderen. De
vrouw stapte hierna met bon-
zend hart op haar rijwiel, om
via een korte omïrYeg ook langs
het individ"u te fietsen.

Zictt niets bewust van de sPie-
d.ende ogen, lo'racht hij ander-
maal de voor eerdergenoemd
misdrijf vereiste kledingveran-
d.ering tot stand. Nu vonden de

bespieders het mooi genoeg en
binnen de 

.kortst mogeliike tijd
werd de onverlaat als krijgsge-
vangene in oPtocht in de rich-
ting van het groepsbureau in
Heer gevoerd, uiteraard ond"er

aanvoering van mevrouw Rou-
vroije, die steeds de opmerking
maakte als: ,,Denk er om geef

hem geen kans". En hii kreeg
geen kans, want de stoet werd
tegemoet gereden door de mo-
tor-zrispancombinatie van d.e

groep.
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vierdcrogse-fes tiin werpt voor

door distrcts-odiudont J. G. JANSEN te Nilmegen

Níef olleen
mo,o,r lopen

Eind iuli worden yoor de vierenyeer-

tigsfe mool de internationole vier-
doogse oÍsfondsmorsen gehouden,

georgoniseerd door de Koninkliike
Neder/,ondse Bond voor Lichome-

liike opvoeding. Dof de vierdoogse

niet uifs/uiÍend een kwesfie is von

olleen mqar ,,lopen" en doÍ het

Korps Riikspo/if ie een betangríik
oondeel heeff in hef s/ogen v,qn

deze tochten, moge btiiken uit bíi-
goond ortikel, dof de disÍricfs-odiu-
donf J. G. Jonsen fe Niimegen

schreeÍ oyer de octiviteiten v,qn de

Riikspolif ie bii dit wc,ndelf esf iin.

Rrir(spolitie ziin s chc,duwen
ver vooruii

Plan de co mpc,gne vo or verkeersreg eling
vergi uitgebreíd oved"g

De vierdoogse is ook een kiikspel gewo rden en dof brengf zö ,,enkele,,
met zich, voor de gemeenÍepolifie fe Nijmegen, moor ook yoor het

10

Wie'meent, dat de vierdaagse alleen
vermoeiend is voor de vele honder-
den deelnemers, zit er naast: ook
voor het Korps Rijkspolitie levert dit
wandelfestijn de nodige inspanning
op en bij het Korps werpt de Vier-
daagse zíjn schaduwen ver vooruit,
ook dit j aar. Reeds lang voordat de
praktische medewerking begint bij
een dropping van Belgische parachu-
tisten en begeleidingen daarheen en
aan de vlaggenparade, waarmee de
Vierdaagse ten aanschouwe van naar
schatting 40.000 kijkers wordt inge-
leid, zíjn er grondige voorbereidin-
gen gaande, zelf s op internationaal
niveau. Niet slechts de verkeers-
maatregelen, maar ook de begeleidin-
gen van hoge autoriteiten, zijn de be-
langrijkste punten van besprekirrg.
Bij de organisatie van het verkeer,
waarbij wordt uitgegaan van de ge-
dachte, dat de weg voor de wande-
laars is, mogen de belangen van an-

yerkeers problemen
Korps Rijkspoíífie.

Al lopen er Schoffen mee; het mag níet
schoÍs en scheef fijdens de vierdoogse.

dere weggebruikers toch niet uit het
oog worden verloren.

Beschermden beschermefl . . . .

Er dient bijvoorbeeld rekening te
worden gehouden met de vele ver-
zorgers en supporters : zij moeten hun
kansen hebben. De verzol'ging van de
wandelaars is van het grootste be-
lang voor hun prestaties. Doch als
men weet, dat zij die deze taak heb-
ben te verrichten de neiging hebben
om met grotere en kleinere voertui-
gen om hun ,,beschermelingen" heen
te zwermen en te volgen, is het be-
grijpelijk dat de wandelaars op hun
beurt daartegen ook weer ,,be-
schermd" moeten worden. Het mag
immers niet voorkomen, dat de 1o-
pers, door de aanwezigheid van al-
lerlei voertuigen als het ware van de
weg gedrukt worden.

Operatie centraal

Een en ander vereist een goed over-
leg tussen de verschillende instanties,
temeer omdat de ,,slang" van lopers,
die zich langs het parcours beweegt,
naar schatting ongev eer 25 kilometer
lang is.
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Bij meerdere besprekingen tussen de

leiding van de marsen en de rijks-
politie wordt hieraan grote aandacht
besteed, waarbij de stafkaart nauw-
keurig wordt geraadpleegd. In ver-
band daarmede is reeds enige jaren
de verzorging van de duizenden mili-
taire deelnemers ,,in één hand". De
grote en kleine militaire rustplaatsen
zijn nauwkeurig gepland, opdat er zo

min mogelijk voertuigen op het par-
cours zijn. Aan dit systeem van ver-
zorging is van militair e zíjde de naam

,,operatie centraal" gegeven.

Andere belangen

In het belang van de wandelaars is

het soms noodzakelijk, dat het ver-
keer vele kilometers wordt omgelegd.

De economische en andere belangen
komen daarbij om de hoek kijken.
Omleidingen vragen meer benzine en

geven tijdverlies voor hen, die part
noch deel aan de Vierdaagse hebben.

Het kan voorkomen, dat zakenlieden

loop van elke dag, zowel de wande-
laars als de ontelbare voertuigen
rnoet opvangen en verwerken. Het
overleg strekt zich uiteraard ook uit
tot de wegbeheerders; rijkswater-
staat, wegschappen en gemeentebe-

sturen.

Kijkspel

De vierdaagse is weliswaar voor de

tippelaars, doch het geheel is, vooral
na de oorlog ook een massaal ,,ktjk-
spel" geworden. De enolme belang-
stelling draagt bij tot de echte en

onvervalste Vierdaagse-sf eer. Dui-
zenden kijkers scharen ztch elke dug

langs de route en verlustigen zich in
gewoon ,,kijken", maat ook in het
aanmoedigen van de soms kleurrijke
groepen. Vooral op de laatste dag,

de gladiolendag, komt het voor, dat
van Nijmegen tot Mook, zich rond
een kwart milj oen toeschouwers

langs de,,route-triomfale" hebben
opgesteld. De goede stemming uit

tengevolge van een minder goede

verkeersleiding verstek zouden moe-

ten laten gaan bij belangrijke bespre-
kingen. Ook kan het gebeuren dat
treinen en bussen worden gemist, of
dat bussen niet de normale routes
kunnen rijden, waardoor adspirant-
passagiers bij onbereikbare haltes
moeten blijven staan.
Bij het overwegen van cie verkeers-
maatregelen moet er anderzijds ern-
stig rekening mee worderr gehouden,

dat het geheel niet ,,dood" wordt ge-

organiseerd. Daarom zijn de maat-
regelen de laatste j aren in hoge mate
gecoördineerd.
Iedere groepscommandant, door
wiens ambtsgebied een gedeelte van
een route gaat, is onder leiding van
de districtscommandant te Nijmegen,
bij een en ander betrokken en er is
een nauwe samenwerking met de ge-

meentepolitie te Nijmegen, die na af-

zich bI de wandelaars in zang en

muziek, vaak afgewisseld door hu-
mor van de zuiverste soort. De kij-
kers steken de wandelaars voor de

laatste kilometers een hart onder de

riem en munten uit in gulheid bij het
uitdelen van bloemen.

HoogspaRning

De Rijkspolitiekapel verleent sinds

enkele j aren daarbij haar medewer-
king en vele leden van het korps wer-
ken ook op deze dug cnder hoog-
spanning. Want niet alleen moeten

de wandelaars ongestoord hun laat-
ste kilometers kunnen afleggen,
doch ook de aan- en afvoer van de

vele duizenden kijklustigen moet in
goede banen worden geleid.
Hoewel in hoofdzaak manschappen

van de landgroepen, aangevuld met
personeel ,,van buiten" hun verdien-

stelijk werk verrichten, moeten we

toch niet vergeten, dat de verkeers-
groepen ook vele ambtenaren leve-

ren om op de drukste knooppunten

als regelaars op te treden. Op de

laatste dug moet ook een beroep kun-
nen worden gedaan op de verkeers-

groep om hoge autoriteiten te bege-

leiden en er voor te zorsen, dat zij

zich langs de route kunnen verpl aat-

sen. De vele tientallen le«ien van het

Korps Rijkspolitie verrichten de ver-
moeiende diensten met plezier, maar

toch gaat er een zucht van verlich-
ting op, als op de laatste drg de be-

richten doorkomen, dat de verkeers-

maatregelen etapp esgewlj s kunnen

worden opgeheven

Yerzorging: belo ngriike zoqk

overleg op internoÍionoo i nívequ

11
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(en pdorden) bii viering
60 iaar Bereden Polifie Amsferddm

Opper P. K. de Kunder:

beste ruiter van concours

Leden van de bereden groepen Yan
het Korps Rijkspotritie hebben goede
resultaten behaald bij de nationale
politie-ruiterwedstrijden, die ter ge-
tregenheid van het 60-jarig bestaan
van de Arnsterdamse Bereden politie
zitrn gehouden in het Politie-Sport-
park aan de Spaarndamrnerdijk in
Amsterdarn. Zo verwierf de opper-
wachtmeester M. K. de Kunder een

beker voor de beste ruiter.

Aan de wedstrijden werci deelgeno-
men door alle bereden af delingen van
Gemeente- en Rijkspolitie. Er werd
een samengestelde wedstrij d verre-
den; dressuur - politie - dienstpaard
proeven individueel springen
patrouille springen. Voorts een open
klasse dressuurproef en een indivi-
dueel springconcours. Door de rui-
ters van de Rijkspolitie werd alleen
deelgenomen aan de samengestelde

wedstrijd.
De ruiters en paarden van de Rijks-
politie zljn op zes verschillende
plaatsen in Nederland gestationeerd
en het was derhalve niet zo eenYou-
dig de vijf voor deze bijzondere wed-
strijd meest geschikte paarden uit te
zoeken en te oefenen. Daarom werd
een achttal paarden geclurende de

laatste L4 dagen vóór de wedstrijd
samengebracht te Bilthoven voor een

eenvoudige training.
De regeling door de Bereden Afde-
Iing der Amsterdamse Politie voor
het concours, getroffen onder leiding
van de hoof dinspecteur J. Valken,
Commandant van de Amsterdamse
Bereden af deling, was voorbeeldig.
De deelnemers kregen een uitstekend
lunchpakket en het gunstige weer
droeg eveneens btj tot nreer kleur en

een voortreffelijke stemming op het
terrein. Een prachtig gereden carous-
sel van de Amsterd.amse Bereden Po-
litie onder leiding van cle brigadier

12

Goede resultofen vc,n R.P. ruiÍers deze ruiterdag en daarmee op de

vierins van ,haar 60-jarig bestaan.

Door de Rijkspolitie werden de vol-
gende resultaten behaald:

a. le prijs dressuur: Owmr. M. K. de

Kunder uit Boxtel op King II;
3e prijs dressuur: Wmr. N. Scheer

uit Bilthoven op Bennie;

5e prijs dressuur: Adjudant J. v.
d. Berge uit Boxtel op Arés.

b. 2e prljs samengesteltlc wedstrijd.

De opperwachtmeester M. K. de Kun-
der ontving zoals gezegd een

beker, als prls voor de beste ruiter
onder de .vijfentwintig deelnemers.

J. J. Das oogstte bij het talrijke pu-
bliek grote bijval. Aan het eind van
deze sportieve hippische dug zaten
de deelnemers en vele genodigden
met hun dames aan een kostelijke
maaltijd in een van de prachtig ver-
sierde bovenzalen van het Hoofd-
bureau van Politie. De Arnsterdamse
Bereden Af deling kan ongetwijfeld
met grote voldoening terug zien op

IO.OOO km.

Een kistje sigaren uit ,,eigen zak"
heb ik aangeboden in ruil voor de
eerste T.P.\M., die ons in augustus
1959 te Utrecht als proefmodel werd
getoond. Die ruil ging echter rrotn
technische redenen" niet door en zo

duurde het tot eind november 1959

voordat wij diezelfde T.P.'W'. een

week of wat op proef kregen.
De wagen werd onmiddellijk in ge-
bruik genomen en de daarbij opge-
dane ervaringen houden een belofte
voor de toekomst in.
Dit rijdende Postbureautje van de
Verkeersgroepen biedt zoveel prak-
tische voordelen voor de uitoefening
van de dienst, dat zowel het perso-
neel van de landgroepen als wel van
de Verkeersgroepen zich slechts ge.-

lukkig kan prijzen dat er uiteindelijk
rollend materieel ter beschikking is,
waarmee ,rmen wat kan doen".

Zoals op die bitter koude december-
morgen, toen de rijkspolitie kennis
kreeg van een verkeersongeval op de
IJsseldijk onder de gerneente Heer-
de. De if zige wind sneed cnbarm-
hartig door- de kleding van de assi-
stentie verlenende politie-ambtena-

T"F"W,
door odiudont D. F. A. VAN DEN BERG te Apeldoorn

ren. De ijskoude regen striemde de
gezichten en de handen van hen, die
ambtshalve ter plaatse aanwezig
waren. Totdat de T.P.W. op afroep
in korte tijd verscheen. Toen was het
leed Erotendeels geleden, omdat de
Verkeerspatrouille de,,bureau-ruim-
te" van de Technische patrouille-
wagen gaarne afstond aan de politie
ter plaatse om de noodzakelijke ver-
horen te doen. Dan is het de moeite
waard om in de verwarmde wagen,
heerlijk droog op een stoel en aan
een tafel te zitten voor het maken
van de noodzakelijke notities. Dan
is het gefluit van de snijdende wind
en van de spetterende regendroppels
buiten tegen de auto, plotseling ge-
zellig. Het was dan ook geen wonder
dat de Postcommandant, na afloop
van het onderzoek, zijn welgemeen-
de dank uitsprak over de verleende
service.
Eeq andere patrouille ontdekte op
zekère dug cíat op de drukke lr.i-
keersweg Apeldo orn-Zwolle op een
bepaald gedeelte van 200 m lengte
.gladheid door opvriezing was ont-
staan. Niemand rekende er op dat
deze verkeersweg hier spiegélglad
was, terwijl er verder ,rgeefl vuiltje
aan de lucht" bleek te zijn.Per mo-
bilofoon werd de dienst ,,gemeente-
werken" gewaarschuwd. Maar om

(vervolg op pog. 22)

Rp.org_KB1960_07_Juli_Nr.11 123



Reorganisatie in papierenwereld (slot)

is
Opzet gesloagd

Biigoond het derde en íoofsÍe orfikel
van onze inmidde/s tot opper-
wqchlmeesÍer beyorderde - mede-
werker G. W. Verbeek, die infussen
noor Groningen is verploofsf, oyer
de reorganisof ie ín de popieren
wereld en difmool speciool oyer de
,orchiefverzorging. De ortikelen over
dif onde rwerp loten nief no de be-
longstelling fe wekken voor de od-
ministratieve vernieuwingen bii hef
Korps Rijkspolitie, zo hebben wii uít
yele reocfíes geconsfoteerd, waar-
mee de opperwdchfmeesÍer Verbeek
is gesl,oogd ín de opzet von deze
drie ortikelen.

IDAR.OBERSTEIN

de sieradenwinkels en kopen stenen
en sieraden, die al naa\- gelang de
prijs van echt goud z\jn, met echte
edelstenen, van zilver met halfedel-
stenen of van elektrisch geoxydeerd
aluminium met namaakstenen, die
ook gretig van de hand gaan omdat
de wereld bedrogen '*,il worden.
Maar, de toeristen gaan niet naar de
steenkuilenberg en hebben geen idee
van de veilingen, waarop de ruwe
stenen per mud worden verhandeld,
omdat zij niet met Fritz Vogt naar
die merkwaardige berg gaan. Fritz
Vogt is geen gids van beroep en hij
heeft wel wat anders te doen, dan te
spuwen op stukken bergkristal met
amethist of op brokken agaat en zo
dan weer schoon te vegen met zijn
mouw, van die stukken, zoals er nu
bij ons in de vensterbank liggen als
herinnering aan een avontuur in de
steenkuilenberg bij Idar-Oberstein.
Er zijn stukj es agaat bij zoals die
waarmee het stamhoofd in de Soedan
zich een vrouw koopt. ,,Bewaàr het
goed", zei Fritz Vogt, ,,je kunt nooit
weten . . ."

van terugvinden

@urouo archíeluerzorgíng legde goede baoio

tsoor toe p eóoing doóóïeróteloel

ArchieÍordening geen kwestie van
opbergen maar

door opperwochtmeester G.

De behoefte om de stukken reeds tij-
dens hun behandeling door de admï-
nistratie bijeen te hebben en ze ook
daarna in 

-hun 
zakeliik verband. te

houden, heeft geleid tot het zose-
naamde dossierstelsel. Dit stelsel Ëe-
oogt de ordening van de stukken
,,naar hun zakelijk verband". Para-
graaf 3 van de Instructie Postbehan-
deling bepaalt dan ook: ,,Het archief
moet zodanig zijn ingericht, dat alle
stukken, welke op eèn zaak betrek-
kgrg hebben, zowèl gedurende als na
afloop van de behandeling van die
zaak verenigd blijven alsl een dos-
sier." Hieruit blijkt, dat de dossier-
vormilg_g-eheel wordt bepaald door
het zaketijk verband tussën de stuk-
ken. Dit houdt in, dat er van het eer-
ste stuk af tot aan het laatste, een
onverbrekelijke samenhang moet be-
staan. Een dossier is dus een verza-
meling stukken, die biieenhoren om-
dat ze betrekking hebben op éénzetf-
de zaak. In de praktijk ii het niet
moeilijk aan te geven welke stukken
tot een zaak behoren. Er moet bii-
voorbeeld bijs(and worden verleend
bij de T.T.-races te Assen. Atle hier-
op betrekkin.g hebbende stukken, ook
al worden daarin uiteenlopende on-
derwerpen _behandeld: iniet perso-
neel, paarde-n en motorvoertirigen,
vervoer, voeding, verblijfsvergoeding
enzovoort, rrormen gezamenlijk de
zaak.
Voor de vorming van het dossier is
dus niet het onderwerp van de afzon-
derlijke stukken varr belang, doch
het onderwerp yan de zaak, nàmelijk
het in 1960 verlenen van bijstand bij
de T.T.-races te Assen. Dít dossiei
sluit andere bijstandsverleningen uit.
I{.t bggrip ,,zaak" mag hiér niet
identiek worden gesteld met het on-
derwerp. Er zullen immers wel meer
dossiers worden gevormd met het on-
derwerp ,,bijstand".

Rangschikking
Van belang is nu welke methode van
rangschik-kin.g moet worden toege-
past om de in het archief aanwezige

W. VERBEEK te Groningen

Volgens de leer vqn de ,,groten,, in
de c:rchiefkunst wordt dít terziide
nogo/ generoliserend. Hoe kan het
eigenliik ook onders mef nog een
beeld voor ogen y,on een zo hetero-
geen gezelschop docenÍen ; zelfs
geen spoor von collocofíe. Jo, ze
woren wel ,reen elkoqr exclusief,,,
beholve bii het ínochtnemen y,on de
regels yan hef clossificeren, doorbii
dekfen ze elkoor volkomen. Bijzon-
der rook wos de docenfen onolyse,
die de lreer J. J. Ploto ons eens in
een spifs foesprookje fen besfe gof.
De ,,betere sfondwerker,, heeft U ín
het voríg nummer kunnen oonschou-
wen. De hoedonighede n die,oon de
twee ondere docenfen werden Íoe-
gekend waren eyeneens nieÍ mís Íe
yersfqon. Wot denkt U von Arisfo-
Íeles en de Professo r. Jo, onder ,de

NA.BES,CHOUWEND

ONDERONSJE

voor OUd-Gursísfen

kopsÍukken yon de C.,A.R.P. wos de
intelligentio von het plein wel goed
verfegenwoordigd. Kenf U hun defí-
nitie yon een ,,definítie,, ol? Er zít
het lofijnse ,,línís,, in en volgens
Arisfofeles sfeunt een definitíe op
fwee pilaren. Dof is wel een gerusf-
sÍelling nietwqor. Zo,n cursus levert
toch nog wel wot op. Zo kwome.n
we ooí< hef begrip ,rmens,, oon de
weef. Hoe hoo g denkt lJ, d,at zii ons
hebben geklosseerd? lk weet nieÍ of
hef yoor olíe cursisfen gold, moor
de definítíe luídde: ,,een levend
wezen mef een redelijk verstond,,.
Donk U I

Om de nief-ingewiiden niei íonger
Íe veryelen met deze roerige krob-
bels, goon we Íhons over fof de

orchíefordening,orde von
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stukken (dossier) over een bepaald
onderwerp snel terug te vinden. Het
besluit Post- en Archiefzaken schrijft
onder meer Yoor: Rangschikking in
de archieven van stukken (dossiers)
moet zodani.g geschieden, dat op een-
voudige wijze ieder archiefstuk (snel)
kan worden teruggevonden, waarYan
slechts bekend is óf enig onderwerp
dat in het stuft is behandeld, óf wie
de af.zender is, zomede de datum en
het nummer door hem aan het stuk
gegeven, óf het nummer waaronder
het stuk is ingeschreven.''

Terugvinden

Hieruit blijkt, dat het bii de archief-
ordening primair gaat om het terug-
vinden van de stukken. Om hieraan
te kunnen voldoen is vooraf een or-
deningsplan (registratuurpl an - code)
opgesteld, waarin de onderwe rpen,
in de stukken behandeld, stelselmatig
worden ingedeeld. Dit registratuur-
plan is decimaal ingericht en opge-
iteld volgens de systematiek der eer-
der omsChreven universele decimale
classificatie (U.D.C.). Het geeft een
systematisch overzicht van de onder-
werpen ) waaronder zich dossiers
kunnen vormen of waaronder ver-
wijzingen naar documentaire _SeSe .

vens kunnen worden ,gemaakt. Onder
één onderwerp van de code kunnen
meerdere dossiers worden gevormd.
Het za| daarentegen ook voorkomen,
dat onderwerpen van de code niet
worden gebruikt. Om een overzicht
te hebben van de ,,inhoud" van het
archief wordt een inventaris btjg.-
houden, die eveneens volgens de
systematiek van de code is ingericht.

P.
P.
P.
P.
P.
P.

P. 7.

P. B.

P. 9.

P. L0.

P. 11.

P. L2.

ln rechlerl'ode verzqmeling sfukken von één-

zelfde onderwerp, doch vqn verschillende
zoken.

Wmr. le kl. G. J. H. ter Broqk, Apeldoorn)

Prij sheheersing.
Politie -radio -berichten.
Paarden.
Pensionkosten.
Politiebladen en -lcerichten.
Pensioenen, Pensionnering, Ge-
pensionneerden.
Politiehonden.
Parketwacht en -diensten.
Politie te 'Water.

Persmededelingen.
Politiezorg en -toezicht;
handhaving van orde en rust.
Politieke delinquenten.
Proc.-verbaal (formulieren)
zue F.3.
P olitie ambtenarenre glement
zie 8.6.

HeÍ yroegere rubriekensfelsel hod wel zeer beperkfe mogeliikheden.

Lees het zelf
Het is te enenmale onmogelijk bin-
nen het bestek van dit artikel een
volledige uiteenzetting te geven over
de systematiek- en de vele f acetten
van de toepassin,q van het dossier-
stelsel. Wel kan ik U aanbevelen de' 
cocle eens 'ter inzage te vragen van de
groepscommandant. De materie is in-
feressant genoeg om het doorlezen
hiervan de moeite waard te maken.

Code
De code bevat .groeperingen van be-
moeiïngen waarmee het Korps Rijks-
politie in aanraking komt. Het om-
vat onderwerpen met betrekking tot
het orgaafl als zodanig en onderwer-
pen behorende tot de taak van het
orgaan (Korps Rijkspolitie). Het ,,or-
gaan" en de ,,taak" zou men kunnen
onderscheiden in ,,wat het Korps is"
en ,,wat het Korps doet". Het is een
onderscheid in de ,,handelingen" van
het Korps, waarvan men de eerste als
secundaire en de tweede als primaire
handelingen kan aanduiden. Laatst-
genoemde zijn ingericht op het doel,
eerstgenoemde zíjn middel. Van het
,,orgaan" zíjn gescheiden de bemoei-
ingen met betrekking tot het perso-
neel. De code is in feite een uittreksel
uit de code voor het ministerie van
justitie. Uit deze basiscode is alleen
datgene overgenomen wat voor de
rijkspolitie betekenis heef t doch de
hoofdrubrieken zíjn alle overgeno-
men.

Systematiek
Om ten aanzien van de systematiek
van de code enig inzicht te kunnen
geven zou ik de archiefordening in
grote lijnen willen vergelijken met
het beheer van bijvoorbeeld een ma-
gazijn van een machinefabriek. Ook
daar gaat het primair om het terug-
vinden en het ter beschikking stellen
van ,,stukken". Wandelt U zo'n ma-
gazijn binnen, dan zret U het tot de
nok toe gevuld met een overweldi-
gende hoeveelheid werktuigen, ge-
r eedschappen en machine-onderdelen.
Nieuwe draaibanken, boormachines,
lasapparaten en tientallen andere
werktuigen staan in verschillende

ln linkerlode dossier von één zook, gehecht 
I

in omslos. 
I

(Foto:
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soorten en afmetingen gereed om
oudere makkers, die aan de schroot-
bult toe zijn, te vervangen. U vindt
er duizelingwekkende aantallen bou-
ten, schroeven, klinknagels, vljlen en
biitels in verschillende soorten en af-
mètingen. Naast armdikke bouten
treft U pietepeuterige schroefjgs v?n
enkele millióeters op hun ,,tijdelijke
rustplaats" aan. Alleen al de ge-
dachte om zo'n magazíin te moeten
beheren roept beelden op van chao-
tische toestànden en een verwij s-

briefje naar een zenuwspecialist. Ik
zïe me al zoeken naar een 3/n" bout
met kroonmoer en splitpen! Maar na
enig rondneuzen constateren we met
enlge verwondering, dat de ,,s!uk-
ken" systematisch zijn geordend in
vele trj.gt rekken, d1e -op hun beurt
weer zLJn onderverdeeld in vakken.
Of er nu een complete draaibank of
een 2 mm boortj e wordt gevraagd,
het kan onmiddellijk worden gele-
verd. Dit is alleen mogelijk met een
vaste methode van stelselmatig or-
denen. Daarom is die indeling voor-
af vastgelegd in een plan, een regi-
stratuuiplan zou men het kunnen
noemen. Volgens dit-plan heeft ieder
magazljnstuk, hoe klein h,e-t ook mqg
zíji, een vaste plaats. Zelfs voor de
góederen die tijdelijk niet in voor-
iaad zijn blijft de indeling bestaan.
Niets wordt maar ergens neergelegd,
omdat daar toevallig een plekje vrij
is. De rangschikking vond even-
als dit bij onze archief ordening
wordt toegepast (onderwerp zaak) -

plaats volgens ordeningskenmerken.
Die kenmerken ziin onder meer be-
stemming, soorten en afmetingen.
Naast déze systematiek maken we in
de archiefverzorging bovendien ge-
bruik van het hulpmiddel ,,decimale
notatie". Hiermede wordt de rubrie-
ken, klassen en onderklassen ten op-
zichte van elkaar een vaste plaats
toegew ezer' Een decimale notatie
verdient de voorkeur boven een an-
dere symboliek, omdat decimale crj-
fergroepen gemakkelijk in het- gehey-
gen blijven hangen (memotechnische
werking). Deze wiize van coderen
biedt een ruime mogelijkheid om
nieuwe onderverdelingen toe te voe-
SeÍr, zonder dat de aanvankelijke
órde wordt verstoord. De code kan
dus zonodig worden aangevuld. De
gehele classificatie (code - regry\ru'
íuurplan) is een samenstel van klas-
sen en onderklassen, welke onder
andere met gebruikmaking van o,r-
deningskenmèrken logisch is ontwik-
keld.
Hieronder ziet U een afbeelding van
een onderdeeltje van de rubriek Ver-
keer en Vervoèr (-1.81). Van de al-
gemene notatie (-1.81) is afgedaald
(onderverdelen in klassen en onder-
klassen) naar de bijzondere ( 1.811.
t22.5). Zoals U ziet is dit onderwerP
nog verder onderverdeeld, waarbii
nu- de steeds te herhalen decimalen

-1.8 
1 1. 1 22 zijn weggelaten.

Wel duidelijk springen hierbij de be-
perkte mogelijkheden Yan het vroe-
gere rubriekenstelsel in het oog.

Nieuw verkeerslicht
op ofsfcl nd fe

bedienen

Tijdens de T.T. in Assen - waarvoor

reeds lange ttjd voorbereidingen

gaande waren - werd voor het eerst

door het Korps Rijkspolitie een trans-

portabel verkeerslicht gebruikt, dat

op af stand bedienbaar is. Dit ver-

keerslicht, dat tot een af stand van

een kilometer bediend kan worden,

is in het buitenland reeds met veel

succes in gebruik. In Hamburg werd

het zelfs bediend vanuit een helikop-

ter, die over verkeersknooppunten

cirkelde. Juist bij gebeurtenissen als

de T.T., waarbij een enorme ver-

keersstroom verwerkt moest worden,

bood dit nieuwe technische hulpmid-

del grote voordelen. De verkeers-

regelaar hoeft zelf niet op een levens-

gevaarlijk en voor een goed overzicht

zoals steeds voor een goed over-

zicht ongunstig punt te staan,

maar kan van een hoge standPlaats,

bijvoorbeeld het dak van een huis,

een balkon of iets dergelijks met een

beter overzicht van het verkeer, re-

gelend optreden met behulp van der-

gelijke lichten, die overal incidenteel

ingezet kunnen word.en.

BIJ ÏÏ [ NSSLI|

_1.811.122.5 MAATR,EGELEN EN \rOOR,SCHR,IFTEN M.b.t. .WEGGEBR,UIKEII,S

.51 Inrichting, belading en verlichting v. voertuigen

Hier o.m.: gebruikstoestand v. stuur- en reminriehting en ban-

den; voeren v. verlichting bii diehte mist.

.53 Speciale maatregelen t.a.v. bepaalde categorieën

.531 t.a.v. voetgangers, ruiters en bespannen voertuigen

Hier o.m.: oversteekplaatsen; knipperbollen.

t.a.v. motorrijtuigen en riiwielen

Hier o.m.: maatregelen m.b.t. bromfietsen; rijvaardigheids-, rij-

en kentekenbewijzen; riilessen op de openbare \Meg; vordering

ingevolge art. 18, 1' lid. \M.V.\M.

Niets uit dit blad mag wor-
den verveelvoudigd of ge-

publiceerd, door middel
van druk, fotocopie of oP

welke andere wiize ook,

zonder uitdrukkelijke
schrif telijke goedkeuring
van de redactie, zelfs niet,
al zort een en ander ge-

schieden met bronvermel-
ding.
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Kolonel Van Helden
nu alleen rn aar rustend ereburger

van de stad GorcuÍn

,,lk ga als een

gelukkig mens"

De territoriaal-inspecteur in het res-
sort Arnhem, de kolonel G. H. van
Helden, heeft afscheid genomen we-
gens het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd. De kolonel weet,
dat hij ambteloos burger werd, want
hij nam vele malen afscheid, in Arn-
hem op het bureau van de Territori-
ale inspectie en in de districten.
Overal zijn vele woorden van waar-
dering gesproken tot de kolonel en
zijn echtgenote en overal zíjn ge-
schenken aangeboden; evenzovele
herinneringen én stof f elijke blijken
van dank. Bij dit alles zíjn ettelijke
toespelingen gemaakt over Gorcum,
waar de kolonel ereburger van is en
waarvan enkele kunstprodukten zijn
aangeb o den.
De ondertoon van de vele toe-
spraken, die zijn gehouden was:
,fiolonel, jammer dat u zestig bent",
de kolo nel zelf zeï: ,,Ik heb hier te-
genop gezien als tegen een berg,
maaf ik ga als een gelukkig mens."
Tijdens de onder leiding van de ma-
joor F. M. C. Offermans in het bu-
reau van de Territoriale Inspectie te

woord bii hef oÍscheid ín de T.l. bureous fe Arnhem.
nog Íwee muskef ie rs oYer"

Arnhern gehouden bijeenkomst,' zei
de procureur-gen eraal, fungerend
directeur van politie te Arnhem,. mr.
B. I. A. A. ter Veer, onder meer, dat
de kolonel Van Helden er in is ge-
slaagd de synthese van verstand en
hart tot stand te brengen. Hij prees
de menselijkheid in de kolonel en de
mede daaruit ,voortgekomen goede
samenwerking in velerlei verband.
De overste N. J. Bijlsma, comman-
dant van het district Almelo en
waarnemend territoriaal-inspecteur
sprak namens de officieren van het
ressort en Sewaagde ook van een eer-
volle 36-jarige loopbaan van de ko-
lonel.' De menselijkheid en de kwa-
liteiten v?.Ír de kolonel als politieman
werden ook geroemd door de kolonel
E. Meijer, territo riaal inspecteur in
het ressort Amsterdam. Hij verklaar-
de dat met dit afscheid helaas de

,,gelederen van de drie musketiers",
kolonel Meijer-kolonel Van Boxtel
en kolonel Van Helden ), die vrij-
wel tegelijkertijd in politiedienit
kwamen en ook vrijwel tegelijk wer-

Mr. ,J. van IJsendoorn, de officier
van justitie sprak namens het arron-
dissementsparket, majoor jhr. B. W.
F. de Beaufort sprak een persoonliik
woord van vriendschatrl en waar-
dering. Voorts werd het woord ge-
voerd door de oud-officier van jrt-

titie mr. J. E. Th. C. baron Speyart
van Woerden, welkorn' in het le-
ger van gepensioneerden -) de
comptabele C. C: Westerbeek, die
eveneens .qewaagde van de humani-
teit en rechtvaardigheid van de ko-
lonel en van de oudejaarsbijeenkom-
sten, mitsgaders de adjudant A. Kra-
nenburg die dank bracht voor de
steun die de kolonel de S.R.G.A. ver-
leende.
Het af scheid in de territoriale-in-
spectie, waarbij de kolonel een reeks
van geschenken kreeg, werd voorts
bijgewoond door de territoriaal-in-
specteurs W. de Gast van het ressort
's-Gravenhage, .|. F. M. M. Oor van
's-Hertogenbosch en A. S. Fogteloo
van het ressort Groning'en, de di-
visiecommandant van de Konink-
lijke Marechaussee te Arnhem, over-
ste K. W. H. Brantjes, de districts-
commandanten in het ressort Arn-
hem, de heer Nicaise, hoof dambte-
naat voor bijzondere diensten toege-
voegd aan de procureur-generaal te
Anihem, de heer J. G. Eckhardt,
hoof d van de intendance, mej. mr.
G. Rookmaker, officier voor jeugd-
zaken te Arnhem, mej. N. B. Olthof,
officier voor jeugdzaken te Zwolle,
de toegevoegd-of f icieren in de dis-
tricten, de heer J. D. de Graas als
vertegenwoordiger van de vereniging
van hogere politieambtenaren, de
hoofden van dienst van de territori-
ale inspectie en het voltallig perso-
neel van de inspectie.

Het afscheid in de districten was niet
minder hartelijk en uiteraard werd
overal mevrouw Van Helden in de
waardering en hulde betrokken.

(Foto's: Techn. Recherche Arnhem)

AÍscheid in Nijmegen
meÍ scheeroppor,oof.

Een von de ,,drie muskef iers" oon heÍ

. ,,Er blijven
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9ntteí,s lon,
Het rruq,g ín deze utereld
u:aarin d,e opperutakkige be-
schouwer d,e tnd,ruk krijgt
dat de intellectuelen ouer el-
kaar ual,len, een utat bottte be-
wertng schijnen, tnaq,r: het on-
uerstand, zegeuiert omdat het in
quantíteit a oortd,urend, ad,emb e-
nemend groot bliikt, zo groot
ongeueer als ín het algemeen,
het uerschil tussen de Publieke
opíníe en de werkeliikheid, alle
actirsiter,ten aoor een zo breed
mo g elíjke u olksontutíkkeling ten
spijt. Het uol,gende aoorual heeft
míj Dan deze (persoonliike) stel-
It ng andermaal oa ertuig d.
Een boerenknecht in het Noor-
den des lands, had zich kunnen
uerheugen in het aooriaar, dat
hem gezien zijn aanaallige leef-
ttjd Dan 24 jaren uele perspec-
tieoen bood, doch hii zd,g rne'er
usijde horízonten ín de alcohol.
Hr,j d,ronk tr,en bierties en zette
zich ueruolgens achter het stuur
'Dan zíjn qnlto'. Twee usacht-
meesters, díe het kort daarna no-
d,íg oordeelden hem, erop te wii-
zen dat híj ziin auto aerkeetd
parkeerde, trokken uit 'srnans
profess"te níet de con,cl,ussie, dat
het ín de l,andbouw tegenwo'ordig
bl,ijkbaar ntet zo sl,echt gaat, Zii
maakten slechts ennge zakelqke
geuolgtrel+kr,ngen uit de muffe
bíerusalm, die uít het open por-
tíerraam de frisse buitenlucht
inkríngel,de, en 'Doorts uit enige
niet passende opmerking en mits-
gaders de dwarse en hgressíetse
ttoud,íng ua,n d,e:ze ag'rariër. De
usachtmeesters oonden het nog-
al, uoor d,e hand, Liggen dat de
rrua,n onder inuloed achter het
stuur zat en sloten hem in, ,,ter
ontnuchtering", zoals dat heet.
V oor echter de deur achter de
uerbal,tsq.nten tn h,et slot aíel, zei
rl,e boerenknecht:,,Jul,lie kríj-
gen aain, rníj elk twee tienties,
dan u:í1,, ík LjalrL alles af zijn?'.
De utachtmeesters trapten daar
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euenusel niet ín, uiteraard ook
niet toen d,e losyríjs u)o,s opge-
Lopen tot, al,l,es wat de rnan bii
zich had, hetgeen neerkutam op
rutm f ST._ de ,tnta,n. Kort en
goed: de boerenknecht Der-
scheen aoor de groene tafel en
hoorde twee mao:nden, u)aaruan
een maand Dooru)aardeliik en
ontzegging Da,n de rijbeuoegd-
heid 'Door een iaar, u)auruan de
hel,ft ooorwaardel,ijk met dríe
iaar proeftíjd tegen zich, eisen.
En nu komt het: De uerdedíger
meende dat de polr,tte niet di-
rect met het boekie moet kl,aar
staan en dat de boerenknecht
aan de drank u)as geraakt oTn-

dat hij zich nr,et aoldoende kon
a'rnuseren. ,,Hij is een eenzarne
fr,guur" Dr. KuAper heeft een
boek geschreuen usaotin hW

zegt: ,,ln.o?as tsolement Ligt on-
ze kra,cht", rn&ar de eenza,o,lrn-
heid heett ook nadelen, aldus
d,eze raad,smo,n. Dat zijn citaat
aan Groen alirl Prinsterer is,
maakt de eetuzd,amheid of het
isol,ement niet anders en dat is
geen . ktnestie 11etu otn)erstand.
Maar dat een aerdachte ter zit-
tíng bíi de beschuldígíng ao,n
omkopíng ua,n twee wacht'rnees-
ters zegt: ,,Dat rnag toch tegen-
woordig, ie kunt toch ua,n alles
afkomen door d,e potitie te be-
tal,en?", dat is adembenemend
on'Derstand,. Het is een geheel
níeuu: aspect in de uoortdr.Lren-
d,e strijd 'tuss en, een ktein bro'k-
ie opiníe ao,n, een hopetijk ktein
publiek en de werkel,íikfueid.
Het is grwpig als all,e:en die
boerenknecht zo denkt, het is
geuo,arlijls ols deze r,nteryreta-
tte aairr het onuerstand omtrent
d,e transactíe ín ltand,en uo,n d,e

politie tneer oerbretd is en het
is d,aarom d,at d,tt werd, gesígna-
Leerd,, met hoogachting uoor d,e

b etr okken w achtmeester s, doór
u7D 

MoMUs.

lO OOO km.

T,P.W.
(vervolg van pag. L2)

ongelukken te voorkomen begon de

patrouille direct met de in de auto
aanwezige platte schop kwistig met

zand te strooien, tot grote tevreden-
heid van juist passerende automobi-
listen, die met de duim omhoog en

met een waarderende groet instem-
ming betuigden met het optreden
van deze verkeerspatrouille. En toen
de wagen van de gemeente arriveer-
de was het grootste gevaar al bezwo-
ren. De zandauto heeft er no.q een

schepje bijgedaan, zodat het verkeer
ongehinderd en veilig kon passeren

over dit toch,,verrassende" wegge-

deelte.
Een bromfietser met een hartkwaal
werd op een gegeven moment onwel,
kwam daarbij te vallen, ongelukki-
gerwijs precies in een boordevolle
sloot langs de kant van de weg. De
T.P.W., die juist passeerde stopte
en de verkeerspatrouille heef t alles

nog .gedaan wat mogelijk was. Per
mobilofoon werden politie ter plaat-
se en dokter gewaarschuwd. Er werd
geholpen man en bromfiets uit het
water te halen en nieuwsgierigen op

een af stand gehouden. Helaas was

de màn overleden aar, een hartaan-
val. Maar ook in dit geval bleek weer
dat de mobiele T.W.P. op het onge-

val ,,stootte" voordat politie ter
plaatse was gealarmeerd. Na ont-
vangst van opdrachten per mobilo-
foon had deze T.P.W. gemiddeld 20

minuten nodig om op de plaats van
verkeersongevallen te verschijnen.

Het pub,liek reageert gunstig op de

nieuwe verschijning in het verkeer.
Men stopt, vraagt om hulp en raad

en men ziet in d.eze moderne ver-
keerspatrouille een vriend en helper.
En zo moet het in feite ook zíinz de

politie, in diens't van de gemeenschap.

Inmiddels zijn meerdere T.P.W.'s op

het Nederlandse wegennet versche-
nen. De verwachtingen bij ,,vriend
en vijand" zijn hoo.q gespannen. De

praktijk leert dat de inzet van dit
volledig uitgeruste materieel een be-

langrijke stap is in de richting van
een geperfectioneerde vorm van as-

sistentieverlening ten behoeve van

Justitie, Politie en Maatschappij.
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PERSON ALTA
Verplaatsingen

STAF ALG. INSPECTIE

Per 16-5-'60: rW. Hartsuiker, \Mmr. le kl.
van 's-Gravenhage naar APeldoorn
(verkeersgroeP).
Per 1-6-'60: J. H. tr'. Soetman, o'wmr.,
van 's-Gravenhage naar Arnhem (ma-
terieelbeheerder).

RESSORT An/ISTERDAM

Per 15-5-'60: A. J. v. Amstel, adjudant,
van Mij dreehí naar Berlicum (ressort
's-I{ertogenbosch).
Per 16-5-'60: I{; v. d. Steen' 'wmr., van
Bilthoven naar Breda (ressort 's-I{er-
togenboseh).
Per 1-6-'60: C. D. Compaan, 'wmr. 1e kI.
van Den flp naar l{rommenie; M. Her-
mans, wmr., van Uithoorn naar Goe-
dereede (ress. 's-Hage); Q., A. van Rrin,
.wmr., van I{rommenie naar Vo1en-
dam; J. \M. Steen, o\Mmr., van 'West-
broek naar Miidrecht.

RESSOR,T,S.GR,A\IENHAGE

Per 1-5-'60: A. v. Dommelen, o\Mmr.,
van Roelofarendsveen naar Rijnsburg;
N. de Jong, \Mmr. 1e k1., van Nieuw-
poort naar Langerak; Vy. Schriivers-
hof, ruvmr. 1e k1., van Bodegraven naar
Nieuwerbrug; H. Scheurwater, adm.
ambt. C 3, van Staf T.I. (bur. eompt.)
naar's-Gravenhage (staf district).
Per 10-5-'60: G. I{. v. Engen, \Mmr. 1e
kl. van Heinkenszand naar Bemelen.
Per 1-6-'60: A. Boere, owml'., van Mid-
delharnis naar Ouddor.p; H. Metselaar,
rvvrrir. 1e k1., van Capelle a. d. IJssel
naar l{rimpen a. d. IJssel; D. J. de
I{lerck, \Mmr. van Piinacker naar 'Wa-
teringen; A. Ja1ving, wmr., van Voor-
sehoten naar Piinaeker; H. J. A. Awa-
ter, adjudant, van Hulst naar Eindho-
ven (staf distr.); J. v. Es, wmr. le kl.,
van Hoedekenskerke naar St. I\[aar-
tensdijk; 'W'. Slob, 'wmr., van Leiden
(verk.gr.) naar Dordrecht (verk.gr.).

RESSON,I'S.HER,TO GENBOSCH

Per 2-5-'60: G. J. Thijssen, \Mmr. le kl.,
van Ohé en Laak naar Geulle.
Per ?-5-'60: P. Oom, Dir. Officier le
k1., van Eindhoven naar Arnhem (Staf
T. r.).
Per 9-5-'60: G. J. Dörge, rwmr. 1e k1.,
van Comptabele bureau 's-Bosch naar
bureau Mat. Beheerder 's-Boseh; A. C.
!rT. Huijser, o'wmr., van byreau Mat.
Beh. 's-Boseh naar bureau Comptabele
's-Boseh; P. L. van Hout, 'wmr. 1e kl.,
van Neer naar Oostrum
Per 10-5-'60: J. 'W. v. d. Linden, adiu-
dant, van 's-Bosch naar Amsterdam
(Staf T. I.); I{. J. 'Westerhof, owmr.,
van St. Odiliënberg naar Neer.
Per 16-5-'60: N. D. Smits, orfr/mr.,
van Breda naar 's-Hage (Verk.groep);
C. A. Bruijs, adjudant, van 's-Bosch
naar Baarle Nassau.
Per 1-6-'60: M. \Mildschut, 'wmr., van
Hank naar Vlaardingen (R.P. te 'W.);
J. Li.ebers, adjudant, van Roermond
naar Nijmegen (Staf Distr.); J. J. Naus,
adjudant, van Arcen en Velden naar
Roermond (Staf Distr.); L. A. Meiiers,
\Mmr. 1e k1., van Milheeze naar 'Wes-
térhoven; G. Erkelens,'wmr., van
Maasbracht naar Bodegraven (ressort
's-Hage); G. A. Verbaan, adjtrdant,
van Eindhoven naar Amsterdam (Staf
Distriet); rfif . van Gent, owmr., vaïl
Steenbergen naar I{oudekerke (ress.
's-Hage); J. A. I{elleners, o'wmr., van
Grevenbieht naar Roosteren; P. J. M.
de l{Ierk, o\ivmr., van l(ruisland naar
Drunen; C, v. Gessele, o'wmr., van St.
Anthonis naar Oud Gastel; 1\f. I{rag-
ting, o'wmr., van Heeswijk naar Lith.

RESSOR,T AR,NHEM

Per 9-5-'60: I{. J. M. v. Bindsbergen,
wmr. 1e k1., van Zeddam naar 's-Ilee-
renberg.
Per 16-5-'60: D. R,. Piebes, 'wmr. 1e kI.,
van Arnhem (Staf 'T. I.) naar 's-Ilerto-
genbosch (Staf T.I.); M. }I. E. te Hoon-
te, wmr. I-e kI., van Goor naar 's-Gra-
venhage (Staf I{orps).
Per L7-5-'60:.N. Hager, 'wmr. 1e kI., van
Elspeet naar Heerde.
Per 19-5-'60: J. II. IIermse, wmr. le kl.,
van Elten naar Zeddam.
Per 23-5-'60: 'W. Boeijink, o'wmr., van
Andelst naar Doesburg.
Per L-6-'60: G. J. Smink, owmr., van
Huissen naar Heteren; J. H. I(eizer,'wmr. 1e k1., van Aalst naar 's-IIerto-
genbosch (Staf Distr.); A. MarskaffiP,
owmr., van Terborg naar Middelhar-
nis (ress.'s-Gravenhage).

RESSOR,T GRONINGEN

Per 1-4-'60: P. Brouwer, owmr., van
Marssum naar Menaldum.
Per 2-5-'60: J. D. Miedema, wmr., van
Sexbierum naar HardegariJp.
Per 9-5-'60: J. Tabal<, wmr. 1e kI., van
Sleen naar Zweeloo.
Per 16-5-'60: C. de Vree, adiudant, van'Workum naar I{oudum; H. Schriever,
wmr. 1e kl., van Bolsward naar Arn-
hem (park.groep); J. I{orringa, owmr.,
v. rffildervank naar l{ornwerderzand.
Per 19-5-'60: R. Zwaanstra, \Mmr. 1e k1.,
v'an Diever naar Assen (parketgroep).
Per 1-6-'60: S. de Jong, owmr., van
Gasselte naar Schiermonnikoog;
T. v. d. Made, owmr., van Leeuwarden
(park.groep) naar 'Witmarsum; J. Mei-
nema, wmr., van lJlst naar Brandwiik
(ress. 's-Hage); J. Roorda, adjudant,
van Ten Boer naar Grouw; J. Forsten,
wmr. 1e k1., van l{ornwerderzand naar
IIollum.

RIJI(.§POLITIE TE I?yATER

Per 1-6-'60: J. I{uipers, wmr. le kI.,
van Zaandam naar Gorinehem; A. van
GiIs, wmr., van Aalsmeer naar Zaan-
dam; P. van der Lippe, adjudant, van
Enkhuizen. naar Vlaardingen (Staf Dis-
trict).

Aanwijzing Yoor functie

RESSORT,S.GR,AVENHAGE

Per 1-5-'60: Adi. A. v. Dommelen, tot
groepscommandant te Rijnsburg.
Per L-6-'60: Adi. A. Boere, tot groeps-
commandant te Ouddorp;
Owmr. A. MarskaffiF, tct groepscom-
mandant te Middelharnis

R,ESSOR,T'S.IIERTOGENBOSCH

Per 16-5-'60: Adi. A. J. van Amstel, tot
groepscommandant te Berlicum; Adi.
C. A. Bruijs, tot groepseommandant te
Baarle Nassau.
Per 1-6-'60: Adj. J. J. Naus, tot dis-
trictsadjudant te Roermond; Adi. }I. J.
A. Awater, tot districtsadiudant te
Eindhoven.

RESSORT ARNHEilI
Per 7-5-'60: Dir. Off. 1e kl. P. Oom, tot
Territoriaal Inspecteur te Arnhem.
Per 1-6-'60: Adi. J. Liebers, tot dis-
trictsadjudant te Nijmegen.

RESSOR,T GR,ONINGEN

Per 16-5-'60: Adi. C. de Vree, tot
groepscommandant te l(oudum.
Per 1-6-'60: Adi. J. Roorda, tot groeps-
eommandant te Grouw.
Per 1-6-'60: Adi. T. de Vries, tot chef
de bureau te Heerenveen.

R,IJI{'SPOLtrTIE TE WATEB

Per 1-6-'60: Adi. P. van der LiPPe, tot
districtsadjudant te Vlaardingen.

Bevorderingen

RESSOIiT AMSTERDAM

tot adjudant:
Per 1-4-'60: J. J. Pauw te Amsterdam.
Per 1-5-'60: J. W. v. d. Linden te Am-
sterdam.

tot opBerwachtmeester:
Per 1-4-'60: G. Aardema te Alkmaar;
C. B. v.d. Bosch te Alkmaar; G. H. van
Bruchem te Ilpendam; A. Denekamp
te Amsterdam; G. Hazeieger te Elst;
J. Huisman te Amsterdam; P. A. Ifim-
mel te Amsterdam; A. À. Lubout te
Utrecht; M. Mastenbroek te Leersum;
P. Reijneker te Bilthoven; J. Schot te
Utrecht; L. v.d. 'Woude te Amsterdam;
J. Dekker te Linschoten; J. I{raak te
Middenmeer.

IiESSOR,T,S.GBAVENHAGE
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 2e kl.:
Per 1-1-'60: A. J. van Thiel te Middel-
burg.

tot adjudant:

Per 1-5-'60: A. van Dommelen te Riins-
burg.
Per 1-6-'60: A. Boere te Ouddorp.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: C. de Visser te Bleiswijk;
J. B. de Moor te 's-Gravenhage; C. de
Bruijn te 's-Gravenhage; G. Ooster-
broek te Leiden; A. L. Schwarz, C. J. v.
Treuren en B. L. Hokke te Dordrecht;
S. P. v.d. Ve1de te Middelburg; L. Pak-
vis te 'Wassenaar; N. D. Smits, Si. Vis-
ser, A. Pronk en P. M. Driessen te
's-Gravenhage; J. f'. Evers te Boskoop;
J. v. Es te St. Maartensdijk.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'60: B. G. v. Sermondt te Rot-
terdam.

N,ESSOIÈT'S-HEIÈTOGENBOSCH

tot adJudant:
Per 16-5-'60: A. J. van Atnstel te Ber-
licum; C. A. Bruijs te Baarle Nassau

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: A. C. N. Huijser te 's-IIer-
togenbosch; N. Over de Vest te Ves-
sem; G. Bakkers te Roermond.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-5-'60: T. C. H. Timmermans en
J. G. van Huízen te Boxtel.

IÈESSORT AR,NHEIr,I
tot Dir. Officier der Riikspolitie le kl.:
Per 1-5-'60: P. Oom te Arnhem.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: L. Frederiks te Zwolle;
II. Meijer te A1melo; C. ,f. Verhoeven,
N. J. A. M. Vervaart, J. B. I{rosenbrink
en J. I{. 'Wever te Niimegen; J. G. Piik-
stra, B. G. Lammers en I{. U. I{roeze
te Apeldoorn.

RESSORT GBONINGEN
tot adjudant:
Per 16-5-'60: C. de Vree te I{oudum.
Per 1-6-'60: T. de Vries te Heerenveen.
Per 1-6-'60: A. Visser te Leeuwarden.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. Boxmà, H. J. Helder en
G. \M. Verbeek te Groningen; J. I{or-
ringa te l{ornwerderzand; G. v.d. Berg
te Arum; E. J. 'Woortman te Siddebu-
ren; S. de Jong te Schiermonnikoog.
Per 1-5-'60: J. Postma te Zuidwolde.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'60: P. de Boer te Wildervank.
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DIENST LUCHTVAAII,T
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. van Amersfoort te Am-
sterdam (Schiphol).

In dienst getreden

STAF' ALG. INSPECTIE
Per 16-5-'60: Mevr. J. I{ouer, schrijver
op a.c. en F. G. Th. I{roes, schrijver in
tijd. dienst te 's-Gravenhage.

R,ES§ORT AMSTERDAlII
Per 23-5-'60: L. J. Ch. van Leeu'wen,
wachtmeester, Ilpendam.

ITESSORT,S.HEIT,TOGENBOSCH
Per 9-5-'60: Mevr. M. A. Veldman-Hes-
selberth, schrijver, 's-Ilertogenbosch
(Staf T. I.)
RESSORT ARNHEM
Per 1-6-'60: H. I(eizer, schrijver A,
Apeldoorn (verkeersgroep).

RESSORT GRONINGEN
Per 1-6-'60: P. Speulman, wachtmees-
ter le k1., Diever.

De dienst verlaten

DIRECTIE POLITIE \rAN HET
MINISTERIE VAN JUSTITIE

Per t-9-'58: 'W. I{rommenlroek, 's-Gra-
venhage, de dienst verlaten als adju-
dant der Rijkspolitie.
M.i.v. 1-9-'58 aangesteld tot admini-
stratief ambtenaar A 1e klasse in vaste
dienst bij het Dienstvak d. Rijkspolitie
Administratie ter standplaats's-Gra-
v'enhage.

STAF' ALG. INSPECTIE
Per 1-9-'58: J. Schoneveld, 's-Graven-
hage, de dienst verlaten als adjudant
der Rijkspolitie.
M.i.v. 1-9-'58 aangesteld tot admini-
stratief ambtenaar A 1e klasse in vaste
dienst bij het Dienstvak d. Rijkspolitie
Administratie ter standplaats's-Gra-
vénhage.
Per 1-6-'60: Th. f'. Schu1ze, typiste te
's-Gravenhage.

RESSOB,T AMSTERDAM
Per 1-6-'60: II. A. I{oops, 'wmr., Mar-
ken; \M. Verhoef, wmr. le k1., Biltho-
ven.

RESSORT's-GIÈAVENHAGE
Per 2-5-'60: J. Schouten, wmr. 1e kl.,
's-Gravénhage (parket).
Per 1-6-'60: P. J. v. Dam, o'wmr., Hille-
gom; J. A. C. v. d. Horst, wmr. 1e kl.,
Hazerswoude; R. Reinders, owmr.,
Alexanderpolder.

R,ESSORT'S.HER,TOGENBOSCH
Per 22-5-'60: Ir. G. Versteeg, \Mmr.,
Uden.
Per 1-6-'60: M. A. Jozet:., owmr., Oud
Gastel; C. Zotge, owmr., 's-Ilertogen-
bosch; G. A. de l{luijs, \,vmr., Thorn;
D. Deelstra, 'wmr., Goirle.

RESSOR,T AR,NHEIVI
Per 1-6-'60: J. G. Jansen, adjudant, Nij-
megen; }I. te Brake, owmr., Ermelo;
A. Bliekendaal, o'wmr., Didam.

RESSOR,T GRONINGEN
Per 1-6-i60: J. E. I{laassens, adjudant,
Grouw; J. de Jonge, adjudant, ÏIeeren-
veen; rml. J. v.d. Meer, 'wmr., Bolsward.

RIJI(SPOLITIE TE \MATER,
Per 1-6-'60: A. de Leeu\À,, adjudant,
Leeuwarden.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-6-'60: J. J. Haumersen, U. Hoek-
stra, adspiranten, Arnhem.
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Ambrsiubilecr

Owmr. K. Gerssen, Owmr. K. Johonnes, Wmr. le kl.
Rhenen Utrecht H. E. von Biinen,

ressort Amsterdom ressort Amsterdom Wilnis
25 ioor op 3-5-1960 25 ioor op 4-5-19ó0 ressort Amsterdom

25 ioor op 8-5-'1960

Wmr. ïe kl. Wmr. 'le kl. Wmr. le kl.
E. C. Hulsebosch, C. Leeuw, J. Schurink,

H illegom Zierikzee Koudekerke
ress.'s-Grqvenhoge ress.'s-Grove!hgge ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 1-6-1960 25 ioor op 27-5-1960 25 ioor op 4-ó-19óï

Owmr. J. Kes,
Hoog ko rspel

ressort Amsterdom
25 ioor op 1-5-1960

Wmr. le kl.
J. Dekker,
Londsmeer

ressort Amsterdom
25 ioor op 8-5-1960

Wmr. 1e kl.
D. E. Th. Riisemus,

Els,loo
ress. 's-Hert.bosch'
25 ioor op 4-ó-19ó0

Owmr. Owmr. J. Visser,
E. Komerbeek, Vionen
Sommelsdiik ress. 's-Grovenhoge

ress. 's-Grovenhoge 25 ioor op 4-6-1960
25 ioor op 4-6-1960

Wmr. le kl. Adi. L.J. Pisters,
R. Sniider, Tudderen
Moorheeze ress.'s-Hert.bosch

ress. 's-Hert.bosch 25 ioor op 3-6-1960
25 ioor op 1 4-5-1960

Owmr. Wmr. le kl. Owmr.
C. L. Kromer, B. Hgorsmo, M. J. de Joger,
Gromsbergen Niilond Peize

ressort Arnhem ressort Groningen ressort Groningen
25 ioor op 14-5-196A 25 ioor op 3-6-1960 25 ioor op 3-6-1960

Rp.org_KB1960_07_Juli_Nr.11 130



Rp.org_KB1960_08_Aug_Nr.12 131



(.0,

RiÍLspoliÍie heeft Urkers

meer Íe bÍeden don

olleen celruimleooo

Urk is een er,l,and op het droge.
Dat is al, iaren zo en dus is dat
eigenl,íjk geen nieuws. Maar,
het es nog steeds de kortste de-

fínitíe Da,n een uraagstuk. Want,
utut is een, ei,land met een be-
sl,oten gerneenschap p$n uooral,
uissers, sinds eeuu)er; uan ge-
slacht op gestacht urije lieden
tussen lucht en usater, met eerr
afgesloten etland ols thuis, een
uolk aan uis§ers en, Duru schíp-
pers naast God, dat een, stttkje
aasteland wordt, zonder dat de
beoolking daarom heeÍt ge-
uraagd en u)q,a,r langza'tner-
hand andere maatstauen gaan
gelden, u)a&r de oude zeden en
gewoonten worden aangetast
door de inuloeden, uan buíten
en u)aar de iachtige twíntr,gste
eeuw gemakkel,ijker kan d,oor-
dringen?
Urk is al, sinds iaren een stuk
uastel,and, iawel,, tnaur het is
toch eil,and gebleuen. Men
spreekt er nog altijd aan ,,ffie
uan, de ua,stewal" en toen wij
er ku:amen constateerde ,rneru:

,ralwegr een aremde sm.L'u,t".

Urk is tu%, uele jaren nadat de
ringdijk aan, de Noord oostgto'1,-

der gereed kwam erb nu het
buurland Noordoostpolder met
Emmeloord ols modern en ruj-
uer centrum met stadallure
u)a&rschijntíjk een gerrueerrte
zal worden, nog altAd beàig
naar de nieuuse status ,rstukje
aasteland" te groeíen met al,le
problernen en conflicten 'DaírL-

dien. De burgerlijke en geeste-
l,tjlce ouerheden mo,eten gez&-
menlEk zoeken n&at een raeuw
euenwicht aoor eetu arij oolk,
d,at zijn urijheid, bedreígd, zag
door ,ruretnde snítten", rna&r
het kost oeel moette orn Urk
door de ouergangsperiode heen
te helpen. Rechters hebben ouer

Urk br,ttere woorden gesproken
al,s ouer een late onwíllige pu-
ber, díe zíjn te uroege nd,ge-
sl,acht niet de baas kan, 'Inaa,r
het zou onjuíst zíjn orn over
Urk al,l,een tnq,ar sl,echte din-
gen te zeggen, uso,nt er zijn ook
grote usaarden in de,ze gerneen-
schap. Daarom hebben oaerhei,d
eru beuolki,ng dezer dagen op
een misschien zel,fs do'or uelen
op het eil,and zel,f ongeTnerkte
sAmbol,ische wr,jze de bosis ge-
l,egd aoor een rueuus begín.

Op inttiatíe! uan d,e majo,or A.
W. de Vrieze, corrwtlandant uo,,n

het distríct Zwol,le uan de Rijks-
pol,itie, às de complete Rijks-
pol,ítíekapel met drumbund no,ar
Urk gereisd een ondern,e-
ming, waarbij ook geconeer-
teerd userd ín Emmeloord en te
Dal,f sen. Dat co,nce:tt o'p Urk
u)as ntet zo,rnaal eeru uan de
uel,e mantfestaties aan de Rijks-
pol,itiekaytel, dat bleek alleen al
uit de d,a:nwezighetd uan onder
m.eer de commíssoris der komin-
gín in de trtroaincíe Ouerijssel,
ir. J. B. G. M. Ridder De Van
der Schueren, de algemeeru in-
specteur aan het Korps Ríjks-
pol,ítíe J . Gerrítsen, de teruita-
ríaal,-inspecteur in het ressort
Arnhem, de kolonel P. Oom,
uel,e andere autoríteiten pgn
justitie en politie, de landdrost
uan de Noordoostpolder, d,e

heer A. P. Mínderhoud, uele
burgemeesters en, de garrw-
zoenscorn'rnoirldant Ka'fit4len. De
ao,rvu)ezigheíd Da:ru al die uuto-
ríteiten sprak uoor Urk d;u,íde-
I,ijke taal: ,,Dit concert wordt
gegeven onl Urk te beutijzen,
dat wíj de Urkers ook nog tets
anders hebben aq,n te bieden
dan cel,ruimte", al,d;us aerklaa,r-
de de majoor De Vrieze.
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I N H O U D o.o.!
R.P.-kopel op Urk en in Dolfsen

Zomer - Brondgevoor
PH-POL cirkelt boven bos en hei

De R.P. bii de T.T.
Admiroolzeilen uniek festiin

Minicorso
Zeewoterdrinken is gezond

Afscheid Adiudont Kerkhove
Moeder en Kind

Wereldgebeuren
Persono lic

Foto omslog:
T oen een von onze f otogr,of en
Lochem oondeed, log door iuisf een
personen quto kloqr om op fe vegen,
hetgeen zo z'n drukte met zich
brocht, gefuige deze fofo.
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Wie op doordeweekse dagen
door de smalle Urker straten
gaat, waarlangs de huizen-zoÍt-
der-tuintjes tegen elkaar leu-
nen, en wie dg bolle bro'eken en
het andere klassieke Urker
witte en ïconte goed op maan-
dagen aan de hoge gedraaide
touwlijnen ver omhooggestoken
met stokken, feestelijk ziet
\Mapperen in de wind, krijgt een
indruk vaïl rust, orde en stilte,
een stilte, die slechts wordt
verstoord door de klinkhamers
op de \Merven, waar vissersbo-
ten in aanbouw ziln of worden
omgebouwd, omdat Urk al
vroeg heeft ingezien, dat het
eeonomisch noodzakelijk is de
bakens te verzetten.
Economisch ja: maar, 's zate*
drg. en 's zondags, wanneer de
IJsselmeer- en Noordzeevloot
binnen zijn, dan is het allemaal
anders, dan is er herrie en ru-
moer, dan zo,ekt oud en jong
Urk, voor een groot deel voor
48 uur terug van een dagenlang
verblijf tussen lucht en wolken,
met de wind in de touwen en
vis in de netten en met de ron-
kende scheepsmotoren onder
zich, vertier.

Weekends: herrie
Om zes uur 's zaterdagsavonds
luidt een kerkklok om naar
oude gewoonte de mensheid te
manen zic}n voor te lcereiden op
de zondag. Maar, bij oppervlak-
kige lceschouwing komt daar
niet veel van terecht, en die
luidende klok is voor de leden
van de post Urk een sein dat
voorafgaat aan rumoer. Dejeugd verzamelt zic1n in de
Raadhuisstraat, flaneert op en
neer, hangt in vensterbanken.
De jongens ro,ken en roepen
soms weinig kuise taal tegen de
meisjes en naarmate het uur
vordert ontstaan er van die on-
deugende en ontoelaatbare stoei-
partijtjes, die de meisjes zicht
giechelend laten welgevallen of
niet toestaan en dan komen er
soms moeilijkheden. Moeilijk-
heden komen er ook als -d.e

jeugd gaat spelevaren met an-
dermans dure schip. Dat ge-
lceurt niet zelden; ook al fut
verveling'. En aangezien er geen
uretsartikel is dat op ,,joy-sai-ling" slaat is dat dàn.-diéfstal
van motorolie. De gemoederen
worden bij dit alles nogal wat
verhit door alcohol. Tot tien
uur zijn de eafé's open waar ook
de ouderen dan in blauwe rook
bijeenzÍtten en er meer dan één
nemen en dan nog een paar orn
het af te leren. Vroeger kon dat
tot elf uuï, maar nu komen ze
om tien uur de straat op. De
vervroeging van het sluitings-
uur heeft echter niet tot gevolg
gehad dat er minder gedronken
wordt, rwelnee.

Alcohol
Door de alcohol gecultiveerd
lawaai beweegt zieh door de
duisternis naar de haven. Men
drinkt verder in de kotters of
in de even besloten kring bij
particulieren en 's maandag-
ochtends gaat de nog minder
rrjpe jeugd flesse$ zoeken op
straat. De drank is niet alleen
een vijand van vele oudere Ur-
kers, maar ook van 4e jongeren,
een vijand ook van aIle goede
verhoudingen. Brooddronken-
heid of lichte roes, het is om
het even, leiden to't ruzies, tot
vechtpartijen en tot ingrijpen
van de rijkspolitie, en die dan
plotseling beide vechtende par-
tijen tegenover zrch ziet,. De al-
cohol draagt b'ij tot slechter
verhoudingen en daarbij geno-
men . het feit, dat de Urkers
veelal geen respect helcben voor
gezag, hun eigen looontjes wil-
len doppen, zieLt koning voelen
op eigen lcodem zoals op het
eigen schip en bovendien zich-
zelf pienterder vinden, ligt het
voor de hand, dat de taak . van
gemeentelijke overheid en rijks-
politie weinig eenvoudig is-
Als er in de gemeenteverorde-
ning een slenterverbod is opge-
nomen en het wordt overtreden,
als er vernield, getreiterd, ge-
schreeuwd of gevochten wordt,
moet de politie dan een straatje
omgaan, moet rustig voortge-

gaan worden, alsof er niets is
verand.erd, sinds alles goed
werd. §;evonden, moeten de Ie-
den van het Korps Rijkspolitie
alles over hun kant laten gaan
omdat ze ,,vremde snuten" zijn
en ziclt niet met de eilander
aangelegenheden mogen lce-
moeien? De postco nmandant,
de opperwachtmeester A. P.
Velders wil er niet veel van
zeggen: ,,Soepelheid is een

FieÍs gevonden : dogeliiks recepf op U rk,
waqr ook ioyriding per fiefs in trek is.

Nief iedereen kwom zom,oor binnen bij hef concerÍ op Urk. Som migen bleyen zelf s líever
belongsÍellend in de regen sfoon
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grote deugd'2, zegthij.Maar ook
soepelheid heeft grenzen, uit
het feit, dat er in 1959 achten-
dertig misdrijven werden ge-
pleegd, voornamelijk door jeug-
digen: diefstal, vernieling, ze-
denntisdrijven, blijkt wel iets.
En, eigenlijk mag het b,ij dit
alles niet verbazen, dat de cel-
ruimte o,p Urk .geregeld bezet
is, dat rechters bittere woorden
spraken. Het komt allemaal
voor een groot deel voort uit de
verveling, uit het feit, dat me-
nigeen met de hand op, de Bij-
bel het scheppen van vrijetijds-
besteding als zijnde ,,zondig" ,

tegenhoudt.
Langzàarn, heel Langzaam is
Urk nu o,nderweg naar een an-
dere tijd met alle botsingen van-
dien. Er is een zaterdagvoetbal-
club, die tijdens de wedstrijden ,

de jeugd van de straat houdt,
er is een gymnastiekvereniging,
en 's winters worden er bioscoop-
voorstellingen gegeven. Er z{jn
een paar zangverenigingen en
het kerkelijk jeugdwerk kornt
op gang. Maar, het is allemaal
nog te weinig voor een ge-
meenschap, die bezig is van
eilandlóevolking .tot vastelan-
ders te worden en die eeuwen-
lang o'p een typisch eigen wijze
heeft geleefd op een stukie
grond, dat nu een uithoek van
een nieuwe polder is.

Eigenlijk is Urk een wereld vol
tegenstrijdigheden, want naast
alLe problemen is er veel goeds
van Urk te ,zeg_gen. De Urkers
vormen een hechte gemeenschap
van hardwerkende lieden, een
volk \ /aarvan iedereen zo nodig
voor iedereen klaar staat. \Man-
neer er een kotter op een miin
toopt bij Terschelling, omdat de
schipper eigenzinnig a1s aIIe
vissers de kortere \Meg door
het mijnenveld kiest, dan lcren-
gen twee andere kotters het
gehavende schip binnen en de
schippers laten er eeïI dag loe-
somming voor lopen, hetgeen
we1 iets zegt, !\ranneer men
weet, dat een Urker vissers-
knecht niet zelden een Íaarin-
komen heeft, dat met vijf cij-
fers wordt neergeschrevër; En,
wanneer het geborgen schip
dan gerepareerd moet worden,
dan houden de Urkers een co,l-

Zo concerfeerde de Riikspolifiekope'l in de
Geref. kerk fe Urk

(Foto: Owmr. S. D. Mullender, Zwolle;

De meeste v.rouwen in lJrker drocht wendden
het hooÍd ,aÍ wonneer zii de comero op

zich gericht zogen.
(Copyright: B. den Oudsten; Leeuworden)

AutoriteiÍen en Urkers zongen nq ofloop vqn
het concerf in de volle kerk, somen hef

volkslíed
(Foto: Owmr. S. D. Mullender, Zwolle)

4
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No oÍloop vqn hef concerf Íe Urk kwomen ouforiteiten en ondere genodigden biieen in de
Schouwburg te Emmeloord.

V.l.n.r.: de,odyocoof-generoal mr. A. W. Holsteyn, de officier vqn iusÍifie mr. P. J. SfigÍer,
de commissoris der koningin ir. J. B. Ridder de von der Schueren en mevrouw De von der
Schueren-Helmisch, de generool J. B. GerriÍsen en mevrouw Holsteyn (echfgenofe von de

odyocoot-generool).

lecte en het schip vaart \iv'eer
met de andere schepen, bij d.e
Franse kust, in de Duitse Bocht,
bij Noorwegen of waar ook.'Wanneer er een Urker ver-
drinkt, §laan de vissers vrijwil-
lig en met ,,groot materieel"
zoeken. En ook in kleiner ver-
Ioand geldt de onderlinge Jce-
reidheid tot helpen, zulks naar
oude trant, zoals het al eeuwen
ging. Bij begrafenissen \Mordt
de kist naar het kerkhof gedra-
gen, de Urkers 'volgen te voet
en loij geboorten helpt nog aI-
tijd de oude baakster Marie Ras,
die half Urk"op de wereld heeft
geholpen.

Visserij vooruit
Maar veef is er veranderd. Toen
de afsluitdijk gereedkwam, ging
bijna overal de vissersvloot
achteruit, maar op Urk zijn er
nu meer mensen bij lcetrokken
dan vroeger. Vierentwintig pro-
cent van de mannelijke beroeps-
bevolking vaart op de Noo'rd-
zeevloot van lfrk, zeventien
procent op de lJsselmeervloot,
dat is totaal'657 man en rnet de
aan de visserij verw'ante be-
drijven er b,ij gerekend, haalt
67 procent van de mannelijke
Ioeroepsbevo'lking een bestaan
uit het ,Rrater.
Economisch klopt het allemaal
wel, r,vant de Urkers heblcen de
ogen wel open, als het om vis-
sen gaat. Maar verder zijn er
problemen, vooral om de Urker
jeugd, die het grootste deel van
de week de harde hand van
vader mist, terwijl moeder hem
niet met zorgen om de kinderen
wil lastig vallen als hij 's zater-
dags thuiskomt en 4L procent
van de bevolking is ionger dan
vijftien jaar, 2L procent jonger
dan dertig...o

Urk is op \Meg naar een nieuwe
tijd. Het gemeentebestuur, de
predikanten, de opperwacht-
meester Velder met zrjn wacht-
meesters J. Crezee, 'W. Bijl, \ry.
J. Bouwman en H. Mulder, ze
zijn allemaal bereid een steen-
tj e bij te dragen, evenals de au-
toriteiten van het Korps Rijks-
politie.
,,g" 

-loet 
heel wat geloeur€o,

voor Amerikaanse lcladen er-
gens hun correspondenten op af
sturen, maar op Urk zin ze ge-
weest, omdat er herrie 'was,
waaraan trouwens niet alleen
de jongeren schuld hadden, en
omd"at men herrie mooi schijnt
te vinden. Misschien krijgt Urk
nu de kans om ongemerkt een
nieuwe tijd in te gaan", zei ons
iemand op, het eiland, toen de
meer dan vijftig ,,vremde snu-
ten" van de Rijkspolitiekapel
de Bethelkerk binnen gingen
om een aan de omgeving aan-
gepast programma uit te vo,e-
ren. Het concert zou aanvanke-
lijk buiten worden gehouden,
maar de regen braeht Rijkspo-
litie, autoriteiten en Urkers
samen in de kerk. Sommige
Urkers bleven wantrouurend bij
de kerkingang staan, andere
liepen bij nader inzien toch
maar weg, omdat zij een con-
cert in de kerk niet gepast von-
den. Maar, terwijl de kerk lcij-
na vol \Mas en de Urker jeugd
boven over de balustrade hing,
legde dirigent H. Ch. Hooger-
vorst nadat burgemeester
J. Schipper en een predikant
het woord hadden gevoerd
uit, dat muziek er ook is om
God te prij zeÍl.
Zowel bij het einde van het

(vervolg op pogino 18).

vÍ,n de

Voorj aar en zomer zijn de j aarge-
tijden waarin de nieuwe mode z'n
intrede doet, in kledingstukken van
velerlei aard. van badpakken tot
zomermantels, van pantalons met
Italiaanse coupe tot colberts al dan
niet met revers of split. Ftret nieuwste
kledingstuk voor het Korps Rijks-
politie is bepaald geen modegril. De
leden van het Korps, die bij verkeers-
controles in het donker worden be-

trokken, zullen daarbij de beschik-
king kunnen krijgen over een wit
plastic vest, waarvan voor- en ach-
terkant met riempjes aan elkaar be-

vestigd kunnen worden en dat voor
en achter is voorzien van schuine

scotchlightbanen. Dit vest zal onge-

t*rjfeld de veiligheid van de leden
van het Korps verhogen. Voor deze

f oto wordt het ,,geshowd" door de

wachtmeester 1e kl. J. Lutter uit As-
sen.
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De R.P. kupel in Dulf=en

Ook het optreden
uan de Ri,ikspol'itíe'
kapel, te Dal,f sen u)as
een ecl,atant succes.
De opperuachtmees-
ster S. D. Mul,lender
ua,n de V erkeers-
groep Zwol,l,e maakte
er bíjgaanae f oto's
Dan: hiernaast . het
concert uan de kapel,
in de IVed. Heru.
Kerk; mídden de
kapel, op het Kerk-
pl,etn, etu op de foto
beneden de burge-
meester H, R. ua,n
Bruggen uan Dal,f -
sen, tíjdens een toe-
spraak bij de maal-
ttjd.

P. H. KESSELS

. nief bang voor woter

Rese rvist redt
drenl«eling

a,n
door owmr. H.

Helden
J. J. JONGEN te Meiiel

Kort geleden raakte een 10-
jarig jongetje te Helden-Berin-
ge in het kanaal de Noorder-
vaart, bij een hoge loswal vyaar
bijna drie meter water staat.
Een vriendje van het knaapje
had de tegenwoordigheid van
geest een nabijgelegen woning
binnen te rennen, \Maar hij de
bewoners vertelde wat er ge-
beurd 'was. In de woning be-
vond ziclt ook de reserve-
wachtmeester Kessels, behoren-
de tot de groep Helden-Pan-
ningen, post Meijel.
Onmiddellijk begaf Kessels zich
naar het kanaal, waar ook aI
andere personen stonden. Een
van hen had het knaapje een
reddingsboei (zonder touw) toe-
geworpen; maar de d.renkeling
wist die niet te lcereiken. In-
tussen was hij aI vo,or de twee-
de maal in de diepte verdwe-
nen.
Op de \Meg naar het kanaal had
de reserve-wachtmeester Kes-
sels zich reeds gedeeltelijk ont-
kleed en hij sprong zonder zich
te bedenken in het 'water. Bij
de plaats, waar het kind voor
de tweede maal naar de diepte
\^ras gegaan, zwom hij moeilijk
rond en toen het kind \Meer
boven kwam gelukte het de
heer Kessels het j ongetj e te
grijpen en er mee bij de loswal
te komen. Door handreiking
werden reservist en drenkeling
op het droge getrokken.
De jeugdige drenkeling heeft
van het gqbeurde, dank zi het
moedig optreden van Kessels,
geen nadelige gevolgen onder-
vonden.
Deze reservist is de zwemkunst
amper machtig en derhalve
mag hier gesproken worden
van een zeet moedige daad-
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ZOMER A BRANDGEVAAR

srrijdbelcr ngrijl«e

Riikspolitievliegtuig cirkelt ieder weekend
boven bos en

P.H.-PO[ Ís schokel in
fegen zomerse brsnden
door opperwochtmeester J. H. VERDELLEN

hei

In de droge zomermaanden van 1959

en ook deze zomer cirkelt het Rijks-
politievliegtuig, de R.P. 200 vrijwel
ieder weekeinde boven de staatsbos-
sen in de provincie Utrecht. Er wa-
ren dagen dat wij van de ene naar de

andere brand konden .,fietsen". De
meeste branden kwamen voor in de

omgeving van Soesterberg. Dit moet
dan ,,ruim" genomen worden, want
wij zien het vanuit onze hoog ver-
heven post ook ruim en het f an-
tastische overuicht vanuit een vlieg-
tuig biedt vele voordelen. Het is
meerdere malen voorgekomen, dat
wij een brand eerder zagen - hoewel
we er niet direct in de omgeving van
vlogen - dan de uitkijkpost van de

bosbrandweer, die er dicht bij stond.
En dan klonk via het mobilofoonnet
de boodschap naar het hoofdbureau
van politie te Zeist, waar de mobilo-
foonpost dienst doet als schakel bij
de berichtenwisseling tussen de R.P.
200 en de brandweer van het Staats-
bosbeheer in de provincie Utrecht:
,,H.8. Zeist, hier de R.P. 200"
Via de mobilofoonpost kunnen wij
rechtstreeks spreken met de j eeps

van de bosbrandweer, die ook met
een mobilofoon zijn uitgerust en zo

kunnen de brandweerauto's naar de

brandhaard worden gedirigeerd, al
btijkt dat dikwijls minder eenvoudig
dan het schrj.rt. Het is meerdere ma-
len gebleken, dat men op de grond
moeilijk kan bepalen waar de brand-
haard precies is. Er wordt dan wel
een flinke rookzuil waargenomen,
maar dat is niet voldoen«ie. Dikwijls
wijst de R.P. 200 dan ook de brand-
weerauto's de wegr zo ongeveer op
de manier waarop een vliegtuig met
radar wordt binnengepraat: ,,Nu

links af ; ja goed zo, recht door maar
en nu rechts; nee, nu bent u te ver;
terug en dan de eerste weg links" . . .

Dit is uiteraard niet het geval wan-
neer de brand is uitgebrcken bij een
markant punt, dat in een paar woor-
den glashelder kan worden omschre-
ven.

Vreemde branden

Er is dikwijls gevraagd: ,,Kun je nou
zien of er in sommige gevallen spra-
ke is van opzettelijke brandstich-
ting." Nee, te zíen is dat natuurlijk
niet, daarvoor vliegen we te hoog om
de handelingen van de mensen op de
grond te kunnen onderscheiden en
daarvoor zijn er bovendien ook te
veel mensen in de bossen en op de
wesen.
Daartegenover staat, dat wel eens
vreemde situaties worden opgemerkt,
die te denken geven en waarvan wij
tenslotte zeggen: ,,Dit kan niet, dit
moet aangestoken zijil' Neem bij-
voorbeeld een brand ten zuiden van
Soesterberg, bij de zogenaamde ,,Ko-
zakkenkuil". We zagen deze brand
direct bij het eerste begin, toen het
eerste rooksliertje omhoog ging. De
direct door ons gewaarschuwde
brandweer was in vijf of zes minuten
terplaatse. In die tijd was het brand-
je echter al aangewakkerd tot een

flinke brand. De brandweer en het
publiek hadden de handen vol en er
werd hard gewerkt om het vuur on-
der controle te krijgen. Plotseling
brak in het bos aan de overkant van
de weg, tegen de windrichting in, een

tweede brand uit. Hier kon onmoge-
lijk sprake zijn van over§pringen van
vuur. Deze tweede brand nam meteen

H'ER DE R.P. 2OO
De zomer is níef slechfs de tiid von
de vokonf ies, moo r ook von de bos-
bronden. Het rijkspolifievliegtuig
speelÍ bij beide een rol. Het vliegt
boyen de druksÍe wegen om zo no-
dig een beeld von de verkeers-
sfroom en dreigende opstoppingen
door fe geyen en hef p'atrouilleert
boyen bos en hei. Beide octiviteiten
ziin yan zeer groof belong. ln het
ofgelopen ioar hebben in ons lond
ongeyeer 90A bos- en heidebronden
gewoed op 3.600 hecf,ore bos en hei.
Uit deze cijfers bliikt dof er bíi
iedere brond gemiddeld een opper-
vlakte von 4 hecfore betrokken wos.
Een derde gedeelÍe yon olle br,onden
deed zích voor op de Veluwe en
oYer hef gehele lond werd een scho-
de vqn ruim 840.000 gulden oonge-
richt. Ook dit ioor hebben olweer
tientollen bronden gewoed en de
R.P. 200 potrouilleerÍ ieder weekend
boyen bos en heí. Deze pofrouilles,
woarbii goede en snel/e verbíndin-
gen v,on hef groofsfe belong ziin,
hebben ql zeer veel bijgedrogen tot
een spoedige onfdekking en sne//e
besf rijdin g von bosbronden en door-
mee tot beperking von de schode.
De oppe rwqchtmeesfer J. H. Verdel-
Ien van de Diensf Luchtv,aart op
Schiphol, schreef het hierbïi ofge-
drukte ortikel, dot een beeld geeft
von de bosbrondpotrouílles mef de
AusÍer PH-POL, wooruit ol ye/e

m,alen de boodschop klonk: ,,H.8.
Zeist, hier de R.P. 200 . . . . "

)
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een hevige vorm aan; het werd een

grote brand waarbij de daarop
volgende nacht . militairen Yar, de

vliegbasis Soesterberg de wacht
moesten houden
Dat het niet altijd van een leien dak-
je gaat, moge blijken uit het volgen-
de: Behalve de radio-mobilof oon-
verbinding van de waarnemer in het
vliegtuig, heeft de vlieger radio-ver-
binding met de verkeersleiding van
de vliegbasis Soesterberg op een mi-
litaire f requentie.

Brandje werd brand

Op een zondag vlogen u,ij boven de

bossen in de provincie Utrecht, toen
ik plotseling over mrjn radio een mi-
litair vliegtuig de verkeersleider van
de vliegbasis Twente hoorde oproe-
pen. De berichtenwisseling in de

luchtvaart geschiedt in het Engels en

de vlieger begon netjes in het Engels
door te g even, dat hI een kleine
brand had waargenomen even ten
noorden van Neede, zoals hij zei. Hij
verzocht aan de verkeersleider, poli-
tie en brandweer te waarschuwen en

zei er nog eens opnieuw bij, dat het
maar een klein brandje was. Even
later kwam de vlieger met de mede-
deling dat hij zich enigszins in zíjn
positie had vergist en clat de brand
meer ten westen van Flaaksbergen
moest zíjn. Hij zou in rle buurt blrj-
ven. Na verloop van een kwartier
Sing het hem echter zeker al verve-
len, want toen hoorde ik de vlieger
in onvervalst Nederlands aan de ver-
keersleider vragen: ,,Komt er nog
iemand, dat brandj e is onderhand
een brand geworden. Ik ben laag
over een boerderij gevlogen om de

aandacht te trekken , maar ze staan
alleen maar naar rnij te kijken en be-
grijpen het niet. De verkeersleider
beloofde nog eens te bellen. Er ging
weer een kwartier voorbij, toen hoor-
de ik de vlieger weer: ,,Hoe zit dat
nou, ik zie nog steeds niemand en het
brand hier als de pieten." De ver-
keersleider begreep er ook niets van.
Er vond een ,,ongedwong'en" gesprek
plaats tussen de vlieger en de ver-
keersleider, waarin de vlieger op een

gegeven moment zei: ,,Ze kunnen wel
goed nummers van auto's lezen, maar
als j e ze hebben moet zijn ze er niet."
En dat vonden wij een cn-nette op-
merking. Ongeveer drie kwartier na
de eerste melding, hoorde ik de vlie-

B

Vlieger en wqarnemer in de R.P. 200 hebben een onoyertroffen uitkiikposÍ, ook,ols het goof
om bosb ronden.

ger weer: ,,Ik ga weg hoor, ik vertik
het langer, er is nóg niemand."
Hoe het tenslotte is afgelopen weten
wij niet, want wij moesten landen om
te tanken. Toen het zolang duurde
hebben wij per mobilof oon de ge-
meentepolitie te Apeldoorn nog van
deze brand in kennis gesteld ) maar
verder konden wij er ook niets aarr
doen.

Rechtstreeks contact!

Het is wel duidelijk hoe moeilijk het
is wanneer een rechtstreeks gesprek
met de bosbrandweer niet mogelijk
is en wanneer het doorgeven van be-
richten afhankelijk is van derden.
Dat het staatsbosbeheer in de pro-
vincie Utrecht, verleden jaar niet-
tegenstaande de droogte, betrekke-
lrjk weinig schade heeft gehad in
ve rgelijking met andere provincies,
is in niet geringe mate te danken aan
de doelmatige samenwerking. Bij-
zonder belangrijk is ook dikwijts de
spontane hulp van het publiek, waar-
door menige bosbrand in de kiem
wordt gesmoord, vóórdat de bos-

brandweer met materieel ter plaatse
is, hetgeen soms door verschillende
factoren vrij lang kan duren. Vooral
ook met het oog daarop blijven wij
na de ontdekking van een brand bo-
ven die plaats cirkelen en dan
stroomt het publiek toe om te blus-
sen, uiteraard met beperkte midde-
len, zoals takken en zand, maat toch
met succes, vooral bij een heide-
brand. Zo is er door goede samen-
werking tussen R.P. 200, bosbrand-
weer en publiek veel schade voor-
komen en zo zijn de weekend vluch-
ten van het Rijkspolitie-vliegtuig ze-

ker niet een soort sportieve vrijetijds-
b esteding.

Niets uit dit blod mog worden
verveelvoudigd of gepubliceerd,
door middel von druk, foto-
copie of op welke ondere
wiize ook, zonder uitdrul<ke-
liike schrifteliike goedkeuring
vo n de redoctie, ze lfs n iet, o I

zou een en onder geschieden
met bronvermelding.

Rp.org_KB1960_08_Aug_Nr.12 138



ln Gnoningen ontsnapte geuangenen
na een dag gcgnepen

Karel Bauer uit Enschede en Piet
Hoekstra uit Tzummarum, allebei 27
jaar oud en allebei gedetineerd in de
strafgevangenis te Groningen omdat
diefstal en inbraak hen niet vreemd
zijn, hielden zich kort geleden voor
de afwisseling eens met uitbraak be-

zig. Zii ontsnapten en verdwenen.
Twee dagen later kwame a zij echter
de gevangenispoort alweer binnen en

dat alleen maar omdat de adjudant
M. Monkel, groepscoÍnmandant van
de groep 't Bildt, te Sint Annapa-
rochie naar een bruiloft ging . o . .

DE ADJUDANT KWAM YAN EEN BRUILOFT. . . O

De ontsnapping van Piet Hoekstra,
die zes maanden uitzat en Karel
Bauer, die bezig was drieënh alf jaar
om te krijgen, was eigenlijk weinig
spectaculair. Zij kregen opdracht de
gevangenistuin te wieden en toen er
geeq bewaker in de buurt was, ge-
bruikten zij de schoffels als gereèd-
schap om over een vier metér hoge
muur te komen, waarachter de vrii-
heid lokte, die hen niet veel perspeó-
tieven zou bieden.
Zii zwierven uit Groningen naar het
westen, zetten een kraakje in de huis-
houdschool te Tolbert, met f L35,-
aan spaargeld van de kinderen als
buit en besloten de volgende dag om
de nacht te gaan doorbrengen ten
huize van Hoekstra te Tzummarum.
Op het busstation in Leeuwarden
kwamen zij met een grote sigaar in
het hoofd en met een air van ,,wie-
doet-me-wat" de bus binnen, die
naar noordwest Friesland zou ver-
trekken. ,,Is dit de bus naar Tzum-
marum", vroegen ze, hetgeen werd
beaamd , maar tegelijk een sein van
verscherpte waakzaamheid was voor
de adjudant Monkel, die op weg was
van een bruiloft in Sneek naàr St.
Annaparochie. Toevallig had hij een
dug tevoren de telefonische versprei-
ding van de signalementen van de in
Groningen ontsnapte gevangenen
opgenomen. De adjudant stond on-
opvallend op, en bewoog de chauf-
f eur no.q even te wachten vanwege
twee verdachte f iguren in de bus.
,,Die ene ken ik wel, da's Hoekstra
uit Tzummarum," zei de chauffeur
en daarmee was het pleit beslecht.
De adiudant belde de Leeuwarder
gemeentepolitie om assistentie en bij
de tweede halte van de bus stond de
adjudant op en sprak tot de verbaas-
de ontsnapten: ,,Bauer en Hoekstra,
willen jullie even naar voren ko-
men?" De adjudant assisteerde de
leden van de gemeentepolitie met het
overbrengen naar het politiebureau
en die assistentie was niet overbodig,
want de Tzummarumer die dui-
delijk de stal had geroken ver-
zette zich. Zo zitten de twee gedeti-
neerden, die beiden bijna hun straf
hadden uitgezeten, doch wie nog een
ter beschikking stelling van de re-
gering boven het hoofd hing, weer
in de gevangenis te Groning€D, om-
dat een adjudant van een bruiloft
kwam.....

10
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De R.P. bii de f.f.
WAARDERING

VOOR

REGETING

VERKEER

Er is lof gesproken over de regelingeh, die bij
de afgelopen T.T. te Assen zijn getroffen voor de
verkeersveiligheid en voor een vlotte aan- en
afvoer van de bezoekers, die in drommen uit aIle
windstreken naar Assen reden en als aangesto-
ken door snelheidsdrift weer huiswaarts raasden,
in een totaal aantal, dat niet ver van de L00.000
afligt. Tientallen leden van het Korps Rijkspoli-
tie 

- 
tot op grote afstand 

- 
van Assen delen in

de waardering voor de wijze \Maarop het ver-
keer geregeld \Mas.

De taak van de leden van het Korps Rijkspolitie
is op een aantal punten .aanzientijk vereenvou,-
digd door het transportabele verkeerslicht, dat
hier zo uitstekend bepro'efd kon worden en \Maar
wij in het julinummer reeds over berichtten.

Enkele foto's, die nogeens duidelijk aantonen,
dat het verkeer van een hoge standplaats, d.ie een
goed en vooral veilig overzicht biedt over kruis-
punten en verkeerssituaties, zin hierbij no,g af-
gedrukt. Op het dak van de T.P.\4r. van de ver-
keersgroep Assen was voor de, opperwachtmees=
ter A. 'Warntjes een druk op de knop van een
minuscul zendertj e voldoende om de verkeers-
stroom tot stilstand of in beweging te brengen.

Maar soms moest ondanks het verkeerslicht toch
nog een hardleeïse \Meggebruiker teruggewezen
wcrden tot achter de streep

f ,inks op de foto, bened.en het \Magentje, waarop
het verkeerslicht vervoerd kan worden. dat vele
Ieden van het Korps, die in actie war.en bij de
T.T. heeft geholpen oïn ongelukken te voorkomen.

L2
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wcre,rdevolle hulpen voor
, rkie!«ers en filmerst'

Iedere fotohandelaar loopt zich spe-
ciaal in deze maanden het vuur uit
de slof f en om alle filmp j esbrengers
en camerakopers tevreden te stellen.
De ontwikkelcentrales voor zwart-
wit en voor kleurenf ilms staan op
springen en dit alles bewijst, dat nog
altijd een groot deel iar, de mensheid
meent, dat fotograferen een ,,tijdver-
drijf" is voor de zomer en dan bij
voorkeur nog voor dagen waarop
echt de zon schijnt. Die rnening is
even onj uist als de overtuiging, dat
vader, moeder, opà en oma allemaal
tegelijk op het portret geslingerd
moeten worden met het gezicht recht
tegen de zon in en dat dus de maker
van het kunstprodukt beslist met zijn
ru.q naar de zott moet staan. Een
reeks van fotoboeken probeert de
mensheid tot andere gedachten te
brengen en het ene boek is in grote
lijnen gelijk aan het andere, behalve
de Nederlandse bewerking van Alex-
ander Spoerl's ,,Mit der Kamera auf
du", bii Hollandia N.V. te Baarn
verschenen onder de titel ,,Mrj,
vriendin de camera" (prrjr gebonden
I 8,90). Dit boek is in staat menigeen
bijna spelenderwijs op het goede fo-
to-spoor te zetten. In een geestige,
maar nochtans exacte taal schreef
Spoerl in een paar dozijn hoofdstuk-
ken zo ongeveer alles wat de ernstige
amateur, die niet tevreden is met wat
onscherpe af drukj es, weten wil en
moet. Een serie schertstekeningen
draagt ertoe bij, dat de lezers van dit
boek dikwijls glimlachend tientallen
tips opdoen over het motief, de film,
de belichting, scherpte, diepte, len-
zen, ontwikkelen, af drukken, kleu-
ren, kleuren en lenzen mitsgaders
vele andere zaken, die er toe biidra-
Sen, dat straks de plaatj es van Ya-
kantie, maar ook die van herfst en
winter en de foto's bij nacht gemaakt,
het bekijken waard zijn.
Wie aatt dit boek dan nog niet ge-
noeg heeft en wie behoefte heeft om
nog meer te weten, om de oorzaak
van fouten en mogelijkheden van be-
paalde stoffen, films, objectieven en
camera's exact na te gaan, kan te-
recht bij Elsevier, het huis van de
encyclopedieën. Daar verscheen na-
melijk de voortreffelijke Encyclope-
die voor Fotografie en Cinematogra-
fie in het W. P.-fonds (voor leden
f 43,50, voor niet-leden f 47,50). In
900 pagina's met honderden illustra-
ties .qeeft deze encyclopedie amateur
en vakman, f otogra af of cineast een

FOTOGRAFEREN: NIET SLECI{TS ZAMERSVERMAAK

Leutig boer« en besfe encyclopedie

ook beschouwingen in opgenomen
over de functie van de fofo in onze
cultuur, de taal van de fotografie, de
historie van fotografie en cinemato-
grafie, over foto en film in Neder-
land en België, lichtbronnen, compo-
sitieleer, geluidsleer, kleurenfotogra-
f ie, en een reeks andere onderwer-
pen. Bovendien is in deze encyclope-
die bij'na alles te vinden over fouten
en storingen, literatuur, universele
decimale classif icatie, normalisatie
en zijn er beknopte leergangen voor
amateur-, kleuren- en flitsfotografie
alsmede voor ,,het f ilmen" op.qeno-
men. Zo is deze encyclopedie een
waardevolle aanwinst voor ieder, die
serieus wil ,,tekenen met licht".

B. den O.

all-round inf ormatie. Men vindt
hierin niet slechts een droge opsom-
ming van naar alfabetische volgorde
gerangschikte zaken. Er z4n namelijk

15 jaar Korps Riikspolitie

Dit jaar bestaat het Korps Rijkspotritie 15 iaar. Ter
gelegenheid van dit derde lustrum is een 'herinnerings-
schaaltje ontworpen door de sierkunstenaar-ontwerper
van N.V. Tichelaatr's Kleiwarenfabriek te Makkum, de
heer J. R. Steensma. Het schaaltje is een fraai stukje
Makkumer aardewerk, uitgevoerd in vier kleuren: blauw,
rood, wit en groen, en het heeft een doorsnee van g centi-
meter. Deze originele herinnering die als asbakje of bon-
bonschaaltje kan worden gebruikt, maar ook han worden
opgehangen, is voor abonnees vàn het Korpsblad Rijks-
politie verkrijgbaar voor I 3.50 ( + I 0.50 verzendkosten).
Bestellingen kunnen tot uiterlijk 15 september worden
gericht aaÍr3

N.V. TICHBLAAR.S,s KLEIWARBNFABRIEK
TE MAKKUM

onder het motto: ,rl5 jaar R.P." Na ontvangst van de
verschuldigde'l«osten wordt het schaaltie franco toege-
zonden.

13
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ASs'STENTTE BI,I
UNIEK FE§TíJN

De R.P. 49 uif leeuworden, de R.P.

6l von Grouw en de R.P. 45 uit Lem-
mer yerleenden ossisfentie bii een
uniek zeilfestiin op hef Friese Pik-
meer: het odmirqalzeilen voor oude
ronde- en pl,ofbodemiochten, vqn
scheepsÍypen uit een voorbii tiid-
perk. Tachtig schepen uit de oude
doos voeren voorbii hef sfofe niocht
Friso, fochfig bemonningen brqch-
fen een sqluuÍ oon de odmirool, de
commissoris der koningin in Fries-
lond, mr. H. P. Linthorsf Homqn. De
Rijkspo/itievoortuígen zorgden er
voort dqt er geen qndere schepen
Íussen de eskoders drongefi, doÍ er
geen ongelukken gebeurden en dot
een in de wql ge/open schip vlot
kwqm. Het hele fesÍijn zogen wii
vqnqf de R.P. 49 woqrop de wqcht-
meesfers Ie kl. D. P. Konis en

P. Kromer om beurten het roer híel-
den en waarop de wochtmeesfer
Konis uren qchÍereen bleek te kun-
nen vertellen over proktijkervorin-
gefi, over schepen met oordoppelen,
koeien en wopens in de oorlog,
oYer heÍ redden van drenkelingen
en kortom: een holve polifie-fe-
water-roment ols deze wochÍmees-
Íer o//es op popier zette. Door wos
bii hef k/ossieke zeilfestiin, woor-
over de lezer hierbii een reloqs
vindt, Írouwens bepoold geen tiid
Yoor. ,,Daorginds goof er een de
wol in, moet ie opleff e-ff," zei hii en

de wochtmeesÍer Kromer sfond ol
bíj een dikke f ros, terwiil de R.P. 4?

terugdrooide en noosf ziin eigen
zog opyoer om fe he/pen in de
nood. Een dog feyoren wqren de
R.P. 49 en de R.P. 43 v,on Sneek ol
in de weer geweesf bij de vqqrt vqn
de oude schepen nqor en oyer heÍ
Sneekermeer.

Admiroalzeilen y'on

boeiers en iochten
uniek schouw-

spel op het Pikmeer

Omstreeks tachtig boeiers en jachten,
tjotters, Wieringer en Vollenhoven-
se bollen, tjalken, botters, aken en
hoogaatzen hebben op het Sneeker
Íneer en op het Pikmeer bij Grouw
taferelen uit lang vervlogen tijden
doen herleven. De on\tretende toe-
schouwers, die de twee vloten van
ronde- en platbodemschepen uit
Friesland en die uit andere delen van

En Íussen de bedrii-
ven door s/eepfe de
R.P. 49 nog een in
de wol ge/open

iocht vlof .

herlouen op ffrïeóe

het land tot een treffen zag kornen,
rnag het wellicht verba zen) dat De
Eenhoorn en De Lachende Leeuw,
De Witte Raaf en De Banjaard weer
veilig zijn thuisgekomen. Schoten
knalden uit de boordkanonnere wol-
ken kruitdamp trokken omhoog en
vermengden zich met het water, dat
hoog over de boeg opstoof.

Toch was dit tafereel een zeer vreed-
zame ontmoeting, waarmee een zelfs
voor Friesland zeld zaam schouwspel
van enkele dagen met vele beelden
als van oude schilderrj.r, werd inge-
luid. Er zijn stamboeken voor koeien,
paarden, schapen en honden; er is
sedert vrjf jaar ook een stamboek
voor zogenaamde ronde- en plat-
bodemjachten, van oud-Nederlandse
scheepstypen waarvoor de in 1955
opgerichte Stichting Stamboek ron-
de- en platbodemjachten de belang-
stelling zoveel mogelijk wil bevorde-
ren. Het tot stand komen van deze
organis atie was geen luxe, want met
name de ronde schepen, waarvan de
spanten gebogen zijn, zodat de l|n
van het schip ,,nergens stilst aat" ,

L4
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lamdoe tolerelen

kwamen in het gedrang. De oude
werven, zoals die van de vermaarde
scheepsbouwers Eeltj e Holtrop en

Auke van der Zee in Joure hielden
zich reeds lang met ander werk bezig.
Diverse tjotters, boeiers en jachten
lagen ergens in doodlopende stukjes
water te rotten. Het Stamboek heeft
niet alleen de nog bestaande schepen
geregistreerd, maar zag ook kans af-
getakelde schepen weer vaarklaar te
maken. Zo was er alle reden tot een

stijlvolle viering van het eerste lus-
trurn en zo hebben zich op Sneeker-
meer en op het Pikmeer bij Grouw,
unieke taferelen ontrold voor de ver-
baasde ogen van vele toeschouwers.
Op het Pikmeer hebben de beide vlo-
ten, die aanvankelijk onder twee ad-
miraals voeren, de heer C. J. 

'W. van
Waning uit R.otterdàffi, initiatiefne-

mer tot oprichting van het Stamboek
voor de Hollandse en de commissaris
der koningin in Friesland, mr. H. P.

Linthorst Homan, met de hand stevig
aan de helmstok van het statenjacht
Friso, voor de Friese vloot, het wel

zeer klassieke admira alzeïlen tot
nieuwe kleur gebracht met het Friese
statenjacht als admiraalschip, waar-
op mr. Linthorst Homan het saluut
van de bemanningen van tachtig
schepen beantwoordde. Met witge-
bolde zeilen scheerden de schepen als
eeuwen geleden over Pikmeer en

Wijde Ee, waar de vloot in de riet-
kraag meerde en waar de bemanning
een oorlam nam. Nou ja, er was een

schip, dat aL eerder in de rietkraag
terecht kwam door een onjuiste ma-
noeuvre bI het door de wind gaan,
maar de bemanning van de R.P. 49

van de Rijkspolitie te Water heeft
voor zulke gevallen een a-ikke tros
klaarliggen . . . . En tenslotte was de

legpenning, die prinses Beatrix, be-
schermvrouwe van de stichting be-
schikbaar had gesteld niet de inzet
van het admiraalzeilen maar van een

wedstrijd voor deze oude schepen.

Deze penning, ontworpen door de

Amsterdamse beeldhouwster Katin-
ka van Rood Limpers - in opdracht
van de prinses, wier beeltenis er op

is aangebracht - is bestemd om bij
voorkomende gelegenheden uit te
reiken. Het eerste exemplaar was be-
schikbaar gesteld voor de unieke
zeilwedstrijden van ronde- en plat-
bodemj achten, waarbij (een drg na
het admira alzeilen) opnieuw oude
taf erelen herleef den rond Grouw,
waar in de stromende regen de leden
van de groep Idaarderadeel de auto's
van vele belangstellenden in de smal-
le straten in goede banen leidden . . .

MET IOO KM
OYER DE KOP

De motorrijders bij het korps,
dte 'met begel,etdtngen te doen
hebben, 'rnogen ouer gebrek ad,n
rverk niet kl,agen. De Rond,e uan
Nederl,and en de Tour Olympia,

u)aaroDer uegens pl,aatsge-
brek ín het aol,gende nu,rn,rner
nleer zíjn slechts enkel,e ge-
beurteníssen, lDd,o,rbij zij u)er-
den ingeschakel,d. ln dít uer'-
band dient ook de begel,eidr,ng
ud,n de Israël,ische prernier
Ben Goeríon te uorden ge-
noumd, usaarbij een u&n de ,tno-

torrtjders ter nauu)ernood a,aru

d,e d,ood, is ontsnapt, Op d,e weg
Den Haag-Amsterd,am is d,e

usachtmeester J. Kugn, motor-
rijder uun het Daste begelei-
díngsdetache'rnent, door de
schuld Dan een ueggebruíker,
díe zr,ch níet a&n de aanu:íjzíngen
híel,d, met een snel,hetd uan 100
kr,l,ometer per uur geslipt en
ouer de kop geslagen. Wonrler-
lxjk genoeg Liep hii sl,echts een
schram op....

*
Pquze bij het odmiroalzeilen befekende ook
pauze op de R.P. 49 lrechÍs wmr. 7e kl.
D. P. Konis, links wmr. Ie kl. P. Kr,omer),

?urr^

15
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Een visioen werd werkeliikheid: Minicorso

Wmr. le kl. P. Orijpstra te AalsÍneer geestelijk vader

van kleinste bloeÍnencorso ter wereld

Corso rijdt zes

maanden achtereen

Vele originele ideeën ontstaan op een

uitermate eenvoudige manier: zo ook
de gedachte voor Minicorso in Aals-
meer, die ontstond tijdens het thee-
drinken. Enkele jaren geleden zaten
de directeur van de Aalsmeerse Ver-
eniging voor Vreemdelingenverkeer,
de heer C. de Gooyer en de wacht-
meester eerste klasse van het Korps
Rijkspolitie, de heer P. Grijpstra aan
de thee. Maar niet in de eerste plaats
het V.V.V.-werk of de Aalsmeerse
politieactiviteiten vormden het oÍr-
derwerp van gesprek, welnee: op ta-
f el stond een miniatuur bloemen-
corsowagetr, produkt van vrijetijds-
besteding van de heer De Gooyer, die
er meer dan honderd uren mee zoek
had gebracht. Het wagentje was ver-
sierd met immortellen, met een soort
strobloempjes, stuk voor stuk op een

ijzerdraadj e geplakt en bevestigd.
Enfin, het resultaat mocht er zijn,
d aarover waren de heren het eens.
Maar, in de ogen van de heer Grrjp-
stra, oprichter en voorzitter van de

Aalsmeerse afdeling van het Neder-
landsche Roode Kruis kwam een

peinzende uitdrukking. De wacht-
meester eerste klasse zag een soort

De wqchtmeesfer
7e kl. P. Gríipstro
bespreekf
nieuwe plonnen
mel een
besÍuurslid yqn

het Rode Kruis.
het Roode Kruis.

visioen; hrj zag geld voor zijn Roode
Kruis en hij heeft niet verkeerd ge-
zien. Het visioen van de wachtmees-
ter Grijpstra is werkelijkheid gewor-
den, maar het ging niet vanzelf. Er
werd een oude bloemenkas gehuurd
en door leden en vrienden van het
Roode Kruis opgeknapt, omgespit en
ingericht tot de ruimte waarin het

Zo riidt minicorso duizenden verboosde
foeschouwers voorbii.

:""':i
i PLEZTER TN CORSO i

i

= Wqnneer in het vooriaor het grofe 
i

i bloemencorso van lisse is ofge/o- i

i pen, hebben yele leden von het :

i Korps Rijkspolíf ie werkeliik ttsr'- ;i noeg" vqn een derge/iik festijn, i

,. w,oqrbii de tienduizenden foeschou- i

; wers honden vol werk ópleverden. 
:

: tn dezelfde conÍreien vctn ons tqnd i

i. woonÍ en werkt een lid vsn het i

: Korps Rijkspo litie, dof nimmer ge- 
i

i noeg kriigt von ziin eigen corso: hef i

i kleinsfe bloemencorso ter wereld, 
i

' dot nief een dog, mctor om en n,abii 
ii zes mqqnden riidt, woqrvoor geen 
I

i versÍ erking yon e/ders nodig is om- 
i: dof hef geen yerkeersyroogsfukken 
i

; oplevert en dat nu ol biino zes loor j

i i, bedriif ís fen diensÍe von het I

i Nederlondsche Roode Kruis. Dot tid i

i ,on het Korps is de heer P. Griipstra, 
I

i geesteliik vqder en promotor von I

i Uinicorso in Aolsmeer, dof ,al mqqn- i

: den honderden bezoekers t rekt, i

i voordqt begin sepÍember hef grofe 
:1 Aolsmeerse bloemencorso in bewe- :

i ging komt, en dqt ol zes ioor long :

, gela opbrengÍ voor een groot en i

: goed doel. Over Minicorso en ziin i

i g""ríetiike voder vertelt biigoond :

i' "':'o"l 
:
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kleinste bloemencorso ter wereld:
Minicorso zou gaan draaien. De
Aalsmeerse bloemenkwekers zagen
een en ander met welgevallen gebeu-
ren, want tenslotte zou Minicorso
ook propaganda maken voor Aals-
meer als wereldvermaard centrum
van bloemenkwekerijen, en zij ver-
leenden medewerking bI het tot
stand komen van de decors, waar-
langs het Minicorso zou rijden. Er
werden muurtjes gemetseld en bloe-
men geplant, €r werden tientallen
zakken mos uit het bos gehaald en er
werd gedokterd aan de oplossing van
de vraag hoe 's werelds kleinste corso
in beweging moest worden gebracht.
Arrangeurs schikten tientallen varië-
teiten planten, vrijwilligers knutsel-
den meer dan vierdui zend uur aan
ongeveer twintig corsowagentj es op
een schaal van een op tien. Voor de

garnering van het decor werden zelfs
grillige stukken hout gehaald uit de

verveningen bij Emmen.

Trjd speelt geen rol

Op tijd werd bij dit alles nauwelijks
gekeken . Zeer velen werkten belan-
geloos mee en dat was nodig, want
niet alleen de kas moest worden in-
gericht en aangekleed, maar bij mini-
corso konden aangeklede poppetj es

niet ontbreken, de lopende band,
waarop alle wagentjes voortglijden

ffi:: ïï:ï,'.'J* i".1'ï,'ï. .li:
1B

sche knobbel voor nodig. En, van het
een kwam het ander.
Tijdens al die voorbereidingen kwam
de vormgever van het grote corso
binnenwandelen, Toon Noyons, die
meteen inhaakte en wees op de mo-
gelijkheden voor het aanleggen van
een paar vijvers met goudvissen en
f onteintj es en een paar paalwonin-
gen tussen de cacteeën. FIet kwam er
allemaal weer bij en er komt nog
steeds bij. Het Minicorso is niet al-
leen een kleurig bloemencorso, dat
bijkans zes maanden rijdt, het is door
het decor voor de stoet van praal-
wagens, tegelijk een permanente ten-
toonstelling van wat Aalsmeer heeft
en kan. Er staan vetplanten in een
f.raaíe collectie, orchideeën en passie-
bloemen en het corso rijdt. Nu reeds
komen er bussen vol bezoekers, tot
vreugde van heel Aalsrneer, dat z'n
bezoekers 's middags niet veel meer
kan laten zien dan lege veilinghallen
en met deze miniatuurfloriade z'n
naam kan vestigen brj de vele toeris-
ten, die de naam van dit bloemen-
centrum op hun officiële reisschema
hebben gevonden. Minicorso groeit
en bloeit in tweeërlei zin en zodarig,
dat er plannen zijn voor uitbreidirrg.
,,Plannen ge fioeg", zegt de heer
Grijpstra, die wij overigens voor dit
artikel nauwelijks hebben kunnen
strikken omdat hij zegt: ,,Je kunt
toch niet over jezelf. praten. Ik kan
zesgen, dat wij tevreden zijn, maar
naar meer streven."

URK
' (vervolg von pogino 5)

concert op LIrk, a1s na afloop bij
een lcijeenkomst in de Schouw-
burg te Emmeloord, is het
woord gevoerd door de gene-
raal J. Gerritsen. Op Urk dank-
te hij de kerkeraad voor het
verlenen van schuilplaats en
toevlucht in de kerk, \Maardoor
het concert ondanks de regen
toch gegeven kon 'worden. Hij
verklaarde voorts, verheugd. tó
zijn over het feit, dat de rijks-
politie zich nu oo'k eens op an-
dere wijze kon laten zien. In
Emmeloord, \,yaar de kapel in
zin geheel, mèt drumband, met
groot sucees optrad voor vele
genodigden, u/erden andermaal
zowel do,or de generaal als door
de majoor De Vrieze \Moorden
van dank gesproken aan allen,
die tot het slagen van dit optre-
den van de kapel bijdroegen.
Vooruitlopend op de gemeente-
lijke indeling van de Noordoost-
polder, die wellicht Rijkspoli-
tie - gebied, af - wordt, sprak de
majoor De Vrieze over het sluit-
stuk van het optreden van de
Rijkspolitie in de polder. De
generaal dankte namens hen
die in de polder dienen voor de
goede samemverking.
Hoewel voor de Kape1 een mu-
zikale rondgang door Emmel-
oord. en een optreden te Dalf-
sen voor de volgende dag op
het programma stonden, heeft
dat een aantal leden er niet van
weerhouden om zonder inmen-
ging van de dirigenl in d.e pure
amusementssector nog een aan-
tal noten bij te dragen tot het
welslagen van het bezoek van
de Kapel en vele autoriteiten
aan Urk en de Noordoostpolder,
waarb'ij Urk en de werdtd"tijké
overheden na vele strubbelin-
g9n op.§ymbolische wijze op-
nieuw zijn begonnerf. . . . .

Veelzrjdige betekenis
Het corso rijdt de vele honderden
verbaasde toeschouwers voorbij, zo-
als een groot corso, maar met veel
meer details en veel rustiger. Het
rijdt ten pleziere van de geestelijke
vader de wachtmeester Grijpstra, ten
pleziere van de bezoekers, van Aals-
meer en van het Nederlandsche Roo-
de Kruis, hetgeen inhoudt, dat Mini-
corso een veelzijdige betekenis heeft
en dus een veelzijdige beiangstelling
verdient, in het bijzonder ook uit
kringen van het Korps Rijkspolitie,
omdat een van de leden van het
Korps jaren geleden een visioen zag
dat werkelijkheid werd.
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Nu, dat dacht Jaapje zelf ook. En
zijn vader en moeder, ziin broertje

Jun en zijn zusje Klaartje en Zwartje
de hond, eD Witje de poes, dachten
dat ook allemaal.
Maar mis hoor!
Want toen Jaapje op ziin klompjes
de weg af klepperde, zag hq opeens

boer Kloris door zijn kncllentuin hol-
len. Van links naar recht,s, van rechts

naar links, van vóór r,aar achter. Hij
had er een vuurrood hoofd bij, zijn
pet was helemaal scheef gezakt en hij
riep voortdurend:,,Kssst, ksssst"
Wat was Juupje nieuwsgierig, wat er

daar op dat knollenveld gaande was.

Juupje klom op een hek, dat naar de
knollentuin leidde en probeerde te
weten te komen, wat er gebeurde.

Toen hij nóg niets zien kon zette hij
z'n handen voor de mond en riep:

,,Boer Kloris!" Meteen stond de boer
stil, veegde met een grote rode zak-
doek zijn gezicht af en antwoordde:

,,O, Juup, ben jrj dat. ,Te komt net
van p?s, je kunt me mooi helpen."
Dat wilde Juup wel. Niet alleen om-
dat hij zo nieuwsgierig was, maar
ook omdat hij boer Kloris zo'n aar-
dige boer vond. Hij kreeg dikwijls
een appel of een wortel van hem, och
heden 1a, zo vaak !

Hij liet zich dus aan de andere kant
van het hek afglijden en liep op de
boer toe. Nu kon hij zien wat er aan
de hand was.

Tien jonge konijntjes waren uit hun
hok ontsnapt en liepen nu in het
knollenveld rond. Ze deden zich te
goed aan de knollen. Dat was na-
tuurlijk voor de konijntjes een echte
feestdag, maar voor boer Kloris ze-
ker niet.
Al die mooie knollen, die hij met zo-
veel moeite gepoot had, zag hij nLt zo
maar opeten door de konijntjes. Hij
wilde ze dus vangen en dat had

Jaapje gezien. De konijntjes liepen
echter zo hard, dat boer Kloris ze in
zijn eentje met geen mogelijkheid te
pakken kon krijgen. Nu, met Jaap's
hulp zou het beter gaan.

Dat was ook inderdaad zo. Het duur-
de niet lang of het eerste beestje was
gevangen. Gelukkig had boer Kloris
een mand meegebracht, waarin ze
zolang gestopt konden worden. Nu
weer verder op jacht. Juup ging aan
de ene kant van het land staan en de
boer j o.g de konijntj es dan naar
hem toe.

24

Ze waren Jaap ook nog vaak te vlug
af , maar na verloop van een half
uurtje hield Juup toch het vierde ge-

vangen konijntje omhoog. At bijna
op de helft dacht Juup, terwijl hij
naar de mand liep. Wat schrok hij
echter, toen hij daar aankwam. Er
zat een gat onderin de mand en Juup-
je kwam juist op tijd om het laatste
konijntje weer uit de mand te zien
verdwijnen. Als hij niet zo'n mede-

lijden met boer Kloris had gehad,
dan zou hij zeker niet verder meer
geholpen hebben. Nu begon hij maar
weer met frisse moed opnieuw.
Telkens als ze nu een konijntje ge-
vangen hadden, bracht en ze het maar
meteen naar het hok, dat intussen ge-
repareerd was.

Zowel Juup als de boer waren dood-
moe, toen de beestjes eindelijk alle-
maal in hun hok waren opgeborgen.

,,Nou, Juup, jongen," zei de boer, als
ik jou niet gehad had, dan was het
me vast en zeker nooit gelukt om de

beestjes weer binnen te krijgen. Dank
j e wel, hoor !"
Hij gaf Juupje zíjn zakken vol appels
en peren en hij trok ook nog een paar
dikke wortels uit de grond. Iuup
spoelde de wortels onder de pomp af,
die at hij het eerste op. Knabbelend
ging hij naar huis toe.

Net toen hij voor zijn huisdeur stond,
schoot het hem te binnen, dat hij nog
altijd niet naar de slager geweest
was. Hij keerde dus om en holde het
weggetje weer af. Maar toen hij
langs de boerderij van boer Kloris
kwam, zorgde hij er wél voor, dat hij
nu een andere kant op keek.

Stel je voor, dat al die konijnen weer
ontsnapt waren en nu had
hij toch echt geen trjd meer om te
helpen. Dan zouden zíjn vader en

moeder, zijn broer en zusj e, Zwartje
de hond en Witje de poes denken:
,,Waar blijft-ie, waar blijft-ie" en ze

zouden ongerust worden, en dat
mocht niet.

Exsmen in Ziekenhuis

Er zíjn tn, de u&ruel,ing Dun gebeurtentssen tn deze usoel,íge wereld
so???s feíten, die zeer persoonl,ijk zíjn rrlaar toch ieder aanspreken.
Da,artoe behoort ongetloijfel,d het c*a'flLerl: dat de zeuentíenjarige
Egbert Stjnstra, zoon uaru d,e groepscornïnand,ant te SchooneAeéU
afl,egde ín Tuet Al,eida Kramer ziekenhur,s te Coe,uorden. Enkele
ueken uo'ardat Egbert era'ffLen,'moest doen 'Door het Tllo-B-di,pl,oma
sprong iemand, in het zu)e'mbad, De Zand,pol bouen op ï1,ert1,. Egbert
kutam met twee gebroken neku)eryels in'het Coensorder ziekenhuts
terecht en de userel,d zag er usel, heel sornbeyult. Enkele uelsen
l,ater stonden de eramr,natoren drte &uo,nden orn zíjn bed en nog
I'ater kusamen ze terug, met pa en 'rrla Sijnstra, díe er g'etuige u&tu
u)aren dat de uoorzítter udn de erarnencommíssr,e tegen de herstel-
l,ende Egbert zez: ,,J e krijgt híerbij het dtploma niet uit mede-
l,tjden, ie hebt het uerdr,end". En hA,moet erbij gedacht hebben:
,,Ta,a,í To,s, die l,uí uan d,e Ríjkspol,itte". -
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Adjudant Kerkhove maakte voor pensioen

nog oude zaak rond
door opperwochtmeester W. J. PETIET te AMSïERDAM

Generaal kwam
met verrassing. . .

Het slotsucces uit de loopbaan
van de adjudant G. I{erkhove,
namelijk het tot klaarheid lcren-
gen van een reeds in l-951 te
Purmer gepleegde roofoveral,
was wel een directe aanleiding
tot de aanwezigheid van de al-
gemeen-inspecteur, de heer J.
Gerritsen bij het afscheid van
de adjudant, die nu op zijn lau-
\ /eren kan rusten, doch van
plan is om als plaatsvervangend
hoofd van de B.B. in 'Weesp

nieuwe activiteiten te gaan ont-
plooien.
De overval in Purmer rvvas een
van de eerste zaken, rwaarmee

de adjudant Kerkhove in het
district Amsterdam te maken
kreeg. Na een langdurig onder-
zoek wist hij wie de d.aders \Ma-
ren, doch zLJ bleven ontkennen
en moesten word.en vrijgelaten.
Vergeten kon de ad"judant de
zaak niet, aldus verklaarde de
districtscommandant, de overste
H. A. Van Steenis. fntussen
wist hij licht te lorengen in di-
verse grote zaken, roofoverval-
Ien, autodiefstallen en diefstal-
len door middel van de tele-
foontruc, waarbij de adiudant
op voorstel van de officier van
justitie te Alkmaar met de lei-
ding van het landelijk onder-
zoek werd belast. Tenslotte, en-
kele weken voor het eind,e van
zijn politieloopbaan bracht de
heer Kerkhove nog klaarheid
in de zaak Purmer. Niet alleen
de overste Van Steenis dankte
de adjudant voor zin vele goe-

de werk, dat reeds in L954 met
een koninklijke onderscheiding
is erkend.
Aan het begin van de b'ijeen-
komst deelde de generaal mee,
dat de minister van iustitie in

het Purmer-succes aanleiding
heeft gevonden een ,tevred€rlr-
heidsbetuiging voor de grote
daad, doortastendheid. en vast-
houdendheid, mitsgaders een
gratificatie van f 200.- vrij
van lasten; ZoweL het een a1s
het ander werd. staande de re-
ceptie door de generaal over-
handigd. De overste Van Stee-
nis overhandigde als b,lijk van
waardering het boek van de
oud-politierechter mr. De Ble-
court ,,De zitting wordt geslo-
ten", een symbolisch gebaar
omdat ,,d€ zitting" voor de ad-
judant ook gesloten werd. Me-
vrouw Kerkhove kreeg als com-
pensatie voor veelvuldig gemis
van haar echtgenoot een doos
bonbons.
Mr. \iY. P. Bakhoven, officier
van justitie te Amsterdam sprqk
woorden van waardering mede
namens zijn - ook aan\Mezige. -
ambtgenoten te Haarlem en
Alkmaar. Namens alle groeps-
commandanten in het district
werd het woord gevoerd door
de ad"judant K. Saal, groeps-
commandant te Landsmeer. Hij

ge\Maagde van prettige samen-
werking en hulpvaardigheid en
bood de adjudant een vulpenset,
diens echtgeno'te bloemen aarl.
,,Een vriend en een vader" van
de districtrechercheurs, zo
noemde de opperwachtmeester
J. Bentem, de oudste van de
distri.ctsrechercheurs de schei-
dende adjudant, en hij bood een
fraaie gasaansteker aan. De ad-
judant J. van de Brink, die het
woord voerde namens de
vertegenwoordigers van de
Gemeentelijke politiecorpsen
noemde ook de taak van de
echtgenote van een rechercheur
moeilijk. ,,EIke rechercheur, die
het tot zijn pensioen zonder
echtscheiding redt is een ,,bo'-
venmeester", aldus luidde zijn
mening. Evenals hij lcood. ook
de wachtmeester le kl. S. Sy-
perda, die namens de Bond van
Christelijke Politie Ambtena-
ren sprak, een kistje sigaren
aan. De adjudant Kerkhove
zei in ziin dankwoord": ,,If heb,t
mij op een voetstuk geplaatst,
ik hoop dat ik er niet af zal
vallen ...."

25
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?"róomqlíct
Verplaatringen

R,ESSOR,T AMSTERDAM

Per 1-7-'60: R. van Doorn, 'wmr., van
Jutphaas naar 'Woudenberg; ÏÈ. .f an-
sma, wm.r., van I{oog aan de Zaan naar
Baflo (ress. Groningen); J. IM. Turen-
hout, \Mmr. 1e kl., van Maarssen naar
Vinkeveen en 'Waverveen; C. Stekelen-
burg, wmr. 1e k1., van park.gr. Utrecht
naar Staf Distr. Utrecht; A. de 'Winter,
wmr. le k1., van Verkeersgr. Amster-
dam naar Dienst Luchtvaart Amsteri
dam; I. J. Botman, owmr., van Volen-
dam naar Eijsden (ressort 's-Bosch);
H. Vos, adsp., van Haarlem (parketgr.)
naar I{oog aan de Zaan.

RESSOR,T,S-GR,AVENHAGE

Per 3-6-'60: A. H. v. d. Doorn, \Mmr.,
van Sassentreim naar Roelofarendsv.
Per 15-6*:60: J. F . Evers, o'wmr., van
Boskoop naar Maarheeze (ressort Den
Bosch) I !V. Redert, 'wmr., van Nieuwe
Tonge naar rfrIillemsdorp.
Per 1-7-'60: J. v. d. Sande, ïwmr. le kl.,
van Brielle naar'Nistelrodè'(ress. Den
Boseh) i L; Groenendijk, 'wmr., van
Bodegraven naar Staf Distr. Leiden;
J. de 'Wilde; wmr. van Terneuzen naar
Middelburg.

R,ESSOR,T'S.HER,TOGENBOSCH

Per 12-6-'60: 'W. A. H. Tiemissen, wmr.
1e kI., van Nuland naar Geffen.
Per 13-6-'60: J. N. Aarts, o'wmr., van'Well naar Vierlingsbeek.
Per 15-6-'60: J. I{. G. Janssen, o'wmr.,
van Obbicht naar Mook; I{. J. Velt-
meijer, 'wmr., van Distr.bur. Tilburg
naar verkeèrsgroep Til-p-urg (adm. kr.);
J. Th; Cortvriend, mag.knëeht-vàkÍr.,

van bur..mat. beh. 's-Bosch naar ver-
keersgroep 's-Bosch; C. Beij,en, 'wmr.,
van Veghel naar Horst; tr'. J. J. Maes,
wmr. 1e kl., van Meerlo naar Horst.
Per 20-6-'60: J. C. Schwartz, \Mmr. le
k1., van Breda (staf distr.) naar 's-I{er-
togenbosch (bur. terr. insp.).
Per 1-7-'60: G. Schrier, owmr., van
Baarle-Nassau naar Rijen; A. A. Bliek,
owmr., van De Poort naar Moordrecht
(ress. 's-Hage); J. H. Fincken, o'wmr.,
van Lottum naar Meerlo; G. J. Ver-
beek, o\Mmr., van 's-Gravemoer naar
Schaberbrug'(ress. A.'dam); P. J. Ki-
menai, 'wmr., van Geffen naar 's-Bosch
(parketgr.); J. }I. Opgenoorth, wmr. 1e
k1., van Maasbree naar St. Odiliën-
berg; L. M. Berkelaar, 'wmr. 1e'kI., van
Schoot naar Hekelingen (ress. 's-Gra-
venhage); A. Bakker, o'wmr. van Veld-
hoven naar Maasbree; J. I{atuin, adsp.
van Posterholt naar Heusden.

Per 9-6-'60: II. J. Niihuis, wmr. le kl.,
van Ommen naar 'Wesepe.

Per 15-6-'60: T. J . I{arrenbeld, wmr.,
van Twello naar Hoevelaken.
Per 22-6-'60: 'W. Derksen, wmr. 1e kl.,
van Heteren naar Randwijk.
Per 28-6-'60: J. C. Feldkamp, wmr. le
kl., van Buurse naar Lienden.
Per 29-6-'60: H. J. van Loo, 'wmr. 1e kl.,
van Broekland naar Buurse.
Per 1-7-'60: D. v. Veldhuizett, 'wmr.,
van Almen naar sub detachement
veldpolitie Gorssel; J. A. v. Apeldoorn,'wmr. 1e k1., van verk.gr. Doetinehem
naar staf distriet Doetinehem.

B,ESSOR,T GR,ONINGEN

Per 13-6-'60: S. v. d. Laan, \Mmr. le kl.,
van 'Baflo naar Groningen (parketgr);
J. de Goede, \Mmr. 1e k1., van St. Anna
Parochie naar Ried; I{. de Boer, \Mmr.,
van Finsterwolde naar Oude Pekela;
J. rvVestra, \Mmr. 1e kI., van Schiermon-
nikoog naar St. Anna Paroehie.
Per 15-6-'60: H. Schuiling, owmr., van
Rolde naar Norg; H. Duut, owmr., van
Blijham naar tr'insterwolde; J. 'Wiering
\Mmr., van Borger naar Hoogeveen
(ber. groep).
Èer zz-a-'6b: M. Zwart, wmr. 1e kl., van'
Nes (A.) naar Appelscha.
Per 1-7-'60: L. Blink, wmr. 1e kl., van
Holl-um (A'.) naar I{loosterburen.

EIJIT§POI,ITIE TE WATER

Per 21-6-'60: G. Verbaan, 'wmr. le k1.,
van Zwartsluis naar Vlaardingen.
Per 1-7-'60: J. D. Vink, owmr. van Dor-
drecht naar Ridderkerk; J. E. I{untzel,
o'wmr., van Europoort nàar Dordreeht;
II. D. V, d. Graaff, adjudant ,van Rid-
derkerk,naar Enkhuizen,'
Per 4:?-':60: D. Pruim, wmr.. Je kl;, VàÍI
Groningen naar Terneuzen.':

l

oPLETDTNGSSCHOOL :A.RNHEM'
Onderstaande adspiranten per 13-6-'60
van Opl.school Arnhem riaar het:
ressort Amsterdam
H. Bos naar Abcoude; G. C.,yan Daat-
selaar :naar Spakenburg;:-J.' Gras naar
Heiloo; H. C. C. Herber naar Lands-
meer; G. Hoefakker naar Bunschoten;
F . Hofman naar Heiloo; H. Hovius
naar Maarssén; I'. G.'I{linkur.n. naar
Diemen; A. B. I{nipperr naar Votren-
dam; I{. Prins naar Jutphaas; H. C.
Sjakes naar Uithoorn; J. A. C. Spelt
naar DieÍmen; H. Vos naar Haarlem;
A.,," F-'. de Vries naar Heemskerk;
G. :Wijrnan naar 'Wormer en G. ,Zijlstra
naar ï{oog aan de Zaan:

J. Quaak naar Boskoop; T. A. Scheur-
water naar 'Willemsdorp; f{. Schuit
naar Bruinisse.

OVERLEDEN
PERSON EEL

' W.r. le kl.
H. Oppeloor

H illegom
ress. 's-Grovenhoge

I 27-6-1960

l

Wmr. le kl.
C. N. v. d. Zee

I rnsum
ressort Groningen

t 15-6-1960

ressort's-Hertogenbosch
G. L. Boeijen naar Nistelrode; L. L.
Botvliet naar Veldhoven; G. J. Bouter
naar St. Michielsgestel; Z. Groeneveld
naar Berkel-Enschot; J. I{atuin naar
Posterholt; J. H. I{oedam naar Eijsden;
J. A. Meijer naar Urmond; S. Posthu-
ma naar Oirschot; A. Reinds naar
Goirle; G. H. Rozendal naar Rosmalen;
C. B. Ruigrok naar Maasbracht; G. J.
Schönhage naar Thorn; G. Swets naar
Hank; J. M. de Vos naar Raamsdonks-
veer.
ressort Arnhem
J . G. Alberts naar Brummen; II. de
Haan naar Raalte en J. A. H. 'Withag
naar Eibergen.
ressort Groningen
H. G. Nijmeijer naar De \Milp; J. Smit
naar Leek; H. Panneman naar Lopper-
sum; D. Slijkhuis naar Finsterwolde;
M. Bosgra naar Tzummarum; M. Ger-
ding naar Stiens en J. v. d. Tuin naar
Holwerd.
RiJkspolitie te Water
J. Hulsman naar Amsterdam III;
J. I{olkman naar l{ampen en N. Srnel-
tekop naar Vreeswijk.

^A,anwiizing Yoor functie

R,ES§OR,T,s-HERTOGENBOSCH

Per 23-5-'60: Dir. Off. van Iiijkspolitie
3e kl. M. de Ruiter, tot districtscom-
mandant te Eindhoven.
Per 15-6-'60: mag.knecht-vakm. J. Th.
Cortvriend, tot adm. kracht bij verk.-
groep te's-Ilertogenbosch; wmr. C.
Beijen, tot speurhondgeleider te Horst.
Per 1-7-'60: Hoofd van adm. D. J. de
Groot, tot comptabele in het ressort
's-Ilertogenbosch; owmr. A. I{rijgs-
man, tot groepscommandant te Nuth.

R,ESSOR,T AR,NHEM

Per 1-7-'60: Adj. G. v. Bruggen, tot dis-
trictsadjudant te Doetinchem.

RESSOR,T GRONINGEN

Per 1-6-'60: Adj. T. de Vries, tot chef
de bureau te Heerenveen.

TiIJI{.SPOLITIE TE IIIATER,

Per 1-7-'60: Adj. }{. D. v. d. Graaff, tot
groepscommandant te Enkhuizen.

Bevorderingen

RESSORT AIIISTERDAM

tot adjudant3

Per 1-?-'60: A. D. Viezee te Utrecht.

tot opperwaehtmeester:

Per 1-4-'60: G. P. Schothorst te Am-
sterdam.
Per L-6-'60: Ch. Broekhuijzen te Andiik
en J. Frijlink te Leusden.

tot wachtmeester le kl.:,:
Per 1-6-'60: I{. v. Tent te Amsterdam.
Per 1-7-'60: H. Riezebos te Nigtevegt.

R,ESSOR,T'S.GR,AVENHAGE

tot adJudant:

Per 1-6-'60: A. Marskamp te Middel-
harnis.

tot opperrvachtmeester:

Per 1-4-'60: 'W. v. Gent te ï{oudekerke;
A. C. L. v. Hove te Hansweert en
'W. Marchand te Hillegom.

tot waehtmeester le kl.:

Per 1-7-'60: J. J. Muste te Hulst.

27
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RESSOR,T's-HER,TOGENBOSCH

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'60: A. A. Bliek te De Poort;
G. J. Verbeek te 's-Gravemoer; J. H.
Fincken te Lottum en \M. F. Spits te
Oirschot.
Per 16-5-'60: D. R. Piebes te Den Bosch.
Per 1-6-'60: J. Th. Albers te Dussen.
Per 1-7-'60: J. v.d. Sande te Nistelrode.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-7-'60: A. Petersen te Breda.

RESSOn,T ARNHEM

tot opperwachtmeester:

Per L-7-'60: N. P. van Huët te Heurne.

RESSOR,T GRONINGEN

tot adjudant:
Per 1-6-'60: T. de Vries te Heerenveen.

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'.60: H. Schuiling te Norg.

In dienst getreden

RESSORT's-GR,AVENHAGE

Per 1-7-'60: C. T. Struiwig v. Rees,
schrijver op à.c., Staf T.I. 's-Hage.

R,ESSORT AR,NHEM
Per 1-7-'60 : Mej. A. J. Gast, schrijver
op à.c., Zwolle.

OPLEIDING§SCHOOL AR,NHEIVI

Per 1-6-'60 onderstaande adspiranten:
J. G. Alberts, I{. G. Bevers, H. Bis-
schop, L. Bosmà, J. Boterhoek, Th. J.
Brouwer, ï{. Dobben, A. P. van Dore-
malen, K. J. Dijkstra, H. D. J. tr'rie1ing,
A. J. M. Gansner, E. J. Hulsman, P. C.
J. de Jongh, IU. C. van der ï{amp, Ii. de
I{lerk, A. I{oning, J. A. N. I{oopman,
J. N. van ï{ooten, J. G. van l{oten,
F. f'. J. I{ramer, . L. I{roeze, rt^f . P.
I{uijsten, Th. M. M. van Leeuwen,
P. Lute, G. Mantingh, A. F{. Oomkens,
J. G. Otter, IM. IJ. Oud, D. de Ruiter,
D. Stam, A. Verwoert, J. J. Voerman
en M. 'Walsweer.

De dienst verlaten

RESSOR,T AMSTER,DAM

Per 1-7-'60: G. I{erkhove, adjudant,
Amsterdam; J. v. d. Zande, adjudant,
Utrecht; G. Bokma, wmr. le k1., Ut-
recht; N. v. d. 'Wooning, wmr. 1e k1.,
Alkmaar.

RESSOR,T's-GRAVENHAGE

Per 1-7-'60: A. Smitshoek, wmr. le kl.,
Strijen; L. C. Lokker, wmr. 1e k1., Rot-
terdam; G. J. Helmendach, 'wmr.,
Bruinisse.

RESSOR,T,S.HEITTOGENBOSCH

Per 1-?-'60: H. I{. Lausen, adjudant,
Nuth; J. A. M. Guns, owmr., Nistel-
rode; M. van Hulst, adjudant, Boxtel;
J. J. H. de Goede, hoofd van admini-
stratie, 's-Bosch; A. J. G. Schlösser,'wmr., I(oningsbosch; H. de Boer, wmr.
Nistelrode.

RESSORT ARNHEM

Per 1-7-'60: D. v. d. Veer, adjudant,
Doetinehem.

R,ESSOR,T GBONINGEN

Per 7-5-'60: }r. C. G. de Vries, adm.
ambt. C 2, Groningen.
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Ambrsiubilecr

Adi. Ch. J. Verduin Owmr. C. Erkelens Owmr

ressort Amsterdom ress. 's-Grovenhoge KomperloÀd
25 f oor op l-7-19ó0 25 ioor op 1-7-1960 ress. 's-Grovenhoge

25 ioor op 15-6-1960

Adiudont
F. v. Vloonderen

Longediik
ressort Amsterdom
25 ioor op 3-6-19ó0

Owmr. Owmr. D. de Gost Wmr. le kl.
G. P. A. Gerdingh Eethen C. A. v. d. Hoven

Groot-Ammers ress. 's-Hert.bosch 's-Hertogenbosch
ress. 's-Grovenhoge 25 ioor op 15-6-1960 ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op 1-7-1960 25 ioor op 17-6-1960

,KE

Owmr.
H. J. v. Kempen

Bredo
ress.'s-Hert.bosch

25 ioo r op 23-6-19ó0

Adi. G. Beek
Roermond

ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op 1-7-1960

Adi. P. J. Koppen
u lfr

ressort Arnhem
25 ioor op 1-7-1960

Owmr. T. Hubbers Owmr. M. J.. Dierks Owmr. H. Toebok
Schoesberg Bergeiik Ossendrecht

ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hért.bosch ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op l-7-19ó0 25 ioor op l-7-'19ó0 25 ioor op 'l -7-1960

Adi. A. Deii Owmr. K. Boonstro Adi. J. C. A. Zwoog
Meno ldum Giekerk Sneek

ressort Groningen ressort Groningen Riikspol. te Woter
40 ioor op 2-7-1964 25 ioor op 1-7-1960 25 ioor op 1 -7-1960
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Thorn 3 oose vcln Limburgse rus]
temidden vo,n woelige wereld

door opperwochtmeester-royoncommondont N. DE JONG te Thorn

(FoÍo's: Iechn. Recherche, Roermond;

Ieder, die in de historie en de aardrijkskunde van de lage landen aan de
Noordzee niet z,eer diep heeft gegraven, zal van de Nederlandse gemeente

Thorn weinig of niets weten. Uit de adressering van brieven blijkt herhaal-
delijk, dat velen menen dat Thorn in de provincie Noord-Brabant ligt. Bij
het opslaan aan een encyclopedie viel het mij op, dat bijvoorbeeld wel de

Poolse stad Thorn (Pools Torun) \tras vermeld en dat kleine plaatsen als

Swalmen, Drunen en Hattem waren opgenomen, doch dat Thorn was ver-
geten of geen bescheiden plaatsie waardig was geacht. Daarom zij ook hier
vermeld, dat - sinds België van Nederland werd afgescheiden en een staat-
kundige hand haar grillige lijnen trok Thorn er is en ligt weggedrukt
tegen de Nederlands-Belgische grens, juist westelijk van de Maas in de pro-
vincie Limburg.

Eens Yorstendom mei
mq,cht to] Bredq

Thorn vigrde onlangs zelfs zijn 1000-
jarig bestaan en kreeg daarbij de bij-
naam ,,Het witte stadj e" . maar is met
zijn ongeveer 2300 inwoners in feite
niet meer dan een dorp, al heeft de
oude kern ook het karakter van een
stadje. Duizend jaar is een hele tijd
en Thorn teert nog op cen roemrijk
verleden van klein Vorstendom met
een hoogadellijke abdij . Zoals het ge-
schiedde met veel andere roemrijke
of roemruchte steden en rijken, trok
vader Trjd ook over het vorstendom
Thorn het kleed der vergankelijk-
heid. Eigenlijk was het de uit het zui-
den aanrollende wals der Franse re-
volutie, die de roem van dit vorsten-

dom met vernietigend geweld ver-
pletterde.

Historie
Het is niet mogelijk de hele geschie-
denis van dit witte plaatsje kort te
beschrijven. Maar wat i.s een stad
zonder zijn geschiedenis? Een aantal
monumenten leggen getuigenis af.
van een groots verleden en schragen
de historische kennis en de fantasie
van degenen die Thorn bezoeken. De
vroegere abdijkerk is zeker het voor-
naamste monument. Iedere bezoeker
zal iets gewaar worden of voelen van
wat de Engelsen noemen ,,something
of a ruling class".

Ansfried
Het was inderdaad een leidende klas-
se die het vorstendom Thorn grond-
vestte en het aanzien gaf . Na het ver-
val van het door, de ons allen uit de
geschiedenis bekende, keizer Karel
de Grote gestichte Frankische Rijk,
ontstonden Duitsland en Frankrijk.
Van 919 tot 1024 heerste in Duitsland
het Saksische koningshuis. Tijdens
de regering van de uit dit huis stam-
mende keizers Otto I en Otto III, be-
woonden graaf Ansfried of Aufried
en zijn gemalin Hilsondis het kasteel
van het toenmalige Cassalum (thans
Kessenich) enkele kilometers zuide-
lijk van Thorn gelegen. Ansfried was
de gunsteling van genoemde keizers
Otto en ontving van hen munt- en
tolrecht en rechtsmacht te Cassalum.
Nedermaasland, waartoe de streek
van Thorn behoorde werd hem in
eigendom gegeven. Omtrent 985
stichtten Ansfried en Hilsondis in
het dorp Thorn een abdij - waaraan
Thorn zijn roem zou danken op
het einde van een zich vanuit ltter-
voort uitstrekkende hoge landrug,
zodat men uitzicht had over de lagt
landen naar het noordeu, oosten èn

- Bezoek aan het
,rWitte Stadle" Thorn

Het witte sfodje Thorn - in werke-
lijkheid een dorp - Iigf ín Limburg
Íegen de grens von hef BrobonÍse
lond. Witgekolkte huizen síuimeren
rond de oude obdiikerk olsof er
sinds eeuwen niefs nieuws onder de
zon is. Thorn is zuiàig op die sÍeer,
bewoorf oude gebouwen en ziet lie-
Yer romonÍische gosíonÍoorns don
zakelijke notriumlompen. Moor, de
sfropers werken er liever met licht-
bokken don mef strikken, hoewel de
snoeken bii voorkeur worden ,,gè-
prikt", woorbii de bevolking meer
op de hond ís von de sÍropers, don
yon de drie rijkspolífie-ombtenoren,
die in Thorn werken. Hef m'og zo
zijn, dot deze mentoliteit zo von tiid
Íof tiid problemen oplevert, moor
toch ís Thorn onderziids gosfvrij.
Kort geleden ziin zes inwoners von
Leiden, Oegsfgeest, Zwolle en Gel-
dermolsen, die Thorn heten, een dog
Íe gosf geweesf in dit witte sfodje
d,of een dorp is, zulks op uitnodi-
ging von V.V .V . De lezers von hef
Korpsblod RijkspoliÍie worden door
Thorn en ziin hisforie geleíd door
de opperwochÍmeesÍe N. de Jong,
royoncommondonf in Thorn, die bij-
goond boeiend orfikei schreef over
de pl'aots woor de odiudont G. Lut-
fers, de odspironf G. J. Schönhogen
en hijzelf leven en werken.

Achter de dorpspomp, Iongs één von de mef mooskeien geploveide sÍr,ofen, sÍoof de sfol
von de ïhornse Eokken . . .
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zuiden. Ansfried en zijn gemalin be-
giftigden het klooster- mèt de rijkste
bezittingen. Zo kreeg het de dor-
pen Thorn, Ittervoort, Beersel, Ell,
Stramproy en andere in eigendom en
l_ater nog tal van plaatsen van Sint
Geertruidenberg tot Breda. De doch-
ter van Ansfried en Hilsondis werd
eerste abdis van dit dubbel-klooster,
voor mannen en een voor vrouwen
onder eenzelfde bestuur. In één ge-
bouw verbleven de priesters, in het
andere de abdis en de andere kloos-
terzusters. De abdij groeide slechts
langzaam in zielental, want uitslui-
tend hoogadellijke personen hadden
er toegang: veeltijds dochters van
regerende vorsten. Als vanzelf. ont-
wikkelde zich uit de kleine kern in
de LZe eeuw een onafhankelijke
staat, een klein vorstendom, dat àlle
rechten der groten belat en op de
steun van keizer en adel kon rekènen.

,rVrli" kloosterleven
Het woord ,,klooster" doet ons direct
denken aan strenge leefregels, zoals
eeuwige kuisheid en volkomen ge-
hoorzaamheid. Zulke bedoelin§en
schijnt de abdij van de middeleeuwen
niet te hebben gehad. Alleen de ab-
dis legde de gelofte van kuisheid af.
De anderen verplichten zich slechts,
gedur_ende één jaar ongehuwd te bhj-
ven. Uiteindelijk voerde ieder een
eigen huishouding. Dat niet al de tijd
werd besteed aan bidden en de plech-
tige viering der hoogtijdagen is mij

!wee- ,-,alste joffrouwen". De abdis waaruit blijkt dat vele leden des ka-
beschikte over leven en dood van pittels .r, uïdere respectabel. f.Ào-haar misdadige en niet-misdadige nen voor dit gerecht'hadden SËt"igaonderdanen. Het muntrecht weid dat het hun "reu goed bekerïd *ir,
door haar voorlamelijk in de 16e hoe twintig jaar Ërror.rr, de eUJis
eeuw uitgeoef.t{. E.t leger l1!e}d- zij Margarethà van Brederode enige
e-r niet oP lra. Voor de handhàvin§ mijníerkers had laten komen *ït
d..t gew.one orde zorgden de volks- bobrwerktuigen !e Thorn, Stramp-
schuttetLg-t, waarvan er heden ten roy, Ittervoört, Grathem en andeie
{uS. in Thorn pog. tye-e bestaan. Dat plàatsen, en dat lood-, tin-, koper-,
de vorstin-abdis zich haar waardig- iir.r- en zilvererts was gevond.ï àr,

:.'u 
niet artijd seheer bewust wars' lï'lï'l'#;';I,ffiï:it't.XXiil;

waren gestaakt."

Zuinig op verleden - liever gas dan

natrium - eerder hulp oon stropers don

(aan drie) leden von Korps Rijkspolitie

Macht en bezit
Na het doorwerken van de middel-
eeuwse ge_scbiedenis van Thorn is bij
mij de indruk achtergebleven, dat dé
adellijke -ll,iden twèe hoofdb ezig-
heden hadden: het verdedigen en io
mogelijk uitbreiden van d=e aardse

gebleken uit een historische beschrij-
ving van Thorn, die vertelt dat een
Roermondse bisschop in een memorie
aan de paus te Rome de toestand in
het Thornse kapittel ongunstig af.-
schilderde.

Eigen rechtbanl(
Tot op het einde van de l8e eeuw ri'
geerde over Thorn een abdis, die zo-
wel geestelijk als wereldlijk bestuur-
ster was. Het geestelijk bestuur was
bij haar alleen, ofschoon zij werd bij-
gestaan door een dekanes. Het we-
reldlijk bestuur oefende zij uit met
de raad en de medezeggingschup van
het kapittel. Het vorstendóm had een
eigen rechtbank, \Maarvoor schepen-
en laatbanken werden opgerichtl De
hoogste rechtsp raak wèrd uitgeoe-
fend door de vorstin-abdis eí de

2

heb ik gelezen in de vorenbedoelde
Sqs_cliedbeschrijving, waarin ik las:
,,Abdis Josina 

- van der Marck be-
greep zo weinig haar waardigheid en
karakter als abdis, dat zii zlch niet
ontzag ha:gr_Thorns hoofdgerecht tot
de schandelijkste leugens -te verlei-
den of te dwingen. Nadat namelijk
onder het bestuur van MargaretËa
van Brederode herhaaldeliiÈ teEen
de muntverordeningen des" Duitïen
Rijks was gehandelà en munten van
te licht allooi geslagen, werd einde-
lijk, in oktobei 1589, door de munt-
raad des Duitsen Rijks de abdis ver-
boden elders dan in- de vier officiële
plaatsen geld te doen slaan, tenzii
voldoend bergwerk werd gevonderi
in het land van Thorn, dat ii metaal-
mijnen. Nu liet Josina van der Marck
2l april 1590 door haar voornoemd
Thorns gerecht een akte opmaken,

Beek bij oude w,alermolen; ideole ploofs voor snoeksfekers

Hel interíeur yon Thorn's oude abdiikerk
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macht en het aardse bezit met het
zwaard in de hand en zonodig met
leugen en bedrog zoals door onder-
scheidenen werden gepleegd en het op
Iuist_errijke wrjze viereà van kerkelijkè
plechtigheden, waarbij er vooral
voor werd gezorgd; dat het grootste
deel van de luister, die naar iie men-
sen kwam, ook toekwam aan de
lroogstgeplaatsten. Het moet bepaald
frappant worden genoemd, mef wel-
!e gemoedsrust en 'arelk gemak die
beide- bezigheden wgrden-gecombi-
neerd. ZutËs terwijl' de Ch"ristelijke
Godsdienst er een ii van liefde, v;rj-
wilige armoede, nederigheid en gè-
weldloosheid. Het heeff mij getróf-
fen, hoe roerend in veel boeÍ<werkjes
wordt geschreven over graven en an-
4ere adellijken, hun ontmoetingen en
hun verdere wel en v/ee, doch hoe
weinig er verhaald wordt van de
massa van de eenvoudige lieden, die
met lr:f en goed afhankelijk waren
van de ,,ruling class".
Toen het getergde en uitgebuite
Franse volk op hèt einde van-de lSe
eeuw met geweld een einde maakte
aan de macht-swaan, de protserige
prqal en de verkwisting aai hoven èn
hofjes, luidde ook ovei de vorsteliike
?bdrj van Thorn, welker rijkdomrien
lrj qiljggnen en welker inkbmsten bij
honderdduizenden werden geschat, dé
doodsklok. De bewoners dèr paleizen
vluchtten naar Duitsland. Ffun goe-
deren werden verbeurdverklaaril in
1797, de vereniging werd ontbonden
en een geluk mag het heten, dat en-
kele kanunniken-het Franse bestuur
wisten te bewegen om de prachtige
collegiale kerk, die ter veiwoesting
stond opgeschreven, te verruilen te-
gen_ de mooie maar kleine parochie-
kerk. Daardoor is dit pronlistuk van
middeleeuwse kunst voor vernieti-
ging gespaard gebleven.

Schilderachtig

Het Thorn wordt weleens een oase
van rust in een jachtige wereld ge-
noemd. Voor schilders is het een ge-
liefkoosde plek en gezien de véle
oude, witgekalkte gebouu'en, nauwe
straatjes en eeuwenoude straatbe-
dekking van Maaskeien, mag dat
niet verbazen.
Gedurende de laatste jaren wordt er
met grote zot1 naar gestreefd, voor
het nageslacht te behouden wat be-
houden kan worden. Vooraan gaat
daarbij zeker de nog jonge mr. J-. G.
Smeets, die sinds eàkele jaren in
Thorn burgemeester is. Door verbod
van afbreken of verbouwen van en
door restauratie en onderhoud aan
gebouwen, muren en wegen wordt
hetgeen uit het verleden ls overge-
bleven zo veel mogelijk in zijn oór-
spronkelijke toestand bewaard. Niet
tegengegaan kan worden, dat, waar
in vroeger eeuwen de door paarden
getrokken koets reed en de àdellijke
vrouwenvoetjes schuif elden, thans
een grote landbouwtractor met kra-
kend geweld een z\Maar met mest be-

Op sommige plooÍsen schilderochtig ols Brugge

laden aanhangwagen naar de vrucht-
bare akkers brengt. Met Ëetrekking
tot de straatverlichtirrg schakelt
Thorn 

- 
terug op gasverlichting. Op

de oudste plekjes zijn oude gàslan-
taarns geplaatst, die sfeer en roman-
tiek in het oude Thorn versterken.

Rijkspolitie in Thorn

Vroeger zorgden de schutterijen voor
handhaving van orde en rust, nu
doen dat drie ambtenaren van het
Korps Rijkspolitie, die er sinds onge-
veer een jaar wonen. Unaniem zijn
wij van mening, dat een deel van de
bevolking van Thorn een bepaalcle
ongezeglijkheid niet kan ,,n,orden ont-
zegd, maar dat is misschien nog als
een trek in het volkskarakter, over-
gebleven van het ,,liberté" van de
Franse revolutie. De criurinaliteit is
overigens in Thorn bijzonder laag en
baart de politie beslist geen zorgen.
Verkeersproblemen zijn er niet, al

neemt het toeristisch verkeer meer en
meer toe.

Stropers

Dg Jacht-, Vogel- en Visserijwet
hebben in Thorn aardige f acetten.
Elke herf st en winter flikkert btj
nacht in het Thornse het licht van dè
lichtbakstroper. In de afgelopen
winter lukte het een stroper met acht
stuks wild te vatten. In een beek met
een watermolen gaan visstropers elke
lente met hooi- en mestvorken de
snoeken te lrjf, die vanuit de grote
beken komen om kuit te schietà en
de watermolen niet voorbij kunnen.
Na vele uren posten in een perceel
elzenhout werden ook twee clandes-
tiene vogelvangers gesnapt, die bij de
vuilnisstortplaats besche.rmde vogels
verschaikten met behulp van lrj*-
stokken en andere vangmiddelen.
Het is overigens treffend met hoeveel
schranderheid de snoekstekers en
vogelvangers te werk gaan en hoe
moeilijk het is, hen bij trun illegale
bedrijvigheid te betrappen. Een van
de minder prettige aspecten van
Thorn is dat de snoekstekers, vogel-
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Witte huizen l,ongs sÍi/le stroten, zo is hef Thorn von nu

Vroeg bezoer( o o

Volgens een krantenbericht zijn
de l,eden uarl een, Rijkspol,itie-
post ín het Noorden kort gele-
den op een ochtend ín al,l,e
aroegte 'Derra,st door het bezoek
uan een í0-jaríge automobi-
list. Hij aerscheen doornat en
met een alcohol,geur r,n de keel.
,rlk bentt, zo zet hij, ,rte uater
gereden met mijn av.Lto. lk zq,g
de uaart uoor een ueg ao,rL en
heb er ternauusernood het le-
Den af gebracht" . V eil,ígheids-
hal,ue rnen kan tensl,otte
noor,t uteten-wsyfl de beutuste
uaart af gezocht naar een uer-
dronken au,to, ,rnaar het resul-
taat u)as níhil. Toen dat de
automobíl,ist uterd aerteld zei
hij laconiek: ,,N o,tL ja, dan zal
ík er utel, in-gel,ópen zijn". En
hr,j stapte op r,n zijn natte pak.
,,Hij had geen strafbaar feit ge-
pleegd en dus Ltet rnen hem
gaarl," , aldus het krantenbericht.
,rAll,ah,,tnaar't zou toch uel
aardíg zr,jn geuseest de marr nog
euen oast te houden orrL uít te
zoeken of híj er mísschien i,n-
gefietst ,tDas", denkt

MOMUS.

, Oase van rust

vangers en stropers de med.ewerking
van de bevolking hebben en niet de
leden van het Korps Rijkspolitie,
maar dat komt vaker voor.
Het stille Thorn heeft nochtans iets
boeiends, voor de politie-ambtenaar
ondanks de problemen van deze
kleine gemeenschap en zeker voor de
bezoeker. Er zijn geen spectaculaire
dingen, daarvoór àoet ge zijn in de
haven van Rotterilam of in het Bot-
lekgebied. Het kunstminnend oog
van een zoekende beschouwer vindt
in Thorn echter iets te doen. Na af-
loop van een rondgang door de
plaats zal een koel biertje op een
zonnig terfasje of een hartige hap in
een der kleine hotels zeker smaken.
En wie geluk heeft zal kunnen luis-
teren naar een concert van een der
twee tot in verre omtrek bekende
harmonieën, die Thorn rijk is, die el-
kaar met gezonde . naijver be'concur-
reren en het volk van Thorn in twee
helften verdeelt.

Geiten en Boklcen

De ene helft heeft zijn h.art verpand
aan de Kerkelijke Harmonie en
noemt zich de ,,Geiten". De andere
helft volgt door dik en dun de Ko-
ninklijke Harmonie en laat zich de
,,Bokken" noemen. De scheiding tus-
sen Geiten en Bokken is een splijting
in het volksleven van Thorn gewor-
den, die zich soms tot in het lach-
wekkende doortrekt. Zo heeft men
mrj als de waarheid voorgehouden,
dat de twee melkslijters vàn Thorn
niet, zoals te doen gebruikelijk, de
gemeente in wijken hebben verdeeld,
doch dat de ene melk brengt bij de
Geiten, de andere bij de Boliken, die
achter de dorpspomp hun stal heb-
ben. Deze perikelen- brengen echter
meer kleur aan het leven in het witte
Thorn, de oase van rust in een jach-
tige en woelige wereld.

4

En 's oyonds
wonneer ouderwefse
lontoorns bronden,

ís hef olsof
f íguren uit het

yeríeden, uit de
tiid woarin Thorn
nog yorsÍendom

wos, zullen
ferugkeren.
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Bii heÍ begin vc,n de
tweede ioc,rgc,ng

U leest nu in het eerste nummer van de tweede jaargang van het
Korpsblad Rijkspolitie. Twaalf nummers ztjn er verschenen na-
dat twaalf maal schrijfmachines en zetmachines hebben gerateld
en de persen hebben gesnord. Twaalf maal reisden de leden van
de redactie-commissie naar Den Haag of naar Arnhem, om de
komende nummers te bespreken, om alles te doen teneinde het
Korpsblad Rijkspolitie tot een graag gelezen blad met een eigen
cachet te maken. En nu maken wij de balans op over een jaar
activiteit, activiteit van velen, die in pen of schrijfmachine klom-
men en bijdragen leverden, activiteit van anderen, die de redactie
,,tipten" omtrent aangelegenheden, waaraan in de kolornmen
aandacht diende te worden besteed, activiteit ook van menigeen
die op andere wijze het Korpsblad steunde. Al diegenen ver-
dienen lof en dank, hen hierbij toegezwaaid

Na een jaar kan voorts duidelijk worden vastgesteld, dat het
Korpsblad Rijkspolitie in een grote behoefte blijkt te voo rzien.
Het is een bindend element geworden, een medium tot beter be-
grip omtrent wat er in het Korps omgaat, een blad waarnaar
iedere maand door duizenden wordt uitgekeken. Dit alles komt
ook tot uitdrukkirg in de toename van het aantal abonnementen.
Toen het eerste nummer in september 1959 verscheen, waren er
57 43 abonnees. Nu zijn er 6580, een stijging van 837 lezers of een
toename van ruim 2 abonnees per dug. Dat zijn resultaten, die
tot tevredenheid stemmen. Anderzijds blijkt, dat er nog steeds
vele Korpsleden en reservisten zijn, die de kat nog eens uit de
boom kijken en zich nog niet als abonnee hebben opgegeven.
Het aantal abonnementen stijgt nog steeds en daaruit bliikt dat
de gelederen van de twijfelaars uitgedund worden, zulks tot ver-
stevigitrg van de economische positie van het Korpsblad. dat
voor alle korpsleden en reservisten bedoeld is en derhalve ook
door het gehele Korps gedragen en gesteund dient te worden,
zowel door abonnementen als ten aanzien van bijdragen voor de
inhoud van dit blad. Bepaald kwalijk is, dat een groot aantal van
de huidige abonnees nog steeds z'n abonnementsgeld niet be-
taald heeft, een feit dat zo snel mogelrjk uit de wereld moet wor-
den geholpen. Voor het overige blijft er tevredenheid over de
gang van zaken tot dusver.

En, terwijl de uitgeverlj Schaafsma & Brouwer werkt aan een
speciale band (blauw met zilveropdruk) voor de eerste jaaryang,
gaan wij de tweed e jaargang in met het vertrouwen, dat wij er
met veler steun in zullen slagen het Korpsblad Rijkspolitie nog
verder uit te bouwen tot een blad met een eigen karakter. met
een steeds boeiender inhoud en een nog verder toenemend aantal
lezers.

Namens de redactie-commissie:
G. VAN DIJK

K@MruTWE
Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie
*

Redoctie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Luitenont A. C. Vogel
te 's-Grovenhoge
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Opperwochtmeester
J. J. H. yon Aerssen te Niimegen

Wochtmeester le klos
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Res.-odiudont F. de Joger
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Redqctiesecretoriqol :
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Eindredoctie:

Bos den Oudsten, iournolist
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Telefoon 0 5'100-23361

*
lllustrotor: Wmr. le kl. L. J. Kiewiet

*
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Telefoon 0 5190-2321 - Giro B33lll
Abonnementspriis f 3.50 per ioor*

Adverlenlies:
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Thorn: oose von Limburgse rust
R.P. te Woter ,,oltijd vokontie"

Politie in Luxemburg
Reservisten fonfo rekorps in

district Roermond
Nochteliik rumoer in Worder
Deuren geven voorlichting in

Vollenhove
Moeder en Kind
Wereldgebeuren

Persono lio

Foto omslog:
Nief 'olleen op drukke yerkeers-
oders, op sfille- londwegen of in de
lucht doen leden voí het Koros
Rijkspolitie hun p.licht,. moar ook öp
voorten, meren, konolen en in zee-
goten, in de blikkering von fel licht
op woelig wofer . . .
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De R.P. te water heeÍt alti;d vakantie

Maar: het ls niet allemaol goud

Het aerhaal begon op een heer-
Lijke zondag,tnorgen, een' fantas-
tische zornerdag in de maqnd,
antgustus. De R.P. 23, het alag-
geschip aan het district Nijme-
gen der Rijkspolítie te Water,
moest ter ossisfuntie naar door
de V .V .V . Bofrrn eer in de Maus
g eor g a,niseerde w atersportt esti-
aitetten. De rrb?,.0reuLlm,an" ulerd
op de loswal onder Hatert in
het Maas-Waalkanaal opgepikt.
Zittend in een gemakkelijke
stoel op het achterdek, terwijl,
de bemanníng in de. stuurhut
gezellig zat te kneuaelen en de
q,rorn& uan een heerli,jk kopje
koÍÍíe uit de kombuis hem in de
h,eus kríebelde, had hij al de
neiging otn de ,merlsen die het
,l)arerl met zo'n bootje" zo
heerlijk ainden, gelijk te geuen.
Ook de ossístentie bi4 de water-
sportf eesten u&s niet' oo,n:
's sjonge jonge, wat hebben d,ie
lui een beroerd leuen.

een keerziide

zegt de outsider

In samenwerking met de Rijks-
waterstaat werd de scheepvaart
gereg_eld, er werd toegezien op
pogelijke ongerechtigheden oÉ
het water en langs de oevers en
tussen de bedrijven door fun-
geerde het politievaartuig als
startboot en manusje-van-alles.
Bedrijvigheden, \ /aarover bur-
gemeester J. Nolet van Box-
meer, die zich met de groeps-
commandant. adjudant G. J.
Kok,_ aan boord had begeven,
zijn bewondering en waardering
niet onder stoelen of banken
stak.
Eulg bepaald aantrekkelijke be-
zigheid, die dienst op het water.
Maar midden in de algemene
fgestvreugde begon de Éeerzij-
de van de medaille zichtbaar [e
worden.
Via de mobilofoon kwam het
bericht, dat in de WaaI boven
Nijmegen twee mensen \Maren
verdronken. De gemeentepolitie
Nijmegen vroeg assistentiè vande qolitie te \Mater. Haastig
s_poedde de groepscornmandant-,
die per motorrijwiel naar Box-
meer was gekomen, zich met
de schipper Van Huuksloot der-
waarts. De R.P. ZB moest het
dan maar met een man mind,er
doen. Het watersportfeest ging
verder, à1 was er toeh wel
even een zekere ontsteltenis te
bespeuren na het bekend wor-
den van het bericht, dat eld.ers
twee jonge mensenlevens urer-
den afgesneden. Doch naurvve-lijks een uur later kwam een
tweede bericht. ,,Ifallo R.p. ZB,hier R.P. te W'ater Nijmegen.
In de Maas bij Cuyk z{in twee
mensen verdronken, U wordtyerzocht zicr;,^ onmiddeilijk daar-
heen te begeven". Als 

- bij to,-
verslag veranderde het beeldop de R.P. ZB. Nadat burge-
meester Nolet aan de wa1 wasgezet, zageln duizenden toe-
schouwers het ranke vaartuig
met de motoren op volle krachl
y_erdwijnen in de richting Cuyk,
Vastberaden stuurde dè boot-
commandant, schipper De Groot,
het vaartuig over de rivier, ter-wijl hij tegelijkertijd per tuid.-

wot er blinkt
door opperwochtmeester J. J. H. VAN AERSSEN te Niimegen

von hef disfricÍ
in ocfie op

Nijmegen von
de Waol.

De R.P. 23: Vloggeschip de Rijkspolifie Íe Woter
(vervolg op pog. 201
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LUxElrlBuRG r kleinste politiemacht
en meeste ongeyallen uan Eunopa

ililtililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililililt ook in Grootherfogdom problemen bii
w ery ing politíepersoneel

Het gaat o'Der een l,and,, te groot 'Door het seruet en te kl,ein aoor
het tafellaken. Geen echte miniatuurstaat, als And,orra en Ltech-
tenstein en Monaco, geen gelegenheid.sgebr,ed als Vatícaanstad,,
rrlaar beslíst ook geen rnogend,heid,, waar uíj Neclerland,ers hoog
naa,T moeten opzien, zoal,s met de meeste onzer partners het geuay is.
Nee, uoor Nederlandse begrippen is het Groothertogd,orn Lurem-
burg een prouincie, geheel in d,e ord,e uo,n grote al,s Fríesland, aal-
lende. Nïaar uoor Luremburgers is hun groothertogd,orn u)ey,susaar
iammer genoeg geerr echt koninkríjk, rnaar d,an toch een, aolutaar-
díg Land met een aorstin dan het hoofd,, een regering aan d,e touut-
ties, een parl,ement op het ainketolllD, een raad, aar; state en een
sociaal,-economísche ra,ad, een amba.ssad,eur,scorps zó aolusaard,ig
dat rnen zou denken hierin elke ambitieuse Lu*emburger usel een
broodusínning te kunnen zien aind,en 

- 
én natuurtíjk een potítr,e-

eortr s, dat er euenmín ofiL liegt.

Ik ben voor u eens gaan praten
met een van de Autoriteiten van
dit illustere corps. Met eommis-
sarlq Eugène Bertrand die mij
weliswaar ontving in een soort
huiselijk kanto'orjàsje, maar d.iezijn vrouw dan toch daarop
trots de onderscheidingstekenen
had doen naaien, welke de on-
miskenbare waardigheid zijner
p_ositie aangaven. Hij heeft nog
slechts drie commissarissen on--
d.er zrch, en dan is het uit
met de hiërarchieke rangorde.
Och, in de beperking toont zic]n
de meester.
Tenslotte is de hoogste gezags-
drager in het nauwelijks twèe-
duizend man sterke 

- Luxem-
burgse_ leger, een kolonel, entoch hebben de plaatseiiSt<e
kranten vorig jaar witgtoeiènd
gestaan van aI de herrie over
de aankoop van materialen, die
niet aan de eisen voldeden. W'an-
neer ik een artikel met voet-
noten schreef, dan zou daarin
met een mooi sterretje nu ko-
men te staan: vgl. Nederland.se
helrnenaffaire.
Maar we dwalen af, zij het niet
zo erg ver. 'Want in een land
als Luxemburg zijn politie en
leger nauw met elkaar verbon-
den. veelal ook op elkaar aange-

vyezen, bij opleiding en kader-
vorming.

Moeizame werving
Om bij de politie te kunnen ko-
Ilge moet men in Luxemburg
!i: het leger hebben gediendl
En toen commissaris Bertrand
voor de oorlog, zo in de crisis- '
jaren. zíjn_ kansje op een pen-
sioengerechtigde, veilige stàats-
betrekking bij de politie wilde
yagell, moest hij zo om en bij
de vier jaar wSehten, alvorenÉ
aan bod te raken, en intussen
voor één franc per dag zijn
voorlopige staatsdienst - maàr
voottzetten.

Kleinste politiemacht
Aeh, toentertijd \Mas het aan-
bod groter dan de vraag. en
moest het geheel worden- be-grepen in enkele honderden
soldaten-vrijwilligers, douane-
beambten, gevangeniscipiers en
politiebeambten.
Nu heeft dat zieh wel enigszins
uitgebreid, tot bijna zeshonderd
man gendarmerie en politie te-
samen, €h dan praten ïye niet
meer over de enkele gevange_
niscipi"": die overigens Ín-

Johon T. yon Minnen, redocteur-

omroeper von Rodio Luxemburg en

journolist, schreef biigo,and ortikel
over de politie in Luxemburg. Com-

pleef met olle boeiende en humor-

riike ospecfen hieroon verbonden,
ís dit een onderwerp, waormee de

heer Von Minnen dogelijks is ge-

conf ronteerd, sinds hii zích enke/e

ioren geleden in de sfod Luxem-

bourg vesfigde, fie jorenlong ols
journ,alist in Nederlond Íe hebben
gewerkt. De schriiver von dif orti-
kel is ofkomsfig uit Noordwo/de en

onfplooide ziin journolistieke ocfi-
vifeifen onder meer vonuit leeuw-
orden, Groningen, Utrecht eR nu

dus ook vonuit Luxemburg.
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tensief in dienst zijn, omdat b.v.de enkele levenslang veroor-
deelden nooit op jaren gesteld
en voorwaardelijk vrijgelaten
worden 

- 
en over de paar dui-

zend jonge Luxemburgérs in het
leger, die in deze zekère tijden
er niets meer voor voelen nà af-
loop nog eens bij de politie tegaan dienen, waar er zoveel
lucratievere functies vo,or het
g_rijp_en liggen in dit land., databsoluut geen werkeloosheid
kent.
Nee, het is met d.e personeels-
werving bij commissaris Ber-
trand en de zijnen al even treu-rig gesteld als in het elfmaalgrotere Nederland, en daarbii,
bekent de commissaris, krijge;i
vve eenvoudigweg geen grotere
kredieten Ios, om wàt meer arm-
slag te nemen. 'We zijn en blij-ven percentsgewijs genomen
zelfs het land, dat de §eringstepolitiemacht van alle aÀdere Ue_
schaafde staten op de been
brengt.

Meeste ongevallen
Men vergelijke inderdaad: zes-
honderd man op een bevolking
van driehonderdduizend inwo-
ners, in een vyaar eentrum van
Europa, waar dagelijks meer
vreemdelingen doorheen rij den
dan Luxemburgers.
Gelukkig eehter, kan commis-
saris Bertrand hieraan toevoe-
ge", gàbè*Ë;-"fiir;; öË;- 

= 
?::::! o"',..!o,ne.oonÍo.r ongetukken, hebben de monnen von de

ai"É"É"íi:. *Ë àË fijilrË #;- 
= 

verkeerspoliria in 
.Luxembu.rg 

een uitermote betongriike en voor èen
dación-,- rfrà.r--ài""';Ë;ï 'lË; 

= 
1"",1 ::k ondankbore to.ak. De verkeersmon op d"r. íoto gekteed

wee" iegérroí.", 4ài f,ïïËàUïïË 
= 

in licht zomeruniíorrn sr'ooÍ hovendien op een sevoorliike ptoors.
het droeve recoid draagt, steààËin verhouding natuuiU5k, aè
meeste verkeersongevallèn' van
Europa op zijn naam te voeren. stal, en, jq dan at die mysteri- gen -regelingen,,, waar d.e Lu-Ja, daarvan kan de buitenstaan_ eusé Éiàriae;; il;" È Ëi'"ï.p iàÀr-,ife-*J]Ër! gterr< in zijn,der meepraten. De enige Sog"9, e9n yan- zi-et,'d;i-rda;"Ï"àï':" orndat ze allemaar unmers ver-die wii hier al die ànderhalti steeds aJÍi'a;a;;ei ïààrï i,it- pi-i-"ht .É"_làï;*""rzekerd, zijn.

Men deelt in zo,n geval broed&_
fljk op: jouw maatschappii vàei-

vooR ovERïREDtNcEN ifr,ïË::lh,,l"ru:ËË::i..fl"ffi;
EEN!{E|DSTARIEF: iàïË:ï llt§:,f "tn,i"ïf,"iicte premie voelen: driehonderd,o francs contont . .. tr"',iïË:ifiï,ïrEï',ilj:;:ï

zekering is normaal. En nog
ze_ggen de verzekeringsmaaÈ

jaar-van ons. verblijf hebben ge- rukken, -met zulke s_ierende si- ï:ltL"jf&-:rï"iil:Ë"'i:;iï%kend, seschiedde in een hotéI- renes, 'Gt- ;;;;- ftààrË;d.e aà" m.à" 
"iéïaol"rr, a" goeierds,kamer, waar de ene Belg 4e ql- rrandweÉiàtrfifféur;;;-Jïiö"r omdat de and.ere premies het te-dere met een mes do_orstak. _En op zoudàn kunnen woiàdn. ---- Ëï-;;i i'àËïàe*err.daarvoor kunnen die Belgen dan

.:""I XJË:J",""'Ëil ff"e ii: ,,Eigen regelingen" Te weinis praars
xemburgse politie mokkend. Maar de verkee_rsoa,gelukken Voor de politie zit er aan hetItaliaanse arbeiders- bij duizen- vormen-- eeÍr we"ËÍi:§--a"àË" verkeer nier eèn riSna hopelozeden i+. dq hoogoíeni en d.e vàí G "!"it ó"aà,ögaïUiËe taak vast. Een land., waar ieder-bouwnijverheid van het- land onget_ukken: jà.iuiÈÀ ;t Ë"4- een, maar dan ook bijna ieder-werkzaam, mogen nog wel eens tigl Gewondón: uieer -ààà -àui- 

een'een auto heeft en berijdt, envoor dramatische hoogtepunten zend. Blikschade: enaéie aui- ÍËf.i:Ë;ö'ËLï erot"r modelzorgen, daarmee is het .dàn -ook zenden gevallen, 
"iÉpd* "óg aan buuimàn Ëiit, i" in dit op-wel bekeken. Een beetje dief- van de niet Éeiàbpor-teËrrte ,Ëi: ;ffiiË;ïirïËïiet te regelen.
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De \Megen zijn goed, uitstekend
ze1fs, vooral in vergelijking met
België. In de kommen heerst
zestig kilometer mqximumsnel-
heid, maar er is eenvoudigweg
geen plaats genoeg.
Als ik niet eens ergens, \Maar
mijn werk me roept, in de let-
terlijke zin vlak orn de hoek
parkeerde, kwam ik er nooit.
En het ligt niet aan de persoon-
lijke relatie met commissaris
Bertrard, dat ik dan niet steeds
het traditionele bonnetje krijg
met het hier geldende eenheids-
tarief van honderd francs (ze-
ven gulden vijftig) à eontant te
betalen, voor zowel overschrij-
dingen van de maximumsnel-
heid als ook overschrijdingen
van de stopstreep met slechts
één centimeter.

Als de politie trjd heeft

Dit krijg je dus alleen, \Manneer
er een ,;azzia" \Mordt gehouden,
wanneer de politie tija heeft en
gelegenheid en naar boze
tongen beweren lust. Het is
overigens wel gemakkelijk, een
dergelijk eenheidstArief, je weet,
wat je waard bent. Concludeert
u uit deze ietwat lichtvoetige
opmerkingen nu niet, beste le-
zers, dat het probleem zélf niet
zwaat genoeg wordt genomen.
Aan de verkeersopvoeding van
de Luxemburgers wordt noest
en nimmer aflatend gewerkt, al
btijft het resultaat wel wat be-
neden peil.
Zeker, men kent het rijbewijs,
naar zeet strenge normen uitge-
geven, men biedt zo zeldzaam
correct voorrang,' dat je er in
blind vertrou\Men van op aan
kunt (wat je natuurlijk nooit
moet doen), maar men botst
niettemin tegen elkaar aan bij
duizenden per jaar. En dat dan,

dan optreedt, meestal van een
vertegen\Moordiger uit de ver-
keersverbruikerswereld verge-
zeld. Tien minuten, waarin zon.-
daars genadeloos op de hak u/or-
den genomen. Die meneer daar
bij Dudelingen, die toen en toen
geen groot ticht op had 

- 
nou,

het nummer ontbreekt er nog
maar.aan, om de-g_ogie manvoor
eeuwig in deze kleine gemeen-
schap ten schande te maken. Er
komen veel brieven 

- 
Soms wel

eens duizend 
- 

op deze uitzen-
ding, vooral in tijden van ac-
ties, zoals toen ze de lichten
controleerden, en iedereen en-
kele weken met een certificaat
op moest rijden om aan te to-
nen, dat de zaak in orde \Mas.
Let echter wel: dat geschiedt
enkele weken per jaar, enwordt
dan 'weer tot het volgende sei-
zoett vergeten.
Het verkeer is eveneens het na-
tuurlijke raakpunt met de su-
pra-nationale mensen van de
kolen- en staalgemeenschap.
Moorden doen die uiteraard niet,
uit stelen gaan behoeven ze
evenmin, maar aan de verkeers-
intensiteit hebben ze wel het
hunne bijgedragen, en de Lu-
xemburgse politie prijst zich
wel eens een enkele keer geluk-
kig. dat in een stad met ver-
houdingsgewijs de meeste CD-
wagens ter wereld, niet ieder-
een zich oB die immuniteit kan
beroepen, om bepaalde caprio-
len te rechtvaardigen.

Politie-organisaties
Laten \Me echter nog eens een
ogenblikje stil staan bij de in-
terne organisatie van het Lu-
xemburgse politiewezen. Of-
schoon men er bij bepaalde ver-
antwoordingen niet voor terug-

Eugène Bertrond, vroeger hoofd yon de
Verkeerspolitie in Luxemburg, nu commís-
soris von politie, is - zo vernamen wii bii
het fer perse goon van dit nummer - Íof

hoof dcommissoris benoemd.

kleine organisatie moet je van
aIIe markten thuis zíjn. Overi-
gens, in al deze engheid heeft
de Luxemburgse politie in de
,,grote steden" (plaatsen met
meer dan drieduizend inwo-
ners) thans toch commissaria-
ten, zestien in totaal, met in
Luxemburg-stad dan nog de
hoofdcornmissaris.
De agenten zijn bij lange na no'g
niet zo gespecialiseerd als el-
ders: j e hebt een verkeers-
groep, je hebt een speciale ,,I(ri-
minalp olizei", die hoofdzakelijk
voor Interpol werkt, maar ieder-
een, heeft zijn ,,Bezirk", zijn
,,wijk", en iedere agent moet
overal zijn,,vaststellingen" kun-
nen doen, zijn ,,proces-verbaal"
kunnen opmaken, om het in goed
ambtelijk Nederlands uit te druk-. ken.' Een jong agent kan dus
's middags op het snijpunt van
de Grand Rue en de Avenue de
Ia Porte - Neuve het verkeer
staan te regelen, in de mooie af-
gemeten zwaaien, die ze van
buiten de grens hebben afgeke-
ken, en 's avonds een moord
staan op te nemen gesteld
d.us, dat het dit moment, 

- 
eens

in de zoveel jaar is, uraarop
die Luxemburgse moord plaats
grijpt !

Die eigenlijke politie, voor veer-
tig pereent sleehts door de staat
en voor de andere zestig per-
eent door de stad gefinancierd,
heeft een duidelijk civiel karak-
ter, ressorteert ook onder de

deinst, tot in de middeleeuwen
terug te gaan, is de Lux'em-
burgse politie, a1s zodanig, nog
vrij jong. Ze stamtnamelijkeersl
uit 1930, toen de verschillende
gemeentelijke,,koddebeiëreien"
werden samengevoegld onder één
directoraat van politie. Bij dit
directoraat ook bekleedt com-
missaris Bertrand zijn funetie,
aan het bureau gezeten, vaak de
ene telefoon opleggend om de
andere af te haken, €r1 daar tus-
sendoor de boodschappenjongen
nog te woord te staan. In een

,rRqzzis" clls politie
liid heeft o o.

ondanks de prachtige voorlieh-
ting ,van de zijde der verkeers-
politie, die de kinderen op de
scholen les geeft enmooie kleur-
boekjes uitreikt, €r die nu al
sinds 1951 elke week tien minu-
ten voor de radio praat in ,,d€
uitzending van de verkeerspóli-
tie"

Die meneer bij Dudelingen

Het is onze meergenoemd.e com-
missaris Bertratrd, die hierin
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burgemeester als directe chef,
en uiteindeli.ik onder het mini-
sterie van Justitie. De gendar-
merie, die men verder kan zien
optreden, heeft een duidelijk
militair karakter, hoort bij het
ministerie van Defensie en is te
vergelijken met onze ,,mare-
chauss€e ,". Vo'or wie getallen
interesseert: er zijn 360 politie-
mannen (inbegrepen de iecher-
che van de ,,Krirninalpolizei")
en 230 man gendarmerie, die op
de wegen patrouilleren en de
greÍrzen bewaken. Bij deze gen-
darmerie hoort nog een soort
parketdienst voor de openbare
veiligheid en dan hebben \Me het
stramien van de Luxemlcurgse
politie, in al zijn verscheiden-
heid, wel zowat compleet.

fnternationaal contact

Wij willen nu echter geen af-
scheid nemen uit het knusse
kantoortje van de directiecom-
missaris Bertratrd, zonder te
hebben gewaagd van de vele in-
ternationale activiteiten,- waar
aan de Luxemburgse politie zich
in verenigingsverband ,rschul-dig" maakt. Ze organiseerde
nog zeet onlangs een ,,Dag voor
de Vriendschap tussen de Fran-
s€, de Belgische en de Luxem-
btrrgse politie", een dag met
voetbal en dansbal. Ze zal zilch
geen politiemanifestatie in Maas-
tricht laten ontgaan, en eens,
Zegt commissaris Bertratrd, die
deze vrijetijdsbesteding presi-
deert,__eens waren we zelfsàl bij
de co_llega's te Rotterdam, echt
hartelijke jongens...

Valhelm
Een bezoek aan commissaris
Bertrand in Luxemburg zott ook
niet volledi g zijn zonder dat en-
kele onderdelen van het ,,hand-haven van orde en wett, niet
nader ter sprake klamen.
Daarbij béhoort echter het nut-
ligS Europese pionierswerk, dat
het voor de berijders van twee-
w_ielige motorvoertuigen ver-plicht is, een valhelm tè dragen.

Fietswet
Daar wordt weliswaar niet zo
streng de hand aan gehoud.en
als misschien we1 wenselijk
ware, maar men loopt toch de
kans, zelfs zijn brommer te ver-
spelen, indien men daar bloots-
hoofds op toert, En onverbid.-
flglu_t .ziin de Luxemburgse po-
litielui op het handhaven van
hun Fietswet, die beslist enig in
zijn soort zaL blijven, €r !\raar-
uit ik u nog een klein resumee
wil geven:

beneden zes jaar mag
kind onder geen beding
fiets bestijgen of berijden;

- 
een kind tussen zes en tienjaar mag fietsen, maar alleen

naar school en naar de kerk, en
dan alleen rog, t\ranneer vo,or-
noemd kind verder dan een ki-
lometer van voornoemde sehool
of kerk woont en er naar meer-
genoemde school of kerk, voor
meergenoemd kind., geen open-
baar vervoermiddel aanwezig is;

een kind, jonger dan acht
jaar, mag nog wel achter op een
fiets zitten maar dan slechts,
wanneer op dit ri.iwiel een spe-
ciaal zitie met speciale voet-
steunen aanwezig is;

een kind tussen zes en tienjaat mag ook anderzins een rij-
wiel bestijgen of berijden, maar
dan uitsluitend onder begelei-
ding van een ouder persoon van
minstens vijftien jaar;

- 
een kind boven de acht jaar,

om van volwassenen nog maar
te zwijg€r, mag dus nooit en
te nimmer achter op de fiets.
Het staat allemaal zo beschre-
ven in artikel 7 4 van de Luxem-
burgse wegenverkeerswet. En
artikel 7 4 is gloednieuw, van na
de oorlog. Ik heb commissaris
Bertrand maar niet eens gezegd,
dat wij omstreeks die tijd in Ne-
derland zelfs toestonden, dat er
wel twéé kinderen achterop de
fiets mochten. \trant zoiets-kan
men zich onmogelijk voorstel-
Ien in een land, \Maar de auto
troef en de fiets taboe is. Ik zotJ
commissaris Bertrand maar heb-
ben gechoqueerd. En het is heus
een aardige man en een aardige
collega. Gaat u hem maar eens
opzoeken'wanneer u met vakan-
tie in het groothertogdom bent.
Hij zal u graag ver\Melkomen
in zijn directoraat, wanneer hij
tenminste niet teveel werk om
handen heeft op dat ogenblik.

een
een

Een gemoforiseerde verkeersbeombfe helpt schoolkinderen in
sfod Luxemburg bii heÍ (veilíg) oversfeken yon een

drukke yerkeersweg.
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Reserrzislen-Fsnfarekorps ín district Roerm ond

is wddrdevol medium voor
binding en onfsponning

Het begon allemaal
heel simpel in 1956

in Arcen

Dat het Korps Rijkspolitie een
eigen muziekkorps heeft ís alge-
rneen bekend. Dat echter ook
de Reseroe-Rijkspolitie een rnu-
ziekkorps bezit, is ongetutijteld
nieuws ooor Delen.
Maar dat, muziekkorps is er: in
het dtstrict Roqmond, ruim
tutee iaar oud, 43 rnan sterk en
onmísbao,r.

Het begon allemaal in 1956 in
Areen, een der Noordelijke
groepen in Limburg, en met 33
reservisten, een van de sterkste
groepen van het district Roer-
mond". 'lVanneer u weet, dat
half Limburg op de een of an-
dere wijze aan muziek doet, dan
is het duidelijk, dat alleen deze

groep al een groot percentage
levert voor de fanfare. Een
twaalftal reservisten, allemaal
leden van een plaatselijk mu-
ziekkorps, kwam op het idee
om een eigen Reserve Rijkspo-
litiekapel op te richten. Zíj sta-
ken de koppen bijeen en al
,,spoedig was men zov*, dat
een nummertje kon worden ge-
g!even". Maar de, districtscom-
mandant Roermond zà8, nadat
hij en alle reservisten van het
district deze kapel hadden ge-
hoord op een in januari 1957 te
Venlo gehouden Bindingsavond,
in deze optimisten nog meer
dan een groepskapelletje. Hij
polstte de animo voor een eigen
muziekkorps in het gehele dis-
trict en van heinde en veme
kwamen de muzikanten opda-
gen. Het was een complete ver-
rassing. Maar met goede wil al-
leen komt to'ch geen muziek-

korps tot stand. De moeilijk-
heden overtroffen ver het en-
thousiasme. Muzikanten moeten
instrumenten hebben en ook een
dirigent. Er moet centraal gere-
peteerd worden en ook nog re-
gelmatig, waarbij de ad.spirant

muzikanten naar de oefenplaats
vervoerd moeten worden.
fnstrumenten kosten veel geld
en dat ïyas nu juist het enige
wat ontbrak. Op de eerste ver-
gadering kwamen veel ideeën
naar voren om op de een of an-
dere manier gelden bijeen te
brengen. Maar:'rroud ijzer en
flessen" te verzamelen, behoort
nu eenmaal niet tot de ,,stan-
ding" van de Rijkspolitie. Het
Rijk was niet te overtuigèn, dat

13
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een nruziekinstrument tot de
uitrusting van een reservist be-
ho'orde, dus ,,doe het zelf",
werd het parool. Een grenzeloos
optimisme deed evenwel \Mon-
deren en daarmee ziin de finan-
ciële moeilijkheden over\Mon-
nen, nou ja èn met een vrijwil'
lige periodieke bijdrage van
alle reservisten in het district,
een' gezonde loterij houden,
\Maarvoor de Minister van Ju-
stitie en de gemeente Arcen en

.Velden gaarne toestemming ga-

ven en tenslotte met sPontane
bijdragen van veel gemeentebe-
sturen in het district die tevens
een jaarlijkse subsidie toezeg-
den onder het motto: het ztin
ook olnze reservisten.

Een dirigent $ras sBoedig ge-

vonden in de bekwame beroeps-
musicus A. Partouns te Roer-
mond. Het geluk diende het dis-
trict ook verder, doordat een
bestaande fanfare er mee oXF

hield muziek te maken. IIet
gehele instrumentarium werd
voor een niet te hoge prijs oP de
kop getikt. Nu kon er begonnen
worden, als . . . . er nog een op-
lossing gevonden werd om zeg-
ge en schrijve het gezelschaP
van toen 30 man, verspreid
over 15 groepen in het district
eens per L4 dagen te vervoeren
van de vroonplaats naar de ba-
kermat Arcen. Toen kreeg men
de steun vàn,,d€ grote baas":
eenmaal in de L4 dagen vrij
vervoer naar Areen. Ook de
celwagen mocht worden inge-
schakeld. Toen is het gezelschap
een echte fanfare ge\Morden.
Beschermheer werd de districts-
eommandant de maioor P. J.
van Boon, voorzitter reserve-
adjudant F. de Jager, ere-Ieden
de burgemeesters Ch. Strens van
Swalmen en L. Kirkels van
E{orn. Van beide ' deskundige
muziekliefhebbers is veel daad-
werkelijke steun ontvangen.
Helaas, is burgemeester Kirkels
kort geleden overleden.
Tenslotte \Maren er 30 spelende
leden. Dirigent A. Partotrns,
wist zijn, door het gehele dis-
triet verspreide muzikanten, en
tot diverse andere muziekkorP-
sen behorende reservisten in
een verenigingslokaal samen te

L4

smeden tot een fanfare die zeer
beslist gehoord mag worden.

Het eerste optreden in het operr-
baar, de Bindingsauond op 17
jarruari 1958 in de concertzaal
,,De Prins .oan Oranie" te Ven-
lo u)as een ooerweldigend suc-
ces. Zo ís het doorgegaan bii de
aolgende Bindingso,Donden en
andere gelegenheden ols: de
usandeltocht oan de Limburgse
J agers (waar de f anfare met
het beroepsmuziekkorps Dan de
Limburgse Jagers het déÍilé
Derzorgde; een concert aoor de
burgemeesters in het dr,strict
Roermond; muzíkale opluiste-
ring tijdens de muziekweek in
Roermond (het Eurobaken) rnet
eetu rnars door de stad; bii de
operung aan, het nieuute drs-
tricts-bureau oun de Rijkspol,i-
tie te Roermvnd, utaarbtg de
Algemeen Inspecteur tnet aÍL-

dere autoriteiten aqÍLu)ezig was
en woorden uaÍt, lof en bewon'
dering sprrak tot het fanf are-
korps ua:ru de reseruisten. Dit
laatste terecht, want achter de
muzikale prestaties ga,at een
stuk oerheugenfi,e aethsiteit
schuil. 's Za,terdags om de Deer-
tien dagen trekken de lcorps-
leden dikutijls ooer afstanden
uan oeertig of aijltig lcilometer
naar de repetities in Arcen. Ze
gaaru dwect na hun werk op
stw en komen 's aaonds orn
acht oI negen uur terug in de
huiselijke kríng.
In het begín 'Dq,n iltt iaar heeft
het korps de Bindingsaoonfi,
uerzargd aaÍu de reseroe Ríjles-
politie in het dnstrict 's-Herto-
genbosch te CuAk.

Het korps groeide uit tot 43
leden en is ook in andere zin
steeds ,rCresendo" gegaan en
onvervangbaar geworden in het

. district Roermond. Trots vele
moeilijkheden, zal de fanfare
van de Reserve Rijkspolitie in
het district Roermond blijven
d.oorgaan aI het schone te bie-
den wat een muziekkorps, be-
staande uit idealisten in de
dubbele zin van het woord. te
bieden heeft in een harmoni-
euze combinatie van twee t\raar-
devolle factoren: binding en
ontspanning.

/l nder de rook van Edam ligt het
v pluatsj e 'Warder, verloren langs
een schier eind eloze drjk waarmee de
eertijds gevreesde Zuiderzee haar
krachten zo dikwijls heeft gemeten.
Ooster stormen hebben het onver-
valste zeewater over de dijk gezwiept
en ook in Warder heeft de torenklok
vaak voor naderend onheil moeten
waarschuwen.
Hoe anders is het daar in de loop der
jargn geworden. In Warder behoeft
men niet meer in ongerustheid te ver-
keren over het lot van dorpsgenoten
die in hun vissersboten door een
storm worden overvallen. De toren-
klok wordt er nu alleen nog maar ge-
luid voor kerkdiensten en bij begra-
fenissen. Alles ademt een vredige
rust. Warder heeft het zelfs veertig

ilAGHTELI
,rwillet

.,FOEI !..PAPS!.!
jaar zonder gemeenteraadsverkiezin-
gen kunnen stellen doordat de bewo-
ners het goed met elkaar eens waren
en gezamenlijk één lijst indienden.
Een groot deel van het ruim 500 zie-
len tellende dorpje vindt zijn dage-
lijkse werk in de veehouderij en het
leven kabbelt er rustig voort.

Geen biizoiderheden
In het spoorboekje zal men tever-
geefs naar de naam Warder zoeken
en ook de ondernemers van andere
openbare vervoermiddelen hebben er

log steeds geen. lucratieve aspecten
in gezien om het dorp,je in hun
dienstregeling op te nemen.
Voor medische-, geestelijke- en poli-
tieële bijstand is men aangewezen op
naburige gemeenten. Tot voor enkele
jaren woonde er een plichtsgetrouwe
en steeds parate wachtmeester, dig
ten behoevè van zijn rapportenboek
een stempel had laten maken waar
mee de. altijd geruststellende woor-
den ,,Geen bijzonderheden" konden
worden geproduceerd. Behalve dan
die ene dag aarn het eind waarvan in
het bewuste boek werd vermeld:
,,Vandaag heerste er in deze gemeen-
te een enorme verkeersdrukte. Er zijn
4 fietsers, 2 bromfietsers, een auto,
een mestwagen en een hondenkar ge- .

passeerd. Geen persoonlijke ongeluk-
ken of materiële schade. Wel hebben
enige koeien hun melk verlopen."
Deie wachtmeester heeft uiteindelijk
bij gebrek aan emplooi die praktijh
vaarwel gezegd en is sindsdien in het
nabij gelegen Oosthuizen te consul-
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I RUITIOER III WARDER I I I
'C,n zo,oide doodsdngsf

ander heeft dienst zegt z'n vrouw,
niemand durft hier naar buiten, hij
brult en snuift om een hartverlam-
ming van te krijgen . . . . . ."

. o . Ja, praat nu eens even rustig,
jullie zijn daar toch niet bang voor
een dronken kerel, als het nou, laten
we zeggen een wilde stier was . . . .t'
betoogde de groepscommandant ad-
judant M. H. Nebbeling kalmerend.
Ja meneer de commandant, dat is het
nu juist, het is inderdaad een losge-
broken dolle stier. Hij is stapel. Ik
hoor hem hier in huis brullen en de
boel afbreken, ach komt U toch
gauw. Ik zou U wel even willen ha-
len met m'n auto maar ik mag voor
mrjn vrouw de arena niet in, ik be-
doel de deur niet uit . . " De
adjudant beloofde hem spoedige blj-
stand, hing de hoorn op en mompel-
de: ,,De geschiedenis herhaalt zich."

Geschiedenis herhaalt zich
Zijn gedachten gingen in ijltempo

den. Het heugde de adjudant echter
nog goed, dat bij de eerste schoten
het dier hoe langer hoe wilder werd.
Toch werd er niet herhaaldelijk mis-
geschoten zoals de kranten aanvan-
kelijk meldden.
Daags na de schietpartij werd zijn
kop in de agentenwacht tentoonge-
steld. Deze vertoonde verscheidene
schotwonden. Het dier bleek geen
eierschaalschedel gehad te hebben,
want verschillende kogels zaten tus-
sen de schedel en het vlies. Niette-
genstaande de vele treffers bleef het
dier nog lang leven. Het maakte de
gekste capriolen. Als hij achter één
der voorbenen door het hart was ge-
schoten dan was hij vrijwel meteen
gevallen verzekerde een onzer dis-
trictscommandanten.
Verschillende malen had de adju-
dant nadien een koe dood moeten
schieten. In die gevallen waren er
geen moeilijkheden geweest. Bij het
eerste schot meteen goed. Maar die

stier in Delft . . . ! Toen in Delft was
het klaarlichte dag en had de Com-
missaris van Politie de verantwoor-
ding. Nu in 'Warder was het aarde-
donker en had hij de verantwoor-
ding.

teren. Kortom: Warder heeft nog
nooit frontpagina-nieuws gemaakt.
Er werd nimmer een vijfling geboren,
een gat ontdekt of een raket afge-
schoten. Men bemint er de rust en
was hieraan gewend totdat . . .

Op een nacht, kort geleden rinkelde
de telefoon op het bureau van de
commandant van de zeer uitgestrekte

en behalve Warder nog acht an-
dere gemeenten omvattende - groep
Beemster. Nauwelijks had de opge-
roepene de hoorn in zijn hand of aan
de andere kant liet een opgewonden
mannenstem een stortvloed van
woorden los . . . . . heel Warder staat
op z'n kop, kunt U alstublieft gauw
komen want er blijft geen heel meer
over. Ik heb de politie in Oosthuizen
al gebeld maar de een is ziek en de

even terug naar het jaar 1931 toen
hij als agent van politie in Delft met
enkele collega's een stierengevecht
ten beste had gegeven waarbij een
gerenommeerde torero zich duim en
vinger zou hebben afgelikt. In de om
zijn Blauw beroemd geworden stad
heeft de stier van die dagen welis-
waar het onderspit ge-Delft, maar
niet zo goedschiks. Na een bezoek
aan de markt, alwaar de sadist en-
kele kramen wist te torpederen liep
hij vervolgens met z'n dolle kop door
een geopende poort van een kolen-
opslagplaats. Gretige handen sloten
de poort en men slaakte een zucht
van verlichting dat het ondier in
ieder geval van de weg af was. Van
een dak van een kolenloods kon ver-
volgens rustig het vuur geopend wor-

Krijgsplan
Na een haastig in elkaar gezet krijgs-
plan nam de Escamillo uit de derti-
ger jaren de telefoon weer ter hand
en ondanks het zeer ongunstige uur
'wist hij in korte spanne tijds te be-
reiken dat: ten eeiste de elektrische
straatverlichting in Warder opnieuw
zou worden ontstoken welke hande-
ling op een veilige afstand van de
gevaarlijke zone kon geschieden en
dat voorts een Warderie noodslach-
ter zich in staat van paraatheid hield
t_erwijl een vijftal RP-ers zich per
dienstmotor, brom- en trapfiets nàar
het huis van de inmiddels thuisge-
komen postcommandant in Oosthui-
zela spoedden. Ook was er voor ge-
zorgd dat zich bij deze functioniris
de plaatselijke taxichauffeur zou
melden, aan wie de raad was ge-
geven een auto voor te rijden, die een
s-tootje zou kunnen en mogen yer-
dr_agen. Alles verliep volgenl de be-
rekeningen en nadal de zès matadors
de eigenlijk onsportieve daad hadden
pegaan om een even zo groot aantal
larlbrjnen te laden, stàpte de ene
helft in de taxi om doof de andere
helft per motor met zijspan te wor-
den gevolgd. Met een §nelheid die
ver beneden het toegestane maxi-
mum lag reed het gezelschup de een-
zame polderweg in naar hef plaza de
toros te Warder, zo'tt drie kilometer
van Oosthuizen verwijderd.

In de arena. o . .

Langzaam reed de gesloten eenheid
Warder binnen. Midden in de arena
werd gestopt. Helaas, geen Willem
te bekennen, zelfs geen Carmen om
geestelijke bijstand te verlenen. Ter
verduidelijking diene, dat het be-
treffende beest in het register van de
stierenburgerlijke stand onder no.
47 L7 3 staat ingeschreven en de naam
draagt van: ,,Willem Van Thijs".
Zijn roepnaam is echter kortaf :

,,Willem."
Hoewel alle zes strijders van enige
omgang met stieren waren gespeend,
wilden ze stuk voor stuk dit ren dez-
vous met Willem niet graag missen
en daarom ging het in vlot tempo
naat een boerenerf waar opeens een
angstige mannenstem klonk:,,Frans
kijk uit, denk om je leven . . ." Frans
bleek echter ware doodsverachting
te bezitten en liep heel voorzichtig
in de richting van een zwaar snuiven-
de kolos in welke de zes RP-mata-
dors ondanks het duister een stier
meenden te onderkennen. Het ge-
vaarte had zich met een restant van
een balk, dat hij aan een koptouw
door z'n neusring torste, vastgelopen

Thiis"

15

Rp.org_KB1960_09_Sept_Nr.01 163



WARDER

tussen twee in de grond staande pa-
len. Van zes karabijnen bleven de
haanpallen naar rechts liggen want
toen het Frans met veel moed, beleid
en ,,touw" en met schoorvoetende
assistentie van enkele RP-matadors
was gelukt de bul een zogenaamd
kniestel aan te leggen was het nog
maar een kwestie van ,,jongens nou
even rustig" en ,,kom maaÍ mee Wil-
lem" om het wild kijkende en ver-
vaarlijk snuivende Zodiac-dier in
een stal te loodsen of. zo men wil: in
een loods te stallen. Ziin eigen stal
gaf de indruk of er met dynamiet
§estoeid was. Tussen uit elkaar ge-
slagen balen kunstmest en balen hooi
lagen brokstukken van de toegqngs-
deur en een verkreukelde fiets. Twee
marmotjes liepen te zoeken naar no-g
vier van hun soortgenootjes, die ook
een onverwachte vrijheid gekregen
hadden doordat ,,Ome Willem" van
hun verblijven kachelhoutjes had ge-
maakt.

,,Ia, we zullen eens zien hoe Willem
zich de komende dagen zal gedra-
gen" zei de eigenaar, boer Van der
Graft ,,en wil het niet met hem dan
moet hij maar naar de slager. Ik heb
al meei last met hem gehad maar
nooit 26. Willem was ,,woeg". Op
een vraag om het woord ,,woeg" in
het hoo§-Nederlands te vertalen,
kwam hif via ,,doenig" op ,,ongedu-
rig". Boer Van der Graft heef.t aar-
dig wat kaas gegeten -van stieren
màar met Willem heeft het nooit
willen boteren.

De zes rijksambtenaren ontlaadden
hun karabijnen en zochten met zeet

gemengde gevoelens de aan hun be-

waking toevertrouwde gebieden oP,

echter niet dan nadat zii nog even

een blik hadden geslagen in een ver-
blijf waar ettelijke nakomelingen van

vader Willem bedremmeld stonden
te kijken. ,,Jullie vader heeft van-
nacht zijn waardigheid behoorlijk
vergooi d," zei een onzer. ,,Boe" loei-
den de kalveren instemmend. Ze lie-
ten hun koppen hangen want het is

niet prettig als er zoiets over je vader
gezegd wordt. Ze schaamden zich
zichtbaar en men kon ze horen den-

keni 11.... Foei .... paps wat
heb j. je aangesteld . . !"
In het rapportenboek staat vermeld:

,,Operatie Woeste Willem .qoed ver-
lopen."

In Warder is de rust teruggekeerd.

16

Deuren geven voorlichting

in Vollenhove

Het gemeentebestuur van de ruim 5000 zielen
omvattende gemeente Vollenhove zetelt in het
buiten Old Ruitenborgh. Daar kan Vollenhove
terecht voo,r burgemeester rï:lr. J. G. Krol, voor
gemeentewerken en sociale zaken, voor de ont-
vanger en ook voor de groepscommandant en de
postcommandant van
eveneens zetelen.
Enke1e jaren geled.en

de Rijkspolitie, dle daar

werd er bovendien in dit
gebouw les gegeven aan de leerlingen van errkele

klassen rlan de protestants-christeUjke lagere

sehool. Daarvoor had burgemeester ISoI zijn ka-
mer afgestaan omdat het niet meer mogelijk was

in de oude school les te geven. En tenslotte is de

stad Vollenhove een onderwijscentrum voor een

uniek stuk Overijssel. Intussen zijn de ergste on-

derwijsvraagstukken opgelost en burgemeester

KroI zit weer in ziin eigen kamer.
\trie er nu allemaal nog in OId Ruitersborgh ver-
keren, d.aaromtrent wordt de bezoeker voorge-
licht door een reeks bordies, waarmee de toe-
gangsdeuren zijn versierd. Vollenhove houdt van

bordjes blijkbaar. Binnen afzienbare tiid zullen

,,Old RuiÍenbo rgh" het roodhuis mef de bordies .
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er drie bord.en worden verhangen, want er is in-
middels een begin gemaakt met de stichting van
een nieuw groepsbureau. Wie derhalve de deuren
van Old Ruitenborgh no,g in vol voorlichtend or-
naat wil ziert, haaste zich. De huwelijksafkondi-
ging op diezelfde deuren is een temidden van de
andere borden en schilden merkwaardige toegift.
\trat \Mi.i niet kunnen ophelderen is of de mede-
delingt,,'s middags gesloten" betekent dat de
Rijkspolitie in Vollenhove oo'k sleehts halve da-
gen in fimctie is.

Op de borden staat ook waar u eventueel na be-
zoek terecht kunt om thee, aI is het niet zeker,
dat zulks de bedoeling is. A propos, vergeet u
vooral niet uw klompen uit te trekken . . . ?

De striid om
het recht

Het geeft altijd voldoening wanneer
een politie-onderzoek meu gunstig re-
sultaat wordt bekroond. In vele ge-
vallen kan een outsider zich geen
beeld vormen van het veelomvatten-
de werk dat moest worden verricht
om tot dit doel te geraken. Is het een-
maal zo:vet, dan is men tevreden en
dan is het alleen aan de betrokken
opsporingsambtenaar om in stilte na
te denken, over ,al de hindernissen
die hij had te overwinnen.
Wij noemen dit ,,praktische ervarin-
BeD", maar wij zouden het ook kun-
nen noemen ,,de strijd om het recht",
want daar komt het toch in hoofd-
zaak op neer. De moeilijkheid begint

Yoorvsl te LeÍdschendam
bewees opnieuw 3

vriiwel elke diefstal
ombÍs halve yeryolgbaor

veelal bij het ontkennen door en de
zwijgzaamheid van de verdachte,
doch ook bij de terughoudendheid
van de getuigen en de directe bena-
deelden, hoe merkwaardig dat laat-
ste ook mag schijnen.
Het is vooral de laatste categorie die
om bepaalde redenen meent te moe-
ten zwijgen en misplaatste soepel-
heid te betrachten. Dit komt neer op
het ,,eigen rechter spelen" en daarin
juist ligt de kiem van veel kwaad.
Een en ander ondervond de groeps-
commandant te Leidschendam, toen
bij hem bericht binnenkwam, dat een

arbeider van de Nederlandse Kogel-
lager- en schroevenfabriek in deze
gemeente, zich aan eigendommen van
de fabriek had vergrepen en op het
punt stond het onrechtmatig verkre-
gen bezit weg te voeren. Er werden
onmiddellijk maatregelen genomen
door het zenden van een opsporings-
ambten aar naar de plaats waar het
vervoer zou plaats vinden: brj de uit-
gang op het fabrieksterrein, waar in
de fietstassen vàn de verdachte eeu

klompen uit alstublieft

LI

ffi§d,ffi$p#L§TIr
§,&fri§F§ffi,ffiH§HI!ÀtÏ

ffi§* ffiS Pffi g§§.[.§..:,
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Onfmoeting mef de ,.T.P.W."
hulp Yoor yerongelukte

en onderzoek naar leesgewoonten ! , ,

dooropperwochtmeesterJ. J. H. vAN AERSSEN te Niimegen

De Wintersu:ijker, die op een
druil,erige zondagmiddag zijn
eerste ontmoetíng met de
,,T.P.W." beleetde, zal die wel-
licht zíjn l,euen lang niet rneer
uergeten. Genoeglijk reed hii
met Droul,D en kind oaer de aer-
keersweg Nijmegen-'s-f,[erto-
genbosch in zijn hagelníeuwe
statíoncar en de utereld leek,
ondanks het laag hangende usol-
kendek, rDotLderschoon. Het lot,
of zo gij utilt het noodlot, seh.ijnt
er echter behagen ín te schep-
pen de uredíge stemmnng te
uerstorerL, u:ant hoe het feite-lijk gebeurde, kan de Winters-
utijker nu nog niet aertellen.
Feit is, dat plotseling nln auto
uteigerde langer naar ïtet stuur
te luísteren, en zich aa:n, elke
dwang beuríjd, neer te ulijen ín
een diepe sloot Langs de u)eg,
zoals er onder Wychen bii do-
zijnen zíjn te oinden N?r, meg
het uoor een auto behaaglijk
zijn, orn op de kop in een sloot
tot rust te komen, Door de be-
stuurder is dat nogal ortpretttg,
zodat de Wintersusijker met
urouu) en klnd danig omder de
indruk raakten Dan de ureemde
escapades, ook al usas er slechts
sprake aan schrik en een onbe-
d:u,idend schrammetie ao,n het
hoofd aa,n de bestuurder.
Het u)os de T.P.W. nan, de Der-
keersgroep Nijmeg€fi, bemand
met de utachtmeesters 7e lclosse
J. B. Schrauen en J. B. Krosen-
brinlc, die de ongelukkige reizi-
gers in hun benarde omstandig-
heden steun kwam oerlenen,.
Want zo zal ongetuijf eld de

Wíntersusijker het ook hebben
aangeaoel,d, de T.P.W.-berna,n-
ning kwam niet in de eerste
plaats ols de usrekende gerech-
tigheid, ,tnaÍtrr rneer als een Der-
losser in nood. De wachtmeester
7e kl. Krosenbrink, onderusíerp
orn te beginnen het inutendíge
Dan de auto, díe toch niet hel,e-
maal bestand leek tegen de
WAcherlse klei, aaÍL eetu inspec-
tie o'tn de oorzaak oan het on-
geluk uit te oorsen.

Zo ontmoette dus de Winters-
usijker de T.P.W. err zo ont-
moette ook ik de T.P.W. uoor
de eerste maal ín de yraktijlc
tijdens de reis met arou,u) en,
kind us,Ít, Nijmegen naar ken-
nissen ín Wychen. ,,Wat is dat
ooor rare uagen aan jullie",
zei mijn' arouu) toen zii de
nieuute aa.nwinst langs de weg
zag staan. Waarop ik alleen
rnaar aerbolgen kon antuoor-
den, dat zij cn het oeroolg het
Korpsblad eerls usat nauuskeu-
ríger moest lezen, daar dit blad
alles omtrent deze uagens in
den brede had uitgemeten.
Waarop ols replíek klonk, dnt
de pennearuchten uan Marlíes
haar rrleer interesseerden, dan
alle ?.P.Vlr.'s sarnen. Wa,armede
'tnaar is beusezen, dat een, ufi-
moeting bij de een lang niet de-
zelfde indrukken achterlaat als
bij de ander en dat het optre-
den aan de T.P.W. bij een, sim-pel ongel,uk zelf s tegel,ijk een
bescheiden onderzoek naar de
leesgeusoonten Dain, de korps-
bladl,ezers kan opleaererl . , .

Leidschendom
hoeveelheid koper- en bronsgruis
werd gevonden. Bij informatie bleek,
dat het gruis een gewild artikel
voor de opkoper - niet in het bezit
van de vervoerder mocht zijn en

daarom werd het, op grond van ge-
pleegde diefstal, inbeslaggenomen.
De verdachte werd naar het bureau
te Leidschendam geleid, waarna een

onderzoek in zijn woning volledige
klaarheid bracht in de praktijken van
deze man. Daar werd niet alleen
soortgelijk gruis, maar ook massief
bewerkt koper aangetroffen. Bij het
onderzoek bleken niet alleen meer-
dere diefstallen te zijn gepleegd door
de verdachte, maar ook dat meerdere
personen zich ,aan heling hadden
schuldig gemaakt. De Directie van
het bedrijf vond dit uiteraard niet
prettig en wilde geen aangifte doen
om de gearresteerde moeilijkheden
te besparen. De Officier van Justitie
dacht anders en gaf bij voorbaat al
fiat aan de verlenging van het bevel
tot inverzekeringstellit g.

Vermelding van dit voorval brengt
nog eens duidelijk r,.aar voren, dat
over het algemeen iedere diefstal
ambtshalve vervolgbaar is en dat het
politie-optreden in geen enkel op-
zicht afhankelijk mag ziin van de ge-

voelens van de benadeelde.

18

Wochtmeesfer le kl.
J. B. Krosenbrink

- probeerÍ oorzook
von ongelulc

uit fe yorsen

(FoÍo's:
Verkeersgroep

Nijmegen)

linio recto v'an deoler in sloof
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Koppel uw dienst
een Ford I
Dan '\Meet u zeket, dat u oP een snelle €Ít. . . veilige manier

'. uw surveillerende taak kunt uitvoeren.

opvallend in zijn klasse is in dit opzicht de Ford zephyt
met een motorvermogen van niet minder .dan 90 bruto rern P.K.
en een cilinderinhoud van 2i53 cc.
Met de subliem schakelende 3 -versnellingsbak trekt u
razendvlug op en bii elke snelheid hebt u een veilige
reservekracht ,,onder de voet". Fantastisch ruim uitzicht en
veel exrra comfort vergemakkelijken uE/ dienst !Waarom de voorkeur

aan Ford ?

,..,,3ïlliiï,.?ï?:
yasre wegligging

ruim uitzicht
€lt... altijd veilig

U DIENT DE GEMEENSCHAP,

FORD DENTUT
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R.P. te water, altild vakantie

(vervolg von pog. 6)

s_preker de bemanning van de'Waterstaatsboot 'verzócht het
zaakje verder alleen te klaren.
,,'Wat het zwaarst is moet het
zwaarst wegen", zei de schip-per. En terwijl de brullende
motoren het schip zijn uiterste
snelheid bezorgden, maakten
schipper Savelkouls en boo,ts-
man Sepers het dregmateriaal
voor gebruik gereed. Ongeveer
vijfhonderd meter benedèn het
Cuykse veer wees een mensen-
verzameling op de wal de plaats
aan waar het ongeval moest
zijn gebeurd. Daar waren ook
de groepscommandant' van de
landdienst uit Gennep, adjudant
Th. J. Ophelders eí. de post-
commandant van Mook. Kort
en- zakel,ijk legde adjudant Op-
helders het gebeurde uit. Twée
jongens, broertjes van LZ en L4jaar waren spelenderwijs uit
een roeiboot gevallerl . . .
Twintig minuten later gaf schip-per Savelkouls, die met een
raamdreg aan boord van de
R.P. 23 voorzichtig de rivier-
bodem aftastte, schipper De
Groot aan het ioer eèn teken.
Onmiddellijk lag de R.p. 28 stil.
Behoedzaam haalde schipper
Savelkouls de dreg op. à,&i:-
gend_ _bggen de aanwezigen enige
_ogenblikke_q later het hoofd Èi:het ontzielde lichaam van dö
la:ilTige. En \Meer nauïvvelijks
twintig minuten later herhaaiAe
zich de droeve eeremonie, toen
bootsman Sepers, d.ie vlaik on-
der de wal in een roeiboot een
tweede dreg hanteerde, het Ir-jarig broertje boven water
haalde. Het gesprek aan boord
van de R.P. 28 \Mas wat gefor-
ceerd, toen het schip tegen ach-
ten huiswaarts keerïe. -

Op maandagrnorgert, toen d,e
,rbllre&Ltrnan" opkeek oa,n zijn
documenten, zag hij d,e R.p. 14,
het tweede in Nijmegen gesta-
tioneerde aaartuig, aoorbij-
glijden. Aan het, roer stond, ute,ér
schipper De Groot. Op het ach_
terdek u)a,s bootsman Sepers be_
zig het dregmateriaat op te ber_
getu, u)aarrnqde hij een uur te_
aoren de stoffelijke resten borg
oan het g-iarig jongetje, ait
's zondags ín de Waal uqd,ronk.
Schipper Van Huuksloot had,
dezelf de zondagaaond, het an-
dere daar uerdronken slaeht-
off er, een lg-jaríge mílitair,
bouen usater gehaald.
Nee, het ts toch niet allem,aal
goud usat er blinkt, niet een
heel jaar aakantie ort het ach-
terdek ua,n, een modern schlp . .

20

*

Zo reikte de oyerste A. J. ydn Thiel,
llinks), de tevredenheidsbeÍ uiging uit

oon de wmr. le kl. J. Struiik.
RechÍs de adiudont M. A. SÍegemon.

wochtmeesler t in zierikzee redde
kind uii poe, vcln vuil

TEYREDENfrIE'DS.

BETU'G'NG
UITAER.E'KÍ

De commandant van het district
Middelburgr, de overste ,A. J. van
Thiel, heeft kort geleden namens de
Algemeen Inspecteur een tevreden-
heidsbetuiging uitgereiht aan , de
wachtmeester le kl. J. Struijk van de
groep Zierikzee, omdat hii enkele
maanden geleden een tweejarig
neisje uit de Brakke-gracht heeft
gered.
Tijdens een patrouille hoorde de
wachtmeester le kl. Struijk, dat er
een kind in de Brakke-gracht was
gevallen. Even moet in de wacht-
meester de gedachte zijn opgekomen:
,,'Waarom nou juist in de B.akke-
gracht." Die gracht staat namelijk
niet vol met ,,gewoon water", maar
met een vieze substantie, afkomstig
uit de riolering. Hrj bedacht zich ech-
ter geen ogenblik; toen hij enkele
luchtbellen zag opstijgen dook hij
onmiddellijk en het had niet veel
Iater rnoeten gebeuren, zo bleek toen
hij een tweejarig meisje bovenbracht,
dat de verstikkingsdood nabij was.
Het kind was spelenderwijs te water
geraakt en werd met grote paraat- 

.

heid gered.

Bij de uitreiking van de tevreden-
heidsbetuiging waren ook burge-
meester mr. F. Th. Dijkmeester, de
kantonrechter mr. W. E. van Vloo-
ten, de adjudant-groepscommandant
M. A. Stegeman, het overige perso-
neel van de groep en uiteraard. het
geredde meisje met haar ouders aan-
wezig.
Zowel de overste Van Thiel als de
burgemeester prezen de kordaatheid
van de wachtmeester le kl. Struijk en
ook de groepscommandant bleek
trots dat een van zijn mannen een
kind had gered uit een gracht, die
bekend staat als een vergaarbak van
vuil en waarvan het personeel van
de groep al eens had gezegd: ,,Als
daar iemand in valt, hoe moeten we
die er uit krijgen."
De wachtmeester Struijk demon-
streerde het antwoord op die vraag:
gewoon, er in springen .

Niets uit dit blod mog worden
verveelvoud igd of gepubl iceerd,
door middel von druk, foto-
copie of op welke ondere
wiize ook, zonder uitdrukke-
liike schrifteliike goedkeuring
von de redoctie, zelfs niet, ot
zou een en ondei geschieden
met bronvermelding.
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Dienst Luchtvaart heeft nu ook een fotodienst
Bij een succesvol bezoek van de
Rijkspolitiekapel aan de kaas_
stad Alkmaar heeft de overste
J. R. Hoogkamer, commandant
van het district Alkmaar her
gemeentebestuur een fraaie
luchtfoto van de kaasmarkt
aangeboden als uiting van er_
kentelijkheid voor de goede
verstandhouding tussen het
stadsbestuur en het Korps
Rijkspolitie. Die foto (ruim een
vierkante meter groot) werd
vervaardigd door de Dienst
Luchtvaart van de Rijkspolitie,
tij dens bijzondere opdrachten
boven het district Alkmaar. De
Dienst Luchtvaart, tot voor
kort onmisbaar voor de ver-
keersregeling bij grote evene-
menten, staatsiebezoeken, bU
bosbrandmeldingen en wat dies
meer zíj, beweegt zich sinds
kort ook op het terrein van de
luchtfotografie. De foto uit d.e
lucht gemaakt is een voor d.e
politie nog betrekkelijk nieuw,
maar belangrijk hulpmiddel met
vele mogelijkheden. Dat d"e re-
sultaten die de Dienst Lucht-

vaart op dit terrein inmiddels
heeft bereikt, er mogen zijn,
bewijst de hierbij afgedrukte NIEUW GR9EpSBUREAUfoto van de Alkmaarder kaas-
markt, die uit een oogpunt van
representatie. het kweken van
goodwill en met betrekking tot
wat men public relations noeffit,
goede diensten heeft bewezen
bij het bezoek van de Kapel
aan Alkmaar.

lN B0st(00P

Hoeusel uolgens u&ge berichten
op 14 iult, de uterétd, zou Der_
ga,an, uterd noehtans een, d,ag
later ín Boskoo? een reed,s t"ng
f el begeerd iieuut groepsbr*
reau, geopend door de burge_
meester aan Boskoogt, lTLr. -dr.
E. P. Verkerk, d,ie t:óór het g"_
bouut de nationale olag höes.
Tot nu toe genoot d,e groep Bos-koop qasturijhei,d, ii nàt gà-
meentehuis u)&ar slechts öen
rur,mte beschikbaar u)as, d,ie nóg
dateerde uit d,e tijd" usaarrn tu:e|e
ueldusachters mét d,e potitíe:-
dienst u)aren betast. Het nieuwegroepsbureau, aldus berichtte
grys - de opperwachtmeester H.
Maders, omuat níet alleen 

"ànrtante kamerDoor d,e groe,ps-
corwnandant, ,Inaq,r ook aot_
doende ruimte waar d,e groeps-
leden rustíg kunnen ínerlie,n
zonder elkaar te hind,eren, een
theori,ezaal en tutee mod,erne
dtenstwoningen. Bij d,e openínà
userd de commissoris der Ko-_ningin in Zuid Holtand, uerte-genuoordigd door Mr. R. Gat_
lo,s, de (zteke) corntnand,ant u&nhet district Leiden d,e majoor
drs. L. J. aan d,er Meulen étoor
de luttenant J. Vermeu,len.

Qo b-r,igaand,e f oto het hijsen ,Dan
de olag door burgemeeiter Ver-kerk. Línks ,,achter het groen
yeg:' onder rneer d,e aaiuaait
P. C. Groeneu)eg.

Adiudonf Groeneweg ochter ,t groen weg

2L
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Groepsbureau te Heiloo
werd Kraamkliniek

Opper en Wachtmeesf er clssisteerden
bii (zeer voorspoedig") beyolling

,,Wilt u straks even terugbellen, wij zijn namelijli juist hezig met een beval-
Iing." Dat merkwaardige verzoek kregen een adjudant en een groepscomman-
dant uit het district Alkmaar, toen zij enkele weken geleden op een namiddag
het groepsbureau der Rijkspolitie in Heiloo opbelden. En de mededeling die
in hun verbaasde oren klonk was de zuiverste waarheid, want kort daarna
zag een jongeling yan zes pond in het groepsbureau het levenslicht; een

opperwachtmeester en een wachtmeester Ie klasse hadden 'bij de gelíoorte
geassisteerd; ten merkwaardig soort dienstverlening door de politie, dat ech-
ter bijzonder is gewaardeerd , zo bleek ook, toen zij enige weken later moeder
en kind nog eens opzochten om te zien hoe het petekind van de groep Heiloo
het maakte.

De middag scheen aanvankelijk te
zullen verlopen als vele andere mid-
dagen., De opperwachtmeester J. de
Boer en de wachtmeester 1e kl.
C. Schut maakten het overvloedige
,,schriftelijke werk'1 af , Plotseling
werd de rust verstoord door een voor
het groepsbureau stoppende perso-
nenauto. Groot was hun verwonde-
ring toen een man uitstapte, naar de
deur snelde en riep: ,,Mijn vrouw
moet bevallen !" Goede raad was zéer
duur ! 'Uit de geluiden in de \Magen

bleek dat de nood erg aan de vrouw
was en dat er dringend hulp nodig
was.
Terwijl opper De Boer de brancard
te voorschiin haalde belde de wacht-
meester Schut de aanw ezig veronder-
stelde dokl.ers af., maar niemand van
hen bleek thuis te zijn. Inmiddels was
de vrouw het groepsbureau binnen-
gebracht en kwam aan het licht dat
het echtpaar met een verloofd stel
die du.g met een auto uitrijden was
gegaan. De vrouw van het gehuwde

Deze prent publiceerde een van de Gelderse
dogbloden no de gebeurfenissen in Heiloo
met het biischrift: ,,Vrouwtie ík ben bevor-
derd". Kenneliik docht de Íekensor ol oon
een brigode yoo r deze biizondere diensÍen.

paar verwachtte drie weken later een
baby. Zij waren afkomstig uit Haar-
Lem en op weg naar Giethoorn. Bij
Joure gekomen voelde de aanstaandè
moeder zich onwel worden en werd
besloten snel huiswaarts te keren
aangezien thuis alles gereed gemaakt
was voor de bevalling. Zo snel mo-
gelijk reed men de Afsluitdijk af en
de weg terug naar Haarlem. Toen zij
echter door Heiloo reden bleek dat
de woning niet meer op tijd gehaald
kon worden. Langs de Rijksweg ont-
dekte men een bord van een hulppost
van het Rode Kruis: het groepsbu-
reau Heiloo. Snel handelen was
noodzaak.
De mannelijke helft van het verloof-
de stel kreeg opdracht in de keuken
van het bureau water op te zetten.
Omdat het groepsbureau geen
kraamafdeling heeft en de beschik-
bare ruimte zeer beperkt is, werden
de aanwez_ige schrijfbureaus opzijge-
schoven. Onderwiil had de wacht-
meester Schut een soort bed gereed
gemaakt, dat werd voltooid mct twee
lakens. Nauwelijks was dit geïrnpro-
viseerde bed gereed of de baby meld-
de zich al. Er waren toen nog maar
nauwelijks vijf minuten sinds de bin-
nenkomst van de vrouw verstreken
en de verloskundige zuster Mink, die

22
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wel thuis was, kwam al binnen om
het pleit te beslechten. Aangezien er
op onze groepsbureaus geen commo-
des zijn met nuttige zaken als luiers,
sluitlakens, kinderkleertjes en derge-
Irj!.e werd, het kind vooilopig in àen
schone rijkshanddoek en -deken ge-
wikkeld en in een tochtvrij hoekje in
de kamer van de groepscommandant
9p de grond gelegd. Wachtmeester
Schut had zijn vrouw gemobiliseerd,
die enige grepen in haar linnenkast
deed en kwam aandragen met een
grole 

_ 
hoeveelheid bepaald nuttige

artikelen. Veiligheidsspelden blekèn
niet aanwezig en daarvoor moest de
op het bureau aanwezige verband-
trommel uitkomst brengen. De babv
bleek een welgeschapen jongen van
zeker zes pon d, zo raamden ile beide
rijkspolitiemannen met kennersblik
en hun schatting bleek juist.
Tussen al de bedrijven door werd de
telefoon bediend en ook het publiek
dat aan de deur verscheen werd op
een beleefde, doch besliste wijze tot
gen later tijdstip,,afgepoeierd".
Ondanks al deze drukte werden de
wettelijke bepalingen terzake aar,-
gifte van geboorten óok niet uit het
oog verloren en werd de vader er
_over ingelicht dat hij te Heiloo op
h.! gemeentehuis aangifte van deze
geboorte diende te doèn. Voor deze
bijzondere gebeurtenis werd bedacht
dat ook het dagrapport moest wor-
den bijgehouden zodàt de burgemees-
ter ook kennis kreeg van dit íoorval
in zijn gemeente. In het dagrapport
stond ondermeer: ,,Op hef buieau
werd een vrouw binnenEebracht. zii
verkeerde in barerrrrrooà' .r, ,ru,r*.]
lrjkr binnen bracht zii een kind van
het mannelijk geslacht ter wereld."
De vrouw niet Ëaar kind werd.en per
ziekenauto overgebracht naar hàar
woning te Haarlem."
Er stond niet in, dat het verloofde
pary zich_ inmiddels verdienstelifk
had gemaakt door koffie te zetten ën
zelfs kans had gezien gebak te halen,
waarmee de voorspoedige geboorte
_op het bureau werd geviérd.-
Namens h.! Korps - Rijkspolitie te
Heiloo werd de volgende dag een
bloemetje _bezolgd bij de gelu-kkige
oud.ers te Haarlem. De vad=er kwam
daarna nogmaals zijn danlc betuigen
en uit het _toegestuurde gebooite-
kaartje bleek dàt de jongàn ,n het
register _d.r geb oorten *as-ingeschre-
ven onder de namen Rudolf Edgar
en niet zoals een bepaald dagblad
veronderstelde= als,,Herman(dad)".
Aangezien blijkbaar firma's in baby-
artikelen de adressen waar kinderen
geboren zijn van gemeentehuizen,
do91kljge!, werd hel groepsbureau
te Heiloo de daarop volgenàe ,Jagen
overstroomd met folders over baby-
voeding, kin{grwagens 

- 
en wat diès

meer ?i, e\ alles werd doorgezonden
naar Haarlem.
Op een ochtend kort na vermelde be-
yllling, bleek de groepscommandant
bij het openen van de post dat zich
daarbij een ,,A anyraagbbn voor Ver-
strekking van Mateiieel" bevond,

15 jaor Korps Rrikspolitie

Dit jaar bestaat het Korps Rijkspolitie li jaar. Ter
gelegenheid van dit derde lustrum is een herinnerings-
schaaltje ontworpen door de sierkunstenaar-oDtwGrper

van N.V. Tichelaar's Kleiwarenfabriek te Mahhum, de

heer J. R. Steensma. Het schaaltje is een fraai stukje
Makhumer aardewerlc, uitgevoerd in vier kleuren: hlauw,
rood, wit en groen, en het heeft een doorsnee van g centi-
meter. Deze originele herinnering die als asbakje of bon-
bonschaaltje kan worden gebruikt, maar ook kan worden

opgehangen, is voor abonnees van het Korpshlad Rijks-
politie verkrijgbaar voor Í 8.50 ( + I 0.50 verzendhosten).

Bestellingen kunnen tot uiterliik 15 september worden
gericht aans

N.V. TICHELAARS KLEIWARENFABRIEK
TEMAKKUM

onder het motto: ,rl5 jaar R.P." Na ontvangst yan de

verschuldigde kosten wordt het schaaltje franco toege-

zonden. Het postrekeningnummer van de N.V. Tichelaar

is: 80 55 36.

waarvan verondersield werd dat zii
door hem was ingezonden. De bon
vermeldde de volgende goederen:

Veiligheidsspelden .. 5gros;
Luiers 36 st;
Navelbandjes 12 st;
Talkpoeder I bs;
Baby-poeder speciaal I bs;
Zuigflessen Jenaglas 2 si;
Baby-weegschaal 1 st.

De Materieelbeheerder had er de
volgende opmerking onder geplaatst:
,,Bovenstaande goederen kunnen niet

door de Materieelbeheerder worden
verstrekt."
Er stond niet eens bij, dat het via het
Rijksinkoopbureau moest . . . . . o

Uit vele reacties, die na hgt 'hekend-

worden van deze gebeurtenis in Hei-

loo werden ontvangG& is overigens

duidelijk geblel«en, dat deze bijzon-

dere r'orm van assistentieverlening

zeer veel ,Boodwill" heeft gekweekt.
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Verplaatsingen
RESSORT AMSTEn,DAIYI
Per 15-7-'60: G. Boer, \[mr. 1e kl., van
Utreeht naar Jutphaas; G. Hoefakker,
yrnr., van Bunschoten naar Bensehop.
Per 18-7-'60: A. G. Brouwer, wmr. le kl.
van Middenmeer naar Heiloo.
Per 20-7-'60: J. v. d. Velden, wmr., van
Maartensdijk naar Groenekan.
Per 1-8-'60: Tj. Sieswerda, orvvmr., van
Enkhuizen naar Castrieum;Th. F..'Har-
kema, ou/mr., van l(leine Sluis naar
Amsterdam; I{. J. Sas, o\Mmr., vanHouten naar Boxtel (ress. ,s-Bosch);
G. C. I{urjsman, \Mmr. le kl., van verÉ.
groep Utrecht naar parketgr. Utreeht;
E. v. d. Starre, \Mmr. 1e kl., van Jut-phaas naar Houten.
RESSON,T,S-GRAVENHAGE
Per 15-6-'60: T, A. Scheurwater, adsp.,
van 'Willemsdorp naar Strijen.
Per 1-7-'60: J, M. Mudde, \rmr. le kl.,van Oudewater naar ,s-Gravenhage 

I$r. Marchand, orvvmr., van Hillegóni
naar De Zilk.
Per 13-7-'60: I{. H. C. Langenhein, \Mmr.
!e kl., van Rijnsburg naar Hiliegom.
Per 15-7-'60: N. D. Smits, owmr., van
's-Gravënhage naar Breda;
A. L. Schwarz, owmr., van Dordrecht
naar Breda.
Per 16-7-'60: A. Janse, \À/mr., van St.
Laurens naar Zaamslag.
Per 1-8-'60: J. J. Doddema, o\Mmr., van
Noordwijkerhout naar Lemmer; É. Si-
mons, wmr. le kl., van Tholen naar
S*sl; ïY. _Oppenhuis, wmr. 1. kl., van
's_-Gravenhage naar Heerenvèen; B. J.
!liss-g, owmr., van Aardenburg naar
Zier_ikzeei J. Barendrecht, owmr., van
Alblasserdam naar Hendrik-tdo-Am-
ba_cht; F'. Ifigulbroek, \Mmr. le. kl., van
Ellewoutsdijk naar Heinkenszanól;
P. Speijer, o'wmr., van Bodegravèn
naar Aardenburg.
R'ESSORT'S.HER,TOGENB0SCH
Per 1-7-'60: C. Brjl, owmr., van Etten
naar l{ruisland.
Per 15-?-'60: P. L. Heijboer, wmr. le kl.,
van Dinther naar ,s-Boseh (parketgr.);
J. Heesakkers, \,ymr. 1e kil; van NtiiÍnaar Dinther; P. persoon, wmr., van
Roosteren naar Limbricht.; C. C.- Hel-
mons, \Mmr. 1e kl., van Etten naar De
-Poo$i C. B. Ruigrok, ,wmr., van Maas-
braeht naar Horst; I(. Joóker, wmr.,
van Swalmen naar Maasbracht'; G. \M:J. Ooms, wmr., van Noorbeek naar St.Anthonis; A. J. Stroobant, \Mmr., vanHorst naar Stramprotj; \[r. J. Stout-

!art, adj., van Uden naar Grave; \M. J.
Bergs,_'wmr: le kl., van Sieben§ewald
naar Hunsel; G. A. M. Martens, wmr.le _k_1., van Strqmproij naar Siebenge-
r1'_ald; A. ïv\f. Schraver, wmr. 1e kl., vàn
Chaam naar Steenbergen.
Per 1-8-'60: J. Eikenhout, owmr., vanDinteloord naar Nederhorst den Éerg;J. Scharn, owmr., van Overloon naàr
Veldhoven; J. Gerritsen, owmr., van
Susteren naar Stein; C. van Gesse1e,
owmr., van Oud Gastel naar St. An-
thonis.

RESSOR,T ARNHEM
Per 8-7-'60: J. ter Burg, wmr., vanMaurik naar Huissen.' Per 14-7-'60: U, _I{empes, \r/mr., van
Veessen naar Nijkerk.-
Per 15-7-'60:'VtÍ. G. Leerink,.wmr. 1ekl., van Borne naar Goor; Í. H. Den-
Lers, rvvmr. le kl., van Borculo naar
Geesteren; A. J. Beldman, wmr. le kl.,van Goor n_qgf B_orne; J. Volkerink,
owmr., van llrjkerX naar Uitgeest (res_
sort Amsterdam).
Per 19-7-'60: A. 'Wentink, owmr., van
Silvolde naar Terborg.

RESSORT GiRONINGEN
. Per 1-?-'G0: H. v. d. 'Woude, owmr., van

Groningen (park.gr.) naar Heerenveen(§tat distr.); I{. Vinke, ou/mr., van
Stavoren naar ït/'orkum.'
Per 5-7-'60: I{.-'W_eijer, \Mmr. le kl., van
Harkema-Opeinde naar Marrum.Per 15-7-'60: G. te Velde,.wmr., vanI(oudum naar Lemmer; M. f.. Fbeke-ma, \Mmr. 1e kl., van Lemmer naar
Woudseqdi S. F. HaveÍrgà, wmr. le kl.,van De 'lIlilp naar 'Wierum.
Per 1-8-'G0: L. J. Iíinkhamer, wmr..van Siddeburen naar Aduard; ' J. Sei-
del, wmr. 1e kl., van Marum naar Sid-
deburen;_G._ Reinders, adJ., van Giè-ten naar Beilen; A. van Kanipen, wÀi.
van Aduard naar Marum

Aanwiizing yoor functie
RESSORT AMSTER,DAM
Per 1-6-'60:4aj. G. A. Verbaan, tot
distrietsadjudant te Amsterdam.
Per 15-7-'60:44j. J. Volkerink, totgroepseommandant te Uitgeest.
IST 1.-q-'60: _Owmr. Th. F.. Éarkema, totdistrietsreehercheur te Amsterdani. -

RESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 15-7-'60: AQj. \M. J Stouthart, totgroepscommandant te Grave.

RESSORT ARNHEM
Per 2L-7-'60: 'Wmr. 1e kl. J. C. Feld-
5?-p-, tot rijksspeurhondgeleider ie
Lienden.
RESSOn'T GRONINGIEN
Per 1-8-,60: Ad_j. J. J. Doddema, tot
gïoepscommandant te Lemmer; adj.G. Reinders, tot groepseommandànt t'eBeilen.

Bevorderingen
DIRECTIE POLITIE VAN HE"

MINISTERIE \rAN JUSTITIE
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: A. C. de Jong te 's-Graven-
hage.
STAF ALG. INSPECTIE
Per 1-7-'59: Mej. A. v. d. Bosch totschrijver A te ,s-Gravenhage.
SPEUR,HONDENSCHOOL
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'60: Ph. C. H. Somers te ,s-Gra_
venhage.
ISESSORT AMSTEN,DAM
tot adjudant:
Per 15-7-'60: J. Volkerink te Uitgeest.
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'60: C. Stekelenburg te De Bilt.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-8-'60: A. M. Spanjer te Amster-
dam; f'. I{. Stevens-te Amsterdam enJ. B. Leiten te Hoofddorp.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'60: A. B. I(nippers te Volen_dam; I{. Ch. Sjakes tè-Uitfroorn.
Per 2-7-'60: I{. C. C. Herber te Lands-
I+e-er; F. Hofman te Helloo; A. f'. deVries te Heemskerk.
Per 5-7-'60: J. Gras te Heiloo.Per 7-7-'60: I{. Hovius te Maarssen;G. \Mijman te 'Wormer
Per 8-7-'60: G. Hoefakker te Bunscho-
ten.
Per g-7-'60: H. Bos te Abcoude.
Per 10-7-'60: G. C. v. Daatselaar te Spa-
kenburg.
Per 11-7-'60: J. A. C. Spelt te Diemen.
Per 12-7-'60: G. Zijlstra te l{oog aan de
Zaan.
Per 13-7-'60: f'. G. Iflinkum te Diemen.
RESSORT 'S.GRAVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-7-'60: M. Oudeman te Leiden.
Per 1-8-'60: H. v. d. Berg te ,s-Hage.
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'60: T. v. Opijnen te Leiden.
Per 1-8-'60: I{. J. A. Baan te ,s-I{age.
tot wachtmeester le kI.:
Per 1-6-'60: M. E. Hoeijenbos te Bres-
kens.
Per 1-8-'60: E. Eezema, C. p. I{. Evers,
B. C. O. rv\Ieijenberg te ,s-Hage;
tot wachtmeester:
Per 1-7-'60: J. euaak te Boskoop.
Per 4-7-'60: T. A. Scheurwat-er te
Strijen.
Per 10-7-'60: I{. Sehuit te Bruinisse.
tot adm. ambt. C B in vaste dienst:
Per 1-7-'59: I{. I{iters te ,s-Hage.
R,ESSORT's-HERTOGENBOSCH
tot adtudant:
Per 1-7-'60: A. I{rijgsman te Nuth.
Per 15-7-'60: ïUIf. J. Stouthart te Grave.
Per 1-8-'60: tr'. S. 'Weterings te Tilburg.
tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: J. Eikenhout te Dinteloord;
L. Groffen te De Heen.
Per 1-7-'60: J. J. Evers te ï{essel; C. Bijlte l(ruisland.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-8-'60: J. van Es te Berghem.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'60: G. L. Boeijen te Nistelrode;
L. L. Botvliet te Veldhoven; G. Swetóte Hank.
Per 3-7-'60: Z. Groeneveld te Berkel-
Ensehot; G. I{. Rozendal te Rosmalen.
Per 4-7-'60: J. M. de Vos te Raams-
donksveer.

OVERLEDEN PERSONEEL

Adi. G. Beek
Roermond

ress. 's-Hert.bosch

t 3-8-1960

Wmr. 'le kl.
G. Bender

Arnhem
ressort Arnhem

t 26-7-1960

Wmr. le kl. Wmr. le kl.
R. Zwoonstro H. W. VisserAssen lJ lst

ressort Groningen ressort Groningent e-T-1e60" + zt-t-íi;ào--"
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B

de bèste beschuit
kornt uit Friesland.oo

TURKSTRA
BESCHUIT
is geknipt voor
een gezellig
ontbÍ$t
van het jonge
moderne gezin.
TURKSTRA
BESCHUIT
is smakelijk,
knisper-bros
en gezond.

Beschuit zoals
Beschuit hoort
te zqjn.

T[JffiK§Tffiffi
de échte friese beschuit

A. WITZEL

KA N rON GERECH TS OPR OEP'N O
EN TRANSACT'E 

'N 
HANDEN

DER POLIÍ'E

leidrood voor de opsporingsombtenoor
mef een voorwoo rd von Mr. G. H. C. von Diiken,

subsÍifuut-ofÍicier von iustifie fe Utrecht

Tekst wetsortikelen (met oontekeningen en lurispruden-
tie). De oproeping. De tronsoctie in honden der politie.
De kennisgeving von oproeping. De telostlegging in de

oproeping. De nietigverkloring von de oproeping.
U itvoeringsvoorschriften. Formu I ieren.

Modellen van telastleggingen.

l.osblodig mef bond compíeef i 7.90

È..*
@

SCHAAFSMA EN BROUWER
DOKKUM

Postbus I0 - Telefoon 0 5190-2321 8331 lr

Pfinlfl«e yoetenl

Voor vakkundige en zorgvuldite

dit adres onthouden: M

1l
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Raalte vierde het feest van de

dankbaarheid: Stöppelhaene

R.P. kapel overoud oogstgebruikbij

In Raal,te híngen slíngers 'Dan rogge en hauer tegen de geuels uan
d,e huízen, er stonden poppen uan koren in de tuinties en menige
uerbaasde passant ontdekte, dat de dorpskom Door doorgaand Der-
keer hermetísch af g esloten u)o,s door g erneentel,ijke af sl,uitbomen,
bewaakt door gerneentelíjke userkl,ieden, die op geïneenzarne SoI-
landse toon uerkl,aarden,, dat dit al,l,es regel,recht uerband híel,d met
het tíende Stöppel,haenefeest, dat Raalte díe dag begon te uieren,
lnaar dat dríe dagen zou duren. En de slagboTnen bleuen dicht uoor
all,e uerkeer, dat dan 'rnaar op een a.ndere manier uerder rnoest zien
te komen. De bomen gíngen all,een open uoor de Ríjkspol'ítiekapel'
en drumband, die het feest ertra gl,ans zouden geven en Door een
optocht, uan een paar dozijn fraaie oogstpraal,utagens u)aartnee de
beusoners Da'rL Raalte en al,le buurtschappen oan de gerneente l,uis-
ter bíjzetten aan hun stöppel,haeneteest, dat eeru uíting Dan oreugde
en dankbaarheíd is uoor de nieuuse oogst.

Yoor tiende maal
georgonise erd

Men sprak die dag over het
tiende stöppelhaenefeest en voor
een enkele buitenstaander, die
toevallig bij de opvoering van
een openluchtoogstspel op het
Rhoda-terrein verzeild was ge-
raakt heeft dat misschien de in-
druk gegeven, als stonden de
dominee en de deken daar pas
voor de tiende maal om zíe}:
namens de boeren te laten toe-

,,Je meneert dit is nu een echfe

Sf oppelh eon"

spreken en een reeks wagens
graan te laten aanbieden ten
bate van parochie en gemeente.
Maar de leden van de groep
Raalte van het Korps Rijkspoli-
tie, die was versterkt met acht
man van elders en de genodig-
den bij dit unieke feest wisten
we1 beter. Tot de autoriteiten,
die dit feest meemaakten be-
hoorden de commissaris der
Koningin in de provincie Over-
ijssel ir J. B. G. M. Ridder De
Van der Schueren, de territori-
aal inspecteur in het ressort
Arnhem, de kolonel P. Oom en
uiteraard de districtscomman-
dant Zwolle, d€ majoor A. 'W'.

de Vrieze en de majoor F. M. C.
Offermans.
Het stöppelhaenefeest is zo oud
als Raalte zelf en nog ouder,
maar niemand weet precies,
waar het vandaan is gekomen.
Het is vanouds zo geweest, dat
de boeren feest vierden, wan-
neer zi het graan op zolder ge-
borgen hadden en \Manneer zij
konden zeggen: ,,2íezo, ik wön
d'r weer oonder". Ook is nog
bekend, dat er zelfs aI feest
werd gevierd op het land, wan-
neer het aan het binnenhalen
van de laatste schoven toe \Mas.
De boer ging dan met een grote
kan jenever naar het veld en als
hij thuis kwam, was de kan
leeg en was niet zelden ieder-
een reeds lang ver§;eten, waar-
om het feest eigenlijk begon-
nen was, want ook de maaiers
mochten immers zoveel uit de
tinnen jeneverkan drinken als ze
lustten.
Waar het feest vandaan komt
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Stöppelhoene: ln Roqlte feest von
donkboorheid

Verzetsstriiders uit doziin londen
noor Buckinghom Poloce

St. Joris doodde drook von Beesel
Collecte in Serooskerke

Begeleiden von wielerwedstriiden:
. . oport vok .

R.P. bii sluiting der Stoten-Generool
R.P. won ,,slog om de Koog"

Polsstokvèrspringen in Frieslond
Moeder en Kind
Wereldgebeuren

Persono lio

Foto omslog:

Eeredenen en odspironfen von het
Korps RiikspoliÍie bij de síuitin g von
de St,oÍen-G enerool, Íijdens de in-
specfie door de minisÍer von bín-
nenlondse zoken, mr. E. H. foxo-
peus op hef Binnenhof.

(Foto: Het Binnenhof , 's-Hoge)
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Lezers grtjpen de pen

Kledingstuk
Ik zov even willen terugkomen oP

een artikeltje uit het Korpsblad no.

12 van augustus 1960, waarin oP

blz. 5 een nieuw vest r.'oor ons werd

,,gesho,,rred". In het bij clie show ge-

schrevene wercl onder anderen ge-

zegd: ,,Het nieuwste kledingstuk voor

het Korps Rijkspolitie is bePaald

geen modegril." Nu viel het mij

daarbij op, dat het woord kleding-

stuk niet cursief gedrukt was. Nu

hoop ik maar, dat men het mij niet

euvel duidt wanneer ik mrjn kritiek
jegens ,,het .qeval" vest niet verhul.

Naar het mij voorkomt is dat vest

het preadicaat kledingstuk niet

waard, temeer als men bedenkt,

dat clit stuk onze uniform zal gaan

ontsieren, zo het al niet de kracht

en waardigheid er van zal ontne-

nlen. Uiteraard ben ik er evenzeer

van doordrongen, dat ons lichaam,

welk lichaam geassocieerd is met

het zijn van lid van het I(orps Rijks-

politie, er recht op heef t. beschermd

te worden. Elke suggestie in deze

richting dient dan ook met warmte

te worden ontvangen, erangezien het

aan geen enkele twijfel onderhevig

is, dat het le.ren van die collega's,

die langs 
, 
de weg opereren, talloos

vele malen aan een zijden draad

hangt. Of elke daartoe gedane sug-

gestie voor verwezenlijking vatbaar

is, blijft natuurlijk een vraag. Want,

wij vormen weliswaar geen militair
Korps, ons Korps is niettemin op

mlitaire leest geschoeid en dat im-
pliceert, dunkt mrj, dat een en an-

der verplichtingen schept j egens

oDZe uniform. Ik ontveins mrj de

gedachte niet, dat onze unif orm,

bedekt met zo'n vest, voor welke

korte duur en met welk doel dan

ook, schade wordt berokkend en dat

moet mijns inziens voorkomen wor-

en. Ik ben dan ook «le mening toe-

gedaan, dat onze leden en collega's

op een andere, toch wel doelmatige

vrijze beschermd kunnen worden als

zij bij duisternis optreden, al zalhet
zoeken hie-rnaar een wat groter pro-

bleem blijken te zijn dan de creatie

van het vest. Welke vorm van be-

veiliging ook gevonden wordt, (velen

zullen zich hiervoor wilien inzetten,

daar twijfel ik niet aan), het dient

op zijn minst bij onzc uniform te

passen. Onze unif orm vraagt dat

niet alleen, zij eist dat. Bovendien

heeft zij er recht op.

F. M. BRUGGEMANN,

Wachtmeester der Rijkspolitie,
' behorende tot Verkeersgroep

Leiden.

voor de oogst had gezegd: ,,'Wat klaarden de heren eendrachtig-
in vreugde begonnen is, moet liik, dat de gemiddelde Sallan-
ook in vreugde eindigen. daar- der uitermate gemoedelijk is.
mee doelend op het drankge- Alleen, hij drinkt soms een
bruik, dat bij sföppelhaene nog beetie veel. Er zti\ 46 volledige
altijd.'niet tè verwaarlozen is. vergunningen !n 4-"r" gemeente
Juist in deze dagen dient meer van 15.000 zielen".
dan anders te worden toegezien Tij dens dit gesprek rolden de
op het sluitingsuur. feestwagens van stöppelhaene
Oe adjudant H. J. Schouten, 1960 ons voorbij, wagens, waar-
commandant van de d.ertien aan soms maandenlang is ge-
man tellende groep Raalte, d€ werkt. En in hotel De Zwaan
opperwachtmeester- W. Lok en werkte men aan de speciale
dé-wachtmeesters I. H. H. Lig- ,,stöppelhaene"-diners, vvaaraan
tenbarg en G. J. Veldman heb- overigens geen haan maar een
ben ei ons tussen de bedrijven varken te pas kwam en waarbij
door een indruk gegeven van de geen jenever maar koffie werd
activiteiten in hun gebied. ,,Er geschonken, waarmee duidelijk
zrjn veel verkeersongevallen, wordt, dat uit het oude feest een
eèn beetje jeugdcriminaliteit en nieuwe traditie, uit de oude
nou ja, ieder buurtschap heeft roerige kermissen een net feest
zo zijn feest. Het verkeer vraagt is gegroeid, dat dit i aar nog
veel tijd, deze maand waren er meer glans had dan anders door
al zestien ongevallen". zeiden het ootreden van de Riikspoli-

De wochfmeesfer Ie kt. A. Krudde uit Wiihet voor ossísfenÍie-verlening in Roolfe, bii een

klossiek oogslÍofereel
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De tiid dot men bii het Stöppelhoenefeesf op

hef lond ienever dronk uit gloosies zonder

voet, is voorbii. Het feesf heeft zich ver-

ploofsf von het lond noor heÍ dorp en het

progrommo wos voor de eersÍe dog zo uit-

gebreid, dof men nief eens tiid hod om

ienever te drinken. De odiudont H. J. Schou-

ten, de w,achtmeesÍer 7e kl. H. H. ligfen-
berg, de opperwochtmeesfer W. lok en de

wochtmeesfer le kl. G. J. Veldmon (y.l.n.r.)
hadden don ook Íijdens de opfocht ruim ge-

legenheid om ons, omÍrent de Rijkspolitie bii
Coolfe's íeesf, in fe lichten.

interresseerde eigenlij k toch al
niet zoveel lieden meer. Nie-
mand dacht meer aan het feit,
dat in de haan van stöppelhaene
de vruchtbaarheid veïpersoon-
lijkt is, en dat het in 'Westfalen
geïwoonte is geweest, dat iedere
boer ztjn_ laatste voer rogge ver-
sierd met een uit hout gesneden
haan naar de boerderij bracht.
\Mellicht zotr. het Raalter feest
reeds lang zrjr: verdwenen, wan-
neer tien j aar geleden enige ver-
tegenwoordigers uit het cultu-
rele en het verenigingsleven
niet op de gedachte waren ge-
komen om het toen reeds tot een
gewone kermis met vele daar-
aan verbonden drankgelagen
een nieuwe traditie te vestigen
rondom het oude stöppelhaene-
feest. Het is duidelijk gelukt,
enige duizenden bezoekers aan
Raalte zijn er gedurende de drie

feestelijke dagen van dit jaar
getuige van geweest. Het begon
allemaal met het hijsen van de
stöppelhaenevlag, met het ope-
nen van een pluimveetentoon-
stelling en een landbouw-expo-
sitie, waaruit blijkt, dat ook de
middenstand een werkzaam
aandeel heeft in dit feest, waar-
in uiteraard ook de Vereniging
voor Vreemdelingenverkeer een
belangrij ke ro1 speelt, dit alles
met steun van het gemeentebe-
stuur en van burgemeester A.
J. Ganzeboom, die ook dit jaar
de feestelijkheden in het Rhoda-
park persoonlijk opende en sa-
men met deken Oderkerk en
dominee Poepjes een nummer-
tj e klassiek dorsen met de hou-
ten vlegel weggaf en zo een
van de scènes in het openlucht-
spel vulden.
Pas na afloop daarvan, even
voordat de versierde praalwa-
gens het Rhodapark binnenkwa-
men, kwam nog even het oude
karakter van het feest naar vo-
ren, toen de geestelijke verzor-
gers van Raalte de ,,tienderl"
van de oogst werden aangebo-
den; de laatste schoven van het
land, de dag tevoren reeds bij
de boeren opgehaald, een gast
dat is acht garven of meer per
boer, een gebaar, waarmee de
dankbaarheid jegens de schep-
per voor de nieuwe oogst tot
uitdrukking wordt gebracht. Bij
dit alles was het optreden van
de Rijkspolitiekapel en drum-
band zeet succesvol. 's Morgens
kwamen deze vertegenwoordi-
gers van het Korps Rij kspolitie
met vliegende vaandels en slaan-
de trom het dorp binnen voor
een concert op de markt. 's Mid-
dags werd in het Rhodapark ge-
concerteerd en voor de tweede
maal op de markt, nadat deken
Oderkerk in zljn dankwoord

*

F'

Burgemeesfer, deken en dominee sÍoon n,oor oud gebruik de dorsvlegels op heÍ door de boeren aon de kerken geschonken koren.

2
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St. Joris doodde de draak van Beesel

ten aanschouwe van 8O0O mensen

24 R.P.-ers bedocht op noodsprong
vg,n monsfer in het no.uw

Twee dozijn Rijkspolitiemannen heb-
ben er in Limburgs rivierlandschap
voor gezorgd dat de zevenjaarlijkse
verschijning van een afschuwelijke,
giftige draak geen onheil bracht
over de meer dan 8000 bezoekers,

die zich in Beesel ophielden, waar
een koning afscheid zou nemen van
zijn dochter om haar aan de draak
te offeren. De leden van het Korps
Rijkspoltie zorgden er bij de intocht
Yan de draak voor dat er geen YGr-

keersongelukken gebeurden en geen

ordeverstoringen konden plaats yin-
den. Sint Joris verscheen om de

draak te laten sneven, de konings-
dochter te redden en daarmee in
symbolische zin het goede over het
kwade te laten zegevieren. En zo

beleefde Beesel opnieuw het oude

drakenfeest, waarin de draak steeds

weer wordt gestoken, doch na zeven

iaar de kop weer opsteekt tot
vreugde van de Beeselaars sveri-
gens, die steeds weer de overwin-
ning op de draak vieren met vier
dagen kermis, waarbij menig glas

,rTrappiste" gedronken wordt orn-
dat ,rden giftigen draak" weer
werd geveld.

Het draaksteken van Beesel is een

uniek folkloristisch feest, waarvan
de oorsprong teruggaat tot oer-
oude tijden. Wellicht ligt de afkomst
van de draak bij de Germanen, die
op hun f eesten ter bezinning en

verering ook beelden van goden,

reuzen en draken met zich. droegen.

Freyr, de zonnegod, voor wie op 25

december het joelfeest werd gehou-
den omdat het licht de duisternis
had overwonnen, was in symbolische
zin de triomf ator over de reuzen

en draken, over de kwade machten.
Na de komst van het Christendom
werd Freyr vervangen door Sint

Joris, die soldaat was in het keizer-
lijke leger, doch in 303 op bevel

I

van keizer Diocletianus doodgemar-
teld werd en later de christelrjk.
ridder bij uitstek werd.
Waar omtrent Sint Joris de legende

begint of eindigt is niet bekend.

Een feit is, dat hij aL vroeg werd
afgebeeld met een voet op een

draak en een gekromde maagd aan
zijn zijde. De legende zegt danook,
dat hij een koningsdochter uit de

klauwen van een draak redde en

waarschijnlijk gaat het hier om een

Babylonische mythe en is in dit
verhaal de overwinning op de boze

en de bevrijding van dc aarde ver-
zinnebeeld.
Slechts weinigen zullen daar bij het
draaksteken aan hebben gedacht.
Het drakenspel, uitgevoerd volgens
een overoud ,,liedeken van den gif-
tighen Draeck", soo als dat selve

volgens de annalen werd ge-

songen tot Bieslo aan clie Maese",
liet nauwelijks lust tot historische
bespiegelingen.
De duizenden wachtten om te be-
ginnen op de diepbedroefde Koning,
die volgens het lot zíjn enige doch-
ter zov moeten of feren aan de

draak, die uit de Maas zotr rijzen

om een mensenof f er tc eisen. De
spanning was groot en steeg met de

minuut.
De aanwezige leden van het Korps
Rijkspolitie grepen echter niet in,
overtuigd als zij waren van de

goede afloop, omdat zi.i Sint Joris
in de buurt hadden gezien, die de

iief tallige maagd wel voor verslin-
ding zou bewaren de''viil dat zo al
eeuwen vaststaat. Draak en Sint

Joris hielden zich ook dit jaar aar.
de spelregels. Sint Joris temde het
monster dusdanig, dat een visser
het dier zonder moeite mee kon
voeren in de optocht van de plaat-
selijke Sthutterij Sint Georgius en

Sint Sebastianus, de muziekcorpsen
van Beesel en Reuver en vele ande-
ren. De stoet trok in feeststemming
naar het kasteel Nieu.arenbroeck. En
daar op de zevenhonderd kilo zware
drakensteen zag men de draak sne-
ven en er vloeide bloed, toen Sint
Joris (alias H. Strous) toestak
De koning (H. Crijns) kreeg zijn
dochter terug en riep: ,,Alomme
heers' verblij denis, nu de draak
gestorven is." Temeer omdat Beesel

nog het enige drakenfeest in ons

Iand heef t, dat kan evenaren met
dat in het Beierse Furth im Walde,
heef t Beesel zich dat geen twee-
maal laten zeggen en men vatte er
nog een pint op . . . .

St. Joris sfeekf de drook.
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Co llecÍe in Se roos kerl«e
Het mysterie van de man

met de vier namen

In onze overigens geordende samen-
leving komen, zoals bekend, geregeld
typen voor, die, met veel gebrek aan
waarheidsliefde en gemeenschapszin,
parasiteren op de portemonnee van
hun medeburgers. Zij beschikken als
regel over een grote dosis fantasie en

vrijmoedigheid. Een dergelijk a-soci-
aal type dacht in het begin van het
jaar voor zijn praktijken een gunstig
werkterrein te hebben gevonden in
de gemeente Serooskerke. Hij vroeg
en kreeg in die gemeente een (orr-
nodige) verklaring om te mogen col-
porteren met gedrukte stukken, ge -
titeld: ,,Jeruzalem staat IsraëI". Met
een zelfgemaakte intekenlijst er bij,
konden de personen, die hij bezocht,
al of niet onder de indruk van zijn
f antasie-verhaal intekenen. Het be-
drag wat zij gaven was immers voor
een goed doel, namelijk de Joodse
emigratie.

Omdat de man met lijsten ging wer-
ken, kreeg hij een bekeuring want
dat was in strijd met de gemeente-
verordening. Aan de postcomman-
dant gaf hij zijn personalia op als
volgt: Gerard Jerome Hart, geboren
te Rolde, 7 mei 1907, handelsverte-
genwoordiger, wonende te 's-Gra-
venhage, Oranj eplein 1 I en inge-
schreven in het Centraal Bevolkings
Register. In Den Haag werd zulks
gecontroleerd, doch er deugde niets
van, zodat het er veel op leek dat hij
zich bezig hield met oplichtersprak-
tijken. Natuurlijk werd dit nader be-
keken. Het resultaa t daarvan was
dat de,,handelsvertegenwoordiger"
werd aangehouden. Het bleek, dat hij
dezelfde praktijken had uitgeoefend
in Axel, Hulst, Terneuzen, Souburg,
Vrouwenpolder en Nieuw en St.

Joosland.

Als het nodig was - zo bleek bij
fouillering kon hij zich ook nog
wel op een andere wijze legitimeren,
namelijk als Aron de Vries, geb. te
Amsterdam, 1l augustus 1907, han-
delsvertegenwoordiger, wonende al-
daar'. De verdachte stond aldus met

een gezicht van: ,,Kun jc ook zeggen
wie ik ben?" voor de postcomman-
dant. ,,Welnu, mrjn juiste Ítaam," zo
deelde hij eindelijk mede, ,,is Gerard
Justin Hart, geb. te Rolde, 5 mei
1890, handelsvertegenwoordiger, in-
geschreven in het Centraal Bevol-
kingsregister te's-Gravenhage". Een
traan, die uit zijn toch al waterige
ogen over zijn wang rolde, onder-
streepte dit geb aar.

Doch, wat te doen wanneer een der-
gelijke figuur de volgende dug zegt:
,,Och, meneer, ik kan er nu niet meer
van tussen en zal nu eer lijk zeggen
hoe mrjn naam is; Eduard Heijerman,
geboren te Assen, 10 mei 1900, zon-
der beroep, ingeschreven in het Cen-
ftaal Bevolkingsregister." Kostelijk
moet toen de gelaatsuitdrukking van

de wachtmeester le kl. Leijten zijn
geweest
Bij het verhoor bleek verder, dat de
man met de vier namen ook in Dor-
drecht had gewoond. Hrj is tenslotte,
omdat zijn personalia toch moest
worden vastgesteld, in laatstgenoem-
de gemeente geconfronteerd met vier
getuigen en bij de vierde getuigen-
verklaring gaf hij pas toe te zijn:
Gerard Justin Hart, geboren te Rol-
de, 7 mei t 890, ingeschreven in het
C.B.R. Onnodig te zeggen dat hij
niets te maken had met Joodse Emi-
gratie, waarvoor hij collecteerde en
colporteerde, zodat hij onder laatst-
genoemde naam terecht kwam in het
Huis van Bewaring te Middelburg
wegens vermoedelijke oplichting. De
man is, zoals later bleek, voor derge-
lijke praktijken reeds achttien maal
veroordeeld, een oude bekende dus,
die ook na zijn negentiende veroor-
deling waarschijnlijk niet van zijn
praktijken kan scheiden.
G. J. Hart is derhalve een naam, .

waard om te onthouden. Pittig nader
commentaar kan zo nodig gratis wor-
den verstrekt door de postcomman-
dant der Rijkspolitie te Serooskerke.

T.V. film
GAF INBREKERS EEN TIP

Een Engelse televisief ilm, die kort geleden in Scandinavië vertoond werd
en het werk van Scotland Yard liet zien, .gaf een inbrekersbende in Stock-
holm het j uiste recept voor een grote inbraak in het kantoor van de
gemeentetram.

De dieven wisten dat de lonen voor
het trampersoneel zouden worden
uitbetaald en namen daarom aan)
dat de hiervoor benodigde drie mil-
j oen kronen in de kluis van de
maatschrpprj gereed lagen. Zij kwa-
men 's morgens met een vracht-
wagen voor het gebouw, verkleed als
monteurs, voorzagen de lif t in het
gebouw van een bordje met het op-
schrift ,,buiten dienst wegens herstel-
werkzaamheden" en kropen, zonder
dat iemand argwaan koesterde in de
liftkoker, vanwaar zij met hamer en
beitel een gat in de wand van de
kluis hakten, dat na enkele uren zo

groot was dat zij zonder moeite het
kantoor, waar de kluis zich bevond,
binnen konden gaan en konden be-
ginnen de kluis open te breken. Al
hun moeite bleek tenslotte vergeefs:
wat de dieven nameliik niet wisten
was dat de tramdirectie juist be-
sloten had, de lonen niet meer in
contanten maar per post te laten
uitbetalen, zodat er nauwelijks een
bedrag van enige betekenis in de
kluis lug. Bitter teleurgesteld over
hun mislukte inbraak, die zij zo goed
hadden voorbereid, namen de dieven
de vlucht en de politie heef t ze nog
niet te pakken kunnen krijgen.
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Begeleiden van wielerwedstrijden
ls geen sinecure manr apart vak

door opperwochtmeester J. VAN DER HEIDE te's-Grovenhoge

In de afgel,open nlaanden u)er-
den er in ons land tusee bel,ang-
rtjke utíel,eruedstrijden gehou-
den: de ,,Ronde uan N ederl,and"
uoor beroepsrenners en ,,Ol,ym-pía's T oer door N ederland"
'Door amateurs.
De ,,Ron de Dan N ederla,nd"
uoerde de beroepsrenners over
een afstand uan ongeueer 1600
km uan Amsterdam uía de etap-
peplaatsen Heerenv een, Assen,
Nijmegen, Síttard, Helmond,
Vlissíngen en Bergen op Zoom
terug naol Amsterdam.
,,Ol,ympia's Toer door Neder-
l,q,nd" bracht de amateurs ( ,,I,íef -
hebbers" zoals de Bel,gen zeg-
gen) e'Deneens Dan Amsterdam
uít langs de etappepl,aatsen Bre-
da, Vel,dhouen, Val,kenburg (L),
Heerl,erheíde en Wintersusijk
u)eer in Amsterdam; deze l,aat-
ste tríp had een l,engte Dan on-
geueer 1700 km.
De dutangarbeiders uan de useg,
zoals rnen uJegreT Lners, specíaal,
de fíetsers on'L den brode, usel,
eens betttel,t, l,egden daarbij af-
standen aÍ 'Dan so?r?,s uer over

De wedstrijden werden gehou-
den op ,,voor het openbaar rij-
en ander verkeer openstaande
wegen". Artikel 24 der 'W'egen-

verkeerswet verbiedt het hou-
den van wedstrij den op een
weg of het deelnemen daaraan,
maar opent tevens de mogelij k-
heid tot het verlenen van ont-
heffing van dit verbod. De or-
ganisatoren zorgden daar ook
voor en kwamen via deze ont-
heffingen bij de Rij kspolitie te-
recht. Het was namelijk een
voorwaarde, dat de Rij kspoli-
tie de renners moest begelei-
den. U moet zich voorstellen
hoe zo'r, wedstrijd verloopt. Een
groep renners, ongeveer 70 man
sterk, trekt gedurende enige
dagen achtereen door ons land,
van de ene plaats naar de ande-
re. Deze renners hebben een
hele karavaan voertuigen om
zich heen. In deze volgauto's
zitten de wedstrij dleiders, de
ploegleiders, de persmensen,
verslaggevers en verder ieder,
die zrchzelf belangrijk genoeg
acht en door de organisatoren
waardig gekeurd wordt om ook
mee te rijden. In de karavaan
rij den voorts ook nog mee de

10

de 200 km per dag. Mag dít dan
uoor de beroepsrenners hun
dagel,ijkse ,,arbeid" zijn, uoor de
amateurs betekent een derge-
lijke utedstrijd een uerzetje, een
sporfief genoegen. Deze jonge
sterke kerel,s 

- 
77 , 18 jaar oud

sorns 
- 

u)eten uan geen ophou-
den, zíj kunnen tegen eerl stoot-je en hebben zích in het al,ge-
rrLeen flínk uoorberer,d op een
dergel,ijke usedstrijd. Ze uínden
het prettig zo hard mogel,íjk te
ft etsen en u)anneer ze dan nog
op één Do,rL de erepl,aatsen ein-
dígen, dan ís dit uoor hen reeds
een genoegdoening.
Het gaat hard bij dergel,tjke
u:edstrijden. Door de amateurs
userd met gemíddel,den uan
ruím 40 km per uLlr gereden.
Wanneer rnen bedenkt, dat dít
gemíddel,de so???s gedurende
'rrLeer dan 5 uren achtereen
moet usorden uol,gehouden, dan
ís dit geen peuleschí\.

U zult zích afuragen, usíe be-
taalt dít al,l,emaal. lmmers de
prof s moeten usorden betaal,d,

teruijl uoor de amateurs de uer-
blijf skosten moeten utorden Der-
goed. am dít te kunnen bekos-
tigen, usorden díuerse f írma's,
die graag utat rekl,ame usil,l,en
hebben, geuraagd (of misschien
bíeden ze zíchzelt usel, aan) een
pl,oeg renners te adopteren. Te-
gen betal,ing uan een 

- 
ik rlee,rrl

aan fiks - 
bedrag krijgen deze

fírma's dan het recht reklame
te maken ttjdens de usedstrijd.
Zo zten u)e dus renners uer-
schíjnen ín truítjes, broekjes en
tratnr,ngspakken met daarop de
merken uan al, dan nt et beken-
de bier-, rtjusr,el-, banden-,
granl,tnof oonplaten-, u)asrnachi-
nes- en andere fabríkaten. Een
specíal,e karauaan met rekl,ame-
antto's gaat de rerlners ongeueer
een halÍ uur uooruít. Men spe-
cul,eert er op, dat de usiel,ren-
ners grote uol,ksmosso's op de
been brengen, díe en passalnt de
fírmanarrLen lezen ( of hóren uía
de l,utdsprekers) en dan zul,Len
besluíten díé krant te gaan l,e-
zen of ddt merk stof zuíger te
zull,en gaan kopen.

Stoet op Yerkeerde route r de pet
Yan

Yan een wachtmeester, r ! r

een luitenant r handtekeningen

materiaalwagens. De hele stoet
verplaatst ztch met een vrij
hoge snelheid over \Megen, 'waar
ook het normale verkeer ge-
lcruik van maakt. Nu is het met
die renners zo, dat deze knapen
zrcLt niet gedragen als bedaagde
oude heertjes en netjes bij el-
kaar btijven. Neen, ze trachten
elkaar uit de wielen te rij den

ze willen de wedstrij d graag
winnen en zwaaien daarbij
van links naar rechts over de
weg. Er zijn achterblijvers, er
zljn uitlopers en soms valt het
peloton in twee, drie stukken
uiteen. Daartussendoor bewe-
gen zicll, de volgauto's: ploeg-
Ieiders geven hun renners aan-
wijzingen, journalisten, radio-
en televisieverslaggevers volgen
de loop van de wedstrijd het
liefst van dichtbij, de auto's met
filmoperateurs bewegen zích

van voor naar achter, de mate-
riaalwagens spoede n ' zrch naar
renners met lekke bandjes of
gebroken sturen, kortom de ka-
ravaan leeft, er is volop bedrij-
vigheid en dat het daarlcij niet
altijd even model toegaat is dui-
delijk. De op roem en eer be-
luste renners en de volgers in
de auto's hebben alleen oog
voor de wedstrij d en vergeten
iedereen, en alles. Het zort be-
slist onmogelijk zijn een derge-
lijke wedstrijd te houden, wan-
neer niet de . Rijkspolitie
er voor zotg droeg, dat een en
ander ordentelijk en zonder on-
gelukken verliep.

Geen sinecure

Het begeleiden van wielerwed-
strijden als,,Olympia's Toer
door Nederland" en de ,,Ronde
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"Tot uw dienst)).ooo
zei u

en tot uw dienst was die ongeëvenaarde Ford Zephyr, waarmee
u zo snel en behendig rnanoeuvreerde.
'§7'at een verbazingwekkend íelle acceleratie biedt de krachtige
en toch zo soepele 6-cylinder motor ! (90 bruto Rem p.È.,
2553 cc.)

Waarom de voorkeur
aan Ford ?

betrouwbaar
snelle acceleratie
vaste wegligging

ru im u itzicht
€Jl ... altijd veilig

\ilírat laat de Ford Zephyr zich toch
besturen.

prettig en opvallend licht

llo. ger-uststellend is de merkbaar vaste wegligging van deze
betrouwbare wagen.
H et fantastisch royale uitzicht en de speciale sterke remkracht
van de Ford Zephyr ziin een extra garantie voor uw veiligheid.

U DIENT DE GEMEENSCHAP,

FORD DENTUT
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van Nederland" is waarlijk geen
sinecure. Er wordt van de bege-
leidende politiemannen veel
verlangd. Zij moeten 

- 
natuur-

tijk in de eerste plaats hun
taak als politieman zien, dat wil
zeggen: voorkomen dat er door
de renners en de bestuurders
van de volgauto's ' verkeers-
overtredingen gepleegd worden.
Zij hebben er op toe te zien, dat
de voorwaarden van de onthef-
fing worden nageleefd. Daar
staat onder meer in, dat de ren-
ners rechts moeten riiden. Maar
hebt U wel eens een wegwed-
strijd gezien, rvvaarbii de renners
zich daar netjes aan hielden?
Het zou niet mogelijk ziin, een
zodanige wedstri.id zou juist het
spannende element 

- 
zoals het

plotseling uitzwaaien van een
renner, die probeert los te ko-
men van het peloton 

- 
missen.

De politiemannen moeten dan
ook : een ruim begrip hebben
vo'or de sportieve inslag van de
,,course". Soms moeteÍt ze diep-
gaand ingrijpen in het course-
verloop, zoals b,ijvoorbeeld bij
een overweg. !\ranneer een trein
nadert. De renners wilIen, koste
wat ko'st, de overweg nog vóór
de aanstormende trein passeren,
want elke sekonde tijdwinst kan
de overwinning brengen of kos-
ten. Dan moeten de begeleiden-
de motorrijders onverbiddelijk
zijn, ze mogen niet riskeren, dat
de verblinde renners de spoor-
baan opstormen en door de trein
worden vermorzeld. Zo moeten
ze 

- 
hoe vreemd het ook moge

klinken tientallen malen de
renners tegen zichzelf. bescher-
men. Maar daarnaast moet ook
het publiek tegen de renners en

omgekeerd moeten de
renners tegen het publiek in
bescherming genomen worden.
De toeschou\Mers langs de route
staan, om hun favorieten aan te
moediger, dikwijls in de baan
van de hard fietsende renners.

L2

Een botsing tussen een wieler-
fan en een renner heeft reeds
vaak fatale gevolgen gehad . . . .

Routes

De door de renners te rijden
routes 

- 
fle61. de organisatoren

in grote lijnen uitgestippeld en
door de bevoegde autoriteiten
nader vastgesteld werden
door de commandanten van de
be geleidin gsdetachementen
voor de ,,Ronde van Nederland"
de luitenant J. J. de Kat Ange-
lino en voor ,,Olympia Tour" de
Iuitenant \ry. F. K. J. F. Frac-
kers met de ondercomman-
danten tevoren geheel gecontro-
leerd. Zij deden dit samen met
de zogenaamde ,,ressortrij ders",
een drietal leden van verkeers-
groepen uit het ressort, \Maar-
door de route voerde en die ge-
acht werden goed bekend te
zíjn. Deze mannen waren de
,,padvinders", degenen die aan
de begeleidende collega's de
juiste ,v\reg moesten wijzen.

Politie wcet het

Voor het volgen van de juiste
route richten de renners en de

Achterbliivers in de Ronde von Nederlon d bii de spoorbonen te leeuworden.
Rechfs een R.P.-motorriider, op ochtergrond een T.P.W.

volgers ztcr,\ volkomen op de
rijkspolitie.'Wanneer deze ver-
keerd rij dt, dan gaat de hele
meute de verkeerde weg oF,
met als gevolg dat er van de
wedstrij d niets terecht komt.
Alhoewel er in de voorschriften
voor de renners staat, dat zvj
geacht worden de route te ken-
nen, is er geloof ik niet één die
het ook werkelijk weet. Ze rij-
den stomweg achter de politie
aan, want ,,die weet het wel".
De te volgen route wordt uiter-
aard tevoren ook aan de plaat-
selij ke rij ks- en gemeentepolitie
bekend gemaakt. Die zorgt dan
vo'or een aI dan niet goede af-
zetting, speciaal binnen de be-
bouwde kommen, zodat de ren-
ri€rs ongehinderd kunnen pas-
seren en de goede route zullen
volgen.
Het is echter wel eens voorge-
komen, dat de routebeschrijving
kennelijk voor tweeërlei uitleg
vatbaar was. Hieruit kunnen
wel eens komische situaties
voortkomen. Het volgende ge-
beurde namelijk tijdens ,,Olym-
pia's Toer door Nederland" er-
gens in Limburg.

Pet..o.

De etappe Heerlerheide-\trin-
terswijk werd die dag verreden,
één der langste van de gehele
Toer, namelijk 225 km lang.
Als een reusachtige slang be-
woog de karavaan zich door het
glooiende Limburgse land. Zo-
als gewoonlijk stond de luite-
nant recht overeind in zisn com-
mandovvagen. Hij reed aan de
kop van het peloton dat op dat
moment nog in een min of meer
gesloten formatie reed. De lui-
tenant had de stormband van
zrjn uniformpet om de kin, want
de pet was hem aI een keer of
wat van het hoofd gewaaid. Ik
geloof dat toen de hele kara-
vaan er overheen gereden is en
het pleit evenwel voor de deug-
delij kheid van die Fet, dat-ie
niet aan flarden gereden \Mas,
want er was zo aan de buiten-
kant niets aan te zien en hij
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Purmenend verwerkte (met Riikspolitie)

2O0.O0O bezoekers
bii 5s0-;arig

door opperwochtmeester A. KOOPSTRA te Purmerend

llillllillllillllilltilililllt

bestaan

heeft tot Amsterdam toe nog
dienst gedaan (die pet dan
natuurlijk).

Verkeerde weg

Hoe dat ook ztj, zo aan het
hoofd van de stoet rijdende en
met een veldheersblik in het
rond kijkend, merkte de luite-
nant plotseling, dat de karavaan
in dat dorpje ten oosten van de
Maas door de plaatselijke Rijks-
politie, in plaats van iinksaf, in
afwijking van de uitgestippelde
route, rechtdoor werd gestuurd.
De meute was niet te houden en
reed prompt de verkeerde weg
op. Schrikbeelden van een mis-
lukte wedstrij d doemden op
voor des luitenants geestesoog.
Fluks sprong hij uit de com-
mandowagen en rende op de
regelende opperwachtmeester
toe. Die \r/as zich van geen
kwaad bewust, maar het werd
hem in weinige woorden duide-
lijk gemaakt, dat ,,Olympia'sToer" op de ,,verkeerde weg"
zat. Teneinde de karavaan via
een omweg weer op de juiste
route te voeren, werd de ver-
bouwereerde postcommandant
achter op de motor van één der
begeleidende politiemannen ge-
poot. Met zrjn bekenCheid van
de streek moest dat wel geluk-
ken. Inmiddels was de hele stoet
echter aI voorbijgereden, zodat
die weer moest worden inge-
haald. Nu was de w€9, u/aar-
langs de route voerde, niet bij-
zonder breed, maar hier kon
alleen snel rij den de zaak nog
redden. Gebruik makend van
zrjn ervaring rnet betrekking tot
het inhalen van de volgers- en
rennerskaravaan en met inzet
van al zijn rij capaciteiten begon
de motorrijder de achtervolging.

Het als duopassagier achter op
een 500 cc BMW zitten vyas voor
de postcommandant kennelijk
een volkomen nieuwe beleve-
nis. Met ,,alle beschikbare han-
den" hield hij ztch. angstig vast
aan zijn collega, die met een
duizelingwekkende vaart langs
de stoet auto's en wielrenners
reed. Op het aanhoudend ge-
fluit van de motorrij der weken
zij prompt uit. In de bochten
hing de duopassagier naar de
verkeerde kant over, maar ten-
slotte konden de renners bij de
eerstvolgende kruising weer op
de goede \ /eg worden gebracht.
Het aanbod van de motorrijder
om de postcommandant weer
naar zíjn standplaats terug te
brengen werd afgeslagen

Handtekeningen

Het gebeurd.e tijdens de ,,Ronde
van Nederland", dat één der
jongere rijkspolitiemannen des
avonds in een etappeplaats, om-
ringd door een grote schare
jeugdige bewonderaars, druk
bezig was met vriendelijk ge-
baar handtekeningen uit te de-
len. Hij was in burger en werd
aangezien voor één der grote
wielercracks

Dit zijn zo de grappige kanten
van een wel zeer bijzondere
taak van de Rijkspolitie: het be-
geleiden van meerdaagse etappe-
wielerwedstrijden. En deze taak,
waarbij doortastendheid bij het
optreden en het nemen van snel-
le beslissingen gepaard moeten
gaan aan de nodige soepelheid
en tact om het welslagen van de
wedstrij den te verzekeren, is
ook dit jaar weer uitgevoerd tot
volle tevredenheid van de orga-
nisatoren en van de overheid.

Als dank voor de steun, die de ver-
bannen Willem, oudste zoon van
graaf Albrecht in Pariis ondervond
van de rif ke Amsterdamse bankier
Willem Eggavit, werd de bankier
tot edelman verheven en schonk
Willem VI hem op 4 november 1410
de dorpen Purmerende en Purmer-
land. Purmerend werd piotseling van
een onbeduidend dorp tot een
,,Heerliickheyt" met eigen beheer,
zelf standig bestuur en voorrechten
met betrekking tot de rechtspraak.
Er, aangezien Purmerend voor wat
betref t de chronologie de paasstiil
van de Kanselarii van Holland volg-
de, waarmee het nieuwe jaat met
Pasen begon, werd nu het 550-jarig
bestaan van Purmerend gevierd.
De groep Purmerend kreeg hiermee
met assistentie van de omliggende
groepen heel wat op te knappen
tiidens langdurige diensten in feest-
rumoer.
Het programma van de feesteliik-
heden mocht er zijn: er was een
schaaktournooi waarin twintig groot-
meesters het opnamen tegen 550
schakers. Mr. P. .I. Oud hield een
herdenkingsrede in de Ned. Herv.
Kerk. Dr. M. J. Prinsen, commissa-
ris der Koningin in Noord-Holland
opende een tentoonstelling over
Purmerend. Voorts waren er een
reiinie van 300 schrikkelj arigen uit
binnen- en buitenland, een allego- ,

rische optocht en nog talrijke an-
dere gebeurtenissen, die Purmerend
tot een trekpleister voor velen maak-
ten.
Tiidens al dat feest.qedruis brandde
op de Kaasmarkt een door bur.qe-
meester mr. R. Kooiman ontstoken
gasvlam, die overigens de stad niet
behoef de te verlichten, aangezien
er overal een f raaie versiering en
illuminatie waren aan.qebracht. En
dat alles om 550 iaar Purmerend,
dat in de afgelopen eeuwen beter
boerde dan in de periode daarvoor,
toen Purmerend bezig was een echt
dorp te worden.
Purmerend is ontstaan uit de on-
clergang van het vissersdorp Pur-
mer, dat na de stormvloed van I 170
groeide in een gebied waar het wa-
ter de.grootste vifand van de mens
was. In l2l2 werd het dorp groten-
deels door een stormvloed ver-
woest en de mens zocht een heen-

(vervolg op pog. 22)

Hef Korps
Rijkspolifie wos ook
verÍegen woordigd
tn de opfochf .

uiterqord buiten
mededinging.
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Het Korps RiikspoliÍie heefÍ een be-
longriik oondeel in het ceremoníeel
bii de s/uifing en de opening von de
zitting der Sfoten-Genero,ol. Noosf
de hondhoving von rust en orde, die
onopvollend geschiedf, treedt hef
Korps bii die opening en síuifing
meer noar Yoren. Op deze pogino's
geeíÍ de luítenont W . F. K. J . F.

Frockers een overzicht yon de bii
deze gebeurfenissen gegroeide tro-
ditie en de befekenís d,ooryon. De
odiudont J. Ronseloor beschreef de
sluiting ven de zitting der SfoÍen-
Generool en hef oondeel von het
Korps Rijkspolitie doorbii.

De wochtmeesÍer I e kl . E. Bezemo in de
wondelgongen bii het frooie beeld von

,rDovid"

opperwochfmeesfer' H. J. A. Boon en
Komerbewoorder bii diensfoverleg.

Een traditie groeit

De drumbond onder leiding von de wochtmeester 1e kl. B. Groeneyetd bii heÍ oÍm,orcheren
von het Binnenhof.

Hef Korps Riikspolitie
Een ogenschijnlijk klein voorval, dat
mogelijk aan cle velen die daarbij
tegenwoordig waren voorbij is ge-
gaan, had plaats bij de tussentijdse
sluiting van de Staten Generaal op
19 maart 1959. Kort nadat de sta-
tige voorzitter van het parlement,
Mr. Jonkman, bij zijn aankomst een

eerbewijs van de erewacht van het
Korps Rijkspolitie had mogen ont-
vangen, arriveerde de oud-Minister
President Prof. Mr. P. S. Gerbrandy
om voor het laatst als kamerlid
aanwezig te zijn. Hoewel dit moge-
hjk in strijd was met het ceremo-
niëel bleef de erewacht de houding
aannemen en bracht de comman-
dant deze zo strijdbare en voor de
verdrukte groepen telkens op de
bres staande politicus de sabel-
groet, die doo r deze vergrij sde
volksvertegenwoordiger waardig be-
antwoord werd. Het was een sym-
bolische ontmoeting tussen het par-
lement en het Korps Rijkspolitie,
een ontmoeting, die voor de oorlog
tot stand kwam door de Rijksveld-
wacht en het Korps Politietroepen,
maar die in de vijftiger jaren door
de Rijkspolitie werd gemaakt tot
een langzaam groeiende traditie.
Want ons korps dat belast is met

de handhaving van de rust en de
orde op de publieke tribunes en
soms, wanneer zeet spannende de-
batten worden verwacht, ook op de
plaatsen van de ambtenaren, in de
wandelgangen van de Eerste en
Tweede Kamer en voor de ingangen
op het Binnenhof die toegang ge-
ven tot de vergad erualen, heeft een
zeer tastbaar en thans nauwelijks
meer weg te denken aandeel brj het
ceremoniëel van de jaarlijkse slui-
ting op de zaterdag onmiddellijk
voorafgaande aan Prinsjesdag.
Bereden ere-escorte, erewacht, ka-
pel en drumband van ons korps
zetten ook dit jaar weer luister bij
aan deze eenvoudige, maar stijlvolle
plechtigheid.
Wij zien de hiervoor ontvangen op-
dracht als een gevolg van de goede
betrekkingen, die allengs zijn ge-
groeid tussen wetgevende macht en
de handhaver van het gezag, van
het wederzijds vertrouwen, van de
achting die elk ten opzichte van de
ander koestert, maar bovenal als
onontkoombare consequentie van het
feit dat de taak van het parlement
en de politie voortvloeit uit de
macht van en ten goede komt aan
het nederlandse volk. En in het

L4
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licht van dit ,,contact" kunnen wij slechts met
vreugde constateren, dat ons korps niet alleen
door het ceremonieel bij de sluiting, maar vooral
ook door welhaast dagelijkse aanwezigheid bij de
zittingen van de beide kamers der Staten-Gene-
raal meewerkt aan de bevordering van de positie
die de nederlandse politie in het maatschappelijk
bestel zal moeten gaan innemen. Want ook hier
geldt de stelregel, dat wederzijds begrip moet
groeien door bekendheid- met alle f acetten van
de taak die de ander heef t te vervullen en dat
daaraan vooraf dient te gaan de wil de ander te
leren kennen.
De Staten-Generaal en het Korps Rijkspolitie
werlren in deze zin al jaren nauw samen en zullen
in de toekomst de reeds nu stevig verankerde
betrekkingen zeker nauwer aanhalen. En als sym-
bool hiervan zal ieder jaar op de zaterdag voor
de derde dinsdag in september een even eenvoudige
als waardige ontmoeting plaats vinden voor het
gebouw van de Eerste Kamer op het Binnenhof !

***********

oo 
Ie sruiting vcr n,tl d

Stcllen-Generc,c,l
Volgens artikel 113 van de Grond-
wet geschiedt de sluiting van de
Staten-Generaal door de Koning of
door een ,,commissie van zijnent-
wege". Nu is het merkwaardig dat
sinds mensenheugenis deze sluiting
nimmer is geschied door een ,,com-
missie", maar door één persoon, nl.
een Minister, meestal de Minister
van Binnenlandse Zaken.
Reeds Minister Cort van der Linden
(1 846- 1935) merkte hierover op :

,,De constitutionele praktijk berust
nu eenmaal op conventies (: regels
in maatschappelijk verkeer) ., niet
oP etymologie (: *oordafleidkun-
d.)." De sluiting vindt gewoonlijk
plaats op de zaterdag, voorafgaande
aan de derde dinsdag in september
en zo bood de Hofstad op L7 sep-
tember j.1. weer cle traditionele aan-
blik van een stukj e parlementair
gebeuren. Plaats van handeling was
het oudste plekj e van 's-Graven-
hage het Binnenhof met in
het midden de sierlijke fontein, be-
kroond met een verguld beeldj e,
van de stichter van 's-Gravenhage,
Graaf Willem II.
In naam der Koningin en daartoe
door Haar gemachtigd, sloot de
Minister van Binnenlandse Zaken,
mr. E. H. Toxopeus, de gew one zit-
ting der Staten-Generaal, die
volgens de br:palingen van de
Grondwet onder v-oorzitterschap
van mr. J. A. Jonkman in verenigde

vergadering der beide Kamers, bij-
een waren gekomen.
Dit jaar vond de sluiting met wat
meer ceremonieel plaats dan voor-
heen gebruikelijk was. Voor het ge-
bouw van de Eerste Kamer was een
ere-wacht opgesteld bestaande uit 2
pelotons Rijkspolitie van de Oplei-
dingsschool te Arnhem, daarbij in-

De opleidingsschool op weg noor
w. F.

De odspiranten von de opleiding 19ó0-ll, op hef Binnenho[.

gedeeld de Rijkspolitiekapel met
drumband, het geheel onder com-
mando van de luitenant W. F. K.
J. F. Frackers. Nadat de Minister,
gezeten in een gala-berliner 

- voor-
afgegaan en gevolgd door een pe-
loton Rijkspolitie te paard in gala-
uniform, gecommandeerd door resp.

vervolg op pog. 17

het Binnenhof onder commondo yon de luitenont
K. J. F. Fr,ockers
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Carlo kwam fe voef . . .

rubberpakin

Enkele weken nodoÍ de wochfmees-

ter J. Hoekmon Íe OosÍerlond op
Schouwen en Duivelond foesfem-
ming ontving ziin gecerÍif iceerde
bouvier Corlo in de díensf fe ge-
bruiken, verschenen boos en hond
in hef nieuws, omdof door foedoen
Y,an de hond Corlo een vissÍroper
werd oongehouden, die reeds longe
Íijd sfroífeloos kon opereren, omdoÍ
hii een volmookf vissfroperskosluum
gebruikte. Hii fiod echter wel oon
yis en oon de politie moar nief oon
Corlo gedacht, zo bliikt uit biigoond
verhaol.

vereniging ,,Oosterschelde" te Zie-
rikzee, niet lekker, tcmeer omdat
gef luisterd werd, dat het uitgere-
kend ook iemand uit Zierikzee zou
zijn die hen schade berokkende door
zijn nachtelrjk. werkzaamheden.
Urenlange patrouilles langs de kreek,
die volgens het proces-verbaal ,,een
binnenwater is in de zin van de

Visserijwet" leverrien niets op. De
man die men verdacht van de nach-
telijke visserij, bezit een visakte A
en hij heeft viswater in de Zeeuwse
stromen, op enige af stand van de

bewuste kreek.

De hond Carlo zorgde ervoor, dat
de stroper werd gevat. Op een

nacht werd door enkele leden van
het Korps Rijkspolitie weer verschei-
dene uren gepost in de nabijheid van
het viswater. Het waren de wacht-
meester le kl. M. van Schelven uit
Nieuwerkerk en de wachtmeester
Hoekman met zijn hond Carlo, met
de jachtopziener A. de Vlieger van
Nieuwerkerk. Toen ze uit een bos-
beplanting de kreek naderden, bracht
Carlo hen al spoedig naar een

plaats waaÍ een man in het water
stond. Zij herkenden hemr Hrj was
het: de gezochte Zierikzeese vis-
stroper. IJverig was hij bezig op

enige afstand van de kant aalfuiken
uit te zetten. Tegelijkertijd werd ook
het raadsel opgelost van de ver van
de oever uitgezette fuiken. De man
had een rubberpak aan waardoor
hij tot zijn borst in het water kon
lopen zonder nat te worden. Totaal
verrast, kon hij niet anders doen
dan sportief bekennen; maar hij be-
kende meteen ook de man te zíjn,
die met een mes de autobanden van
zijn broer had stukgesneden. Hij
had dat gedaan om te voorkomen
dat broer hem per auto zou volgen
op zijn vreemde nachtellk. tochten.

Nou ju, Carlo kwam geruisloos te-
voet....!

in groepöbureau

Aan de Districtscommandant der Ríikspol,itie
te Alkrnaar.

Van deze gelegenheid uíL ik gaarne gebruik rna,-

ken oTn U euerl te usi,jzen op de 'Doortreffeliike
hulp, btj de geboorte uan onze zoon Rudol'f Edgar,
uan de opperuachtmeester De Boer en u)achtmees-
ter 7e klosse Schut.
Wat deze heren toen presteerden, grensde aan. het
ongelofelijke. Het strekt U tot een eer o'IrL zul,ke
nl,erlsen, die meestal aan de aerkeerde kant u)or-
den bekeken, in Uus díenst te hebben. Wii hebben
het aan de lijue onderuonden, dat de Riikspol,itie
te Heil,oo uoor alle taken berekend is.
I.k hoop dan ook, dat U de heren De Boer en Schut
een pluim op de pet util steken uoor hun uitsteken-
de uterk.

Haarlem

@pun briel otrer geboorte

Zeeuwse visstroper opereerde
waterdicht

door odiudont C. DEN OTTER te Middelburg

Al enige trjd was bekend, dat er in
de buurt van Ouwerkerk en Nieu-
werkerk in een kreek een over-
blijf sel van de watersnood op
grote schaal vis werd gestroopt.
Men vermoedde dat het gebeurde
met fuiken, maar langs de oevers
van de kreek werd nooit een fuik
ontdekt en ze moesten dus ver van de

kant in het diepc water staan. Hoe,
vroeg de Rijkspolitie zich df , hoe

kan iemand zonder boot zover het
water in gaan om fuiken te plaat-
sen eà te lichten?
Het zat de pachters van het viswa-
ter, het bestuur van de hengelsport-
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MÍsdood in
de V.S.

In d,e V erenigde Staten utord,t
el,k uur eeru moord gepl,eegd, el,ke
35 minuten een aq,nranding, el,ke
zeDen minuten een mishande-
l,ing, elke 46 seconden een ín-
braak, íedere minuut eetu diet-
stal, en el,ke tusee minuten een
autodieÍstal,. De sombere was-
lijst komt naar Doren uit het
jaaruerslag uan h.et Federal, Bu-
reau of Inuesti,gatíon. Het hoofd
uan de F.B.l., J. Edgar Hoouer
deelt daarin rÍuee, dat het aantal
misdaden jaarlijks oiermaal zo-
ueel toeneemt al,s de beuol,kings-
aanwas en ín de komende iaren
onrustbarend hoog zal uorden.
In het af gelopetu iaar userden
ruim 7.590.000 ernstige mísdrij-
Deïu geXfleeg'd, dat util zeggen:
één per drie mínuten. Er uterd
uo,or een half miliard dol,l,ar ge-
stolen en de hetÍt u:erd door de
politie teruggeuonden. Meer dan
8500 rnensen werden uerrnoord
en er uraren 119.000 aangiften
uurl poging tot moord. Twaal,f
procent aan alle gearresteerden
u)as minderjarig en de aoortdu-
rend toenemende ieugdcrímina-
liteit eist een uastberaden op-
treden orn, de morele grondbe-
ginselen te behoeden, zo zegt
Hoouer. Dtt zíjn cijfers uarl het
af gebpen jaar, fiLaar in de eerste
helft aa,n dtt iaar is het aantal
misdrijuen ten opzichte uan 1959
nog met negen procent gestegen.

sl uiti ng Staten-Generaal
(vervolg van pag. 15)

de majoor Jhr. B. W. F. de Beau-
fort en de kapitein P. J. Plattel
voor het geboury van de Eerste Ka-
mer was aangekomen en uitgestapt,
inspecteerde hii de ere-wacht. De
Rijkspolitiekapel speelde de,,Rijks-
politie-defileermars". Op stramme
wijze werden door de beredenen de
sabels gepresenteerd, terwijl door de
erewacht op correcte wiize het com-
mando: in de arm - karabrjrr, werd
uitgevoerd.
De verzorgde tenue's en de correcte
houdin.g van Rijkspolitiekapel, ere-
wacht en ere-escorte, maakten op het
publiek een uitstekende indruk, Af-
wisselend klonkeri marsmuziek en
fanfares over het aloude Binnenhof.
Het optreden van het geheel stemde
ongetwijfeld tot voldoening van de
Generaal, de Chef -Staf en overige
Officieren en leden van het Korps
Rijspolitie, die door hun aanwezig-
heid blijk gaven van hun belang-
stelling voor een facet uit ons staat-
kundig bestel en hun medeleven met
degenen, die op het Binnenhof van
de Residentie hct aanzien van ons
Korps hoog mochten houden
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nO ochtmeeóter orgctnioeert uÍó wedotrij cl

ín serboden wqter

PAEDAGOG'SCH Y'SSEN'N WOLPHAARTSD,,IK

'Waarin de jeugd van het Zeeuwse 'Wolphaartsdijk

ook mag verschillen met die van andere plaatsen,
ze heeft met de anderen gemeen dat ze graag vist
in verboden water. In \tro'lphaartsdijk is dat de
vijver achter het gemeentehuis waar karpers en
andere vissen van ongekende afmetingen in moe-
ten zwemmen.
Dit verboden vissen verdroot de wachtmeester Le

kl. J. Stroo al lange tijd. Het kwam zijn eer te na
dat hij als gerenommeerd hondendresseur de jeugd
in zijn standplaats in dit opzieht niet kon opvoe-
den.
Om radicaal een eind te maken aan het verboden
vissen, organiseerde hij een viswedstrijd
voor de jeugd in de verboden vijver. Er \Mas grote
belangstelling voor dit evenement; 80 jongens van
4 tot L4 jaar namen hun plaatsen in langs de vis-
rijke vijver. Ze zagela kans met zijn allen ruim
40 kg vis aan land te brengen.
Het verloop van de wedstrijd was spannend. Ook
collega Stroo ging er volkomen in op en zelfs in
onder. Onder grote hilariteit van de vissende
jeugd dook hij te water om een karper te bemach-
tigen. De vis had zo hard aan het snoer waarin hij
vt,'as vastgeraakt, getrokken dat de hengel was ge-
broken. Tot groot genoegen van de jeugdige deel-
nemer en onder grote belangstelling van de an-
deren, bracht Stroo de vis aan land.
De jury kon verseheidene mooie prijzen uitreiken
aan de winnaars van deze viswedstrijd. De ande-
ren kregen allen een zaklantaarn. Als de heer
Stroo zijn zin krijgt wordt dit een jaarlijks evene-
ment in 'Wolphaartsdijk en behoort het clandestien
vissen tot het verleden.
De jongens van \4rolphaartsdijk vinden wacht-
meester Stroo ,,zo'n kerel" en ze steken de duimen
omhoog.

L7
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leidin.g berustte vanzelfsprekend bij
de districts-commandant te Leiden,
de majoor drs. L. J. v. d. Meulen.

Stilleoo..
Het detachement werd iedere avoncl
versterkt door een wachtmeester van
een naburige groep die daarvoor
speciaal was uitgekozen en in bur-
Ser, soms verkleed als ,,nozem" dus
in spijkerbroek, trui en gymnastiek-
schoenen dienst deed. Deze had de
niet gemakkeliike taak zich onder
de nozems te mengen, het oor te
luisteren te leggen en zijn ogen
goed de kost te geven, opdat even-
tueel beraamde snode plannen spoe-
diS bij ons bekend zouden zijn, zo-
dat het geiinif ormeerde personeel
met succes zou kunnen optreden.
Deze maatregel bleek goed gezien
te zijn; een plan van enkele rad-
draaiers om het zeil van een grote,
bii de sociëteit opgerichte danstent
los te maken kon geen doorgang
vinden door de oplettendheid van
onze ,,stille" en de waakzaamheid
van de aanwezige patrouille. De
samenwerking was subliem, ook met
de Rif kspolitie te Water. Iedere
avond nam een Riikspolitievaartuig

de R.P. 12 uit Vlaardingen
li.gplaats voor de wal in de onmid-
delliike nabijheid van de sociëteit
voor het verlenen van assistentie.
De aanwezigheid van dit vaartuig
met ziin bemanning werkte onge-
twrj f eld preventief !

Vandalisme

Vanaf de R.P. 12 kon een gedeelte
van het terrein van de sociëteit ge-

makkelijk worden overzien en toen
dan ook op een avond een troep
belhamels het nodig achtte de stoe-
len van het terras in het water te
smljten, was de bemanning er spoe-
dig bii om hen op ondubbelzinnige
wijze aan het (rrog) beperkte ver-
stand te brengen, dat dergelijke uit-
spattingen niet worden geduld. De
landpatrouille maakte het tot ge-
woonte om zich zoveel mogeliik
verdekt op te stellen en dat was
door de met struiken en heggen be-
groeide smalle toegangswegen tot
het feestterrein, niet moeiliik. Op
een avond trachtte een troep vanda-
len stenen los te wrikken om die
naar en op de langs de kant ge-
meerd liggende boten te gooien.
Toen dat niet lukte omdat de ste-
nen te vast zaten, rukten zij grote
graspollen uit de grond en smeten
die naar en in de boten. Een en an-
der ging gepaard aan felle en luide
protesten van de op dat ogenblik
weerloze booteigenaren en -gebrui-
kers. Als uit het niet verrezen do-
ken toen twee levensgrote politie-
mannen uit het duister op, die in
een ogenblik duideliik maakten dat
dergelijke smijtpartijtj es niet op
prtis werden gesteld. Overigens ont-
dekten de vandalen toen pas dat de
zolen van hun schoenen van hazen-
leer bleken te zijn.
Toen in het tentenkamp een groep
kampeerders het nodig achtte om in
het holst van de nacht in zuiver
Mokums een aantal schunninge lie-
deren ten beste te geven, vielen als
sperwers tussen een troep mussen,
twee Riikspolitiemannen binnen dit
illustere gezelschup en de trouba-
dours stoven naar alle kanten uit-

Er is een fijd von werken en van rusfen en

bii de rusf bedienden de /eden von hef

detochement elkoor op hun wenken.

vaartuigen rechtstreeks met elkaar
in verbinding konden treden, met
de Piet Hein, met het detachement
en de centrale vice versa, waardoor
een perf ecte en doelmatige verbin-
ding en een prima samenwerking
was verzekerd ! Verder werd het de-
tachement voorzien van een plastic
roeiboot, van een luxe slaapzak,
vervaardigd van een der nieuwste
vullingen op dit gebied, waarover
rapport moest worden uitgebracht
na afloop van het detachement. Het
detachement stond onder direkte
leidin.g van de luitenant J. Vermeu-
len van de Staf van het district
Leiden, daarbij terzijde gestaan
door de districts-adjudant D. W. van
Amerongen. De algehele indirekte

Bii deze opnome von .het verbliif von het Koog-def,ochement zol menigeen zich ofvrogen of
de motorziispan-combinotie en de Mercedes bii de normole uitrusting behoorden en oÍ

hef deÍochement iedere dog twee bussen oon de weg h,od

(Foto's : Verkeersgroep Leiden)
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Thee op bed

Toen het detachement nog maar pas
was geïnstalleerd, stelde de luite-
nant Vermeulen zich persoonlijk
op de hoogte over de gang van za-
ken, waartoe hrj zelf. een avond pa-
trouille liep en de nacht doorbracht
in de woonwagen. Dat persoonlijk
medeleven werd door het detache-
ment op hoge prljs gesteld en toen
de ,,Luit" na een verkwikkende
slaap ongedeerd het daglicht aan'
schouwde, werd hem als blijk van
waardering een kop thee op bed ge-
serveerd, hetgeen hem de uitroep
ontlokte: ,,Ha, heerlif k, thee op bed.
Dat is j aren geleden dat me zoiets
is overkomen !"

een. De waarschuwing dat bij ver-
der rumoer hun onderkomens ogen-
blikkeliik van het terrein zouden
worden verwif derd had tot gevolg
dat kort daarna zelfs het vallen van
een speld zou zijn opgevallen.

net op trjd met zijn tenen de
punten van zijn schoenen te doen
omkrullen achter het boord van het
voortvarend vervoermiddel en hij
als een levende geiinif ormeerde
loopplank tussen wal en boot lag
uitgestrekt, toen was het alleen maar
zonde en j ammer dat de f otogra-
fische dienst van ons Korps juist
niet aanwezig was.

Vaar-dige opper

Ook de ,,opper" kreeg het zwaar te
verduren toen de districts-adj udant
bij een van zijn bezoeken aan het
detachement er prljs op stelde om
door hem naar de overkant van de
Zíip te worden geroeid. Er stond
een stevige bries en de verwachtin-
gen van de districts-adjudant, noch
van de beide andere leden van het
detachement, waren hoog gespan-
nen. De adjudant onthulde dat hij
alle voorzorgsmaatregelen had ge-
nomen (testament enzovoort) voor-
dat hii zich aan het zeemanschap
van de opper ging overgeven. Uit-
geleide gedaan door meewarig kii-
kende achterbliivers stak het gezel-
schap van wal. De adjudant had
een zodanige strategische plaats in de
roeiboot ingenomen dat hij een on-
begrensd uitzicht had over de vloed
en ogenblikkelijk het gevaar z7g,
wanneer des opperwachtmeesters
krachten en vaarinzichten te kort
zouden schieten , zodat hii terstond
en met kennis van zaken de taak
van de dan f alende gezagvoerder
zou kunnen overnemen. De angstige
en niet van lichte spot gespeende
blikken der toeschouwers verander-
den echter allengs in bewonderende,
toen zii zagen dat hun tiideliike
commandant met forse,. geliikmatige
slagen de kostbare last rustig en
zeker naar de plaats van bestem-
ming voer. Niets voor niets voerde
hii het devies: ,,Saevis tranquillus
in [Jndis" en aan de overziide van
de stroom werd het schip op des-
kundige wiize met een dubbele
mastworp door de adjudant vastge-
sj ord.
De experimentele slaapzak beant-
woordde aan alle denkbare eisen
en liet met het Pullmanbed niets
meer heel van de ijzeren krib met
strozak; wanneer voorbijgangers de
woonwagen gevaarlijk zagen wiebe-
len, dan kwam dit niet direct door
de zwakke veren waarop het karkas
rustte maar veeleer door de vro-
lijke noten die daar binnen gekraakt
werden.
Een uiting van levensvreugde ove-
rigens, die de buitenstaander niet
voor mogeliik zou houden wanneer
hij dezelf de rijkspolitiemensen in
f unctie de kaa.g-orde zag handha-
ven.
De dienst was over het algemeen
zwaar en lag voornameliik in de
avond- en nachturen. Het posthuis
was voortdurend door een man be-
zet die de mobilof oon kon bedie-

nen en eventueel het posthuis - in-
dien nodig kon sluiten om de
orde in het tentenkamp te handha-
ven. De beide andere leden patrouil-
leerden regelmatig bii de danstent
en de sociëteit en staken zo nu en
dan over om het tentenkamp te in-
specteren. Deze dubbel-patrouille
functionneerde uitstekend. Toen dan
ook de Kaag-week voorbii r!'as kon
van een geslaagd experiment wor-
den gesproken. De burgemeester
van Warmond sprak er zíjn tevre-
denheid over uit dat dit jaar de
Kaag-week zo ,,rustig" was verlo-
pen maar verklaarde dat hiermee
toch in de toekomst politie-toezicht
niet overbodig is geworden. Wij
spraken vele ingewiiden die er naar
zii zeiden niets van begrepen dat het
zo rustig was geweest. Wli hebben
het wél begrepen.

Wat vliegt doar?

Tot kort voor de oorlog wist ieder-

een wel zo'rr beetje wat er vloog: vo-

gels en dan nog wat vliegtuigen van

een beperkt aantal types. Over wat

er nu allemaal vliegt is bij de Uit-
geverij Hollandia te Baarn een boek-

j e van bijna driehonderd pagina's

verschenen, een door Hugo Hooft-

man gemaakte vertaling van ,,Wat is

dat voor een vliegtuig?" oorsPron-

kelijk in Engeland verschenen onder

de titel ,,The observer's Book of Air-
craf.t" en samengesteld door William
Green en Gerald Pollinger, waarvan

ieder jaar een nieuwe editie oP de

markt komt. In deze eerste (hopelijk

niet de laatste) Nederlandse uitgave

staan 148 vliegtuigtypen afgebeeld

in 272 illustraties en voorzien van al-

le gegevens in Nederlandse maten en

gewichten. Met dit boekje achter de

hand weet ook de politie-ambtenaar

wat er vliegt of kan vliegen, hetgeen

zo z'n nut kan hebben. (Geb. I 4,90).

Plastic-boot

Het was beslist een voordeel dat de
detachements-commandant de be-
schikking had over twee potige me-
dewerkers die met hoof d en schou-
der boven de gemiddelde Nederlan-
der uitstaken. Deze krachtpatsers
konden hun waarlijk teutonische
krachten botvieren op.... de rie-
men van de plastic roeiboot, die,
als door atoomkracht ge dreven, de
golven van het Zijp- en Kaagwater
klief den. Helaas echter werden de
krachten a-symetrisch verdeeld,
waardoor het geheel althans in
het begin - meer weg had van een
vleugellam geslagen. 

. 
vlieg -die op

zijn rug een noodlanding op het wa-
ter heef t moeten maken en werve-
lend rondwiekt. Allengs werden de
krachten echter gebundeld hetgeen
niet wegnam dat bii een vliegende
storm de menseliike kracht het
moest afleggen tegen de natuur; de
boot dreef af en kwam op een plaats
die bij de ,,navigatie" nimmer aan
de orde was geweest. Nochtans werd
de bunkerplaats de Kaag-socië-
teit bereikt, €fl na een uur van
hard werken en zwoegen was het
wankele vaartuig weer ln goede ha-
ven geloodst, waarbij alle aangebo-
ren zeemanschap, doorzettingsver-
mogen, inzicht en leiding van de
wmr. le kl. Caljouw die tijde-
hjk het commando op deze clipper
op zich had genomen - moest wor-
den .gemobiliseerd om het schip niet
te doen stranden of, wat erger was,

' niet te pletter te doen slaan tegen
de boegen van gemeerde zeil- en
motorj achten.
Toen enkele dagen later bii het af-
varen van de wal de wachtmeester
I e kl. Keller vergat de steiger los
te laten, toen de boot reeds naar de
andere oever dreef en hii nog slechts
verbinding hield met het schip door
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Hiikspolitiemannen Feikten
dnenkelingen de hand
hii unieke wedstriiden

Kompioensschop
polssfoLsp ringen

in Friesland

Zomin als alle Nederlanders op
klompen lopen, zomin hebben alle
Friezen een polsstok naast het ledi-
kant. Maar de polsstok staat in dit
gewest sinds enkele jaren meer dan
ooit in de belangstelling. Dit instru-
ment, vervaardigd uit orengon-gre-
nen is namelijk Yan hulpmiddel bij
uitstek voor kievitseier-zoekers in
het voorjaar tot onmisbaar uitrus-
tingstuk geworden yoor de meest

PURMEREND
(vervolg van pag. 13)

komen in het hoger gelegen weste-
llik uiteinde van de Purmer, waar
al spoedig een fiks dorp lug, dat in
1484 van Johan I, graaf van Eg-
mond, het privilege verwierf om
twee j aarmarkten en een week-
markt te houden. Die weekmarkt
is nog van grote betekenis, maar
het bezoek weegt toch niet op tegen
dat aan de feesten.
Daarbii trokken niet alleen in de
historische optocht vele f iguren uit
Purmerends geschiedenis door de
straten , maar bovendien 200.000 be-
langstellenden. Alleen al op de slot-
dug compleet met vuurwerk
boemelden er 50.000 bezoekers door
Purmerend. Het verkeer werd ove-
rigens zoveel mogelijk uit de bin-
nenstad gehouden, die trouwens
's avonds was afgesloten gelijk vroe-
ger de poort van Purmersteyn en
het verliep allemaal zondeg moei-
lijkheden. ,,'t Was een geslaagd
feest", zeggen de mannen van de
groep Purmerend.

Niets uit dit blod mog worden
verveelvoudigd of gepubliceerd,
door middel von druk, foto-
copie of op welke ondere
wiize ook, zonder uitdrukke-
liike schrifteliike goedkeuring
von de redoctie, zelfs niet, ol
zou een en onder geschieden
met bronvermelding.

Friese van alle wedstrijden; het
polsstokvèrspringen en daarmeevan
de unieke springerij om het Friese
Kampioensschap polsstokspringen,
kort geleden Yoor de vierde maal
in Winsum werd gehouden.

Die kampioenswedstrijden trokken
omstreeks 3000 bezoekers naar de
oevers van de omstreeks tien meter
brede Winsumer vaart, waar ruim
100 springers en springsters van 13
tot 63 jaar overheen zouden sprin-
gen na eerst nauwkeurig de polsstok
te hebben klaargezet in de halve me-
ter dikke laag, modder op de vaart-
bodem en na een fikse aanloop. In-
zet was onder meer een door Prins
Bernard beschikbaar gestelde medail-
le en een wisselbeker. Polsstoksprin-
gen is bii deze wedstriiden een zaak
vol avontuur. Trainin.g alleen is niet
voldoende, want op het hoogtepunt
van de sprong, klommen de deel-
nemers snel naaÍ het topj e van de
zwiepende stok. Velen raakten juist
op het hoogtepunt git de koers en
gingen roemloos onder tot vreugde
van het publiek, dat nauweliiks op-
merkte hoe ambtenaren van het
Korps Riikspolitie meni.ge springer
tegen de kademuur op het droge
trokken. Een 63-j arige deelnemer
bracht het nog tot een sprong van
ruim achtenhalve meter, maar de
kampioen van de drg, de banket-
bakker J. Wynia, bracht het tot
12.26 meter. De eni.ge, die (buiten
mededinging) evenveel bijval oogst-
te, was de commissaris der Konin-
gin in Friesland, mr. H. P. Lint-
horst Homan, die ook een succes-
volle spron.q over het drabbige nat
ondernam, evenals onder meer de
gedeputeerde en kamerlid J. L.
Hoogland en twee Amsterdamse
bezoekers.

Een ogenblik meenden wij ook de
commandant van het district Hee-
renveen, de majoor G. yan Drjk
van de ere-tribune te zien opstaan
doch in uniform kan zoiets nu een-
maal niet.
Maar in het kader van de harde brj-
stand zou dit polsstokspringen wel-
licht een goede trainins kunnen
zijn, zo dachten wij bij een bezoek
aan dit unieke sportgebeuren, toen
wij een wachtmeester de zoveelste
drenkeling de helpende hand zagen
reiken....

Mr. H. P. Linthorsl Homon
. representotieve sprong .

Bonketbokker J. Wynia
. . helpende hond .
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Ccrnthc,rellen o o o

Er best aan gezinnen, waar de vader
's zondagsmorgens vrolijk zijn bed
pleegt uit te stapPen, - roePend.:
l,joÀgerrs, we gaan vandaa,s .-. . .-,"
dàar6ij het gezin een weldoordacht
en goèd geordend plan voorle.qgend.
MeÀige vrouw en menig kind _r?l
wateitandend denken: ,,Ach, had ik
zo'Ír vader". Doch een profeet wordt
zelden in eigen land geëerd, en liet
zelden roep[ de hele blij de kinder-
schaar in koorr ,,O, meat wij gaan
niet mee hoor", nog vóórdat vader
kans heeft gezien ziin plan voor het
voetlicht te brengen. Ze willen alle-
maal op eigen gelegenheid iets,
voetballèn of roeièn of f ietsen of
zomaaÍ gewoon lezen... Opvoeden
is moeilijk, want als ze tenslotte
wél meegaan, gaat het humeurig.
En gaa n ie niet mee, dan ziin vader
en moeder echt samen op staP en
beperkt hun conversatie zich tot:
,,Is 't niet mam?" en ,rZeker, Va !",
wat niet direkt tot de uitroep: ,,Hè,
we gaan gauw nog es:' leidt.
Enfin, op een dug wilde paPs can-
tharellen zoeken en na veel vijven
en zessen was het gezin comPleet
op stap. Henkje liep wel z6 lande-

rig achteraan, tussen de bomeq, dat
niémand wist of ie nou wèl of niet
mee was, maar wie daat oP let is
een kniesoor. Er werd voor de eer-
ste maal naar deze paddestoelen ge-
zocht en er waren van tevoren zeet
duidelijke instructies gegeven. Paps
had bovendien nog een Plaatje mee
met een cantharel erop. Hij liep met
het plaatje in de hand en vergeleek
voortdurènd. Menseiijkerwijs ge-
sproken kon het dus niet missen.
Ze troffen het, dat ze toevallig in
een bos terecht kwamen, waaÍ het
wemelde van de hanekammetjes. Al
vroeg in de middag was- er dan ook
geen emmertje, zakje of talje meer
l.eg en werd -de terugtocht aan-
vaard. Pa zelf. verdween meteen
met een schort voor in de keuken,
want hij had de dag tevoren beslag
weten të leggen oP een rece-pt, welks
bereiding hii aan niernand toever-
trouwde. En- er kan niet anders ge-
zegd worden, dan du! het smaakte.
N; het eten ging vader een Poosje
liggen om uil te rusten van de ver-
moelenlssen. Hoewel hrj het niet
graag aar. iemand zou willen be-
Éennén, moet hij toch in slaaP ge-

I

i ADVIEZEN VOOR MEISJES
I anno 1910
i

I lfeen niet, dat de ieugd pas silds kort het ouder-
i troofd en -hart voortdurend beroert en dat de
l.

I ig.ug@robfemen allemaal nieuw en van deze tijd
i zrjn. Éen bekend Amerikaans \Meekblad voor da-
I mei schreef re-edq vijftig iaar geleden o'Ííer wat
i goéa en \Mat slecht was voor het ionge- -meisie-
i f,fat neer zii veertien is, moeten haar rokken tot
i fraHWeg de kuit reiken en op haar vijftienqq moe-
i ten ze de kuit bedekken. 'Wanneer het meisje zes-

, tien is moeten de rokken de rand van de schoenen
i raken en op haar zeventiende mo'eten ze in elk
i geval ook de enkels blijven. bedekken. Pas op
: achttienjarige leeftijd kan het meisie zelf. beslis-
i tutt, aldus het Amerikaanse standp-unt .v?n een
i Èalíe eeuw geleden, toen een ,,net" meisje toch
i nimmer de rokken korter droeg dan tien centi-
i meter boven de grond. Daarmee \Maren geluk en
i zaligheid. van de Amerikaanse meisjes e-chter nog
: niei verzekerd. De ,,Moon1ight Dance", waarbij
: a" Ichten in de baizaal laag rwerden gedraaid,
i werd. ,,vgl sluimerende gevaren" g_enoemd en de

: oudeió' werd aangeraden op, hu-n hoede te zlin.
i lfochten hun dochters ondanks alles te mager zijn
i o ! zrch voortd.urend nerveus voelen, dan moesten
i zij _ zo werd. in vol1e ernst geschreven 

- 
elke

: minuut een druif eten.
i 't Is allemaal aargig om nogeens te lezen en dan
i met een zucht te kunnen zeggeni ,,\Maar ig.§e tijd
i gebleven" of desgewenst: r,ngu-ia, eigenliik .is er
: niets nieuws ond.er de z9n, behalve met de rokken

i "n 
d.e druiven. . ......"

vallen zijn, want hij ontwaakte
plotseling met een ellendig gevoel
in zijn buik. Hij zat meteen met een
scho-k rechtop in bed en dacht: ,,De
cantharellen,- tóch vergiftig." Het is

Voor Moeder

niet te beschrijven, wat hij in de

volgende vljf minuten allemaal
dac-ht. Omdat hii het gezin geprest
had om mee te gaan, kon hij z,rJÍt

zorgen moeilijk puUtiek maken. Hij
vreésde en leed dus in stilte, wat
ziin ellende bijna ondraaghjk maakte.
t-Íi: wankeldè naar de kamer en

Si"S zitten spieden, wie Yal- het ge-
iir, -het. eerst symptomen krijgenj-ol:r.
Vooralsnog waren ze met Elvis
Presley op de pick-uP bezig, maat
vader'had in zíin leven al wel- ge-
leerd, dat zoiets snel verkeren kan.
Terwijl hrj daar zo tobbend in ziin
hoekjé zat kwam tnoeder met een
oaoièrtie in haar hand aan\NaP-
,.i..r. ],O.h", zei ze opgewekt, ,,dat
ïergat ik je steeds te zeggen, er is
al éett paar maal iemand van een

begraf etrisverrekering ?an de deur
geteest, maar o-mdat j e toch nooit
íoor zoiets voelt, is het me ont-
schoten".,,Dat is weer echt iets
voor Lor", riep vader- geagite9,d'
Alles ï.tg.et i.. De belangrijkste
dingen ontschieten je--Die man moet
opg"ebeld, nu meteen !" Waarmee ik
maar zeggen wil, dat zelfs het zoe-
ken vat 

"àntharellen tot alles leiden
kan

/a^ry

En ik zeg: ie wordt ziek von die dingen
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POST }I UME O ND ERSC I{ EID IN G

voor moedige wachtmeester Ossewaarde uitgereikt.

In alle stilte is kort geleden te Ka-
pelle door de commandant van het
district Middelburg, de overste A.
J. van Thiel de Carnegie Helden-
medaille uitgereikto die posthuum
is toegekend aan wijlen de wacht-
meester C. P. Ossewaarde.
De wachtmeester redde in juni van
het afgelopen jaar twee meisjes uit
zee bij Cadzand en verdronk bti een
poging nog twee andere meisjes op
het droge te brengen.

Op 13 j uni van. het af gelopen iaa.r
was een meisj esvereniging uit
's Heer Arendskerke naar het Vor-
mingscentrum ,,Hedenesse" te Cad-
zand (ZVl.) gereisd. De z5-iarige
wachtmeester C. P. Ossewaarde
was meegeg aan omdat ziin vrouw
leidster van de groep was. Het
werd de laatste toch t van deze

wachtmeester. Bij het baden in zee
raakten enkele meisj es in moeilijk-
heden. Zonder zich te bedenken
ging Ossewaarde te water om hen
te redden. Hij wist trn,ee van de
meisj es veilig aan land te brengen.
Zij verkeerden reeds in levensge-
vaar. BI pogingen om nog twee
meisj es te redden, verdronk hij zelf
voor de ogen van zijn \rrouw en de
anderen. Ook de twee meisj es die
hij had willen redden, verdronken.
Onder grote belangstelling van de
bevolking werd het stof f elijk over-
schot van d. jeugdige r.zachtmeester

die nog maar twee iaar in poli-
tiedienst was ter aarde besteld
op de begraafplaats te Kapelle.
Het Carnegie Heldenfonds vond in
het moedige gedra.q van Ossewaarde
aanleiding hem posthuum een on-
derscheiding toe te kennen. Omdat

zijn echtgenote inmidclels is .qeëmi-
greerd, werd de ere-medaille uitge-
reikt aan de vader van de wacht-
meester, de heer J.Ossewaarde te
Kapelle. Het was een korte en aan-
doenlijke plechtigheid, temeer omdat
vader Ossewaarde kort geleden we-
duwnaar werd. Slechts de burge-
meester van 's-Heer Arendskerke
(d. standplaats van Ossewaarde) de
heer D. M. Vermet en de groeps-
commandant aldaar, de adjudant
J. J. de Bukviel, waren er bij tegen-
woordig.

Adj. C. den Otter.

PERSONALIA
Overleden personeel

Wmr. le kl
P.' öroenénàíir.

De Lier
ress. 's-Grovenhoge

t 3o-8-r9óo

EESSOR,T ARNHEM

Met ingang van 22 augustus 1960 is aan
de adjudant A. I{ranenburg voor de
duur van 1 j aar buitengewoon verlof
verleend.

Officier 1e kI. C. ÏI. Honcoop met in-
gang van 1-9-'60 ontheven van ziin te-
werkstelting bij het Rii ksinstituut tot
opleiding van hogere politieambtena-
ren te Hllversum.

Officier 2e kI. E. Spierenburg met in-
gang van 1-9-'60 tewerkgesteld bii het
Rijksinstituut tot opleiding van hogere
politieambtenaren te Hilversum.

Verplaatsingen

RESSOR,T AMSTER,DAM

Per 5-8-'60: S. J. Stet, o\rymr., van Scha-
gen naar Didam (ress. Arnhem).
Fer 15-8-'60: H. Hartigh, o'wmr., van
Bunschoten naar Spakenburg; P. Ha-
zewinkel, owmr., van Spakenburg
naar Bunschoten; I. D. Okel, wmr. 1e
kl., van l{rommenie naar Volendam.
Fer 19-8-'60: L. I{ollen, wmr., van As-
sendelft naar Exloo (ress. Groningen).
Per 1-9-'60: A. J. Michel, wmr. le kl.,
van Amsterdam naar A1kmaar.

RES§OR,T'S.GRAVENHAGE

Per 1-8-'60: J. L. Herkemij, owmr., van
Voorhout n. Noordwijkerhout; N. van
Rijswijk, wmr. 1e kl., van Axel naar
Tholen; D. Hamerslag, wmr. Le kl., van
Rozenburg naar'Westmaas.
Per 8-8-'60: A. I{oning, wmr. 1e kl., van
Hellevoetsluis naar Nieuwenhoorn.
Per 1-9-'60: A. Eekhof, wmr. 1e k1., van
's-Gravenhage (verk.groep) naar Staf
I{orps Rijkspolitie (verk.school Bilt-
hoven).

R,ESSORT'S.HERTOGENBOSCH

Per 9-8-'60: L. A. v. d. I{Iundert, wmr.
le kI., van Loon op Zand naar AIPhen-
N.B.
Per 11-8-'60: P. M. A. Valckx, wmr. 1e
k1., van Mook naar Lottum.
Per 15-8-'60: C. J. Noordiik, owmr., van
Best naar Andelst (ress. Arnhem);
G. Swets, wmr. van Hank naar Baarle-
Nassau.
Per 20-8-'60: P. de l{oning. 'wmr. 1e kl.,
van Best naar Veldhoven.
Per 1-9-'60: E. Bodde, adi., van Vliimen

naar Eethen; J. M. C. Voets, wmr. 1e
kl., van Vlijmen naar Jutphaas (ress.
A.'dam); R. P. A. M. Leussink, 'wmr.,
van Erp naar Apeldoorn (ber. groep);
G. S. Sehoots, 'wmr., van Aarle-Rixtel
naar Apeldoorn (ber.gr.); J. G. Bron,
wmr'. 1e kl., van Susteren naar 'Wau-
bach; J. rv\f . G. Bechtold, wmr. 1e kl.,
van Schaijk naar Heeswijk; J. H. de
Jong, owmr., van Amstenrade naar
Waubach; J. J. A. de Leuw, wmr., van
Deurne naar Best; B. Seheffer, wmr.
le kl., van Veldhoven naar Susteren;
P. J. Smeets, wmr. 1e kl., van Ospel
naar Milsbeek; M. J. Zwart, wmr. 1e
kI., van Rijsbergen naar Sprundel.

RESSOR,T ARNHEM

Per 8-8-'60: T. Eeninkwinkel, wmr. le
kl., van Arnhem naar Aalten.
Per 15-8-'60: C. J. Brilman, owmr., van
Doetinchem (bur. pers.) naar Doetin-
chem (distr. rech.).
Per 1-9-'60: G. v. 'Wijngaarden, owmr.,
van Lintelo naar Silvolde; A. de Vries,
adj., van Buren naar Grootegast; J. J.
H. I{loppenborg, wmr. 1e kl., van Arn-
hem naar Apeldoorn; H. J. Groenhout,
wmr. le kl., van Huissen naar Aarle-
Rixtel; C. }r. Honcoop, off . le kl., van
Nijmegen naar Apeldoorn.

R,ESSORT GRONINGEN

Per 9-8-'60: F. Douma, 'wmr. 1e kI., van
Franeker naar Harkema-Opeinde.
Per 12-8-'60: C. I{ospes, wmr. le kI.,
van Oude Bildtzijl naar tr'raneker.
Per 15-8-'60: A. I{luiter, owmr., van
Scheemda naar St. Annaland (ress.
's-Hage); A. Maris, \Mmr. 1e kI., van
Exloo naar Gasselte.
Per 16-8-'60: A. Ch. v. d. Veen, owmr.,
v. Schoonoord naar Blijham; H. Schut,
wmr., van Hallum naar Schoonoord.
Per 17-8-'60: P. A. de Jong, wmr. 1e k1.,
van St. Annaparochie naar Nes (A.).
Per 1-9-'60: H. de Groot, owmr., van
Noordbroek naar Borger; 'W. Noord-
hof, wmr., van Dokkum naar Biltho-
ven (ress. Amsterdam, ber. groep).
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RIJI(,SPOLITIE TE WATER

Per 1-9-'60: A. C. Nieuwland, \r/mr., van
Gorinchem naar Europoort; H. de Boer
wmr. 1e kl., van Leeuwarden naar
Groningen.

Aanwiizing Yoor functie

BE§SORT,S-HEN,TOGENBOSCE

Per 1-9-'60: Adi. E. Bodde, tot groeps-
commandant te Eethen.

N,ESSON,T GR,ONING}EN

Per 1-9-'60: Adj. A. de Vries tot groeps-
commandant te Grootegast.

Bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM

tot Officier d.er Riikspolitie le kl.:
Per 1-9-'60: H. van Laar te Utrecht.

tot opperwachtmeester:

Per 15-8-'60: J. D. Okel te Volendam.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-9-'60: P. van den Hil te Amster-
dam; rvl/. J. I{oenders te Driebergen;
C. G. Mooii te Grootebroek.

RESSORT,S-GRAVENIIAGE

tot Officier der Riikspolitie le kl.:
Per 1-9-'60: J. Vermeulen te Leiden;
L. P. Bergsma te Den Haag.

tot oBperwachtmeester:

Per 15-8-'60: P. Maat te Hillegom.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-6-'60: J. Meinema te Brandwijk;
M. I{ermans te Goedereede.
Per 1-9-'60: A. v. d. Vetde; H. J. I(ra-
mer; P. C. v. d. Steen te 's-Gravenhage
(Parket); H. J. Schenk te 's-Graven-
hage (Verk.); W. Vos te Dordrecht
(Parket).

RESSORT'S.HERTOGENBOSCH

tot adtudant:

Per 1-9-'60: E. Bodde te Eethen.

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'60: J. C. Schwattz en A. rv\I. v.
Mullekom te's-I{ertogenboseh.
Per 1-9-'60: J. H. de Jong te Waubach;
H. J. Groenhout te Aarle-Rixtel.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-6-'60: I{. F. v. Lierop te Venraii;
J.f'.A. Sweebroek te's-I{ertogenbosch.
Per 1-8-'60: A. van Harberden te So-
meren.
Per 1-9-'60: J. C. I{orremans te Dongen;
A. J. Moerkens te Uden; M. de Visser
te Breda.

RESSOR,T ARNHEM

tot adJudant:

Per 1-9-'60: J. Stoelhorst te Apeldoorn.

28

tot opperwachtmeester :

Per 1-4-'60: G. v. \lïIijngaarden te Lin-
telo.
Per 15-8-'60: C. J. Noordiik te Andelst.
tot wachtmeester le kl.:

Per 1-8-'60: J. D. G. 'W. Briiggemann te
Zwolle.
Per 1-9-'60: J. E. M. rv\Ioltering; H. v. d.
Mee en H. A. Hoogstraten te Arnhem;
G. van Arragon te Eibergen; H. Nie-
zing te Zetten; H. Oosting te Apel-
doorn; G. J. te Brake te Oldebroek;
A. Hofman te \Mierden; H. Freriks te
Brummen; 1,1I. Hoekstra te Almelo.

RESSOR,T GR,ONINGEN

tot Officier der Riikspolitie le kl.:
Per 1-9-'60: G. J. Feijlbrief te Assen.

tot adJudant:

Per 1-9-'60: H. Pastoor te Groningen
(Staf T. I.).

tot opperwachtmeester:

Per 1-8-'60: A. Ch. v.d. Veen te Blijham.
Per 15-8-'60: R. J. Zuidema te Zeegse.

tot wachtmeester le kl.:

Per 1-9-'60: H. I{remer te Roodeschool.

RIJI{.SPOLITIE TE IMATER,

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'60: A. M. Hoogsteder te Am-
sterdam.

tot adm. ambt. C 2e kl.:

Per 1-7-'59: C. Boneveld te Vlaardingen

Benoemingen

R,ESSORT ARNHEM

Per 1-9-'60: M. P. C. Smits te Niimegen,
schrijver A in vaste dienst.

In dienot getreden

EESSOBT ,S.GRAVENHAGE

Per 16-8-'60: A. M. v. Eiisden, typiste
op à.c., 's-Gravenhage (bureau T. I.).

RESSOR,T'S-HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'60: R. Ouwens, mag.knecht A,
's-I{ertogenbosch.

RIJIT,§POLITIE TE WATER

Per 1-9-'60: Jan.de Jong, wmr., Sneek.

De dienst verlaten

RE§§ON,T,S.HER,TOGENBOSCH

Per 1-9-'60: G. van Leerzem, owmr.'
rfi/aubach; S. I{. A. Maessen, wmr. le
kl., I{essel; G. H. PhiliPsen, \Mmr.,
Echt; T. Duiim, wmr. 1e kl., Rosmalen;
U. A. GeiIIeit, owmr., 's-I{ert.bosch.

RESSOR.T ABNHEM

Per 1-9-'60: H. B. Smits, wmr. 1e kl.,
BIokzijl.

n,ESSORT GRONINGEN

Per 1-9-'60: J. L. Niemeijer, adi., Groo-
tegast; P. Speulman, wmr. 1e kl., Die-
ver.

Ambrsiubileo

Owmr. Owmr. Wmr. le kl. Adi.
G. von Leerzenr G. v. d. Weerden C. Overgoouw K. Kok

Wouboch Wychen Goudo Amsterdom
ress. 's-Hert.bosch ressort Arnhem Riikspol. te Woter Riikspol. te lrVot_er

40 ioor op 27-8-1960 25 ioor op 3l-8-19ó0 25 joor op 9-9-1960 25 ioor op 10-9-19ó0
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B

de bèste beschuit
kornt uit Friesland...

TURKSTRA
BESCHUIT
is geknipt voor
een gezellig
ontbijt
van het jonge
modern e gezin.
TURKSTRA
BESCHUIT
is smakelijk,
knisper-bros
en gezond.

Beschtti,t zoals
Beschu,it hoort
te zijn,.

TffiffiK§Hffiffi
de échte friese beschuit

Dot kun ie nief
uit boekies leren , zegt de oude geroutineerde
rechercheur, ols hii proot over de fiine kneepies
von ziin vok. En hii heeft nog biino geliik ook.
Het wos zo dot een oonkomende rechercheur
een ioor of vier, viif nodig hod om een goede,
soms een héél goede speurder te worden. Dot
bereikte hii don door het somenwerken met
oudere collego's, moor voorol door eigen on-
dervinding, door vollen en opstoon.

Moor hoeveel zoken heeft hii in die leerioren
niet opgelosf door gebrek oon ervoring, ver-
knoeid door hef moken von Íokfische fouten?

CRIMINELE TAKTIEK
geschreven door de oud-recherchechef, loler
hoofdcommissoris von politie S. W. Moolenoor,
geeft een gecomprimeerd overzicht von de fou-
ten die een goed rechercheur niet mog moken.
Het is von uit de politieproktiik geschreven,

iuist omdot de schriiver evengoed ols die
geroutineerde rechercheur weet, dot olle theorie
moor hulpmiddel is en slechts prokïische ervo-
ring von een politiemon een goede rechercheur
kon moken.

Het boek is geschikt voor zelfstudie moor kon
ook dienen ols leidrood bii cursussen voor
rechercheurs. En omdot iedere politiemon, welke
took hem ook is opgedrogen, op ziin tiid onder-
zoeken instelt en te moken heeft met het verhoor
von getuigen en verdochten, is het ook voor de
niet op recherchegebied gespecioliseerde leer-
zome lektuur.
Dot de tweede druk vlot uitverkocht wos mog
ols een oonbeveling gezien worden.

DE DERDE DRUK VAN

CRIMINELE TAKTIEK
IS INMIDDELS VERSCHENEN

Gebonden in donkerblauw linnen band

meÍ goudopdruk

f 7.90

S(HAAFS BROUWER
DOKKUM

UITGEVERIJ VAN WERKEN OP POLITIEGEBIED

TELEFOON O 5190.2321 POSTBUS 10

Ook in de boekhondel verkriigboor

UITGAVE

MA &
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15 iaar

Korps Riikspnlitie

Op ll november 1960 bestaat ons Korps 15 jaren. De afslui-
ting van dit tijdperk brengt hen die van de oprichting af
bij het Korps gediend hebben - in herinnering de moeizarne
opbouw van de nieuwe Rijkspolitie-organisatie na de bevrij-
ding van ons land.
Met inspanning van alle krachten waarover mrjn ambtsvoor-
gangers beschikten en door de toewijding van alle comman-
danten en overige medewerkers, heeft het Korps Rijkspolitie
langzamerhand terrein gewonnen en zich een zeker aanzien
verworven bij het Nederlarrdse Volk.
Tegenslagen en individuele tekortkomingen zijn ons natuur-
lrjk niet bespaard gebleven.
Een personeelstekort zoals zich naar mij bekend nog
nimmer bij de Nederlandse Politie heeft voorgedaan, belem-
mert ons ernstig in onze ontplooiing en in onze uitoefening
van de politiedienst.
Voorw aar geen opgewekt aspect bij een herdenkingswoord
ter gelegenheid van het t5-jarig bestaan van het Korps Rijks-
politie.
Wat ou, bij de pakken neer gaan zitten? Dat is natuurlijk uit-
gesloten. Een orgaan als het Korps Rijkspolitie, dat een zo

hoogst belangrijke taak heeft bij de handhaving van orde, rust
en inwendige veiligheid van de Staat, zal op welke wijze
dan ook - het personeel en de middelen moeten krijgen om
deze taak uit te voeren. De noden van het Korps zijn genoeg-
zaambekend. Ik hoop met U allen dat een oplossirrg ten goede

niet al te lang op zich zal laten wachten.
Hoe de uitkomst ook zal zijn, van U allen blijf ik een houding
van trouwe plichtsvervulling verwachten.
Met de hoop op een goed en sterk korps gaan we ge zamenlrjk
een nieuw tijdperk tegemoet.

De Inspecteur-Generaal

K@M
RIIWE

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

he? Korps Riikspolitie
*
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Dit ziin de dogen von kortsÍondig
licht en longe duisÍernís, dogen von
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yeeloí 
,

bii nocht en ontij diensf doen.
J. Gerritsen

Rp.org_KB1960_11_nov_Nr.03_n 196



,rVriegende Brigqde"

fe Hoog-Soeren

Na de oorlogsjaren vierde de wild-
stroperij, op- èn rond de Veluwe,
hooltij.- Hoofdzakelijk de stroperij
op §róf wild (herten en reeën) bud
zlo'i grote omvang aangenomen, dat,
indien er van overheidswege niet
werd ingegrepen, spoedig het wild
uit de iachtvelden verdwenen zou
zijn. De-stropers namen alle midde-
len te baat om de dieren te be-
machtigen. Het meest wercl gebruik
gemaaÈt van het moorddadige mid-
del ,,de strik".
De bossen stonden vol wildstrikken,
vooral in die bossen \Yaar geen
jachttoezicht was. De strikken, ver-
ïaardigd van ijzer of staaldr aad
hebben een lange levensciuur. De
stropers lieten dé strikken maanden
staan en keken er later niet meer
naar offi, met het gevolg dat door
vakantiegangers of wandelaars, ver-
loederde-dieren in «ie strikken wer-
den gevonden.
De stropers zrin zeer brutaal en niet
gemakkèlijk te vangen. Het is meer-
à.t. malen voorgekomen, dat, wan-

Vijf jaar str

neer zij een hert, ree -of rvild 2wrjtl
hadden gevangen, de koP, loPers- of
ingewat óet dusdanig dePoneerdgn,
da"t ze beslist door derden gevonden
werden. Er werden ook zeer grote
wildklemmen aangetroffcir, waarin
grofwild gevangen kon worden. Ka-
iabijnen werden aan bomen of strui-
ken"bevestigd. Aan de trekker werd
dan een draad bei'estigd en wan-
neer het wild over het wissel tegen
de draad aan liep, ging de trekker
over en werd het- dièr door een ko-
gel getrof fen. Het is duidelijk f,*t
à.r.- middelen ook zeet gevaarlijk
waren voor de mensen.
Bij de j achtopzieners ging er dan
ook een zucht van verlichting toen
het detachement veldpolitie in het
leven werd geroePen, dat kracht-
dadig tegen de wildstropers ging
optreden. Al dan niet in samen-
werking met de plaatseliike politie
of jachtopzieners werden honderden
vuurwapenen inbeslaggenomen en
processen-verbaal o-pgemaakt we-
gens overtredingen der Jachtwet en
Vuurwapenwet.

Ongrijpbaren gegrePen

Al spoedig werden zeer berucht
staande wildstropers gegrepen; per-
sonen die de naam hadden dat zii
ongrijpbaar waren. Mede dank^ 

^zij
de-Juititie, die zeer zware straffen
uitdlelde, kwam de schrik er al snel

beleeft le lustrum

ln het pittoreske V eluttsse pl,aatsie Hoog-S oeren ín
d.e gemeente Apel,doorn, midden ín de bossem, uan

het Kroond,omein is het ,,V aste Detachement V eld'
pol,itie" geuestigd, d,at aiif iaar gel,eden het eerste

u)as, d,at werd, ingezet tegen de utildstroperii. Dít
d,etachement, in d,e uolksmond, ,,de ul,iegende bri-
gad,e" genoelnd,, bestaat uit oíer leden en is uitge-
rust met gemotoriseerde ooertuígen, ieeps en'tno-
torzíjspanco'mbinatie, al,smede met suru eíl,l'ance-

hond,en. De prouíncies Oueríjssel en Gel,derl,and

I)ornl,en het bewakingsgebíed uan dit detachement'
d,at tot taak heeft: d,e surueíl'l,ance ín de iachtuel''
d,en, het uerl,enen Dan ossistentíe aan riiks- en ge-

meentepolitie en iachtopzien er s r,nzake iachtou er -

tred,íngen.Si.rzds d,it d,etachement in 7955 uterd in-
gestel,d, op last uan d,e miníster Uo,rL iustitie' orn

uerd,ere uitmoordíng uan het usil'd te uoorkomen,
zijn er nog tusee d,etachementen biigekornen' na-

rnelíjk te Boxtel, en te Zundert. Al,Le detachelnen-
ten staan ond,er al,gemeen toezícht uan de maioor

ionkheer B. W. F. d,e Beaufort. Het eerste l,ustrum

Dan het detachement te Hoog-Soeren ís aanleidíng
geu)ord,en tot het biigaand artikel, uarl de opper-

usachtmeester C. J . Duiuenuoorden, corn'tnandant
,t)an dít d,etachement, d,ie hierin een beeld geeft
,Dan d,e actiuiteiten ter beteugel,íng 'Dan de stroperij,
Uan d,e geraffineerd,heid,'Dan de stropers en uan het
hel,e temein usaarin l,ist tegen List wordt gestel,d.

ln één (gelukkige) nochf werden 3 lichÍboksÍropers gegrepen mef ols

buit 2 hozen, 3 koniinen en 7 enkelloops iochtgeweer
v.t.n.f .: wtÍtr: J: Wilkes, wmÍ. 1e kt, P, Knook, owmr, Duivenvoorden

2
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in. Ook preventief gezien was het
optreden dus van betekenis.
Inderdaad zijn er stropers, die zeer
,,slim" zijn en mocilijk te vangen,
doch met geduld komen zij, vroeg
of laat, ook ,,binnen".
Wie eens een prachtig hert of ree
,n een strik heeft zren hangen, kan
voor deze stropers geen .qoed woord
meer over hebben. Wanneer zli
strikken geplaatst h ebben, kan het
.qebeuren dat zij pas na twee of drie
dagen, soms nog later, de strikken
komen controleren om te zien of er
wild in gevangen zit. Dit contro-
leren gaat dan ook no.q heel geheim-
zinnig. Als e r wild in de strik zit,
dan halen de stropers het er niet
direct uit, zïi gaan eerst op hun ge-
mak de gehele omtrek verkennen om
te zien of er door politie of iacht-
opzichters ook bij gewaakt wordt.
Wanneer dan na enkele uren de om-
geving afgezocht is en de stropers
ervan overtuigd zljn dat alles veilig
is, dan slaan zij pas toe.
Er werd een berucht wildstroper

lnbesloggenomen reekolf en een hoeveelheid groiwildstrikken.

voor de do.q en schoot het betref-
fende dier neer. Direct na het schot
liet hij het geweer weer in de koker
zakken en dekte het met een deksel

doch men zag henr nooit met een
geweer. Omdat wrj ervan overtuigd
waren dat hii het geweer in het
veld had verborgen, vonden wif ten-

mef drie yosfe detochementen veldpolitie

door opperwochimeester

C. J. DUIVENVOORDEN
te Hoog-Soeren

Fofo's: ïechn. Recherche A rnhem

slotte met behtrlp van een mijnde-
tector, een tiental schuilplaatsen in
het veld.

De meeste bossen zljn vrlj toegan-
keliik voor wandelaars. Dat maakt
het dikwiils nog moeiliiker om de
stropers,,iets te maken" Maar
met .gcdukl en tact, worden zij toch

. allemaal ,,het haasje"

met graszoden af . Meermalen werd
hij bii het dood rvild aangetrof f en.
Dan vertelde hii, dat hii een schot
had gehoord en het stuk wild had
gevonden. Men was er van over-
tuigd dat deze man hetzelf deed,

#
W

1.-:.\

§ 'ï::

tegen wildstropenj

gegrepen die zijn gcweren in kckers
in de grond had verborgen in de
nabiihei«l van plaatsen waar het
wild zich ophield. Wanneer lrii cerl
hert, ree of zwijn zag, opende hrj
zo'n koker, haaldc een karabijn

Ee n krachtig wapen hebhen wij
thans verkregen. Dat is het arrest
vArr cle Floge Raad, waarin wordt
bepaald, dat het controleren van
wildstrikken ook reeds strafbaar is.
Reeds verschillende ,ronbesternde"
figuren zrjn hiervoor door het deta-
chernent geverbaliseerd en door de
justitie gestraft. Men moet echter
overtuigd zijn, dat de verdachte ook
de steller van de strikken is, wan-
neer proces-verbaal wordt opge-
maakt. In het proces-verbaal dienen
dan de feiten en omstandigheden
goed omschreven te worden.

In de winter van 1958- t 959, wer-
den bijvoorbeeld in het midden van
een laag mAar dicht bosperceel zes

stuks kleinwildstrikken gevonden.
Ze stonden kort bii elkaar op ko-

Deze inbesloggenomen wopens, vormen de oogsl von één week. nijnenwissels vangklaar gesteld. Een
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Een ondergrondse bergplooÍs voor het ge-

weer, gelegen in heÍ iochtveld.

zevende wildstrik werd gevonden op

veertig meter afstand van de andere.

In deze strik zat een haas gevan-

gen. Het dier was kenneliik al een

dog dood. Nadat wii drie dagen bij

deze strikken hadden gepost, ver-
scheen 's middags om ongeveer vier
uur eindelijk een man in dit overi-
gens voor iedereen toegankelijk bos-

perceel. Hij ging het bos in en lieP

regelrecht naaÍ de wildstrikken. Hij

controleerde ze en uit zijn houding
bleek dat hif de strikken prccies wist
te staan. Daarna begaf hii zich regel-
recht naaÍ de zevende strik, waar-
in de haas gevangen zat. Hierdoor
kwam vast te staan dat hij «rok met
deze strik goed op de hoogte was.

Hij bekeek de haas aandachtig, zon-
der er echter aan te komen. Daarna
bleef hij daar even staan en keek
om zich heen, kennelijk om te zien
of er bij gepost werd. Plotseling
nam hï de vlucht. Bij een achter-
volging werd hij staande gehouden.

Hii verklaarde rriets van de strik-
ken af te weten. Hii had helemaal
geen strikken zien staan. Wel had
hij, toen hrj door het bosperceel liep,
een haas in de strik zien liggen.
Hiervan was hij zo geweldig ge-

schrokken dat hii de vlucht nam. De

strikken waren niet van hem en hij
had er echt niets mee te maken. Hii
was eigenliik naar het bos gekomen

om zwammen te zoeken. Indien hij
zwammen gevonden had, dan ging
hij naar huis oin een mandje te

halen.Hij had zich heus nog nimmer
aan wildstroperij schuldig gemaakt.

De man werd evenwel gezien ziin

ttg:.zwàrn", als'erdachte aangehou-
den en voor nader verhoor en on-

derzoek overgebracht naar een jach-
hut in het veld. 'f elef onisch werd
contact opgenomen met de plaatse-
lijke politie in v erdachtes woon-
plaats. Zo kwamen wij te weten dat
de 

, 
man in zijn omgeving als wild-

stroper bekcnd stond, d ccir dat hij
hiervoor nog nimmer was geverba-
liseerd omdat hem niets bewezen

lion worden. Hij was al meer-

malen betrapt bij het controleren
van wildstrikken, maar omdat dit
niet strafbaar was gesteld (men was

kennelijk nog niet rnet het arrest op

de hoogte), kwam de man steeds

weer op vrije voeten. Hierna werd
een speurhondgeleider met zrjn

speurhond ontboden voor een §or-

teerproef met de in het veld staande

wildstrikken op de verdachte. Het
resultaat was f rappant. De hond

wees verdachte tot viermaal toe aan

als de persoon die aan de strikken
was geweest of ze had oPgesteld.

Ondanks al deze bewijzen bleef
verdachte hardnekkig ontkennen.
Er werd toch proces-verbaal opge-

maakt en hij werd gestraf t met

f 30,- boete en 14 dagen hechtenis

voorwaardelijk.

Goed werk

Het detachement heef t Prachtig
werk verricht en de wildstroperij is

thans zo goed als de kop rngedrukt.
De wildstand is thans zeeÍ groot,
hetgeen uit het volgende moge blrj-
ken: in een j achtveld op de Veiuwe,
groot 2000 hectare, werden vóór de

komst van het detachement niet
meer dan 20 à 25 reeën geteld.
Thans kent de j achtopzichter van
het veld 157 reeën, zodat aangeno-
men wordt dat hij een reeënstand
heef t van meer dan 200 stuks. Zo
is het overal. Het is een lust om nu
weer door de bossen te lopen.

Zwarc taalt

De leden van het detachement heb-
ben een zeer zwaÍe taak. Dug en
nacht zrjn zij in de weer om de
wildstropers op te sporen. Niets is
hen teveel en zij hebben er alles
voor over. De samenwerking met de
plaatselijke politie is over het alge-
meen goed, doch helaas zrjn er nog
politiemannen die het detachement
1ien als een groep lieden, die de
zaken ,,brj hen weg willen halen".
Niets is minder waar dan dat! Het
doel van het detachement is om in
samenwerking, dus ir: team-work,
de wildstroperij te bestrijden. Sa-
menwerking is daarbij onontbeerlijk.
De betrokken zaak blijft bij de
plaatselijke politie en het detache-
ment neemt niets af.. Het is er om
assistentie te verlenen en de tot nu
toe bereikte resultaterr rechtvaardi-
gen de wens dat de samenwerking
nog hechter zal wor.Ien.

4

ln sfrik gevongen edelherf
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Ressorf Den Hoog prolongeerf kompioenschop
bii korpso tletiel«weds trijden fe Leiden

vAN DEN BERG (DEN BoSG) VERBETERDE (EIGEN) R.P.-RECoRD 3000 METER

Arnhem tweede

Verleden jaar heeft het ressort Den
Haag te 's-Hertogenbosch bij de

Korps-atletiekwedstrijden op forse
wijze de hegemonie van Den Bosch
en Arnhem doorbroken, Dit iaar
heeft het ressort 's-Gravenhage met
even forse resultaten het kampioen-
schap geprolongeerd in het sport-
parl« Leidse Hout te Leiden.

Enige uren nadat de adiudant
Th. F. Souer als voorzitter van
Luctor de wedstrijden had geopend,
kwam Den Haag met cen overwel-
digend puntental van 91 als over-
winnaar uit de strijd. Tweede werd
het ressort Arnhem met 58112 punt,
derde Den Bosch met 50 punten,
vierde Amsterdam met 45 en Gro-
ningen werd met 48 punten vijfde.

Op de 100 meter ging het bij de fi-
nale tussen Den Haag,, Arnhem en
Amsterdam en Van J-aatum (A*-
sterdam) eindigde slechts 0,1 secon-
de voor Spelt (Den Haag).

Op de 200 meter was el' ook maar
0,1 seconde verschil tussen winnaar
Van den Berg en Leurink (beide
Arnhem), die respectievelijk in niet

schokkende tijden van 24.4 seconde
en 24.5 seconde eerste en tweede
werden.
Engelaar (Den Haag) ha.d in de
finale op de 400 meter met 54.7 se-
conde niet veel moeite, (Bransbra-
bant kwam als tweede in 56 secon-
d.) en ook op cie 800 meter won
Engelaar onbedreigd in 2 minuten
13.7 seconde.

Op de 1500 en 5000 meter was Van
den Berg bepaald de glansrijke f i-
guur, die niet alleen op de 1500
meter al spoedig leidde en eerste
werd in 4 minuten en 33 seconden,
doch ook op de 3000 meter van het
begin af zijn hielen liet zien. Hii
had zelf s adem genoeg voor een
eindsprint en vcrbeterde met 9 mi-
nuten en 37 .5 seconde zijn eigen
R.P.-record.
Bij het versprinsen werd het mili-
meterwerk. Ziilstra (Groningen)
bleef nameliik slechts een halve cen-
timeter ach[er brj de 6 meter van
Van Laatum (Amsterdam) en bij het
hoogspringen wcrd De Jorrg (Den
Haag) met 1.60 meter geslagen door
Van der Wal (Den Bosch), die het
tot 1.65 meter bracht.

Zijlstra (Groningen) haci ook pech
bij de hink-stap-sprong, waarbii
Kuiperij (Arnhem) hem met 12.31
meter vier centimeter voor bleef.
Het speerwerpen was maar ,,zo-zo" .

Nijenhuis (Groningen) won ruim
met een worp van 42.49 meter.

Het discuswerpen gaf goede resul-
taten te zien, zoals van Smit (Den

De wochlmeesler J. Kuiin (ressorf 's-Groven-
hoge) ín ocÍie tiidens hef speerwerpen.

Haag), die 38.04 meter genoteerd
zag en die bij het kogelstoten nog
eens won met I1i,06 meter.

De 4 x 100 meter estafette beloofde
spanning omdat er voor Den Haag
kans was over de 100 punten te ko-
men, voor Den Bosch kans op een
tweede plaats en voor Groningen
een kansje om de eer te redden.
Groot waren de verrassingen: bij de
tweede wissel ging een loper van
Den Haag te vlug a-f, I)en Huug
moest opgeven, Groningen en Arn-
hem stonden elkaar naar de eer en
tot grote verbazing van alle toe-
schouwers won Groningen.

De veteranen deden bii het hard-
lopen op de 100 meter niet voor
elkaar onder drie lopers noteer-
den 12,,6 sec. rnaar bii het ver-
springen won Grothausen (Den
Bosch) onbedreigd met 5.4I meter.
Het discuswerpen en het kogelstoten
waren voor Van Opijnen met resp.
31.21 en I 1.87 meter.

De resultaten ri an de veteranen-
wedstrijden telden echter niet mee
voor het kampioenschap, dat door
Den Haae werd geprolongeerd. Het
is derhalve nu al duideliik, dat Den
Haag volgend jaar alles'op alles zal
zetten om de wisselbeker voor de
derde maal te winnen en def initief
in bezit te krijgen.
De betekenis van deze wedstrijden
werd nog eens duidelijk naar voren

Eeeld von een verkeerde wissel von Den Hoog
von de Hoogse ploeg gíng fe vroeg weg, kon

in de 4 x 100 m esfoíefte. De derde loper
niet bereikt worden en Den Hoog goí op.
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gebracht door de genclaal Gerrit-
sen, die ook de priizen uitreikte en
de deelnemers geiukwenste met hun
1>restaties.

f)e wedstriiden werden biigewoond
door onder meer de Territoriaal
Inspecteurs van Amsterclam en
's-Gravenhage, Je kolonels E. Meijer
en W. de Gast, de overste jhr. W.
A. Gevers Deynoot, de overste
A. C. van Gor:kum en de majoor
drs. L. J.van dcr Meulen alsmede
door mej . L. .1. M. Kleyn, of f icier
toegevoegd voor jeugdzaken.

Uiteraard kregen cl,,: ad j udant
Th. F. Souer, voorzitter vAn Luctor
en wedstrijdleider J C F. Coers

met cle anclere meder,verkers lof en

dank te incasseren voor organisatie
en verloop vAn deze rvedstrilden.
die I l 0 deelnemers in het sportieí
striidperk brachten.

4. Dobma (Groningen) 9,74 m.
5. Meijer (Den Haag) 9,43 m.
6. I{uiper (Arnhem) .. 9,27 m.

Speerwerpen
1. Nijenhuis (Groningen) 42,49 m.
2. Veenvliet (Arnhem) . . . 39,79 m.
3. I{uijn (Den Haag) 38,95 m.
4. 'Woppenkamp (Groningen) 3B,BB m.
5. Te l(olste (Arnhem) . .. 38,40 m.
6. v. Opijnen (Den Haag) 35,84 m.

IIink-stap-sprong
1. I{uiperij (Arnhem) ..
2. Zijlstra (Groningen)
3. I{uijn (Den Haag)
a,. Vogelzang (Den Haag)
5. v. cl. WaI (Den Bosch)
6. v. Ufielen (Den Bosch)

12,31 m.
L2,27 m.
11,67 m.
11,49 m.
11,31 m.
11,29 m.

De wochf meesf er I e kl . Appel von hef

resso;"f Arnhem bii hef discuswe rpen.

Finale 100 m hardlopen
1. v. Laatum (Amsterdam) 11,5 sec.
2. Spelt (Den Haag) 11,6 sec.
3. v. d. Berg (Arnhem) . .. 11,8 sec.
4. Leurink (Arnhem) . . 11,8 sec.
5. VIot (Den Haag) 11,9 sec.
6. Arntz (Amsterdam) 12,2 sec.

Finale 100 m hardlopen (veteranen)
1. Oudeman (Den Haag), 2. Beintema
(Arnhem), 3. Grothausen (Den Bosch).

Finale 200 m hardlopen
1. v. d. Berg (Arnhem) .. . ... 24,4 sec.
2. Leurink (Arnhem) 24,5 sec.
3. Spelt (Den Haag) 24,6 sec.
4. Alntz (Amsterdaml 25,2 sec.
5. VIot (Den Haag) 25,8 sec.
6. Jonkers (Amsterdam) 26,9 sec.

Vèrspringen.
1. v. Laatum (Amsterdam) 6,00 m.
2. Zijlstra (Groningen) 5,99,5 m.
3. v. Uffelen (Den Bosch) 5,77 m.
4. Vogelzang (Den Haag) 5,70 m.
5. I{uijn (Den Haag) 5,66 m.
6. Minor (Arnhem) .. 5,51 m.

Vèrspringen (veteranen)
1. Grothausen (Den Bosch) 5,41 m.
2. v. Dalfsen (Groningen) 5,07 m.
3. I(olkman (Amsterdam) 5,00 m.
4. Beckers (Den Bosch) 4,93 m.
5. Oudeman (Den Haag) 4,90 m.
6. Tuininga (Groningen) 4,88 m.

Hoogspringen
1. v. d. Wal (Den Bosch) 1,65 m.
2. De Jong (Den Haag) 1,60 m.
3. Meijers (Den I{aag) ... 1,55 m.
4. v. d. Meel (Den Bosch) 1,55 m.
5. Smit (Groningen) 1,45 m.
6. Boer (Arnhem) . . . 1,45 m.

Discuswerpen
1. Smit (Den Haag) 38,04 m.
2. Tissingh (Groningen) 36,39 m.
3. Theeuwessen (Den Bosch) . . 36,04 m.

De Generool J. Gerrífsen reikte de priizen
uit. Op deze foÍo de derde prijs oon de

odiudont Von Sluis von hef resso rt 's-Herto-
genbosch.

(Foto's: Techn. Recherche's-Grovenhoge)
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4. Nijenhuis (Groningen) 33,75 m.
5. Appel (Arnhern) 33,75 m.
6. Schriivershof (Den Haagl 31,27 m.

Discuswerpen (veteranen)
1. v. Opijnen (Den Haag) 31,21 m.

3. I{eIIer (Den Haagl 30,53 m.
4. v. Schooten (Arnhem) 30,43 m.
5. Meijer (Den Haag) 27,01 m.
6. Dobma (Groningen) 26,0? m.

I{ogelsioten
1. Smit (Den Haag) 13,06 m.
2. v. Treuren (Den Haag) 12,32 rn.
3. Erkelens (Arnhem) . . 11,90 m.
4. Woppenkamp (Groningen) 10,99 m.
5. Leidekker (Arnhem) . . . . .. 10,?6 m.
6. Lambrichs (Den Bosch) 10,67 m.

I(ogelstoten (veteranen)
1. v. Opijnen (Den Haag; 11,97 m.
2. v. Schooten (Arnhem) 10,44 m.
3. Beckers (Den Bosch) 9,98 m.

trinale 400 m hardlopen
1. Engelaar (Den llaag) 54,7 sec.
2. Brandsbrabant (Den Bosch) 56,0 sec.
3. Zwerner (Den Haag) 58,1 sec.
4. Heij (Amsterdam; 58,4 sec.
5. I'Íinor (Arnhem) .. 58,5 sec.
6. Janssen (Arnhem) . . . 5B,B sec.

800 rn hardlopen
1. Engelaar (Den Haag) 2 rn. 13,7 sec.
2. Philips (Amsterdam) 2 rn. 18,0 sec.
3. Samson (Den Bosch) 2 m. 18,5 sec.
4. Obb:s (Amsterdam) 2 m. 20,8 sec.
5. Boonman (Den Haag) 2 m. 22,0 sec.
6. trvers (Den Bosch) 2 m.33,9 sec.
7. I{nevelbaard (Gron.) 2 m. 38,8 sec.

4xl00mestafette
1. Groningen 47,5 see., 2. Arnhem 47,8
sec., 3. Amsterdam 48,2 sec., 4. Den
Bosch 49,4 sec., Den Haag gediskwalif.

1500 m hardlopen
1. v. d. Berg (Den Bosch) 4 m. 33,0 sec.
2. Assendelft (Den Haag) 4 m. 36,5 sec.
3. v. Gameren (Arnhem) 4 m. 37,8 sec.
4. De Bakker (Amst.dam) 4 m. 50,2 sec.
5. v. Atten (Den Haag) 4 m. 57,3 sec.
6. Obbe: (Amsterdam) 5 m. 10,0 sec.
?. Mosk (Den Bosch) 5 m. 18,0 sec.
B. Tiesinga (Groningen)

3000 m hardlopen
1. v. d. Berg (Den Bosch) 9 m. 37,5 sec.
2. Assendelft (Den Haag) 10 m. 30,0 sec.
3. v. Atten (Den Haag) 10 m. 31,0 sec.
4. De Bakker (Amst.dam) 10 m. 33,6 sec.
5. Jagt (Amsterdam) 11 m. 21,2 see.
6. Mosk (Den Boseh) 12 m. 47,0 see.

Einduitslag:
1. Den Haag 91 punten
2. Arnhem 58,5 punt
3. Den Bosch 50 punten
4. Amsterdam 45 punten
5. Groningen 43 punten

Volledige uitslagen van de ressort atletiekkampioenschappen

Rp.org_KB1960_11_nov_Nr.03_n 201



Op de bres voor de verkeersveiligheid

De vooruitgang van de techniek en de daaruit logisch voortvloeiende

ontwikkeling van het verkeer hebben onze samenleving veel goeds ge-

bracht. Maar tegelijkertijd heeft deze ontwikkeling ons voor een pro-
'bleem gesteld, waaryan zonder overdriiving gezegd mag worden, dat

het een van de grootste chronische rampen is, waardoor wij ons belaagd

weten. Wij behoeven de verschrikking van de dood op de weg voor de

lezers van dit blad waarlijk niet te schet§en. Bijna dagelijks worden de

mannen van de Rijkspolitie geconfronteerd met ongevallen, waarbij de

verkeersdood op dikwijls onvoorstelbaar wrede wijze heeft toegeslagen.

De macabere cijfers, die wij allemaal van tijd tot tijd lezen of horen,

zin nauwelijks meer in staat, om ons ook maar bij benadering te doen

peilen hoeveel mateloze ellende en ontroostbaar verdriet er achter deze

ogenschijnlijk zo nuchtere getallen schuilg aat. Wii nemen er kennis

van, alsof het de beursberichten of de barometerstand betreft. Ge-

tallen verrnogen ons tegenwoordig niet zo heel snel onder de indruk te
brengen. Dit is misschien wel mede de oorzaak, dat de verkeersramp zo

velen onberoerd laat. Het bericht van een enkele fietser, die onder het

achterwiel van een zware truck een afschuwelijke dood sterft, staat in
attentie-waarde btj de krantenlezer vèr achter in vergelijking tot mas-

sale opstanden, branden, vliegrampen en epidemieën, waarbij melding

gemaakt wordt van tientallen of honderden slachtoffers.

Veelziidige
activileiten

De lezers heÍ Korpsblod Riiks-

polítie behoeven wíi níefs fe vertel-

len over de befekenis von verkeers'

opvoeding en verkeersveiligheid.

Vele leden von hef KorPs hebben

ook buiten de ,,directe ocÍíeve

díensÍ" een doodwerkeliik oqndeel

ín de verkeersopvoeding en de

keersveil igheid sfoof op het

liiks ,,menu" bíi het gehele

Hel verkeer vormt groeiende

Íook en iedere biidroge

liike verlichting doarvon moef woÍ-

den toegeiuichf. Een zeer belongriik

oondeel in de verkeersoPvoeding

heeff het Verbond voo r Veilig Ver'

keer en hef derhslve geen won-

der, dot er goede verhouding

en some nwerking besfoof fussen hef

Korps Riikspolifie en het Verbond.

De veelziidige ocfivifeifen von hef

Verbond en deen de (onmisbore) goede

somenwe rking worden boeiend en

uitvoerig belicht ín biigoond ortikel,

dof voor hef Korpsbíod RiikspoliÍie

werd geschreven door mr. J. C.

Hooftman, adiuncf-direcfe ur von het

Eendrochtige ocfÍe fegen

,rlo,ngzo,om

werkende rqmP"

Ieder jaar weer voltrekt zich over
ons land een catastrofe, door H.M.
de Koningin kortelings in een brief
aan het Vérbond voor Veilig Verkeer
zo treffend ,,de langzaam werkende
ramp" genoemd. Van de 40.000 do-
den, diè er jaarlijks in Europa bij
verkeersongevallen te betreuren zijn,
vallen er gemiddeld 1700 in ons land.
Wat dàt zeggen wil realiseert men
zïch eerst goed, wanneer men be-
denkt, dat het - statistisch gesPro-
ken - dus zeker is, dat uit een fami-
lie met 10 kinderen er één kind in
het verkeer om het leven zal komen
of voor het leven deerlijk verminkt
zal worden. Dit tezamen met het feit,
dat er per j aar op onze wegen onge-
veer 45.000 min of meer ernstig ge-
wonden vallen en daarbij no.q ge-
voegd de schatting, dat de verkeers-
ongèlukken ons j aarlijks 250 à 300
miljoen gulden aan materiële schade
en verlies van produktiviteit kosten,
is voldoende, om de lezers - zij het
wellicht ten overvloede - nog eens
te attenderen op de noodzaak van
een doelbewuste en nooit-aflatende

Goede sclmenwerkínl

strijd tegen de verkeersonveiligheid.
Alvorens nu de vraag te stellen, wàt
er tegen deze ramp wordt gedaan of
gedaan zou kunnen worden en in het
kader daarvan iets te vertellen over
taak en activiteiten van het Verbond
voor Veilig Verkeer, is het dunkt ons
goed, om zich te realiserer, dat er in
het verkeer altijd ongelukken zullen
blijven gebeuren. Overal waar men-
sen leven en werken worden fouten
gemaakt en gebeuren - dikwijls ook
door samenloop van wel zeeÍ on-
voorziene omstandigheden onge-
lukken.
Kijken wij eens naar het bedrijfs-
leven. Sedert het einde van de vorige
eeuw wordt intensief en deskundi.g
gewerkt, om de veiligheid in fabrie-
ken en bedrijven tot de hoogst mo-
gelijke perfektie op te voeren. Er is
èen- gedetailleerde Veiligheidswet tot
stand gekomen en - mede dqrk zrj
het pràchtige werk van het Veilig-
heidsinstituut te Amsterdam - is bij
de meeste ondernemers begriP ont-
staan voor de noodzaak van ver
doorgevoerde veiligheidsrnaatrgg-e-
len. Niettemin gebeuren er jaarlijks
in ons land gemiddeld 400.000 be-
drijfsongevallen en was er in 1958

elke 4 uur en 48 minuten ergens in
een fabriek of werkplaats een dode
te betreuren
Het zou weinig reëel zijn, om te ge'
loven, dat in het wegverkeer - waal
van een gedisciplineerde en mel
waarborgen omklede afwikkelinP

belicht Mooie Ínaar moeiliike taak v
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Verbond voor Veilig Verkeer.
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van het ,,werk" in veel mindere mate
sprake is en kàn zijn - ooit een on-
gevalsvrije tijd zal aanbreken. Daar-
voor is het verkeer té dynamisch en
vraagt het van de verkeersdeelnemer
té veel improvisatie en aanpas-
singsvermogen. Bovendien zullen on-
gevallen als b.v. die tengevolge van
plotseling optredende onvoorzienba-
re technische mankementen aan het
voertuig, van plotseling onwel wor-
den van de bestuurder of van andere
overmachtssituaties altijd blijven be-
staan.
Niettemin geef t het f eit, dat (naar
algemeen in binnen- en buitenland
wel aangenomen wordt) 70 à 80 o/o

van de verkeersongevallen is terug
te voeren op menselijke fouten toch
wel te denken. Zonder het bestaan
van een onontkoombaarheidsmar.qe
ook hierbij te willen ontkennen, mag
wel gesteld worden, dat een belang-
rijk deel van de daarin begrepen on-
gevallen niet behoef t te gebeuren,
dus vermijdbaar zijn. Hier nu ligt
een grote en belangrrjk. taak. De
taak namelijk, om langs wegen van
opvoeding, propaganda en voorlich-

ting de weggebruiker - onverschil-
lig of het nu een voetgange r, een
bromfietser, een automobilist of een
scooterriider betreft - te leren, zich
in het verkeer veilig en sociaal te ge-
dragen. Het is deze mooie maar moei-
liike taak, die aan het Verbond voor
Veilig Verkeer is opgedragen.

Verkeersopvoeding primair

Binnen het doel, waarvoor het in
1932 opgerichte Verbond voor Veilig
Verkeer zich krachtens zijn statuten
gesteld ziet ,,het bevorderen van
de veiligheid van het verkeer in de
meest algemene zin" - is de ver-
keersopvoeding van primair belang.
Het Verbond voor Veilig Verkeer is
vanaf zijn oprichting doende geweest,
om het verkeersonderwrjt op de scho-
len een plaats te doen geven. Al lang
voor de oorlog stimuleerde het Ver-
bond in nauwe samenwerking met de
Politie het geven van vrijwillige ver-
keerslessen. Het was daarom een
kroon op het werk van het Verbond

toen met ingang van I januari 1959
het verkeersonderwij s of f icieel aan
de leerstof van de lagere scholen
evenals trouwens van de Kweekscho-
len werd toegevoegd. Het Ver-
bond organiseerde en organiseert ook
nu nog een jaarlijks jeugdverkeers-
examen, dat uit een schriftelijk-theo-
retisch en een praktisch gedeelte be-
staat. Alleen al na 1946 hebben om-
streeks 1.500.000 Nederlandse kinde-
ren het zo vurig be.geerde jeugdver-
keersdiploma in ontvangst kunnen
nemen. Het is goed, te constateren,
dat Verbond én de jeugd hierbij veel
te danken hebben aan de mannen van
de Rijkspolitie in het gehele land, die
in de voorbereiding tot en het af.-
nemen van het jeugdverkeersexamen
steeds een belangrijk en door het
Verbond zeer gewaardeerd aandeel
hebben. Intussen is het Verbond met
de bereikte situatie geenszins volle-
diS tevreden en streef t het met
kracht naar een invoering van de
verkeerslessen op de lagere school
als apart vak en vanaf de eerste klas-
se , dus niet als onderdeel van de
aardrijkskundeles en eerst vanaf het
derde leerj aar.
Ook op andere terreinen van het On-
derwijs ,vraagt het Verbond de aan-
dacht voor de verkeersopvoedi.rS.
Onlangs heeft het Verbond aan
de Staatssecretaris van Onderwiis,
Kunsten en Wetenschappen, drs. G.
Stubenrouch, een rapport overhan-
digd, waarin de wenselijkheid en de
mogelijkheden van het verkeerson-

het Verbond voor Veilig Verkeer
hef Korps Riil«spolitie door mr. J. C. HOOFTMAN,

odi.-directeur Verbond voor Veilig

Verkeer

Ook bii de opnome
von de onlongs in
vertoning gekomen
outomobilisteníilm
v'on het Verbond, ossi-
sÍeerde de Riikspolitie
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Door heÍ gehele
Rijkspolifie mee

bond naar

lond werken m,onnen yon de
bii het sfreyen von het Ver-

een zo breed mogelijke
voorlichting.

landse gezinnen. In dit verband mag
genoemd worden het door het Ver-
bond uitgegeven gezinsblad ,,Weg-
wrjs", dat op het ogenblik in een op-
lage van 87.500 exemplaren wordt
uitgegeven. Een groot deel van de
jeugcl wordt bereikt met de ,,Jeugd-
verkeerskrant, die in een oplage
van 150.000 exemplaren iedere
maand op lagere scholen worden ver-
spreid. Daarnaast geeft het Verbond
nog een officieel orgaan uit het
,,Verkeerstij dschrif t" waarin on-
der meer voorlichting wordt gegeven
ten behoeve van eigen kader, onder-
wiizers, enzovoort. Ook bij de tot-
standkoming van deze tijdschriften
kan het Verbond van tijd tot tijd bo-
gen op de medewerking van talloze
functionarissen uit het Korps Rijks-
politie.

Vrijwilligers

Het Verbond voor Veilig Verkeer -waarvan Z.K.H. Prins Bernhard be-
schermheer is is in de loop der
tijden uitgegroeid tot een ongeveer
honderdduizend leden tellende or-
ganisatie. Niet minder dan 450 plaat-
selijke verenigingen voor Veilig
Verkeer maken deel uit van het Ver-
bond. De besturen van deze plaat-
selijke afdelingen - waarin niet zel-
den functionarissen van rijks- of ge-
meentepolitie zitting hebben - wer-
ken nauw samen met lokale autori-
teiten, middenstand en pers. Het
Verbond weet zich op deze wijze in
steden en dorpen gesteund door het
werk van honderden, die geheel
vrijwi-llig en. belangeloos hun
energie aan de bevordering van de
verkeersveiligheid geven. Is de ont-
plooiing van talloze en veelsoortige
lokale en/of regionale activiteiten op

deze wijze verzekerd, voor de coör-
dinatie daarvan, alsmede voor het
ontwikkelen van initiatieven op na-
tionaal niveau, beschikt het Verbond
over een Centraal Bureau te Utrecht.
Hier wordt door een aantal gespeci-
aliseerde medewerkers in nauw con-
tact met reclamedeskundigen, artis-
ten, journalisten, radio- en televisie-
reporters gewerk t aan de bevorde-
ring van de verkeersveiligheid. Zo-
wel ten aanzien van de pedagogische
als de propagandistische f acetten
van deze taak werkt het Verbond
sedert kort nauw samen met het Ne-
derlands Pedagogisch Instituut voor
het Bedriifsleven te Zeist,-dat onder
leiding van prof. dr. B. C. J. Lieve-
goed ten aanzien van sociaal-peda-
gogische en sociaal-psychologische
aspecten van het Verbondswerk, als-
mede over de organisatie daarvan,
het Verbond adviseert. In nauwe
samenwerking met het NPI zal het
Verbond zich ook met wetenschap-
pelijke bestudering van de ongevals-
oorzaken g,aan bezighouden. Re-
search naar ongevalsoorzaken is im-
mers dringend nodig voor een doel-
bewuste en verantwoorde propagan-
da.
Een grondige aanpak van de ver-
keersonveiligheid kost handen vol
.geld. Niet alleen voor het zo drin-
gend nodige wetenschappelijk speur-
werk, maar evenzeer voor het prak-
tische dagelijkse werk van een insti-
tuut als het Verbond. W'anneer men
zich realiseert, dat een modern zéér
kort televisie-filmpje een 40 tot
60 seconden durende zogenaamde
,,spot" een bedrag van -{- twee-
duizend gulden vergt en dat een één-
malige advertentie van een hele pa-
gina in alle 100 Nederlandse dagbla-
den een bedrag van omstreeks 90.000
(negentigduizend!) gulden kost, dan

derwijs in de sektor van het Voort-
gezet Onderwijs worden bepleit.

Jorrggeleerd....
Ook ten aanzien van de verkeersop-
voeding gaat het gezegde op, dat
,,jong geleerd oud gedaan" is. Daar-
om richt het Verbond zich sinds kort
ook met een speciale voorlichting tot
de ouders en opvoeders van onze
kleuters. Het is bewezen, dat men het
jonge kind reeds de elementaire be-
ginselen van veilig verkeersgedrag
kan bijbrengen. Dit nu is veor het
Verbond aanleiding geweest, om een
speciaal boek te doen verschijnen
(,,Kleuter en Verkeer") en een speci-
ale film aan dit probleem te wijden
(,,Drie turven hoog"). Ook zijn
er reeds voorlichtingsbijeenkomsten
door of in samenwerking met het
Verbond georganiseerd, waar de
kleuterleidsters over dit nieuwe
onderdeel van hun taak nader wer-
den geïnformeerd.
Ten onrechte wordt er wel eens ge-
meend, dat verkeersopvoeding een
aparte vorm van opvoeding is. Niets
is minder waar. De opvoeding tot
sociaal weggedrag moet in de ge-
wone dagelijkse opvoeding van het
kind worden geïntegreerd. Waar kan
dit, neen moet dit eerder gebeuren
dan in het gezin? Voorbeeld van en
inf ormatie door de ouders is in dit
opzicht van grote betekenis voor het
latere weggedrag van het kind. Uit-
gaande van deze gedachte, richt het
Verbond zich door middel van tallo-
ze publikaties, met gebruikmaking
van films en van de modernste media
als radio en televisie tot de Neder-

10

Wíe kon er bii door het Verbond geo rgoniseerd
sÍellen d,on een in hef vok

,,verkeershersengymnostiek" beter v rogen
vergrijsde ,,opper" ?
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zal de lezer begrijpen, dat een budget
van enkele tonnen nog té weinig mo-
gelijkheden biedt, om tot waarlijk
grootse nationale voorlichtingscam-
pagnes te komen.
Gelukkig begint de Overheid dit
steeds meer in te zien en zijn de zo
noodzakelijke subsidies aan het Ver-
bond - dat als à-commerciële orga-
nisatie weinig of geen eigen inkom-
sten heeft de laatste jaren reeds
in gunstige zin herzien. Men mag
slechts hopen, dat in dit opzicht het
Nederlandse bedrijfsleven -méér 

be-
grip zal gaan tonen voor de dringen-
de noodzaak (ook economisch !) van
de striid tegen de onveiligheid op de
yeg. Op enk-ele- gun-stigè _uitzold.-
ringen na - dankzij de medewerking
van een aantal industrieën heef t
het Verbond bijvoorbeeld in het ver-
leden een aantal verkeersf ilms err
pïopaganda-auto's kunnen f inan.
cieren - wordt er in Nederland ver.
geleken bii andere landen helaas
nog altijd te weinig gedaan, orr het
werk van het Verbond de zo drin-
gend noodzakelijke ruimere f inan-
ciële basis te geven.

Niet stil
Niettemin al is het dan ook met
beperkte middelen, dus ook beperkte
mankracht zit het Verbond niet
stil. Er worden landelijke acties ge-
voerd; een colonne van geluidswa-
gens rijdt door steden en dorpen
waar in het kader van ,,veilig ver-
keersdagen" filmvoorstellingen wor-
den gehouden; in een hypermodern
mobiel teststation worden de ogen
van weggebruikers gratis getest; er
worden radio-uitzendingen voorbe-
reid; een aantal nieuwe TV-spots
zijn in voorbereiding; de wedstriid
,,Schadevrij rijden voor beroeps-
chauffeurs" wordt verder uitgebreid;
de anti-alcohol propaganda wordt
krachtig ter hand genomen met le-
zingen en filmvoorstellingen op scho-
len, ouderavonden en congressen: er
wordt - via de internationale orga-
nisatie La Prévention Routière In-
ternationale", waarvan voor Neder-
land het Verbond deel uitmaakt
contact onderhouden, ervaring en
materiaal uitgewisseld rnet het bui-
tenland; er wordt een jaa,:liikse com-
petitie in verkeerskennis georgani-
seerd voor jongelui van middelbare
scholen in ons land; er worden door
eigen verkeersdeskundigen van het
Verbond tientallen vragen beant-
woord, die iedere dag weer uit alle
hoeken van het land in Utrecht bin-
nenstromen
Zo zouden wij kunnen doorgaan,
want de terreinen, waarop het Ver-
bond zich beweegt, zijn vele. Het
moge voor de lezers van dit blad een
stimulans zijn, te weten, dat het Ver-
bond het welslagen van deze en nog
vele andere activiteiten in het ver-
leden en heden voor een belangrijk
deel te danken heeft aan de daad-
werkelijke steun van de leden van
het Korps Rijkspolitie.
Het behoeft geen betoog, dat wij in

eendrachtige gemeenschapszin wer-
kend voor de verkeersveiligheid in
Nederland véél, héél veel zullen kun-
nen bereiken. Willen wij terrein win-
nen in de strijd tegen het gevaar, dat
ons bedreigt, dan zullen wij geen
middel onbeproefd mogen laten en
ons door geen teleurstelling uit het
veld mogen laten slaan. Dat het Ver-

bond zich daarbii ook in de toe-
komst, waar mogelijk, gesteund mag
weten door de daadwerkelijke steun
en deskundige hulp van de Rijkspoli-
tie overal in den lande, is een om-
standigheid, die het vertrouwen wet-
tigt, dat gezamenlijk nóg meer be-
reikt zal kunnen worden in een strijd,
die ons allen aangaat.

Jenneke fietsfe in het wglter.o o

Jenneke was met vakantie, fietste te water en verloor haar bril. Een
ambtenaar van het Korps Rijkspolitie bracht uitkomst en Jenneke bleek
een dankbaar meisje, te dankbaar zelfs waardoor een groepscommandant
de taak had haar onaanvaardbaar geschenl« tactvol af te wijzen. Zo ont-
stond onderstaande aardige en voor zichzelf sprekende briefwisseling:

Aan de Comesares

lk heet Jenneke. lk u)as a,an het logeren. En ging fietsen
met een iongen ik reed toen'Dan de dijk aÍ ik rennde te l,aat
en reed het gras in en toen in de sl,oot ín ik kwam er zelf
u)eer uit. De fiets lag ín de sloot, u)e uroegen aan een meisje
of u)e euentjes haar touut mochten gebruiken, en de ÍieÍs
trekten we uit de sloot, toen ging dat iongetie zijn aader
halen, toen híj ueg u)as dacht r,k ineens dat mijn bril nog
in de sloot lag, ik rende dat iongetie achterna ,maar die usas
al, u:eg toen aroeg een rne,Drouu) aan een poh,etíe of die eaen
u)ou helpen toen mocht ik achterop de tiets en toen ure er
waren aroeg die polietíe aan een jongen of híj euen euen
een hark ging halen daar rnee aiste híi die bríL er rnee op
hij utas niet kapot, toen fietste ik uteer naar huís. lk bedank
de polr,etie Door aL zijn zorgerl, ik doe een rijksdaalder in
de enuelop daar kan hij een sigeret of een sigaarzan kopen

Jenneke K.

******
Beste Jenneke.

Vanmorgen had ík sr,garen gekocht. Ze u)aren ueer op.
Maar nuh,eb ik uteer genoeg.Ik denk, dat ik de hele useek
nu usel, kan roken.

Zopas kreeg ik je bríef . lk uond hem heel, mooí.
Jíj kunt aL heet goed s;chrijuen. En oolc d,uíd,etijk.
Dus iij bent hier geueest te logeren. Je uond het hier

utel rnooí is het niet? Vooral het uele utater. Of wo,s het
slecht ueer?

Ik hooi, dat je ueel, pl,ezier gehad. hebt. Je hebt usel ge-
merkt, dat het fíetsen ín Utrecht beter gaat.

In Utrecht ben je nog nooit in een sl,oot gereden.
Hier u:el, en dan ie bril ook nog inhet usater. Dat u)ds

níet best. SteL ie aoor, 'tfiant een bríl, is duur. Ntaar gel,ukkig
heeft díe poh,tiernan hem u)eer opgeuist en ook nog níet
stuk. Bofte iíj.

Díe pol,itíe,rnan heeft l,ekker gelaclten, toen híj iou had
geholpen, en dat ie met ie brtl, u)eer op de fiets kon zítten.
Hij uond het fijn. En dat je hem bedankt stelt hij ook op
prijs. Maar een ríjksdaal,der rnag híj níet aannerrlen. Dat
had je niet moeten doen. Maar ie uisthet níet hé? Je kri,jgt
die terug. Vraag 'rrla,ar aan :je ouders uat er rnee moet ge-
beuren. De politie helpt toch usel. Die krijgt ook gel,d, hoor.
De groeten aa,n ie oude?'s.

Dag Jenneke.

11
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DE WACHTMEESTER DER RIJKSPOLITIE:

Centrole figuur en dmbsssodeur

,rten ploltelc,nde"
door luitenont w. F. K. J. F. FRACKERS te Arnhem

Al geruime tijd bestond bii ons de neiging te gaan schrijven over de betekenis,

die het woord ,rveldwachter" in de loop der jaren gekregen heeft. Evenlang

echter hebben wij geaarueldomdat wij ons er terdege r,an bwust ziin, dat een

zeher chauvinisme ten opzichte van de wachtmeester der rijkspolitie, ons er

toe zou kunnen brengen het verleden en daarmede vanzelfsprehend de veld-

wachter in een daglicht te stellen dat de positie en het gehalte van de vroegere

politie-functionarib ten plattelande andermaal publiekel[itr in discredïet zott

brengen. En dat is bepaald niet de bedoeling van dit artikel over de evolutie

van veldwachter naar wachtmeester. Ook vroeger had Nederland vele voor-

tref felijke politie-ambtenaren.
De maatschapp[i en daarmee ook de verschillende politie-organen veran-

derden in de loop der jaren in een zeer snel en bijna angstwekkend.tempo.

Het is moeilijk voorstelbaar, dat nog maar nauwelijks 20 iaar geleden

Nederland op het gebied van de politiële organisatie hopeloos verdeeld en

verbrokkeld was. Als één van die consequenties van die verdeeldheid en

verbrokkeling moest ons land eryaren, dat het aanzien van de vele voor-

treffelijke politie-ambtenaren bijzonder leed. Dat was mede een gevolg van

kleinerende opmerkingen in de pers en voor de radio en de soms benauwde

en benepen sfeer in plaatsjes en dorpen.

Die tijd ligt achter ons!

i
i

vAN VELDWACHÏER 
i

TOT \^'ACI{TMEESTER i

i

i

ln biigaond ortikel signoleerf de 
i

luifenonf W. F. K. J. F- Frockers hef 
i

merkwoo rdige verschíinsel, dot de 
:

veldwochfer door een zeker soorl 
i

propog,ondo Íol een lochwekkende 
i

en sfumperige Íiguur is geworden, 
i

woormee én de goede veldwochter 
i

von vroeger én de wochtmeesfer der 
i

Riikspolilie von vondoog Íe dikwiils 
i

en op krenkend e wiize wordt vereen- 
i
:

zelvigd. Dit srtikel moakf duideliik 
i

dot er een groot verschíl besfoof 
i

lussen een veldwochfer zools die 
:

door verkeerde publicífeiÍ voortleeít 
i

en de wochfmeesfer, maor hef is 
:

tegetíik een bezinning oP de Íook 
i

die de wochtmeesÍer - ondonks olles 
i

- volgens sommígen vervull. 
i
:

..i

Bijna vijftien jaar geleden werd op-
nièuw begonnen en wij kunnen met
een zekere trots constateren, dat het
in steeds snellere opeenvolging vol-
trekken van veranderingen door hen,
die van de vooroorlogse organisaties
moesten overstappen naat het Korps
Rijkspolitie, begrepen en aanvaard
is als een teken van een onont-
koombare vernieuwing. Ook dien-
den zij met hart en ziel de nieuwe
zaak en zetten zich ook nu nog
steeds ten volle in om ons korPs
en daarmee de gehele Nederlandse
politie op een hoger plan te bren-
gen en waarborgen verschaf f en
voor een werkwijze ,,volgens een
maatstaf van absolute onkreuk-
baarheid" in dienst van hen die
hulp van de politie behoeven, in
dienst van de gemeenschap.

Zo heeft dan de rijkspolitieamb-
tenaar er zell. aan meegewerkt zich

rnogelijk weleens schoorvoetend
rnaàr toch elegant te ontdoen van
het oude kleed en heeft hii het
nieuwe pak, ondanks het feit dat
het hem aanvankelijk wat te nauw
zal hebben gezeten, doelbewust aan-
getrokken.
Maa, hebben nu na t5 iaar het grote
publiek en de pers v,an, die vele ver-
ànderingen vo[doende kennis gekre-

S€n, zodat de huidige stand van
iaken bekend geacht Ínag worden?

Mogelijk is er wel bekeldheid in die
zrn,- dat een advcrtentie als deze nu
wel voor onwezcnlijk gehouden zal
worden:

GEMEENTE-POLITI E.

Neven-betrekkinge n.

Te Sf. - Puncras *'order, ,ollicitanten opgeroepen voor

,re[d*.chter, \ryaaraan tevens ,r"rbo.d"r, ziin d" betrek-

kinge., van gemeentebode, opzichter d". borr*-t"to.d"-
ning en d"t b"gr.ofplaats en . . . doodgraver.
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a

Nog meer herinneringen uit
een voorbije tiid

Vacante PlaatseÍI.

Nieuwkoop (Z,-FI.) Veldw.-I{achtwa-
ker. Jaarr,v. f 450 en f 150 voor yerz.
s[raatverl. Pensioenst. Tolo, stukken
tnzenden bi.j Bu rg.

Am merzoden. Gem.=Veldw. laarw. f 500 enf 50 als gem.bode f 100 voor *"íkraamh. aan de
distributie en f 7 2 duurtetoeslag Leeft. ben. 86 i.Voork marech. Stukken inz.'aii Burg. vóór 1b
Arg. ? s., pers. aanm. op Maand. en Donderd.

Brouwershaven. Gem. veldw.-Bode. Jaarweddef 1050, unif,kl..f !26rpol.dipl I 26, vrile *óning-;;
yrlig geneesk beh. Bii aan-stelling tot 

'marktmeËstei
f lqO per iaar meer. stukken ií2. vóór I oct. 

".s.bii Burg.

Ook zal een steeds grotere groep be-
gllp krijgen voor aè taak waaivoot
wrj ons gesteld zien en de moeilijke
en zware omstandisheden waarón_
der gewerkt moet worden trachten
te doorgronden evenals de betekenis
Ia." de preventieve taak van de po-
litie. Of met andere woorden: ' d.e
politie ontdekt en waardeert.
Wij zijn daar gelukkig dagelijks ge-
tuige van.
Maar toch: dikwijls komt het weer
naar bovendrijven, dat ene zo onza-
lig. w_oord: veldwachter. Nee, niet
rijksveldw_achter, maar Sewoon : veld_
wachter. De veldwachier leeft blijk-
baar voort, maar ontdaan van ,il.
franje, van elke eerbied die hem in
het verleden voor functie en werk -
zo vaak in eenzaamheid onder de
moeilijkste omstandigheden vol-
b racht - toch toekwanr-.
Het woord veldwachter is in de
ogen van b.t grote publiek nog
steeds synoniem met de gcedige, sul-
lige dorpse hermandad, de *àr, met
de geringe kennis van zaken, het
manus j e van alles !

De veldwachter wordt ons nog steeds
opgediend in toneel- en hoo-rspelen
als de meest onbenullige overhïids-
dienaar die er maar te- vinden is of
als een komische figuur, die maaÍ
één taak heef t namèli3k grollen en
grappen te maken of als lijdend
voorwerp zelf in het ootje genbmen
moet worden.

De veldwachter: in de nederlandse

speelfilm rrFanfare" optredend zott-

der één vonkje zelfrespect in het

uniform van wachtmeester der rijks-
politie le klas. Dienstvoorschriften

overboord gooiend, het wetboek van

Strafrecht negerend, blijld ook de

zorg voor het wapen voor hem

slechts een farce te zijn en bij alle
bedrijvigheid, die onze filmwacht-
meester ten toont spreidt, blijkt ab-

soluut niet wat hij als politieambte-

naar nu eigenlijk wel doet.

Hoewel *ij bii d,eze speelfilm die

€Í: filmtechnisch gezien, zijn mag! -
ook hartelijk gelachen hebben, is het

ons echt niet mogelijk de loftrompet

over deze fanfare te steken.

Het volgende krantenknipsel is slechts
een beperkte interpretatie van de
betekenis die het woord veldwachter
gekregen heeft, een interpretatie, die
aan de mensen stelselmatig opge-
drongen en door het grote publiek
gretig geslikt wordt:

['

Aalsmeer. Gem.-VeÍdw. |adrw. f 1050 met ínbegrip wo-
ninghuur, vergoeding van kleeding, onderhoud rijwiel en dien-
sten aÍs Semeentebode, deurwaarder en aanpÍakker, Pensioenst.
8o/o, Stukken inz, bii Burg. vóór 1 Meí. GeÍegenh ror pers.
aanm Dinsdags en Vrijdags van 70-12 uur v.ÍD. en 1- B

uur o.ÍD,

VACATT]RES
Ríjsu:íjk (2.-H,.): sei zoenagenten van 15 Mei
tot 15 september. salaris : Í Lz}.- p.m. ; uniform
en verd.ere dienstuitrusting : vrij. Korting : 10 %.
Eischen : goed zedelijk gedrag ; goede ontwikkeling.
voorkeur : pol.dipl. schrift. soll. vóór 10 Maart aan
burg. Geen pers. bez.
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korps in Giethoorn (

wiede genoemd) maar kor
net zo goed de Harmonie tr.

d.orp zijn? Als we de burge
ter zien, denken we ,,gunst.
ken ik, dat is de burgemee
- ik kan er niet zo direct opkc.
men, nou ja, van ... . Maar die

:zeldyeg,h.tg, dat weten wij
zeker, dat is die jonge kerel
van de parketwacht, die 'smor
gens de stukken voor de
rechtbank haalt". Het zijn al-
lemaal echte mensen.

Is het een wonder, dat wij niet
weten wie wij Yoor deze ,rfeilloze"
typering dankbaar moeten zijn?

Het onophoudelijk aan de Nederlan-
der wijs maken, dat ook nu nog zo'n
veldwachter schuil gaat in het uni-
form van de rijkspolitie is een voor
elke politieambtenaar van ons korps
wrang f eit. Dat legt tevens eén
grote verantwoordelijkheid op zijn
schouders, die hem er tenslotte toe
zal bewegen daadwerkelijk mee te
helpen in het doen vervangen van
dat ene woord, dat zo onzalig van
betekenis is .geworden en dat tegen-
woordig vereenzelvigd wordt met de
politieambtenaar in minder gunstige
zin. Een en ander wil nu volstrekt
niet zeggen, dat wij blind moeten zijn
voor de fouten in het verleden en
ook in het heden gemaakt: gelukkig
zijn wij gcen supermensen!

Maar op een grotere steun van de
zijde van de pers, radio en andere
publiciteitsorganen mag voor een
gezagsapparaat, dat veelal onder
hoogspanning de meest uiteenlopen-
de taken verricht, toch wel gerekend
worden.

Artikel 28 van de politiewet noemt
als één van de taken van de politie
,,het verlenen van hulp aan hen die
deze behoeven". Slechts één van de
vele opdrachten, clie orrd.. de alge-
mene preventie vallen en die - on-
geacht waaruit deze hulp bestaat
door elke politieambtenaar steeds
met groot enthousiasme verricht

wordt. De politie zelf heeft ook be-
hoefte aan hulp, waar het waarde-
ring voor haar werk en aanzien be-
treft, maar zij verwacht deze niet en
zeker niet in de vorm zoals hierboven
geschetst.
Zo nu en dan vinden wij in de pers
gelukkig ook wel andere geluiden
en ontdekken wij een betere kijk op
het huidige politiewerk ten platte-
lande. Het volgende citaat uit het
weekblad ,,De Spiegel" is daar een
voorbeeld van.

-r, w&flt ook in een
klein dorp vindt rnen momenteel
.geen,,boerenveldwachters" meer'.
Een goede opleiding en een ge-
specialiseerde technische hulp la-
ten in de regel het ,,politie-appa-
raat" in de kleine plaatsen even
perfect functioneren als in lvelke
grote stad dan ook.

Dit stemt ongetwijfeld tot voldoe-
ning, maar laten wij ons voornemen
ons voortdurend bewust te zljn van
het feit dat het korps wordt geme-
ten naar de gedragingen van elk
onzer en dat het derhalve alleen aan
onszelf zal liggen wanneer aan het
woord veldwachter in de encyclo-
paedie nog slechts historische bete-
kenis gehecht wordt.
De regering en de wetgever zijn ons
daarin reeds voorgeg aan door de
opsporingsbevoegdheid te koppelen
aan het ,,politieambtenaar zrjn" als-
zodanig: geen proces-verbaal behoeft
derhalve meer door een veldwachter
opgemaakt te worden.

Het is derhalve zonder meer duide-
lijk dat van ons meer verwacht wordt
dan het zonder meer politieambte-
naar zijn. Onze activiteit binnen het
eigen korps is mede bepalend voor
de positie van het Korps Rijkspolitie
in de maatschupprj 3 een goed ver-
zorgd uniform dat met zelf respect
gedragen wordt, een correcte hou-
ding en bovenal een oprecht ver-
trouwen in het beter willen en kun-
nen, zal meer nog dan voorheen doen
blijken dat het de wachtmeester der
rijkspolitie is, die centraal staat in
het politiewerk ten plattelande en
ter plaatse optreedt als arnbassadeur
van zijn Korps.

Bal ...

V oor hen,, die al,l,e uítzícht otr
perspecttef en op de ueel,kl,euríg-
heíd DarL het pol,itie-aTnbt rnoch-
ten hebben uerl,oren'rnoeten deze
cursieue krabbels een hart ondet
de riem uorden. Zodat ík dil
keer tijd, tnkt en papier uerspil,
aangezíen dut dan een stukje
Door de enkel,íng utordt. Maar
all,ah!
J aulel,: ,,Al,lah" , dat dacht on-
langs ook ee'n, zeer bekende fílm-
ster ín Hol,l,gusood, toen ztj zích
op ueg naar een ge'mLskerd bal
begaf , gekleed in een nogal erg
opzichtig kostuum. Aangezien
het fraat, u)eer was, l,íet n1 haar
zeer dure auto's staan enbesloot
te wandelen. AL spoedíg zag zíj
de grote probl,e'tnen uan utande-
l"en. Zij userd omstuusd door
uoetgangers, die haar met grote
uerbaasde ogeru aankeken. De
fil,mster kon slechts aan het op-
dríngerige publ,íek ontkomen
door een bureau ua,n politíe bín-
neru te ul,uchten.,,Serutce" is
geen hol,l,e kl,ank bíj de pol,itie en
dies u:erd de filmster een escorte
ua,n zes geuniforrneerde polítte-
rrlannerl aangeboden. Bij d,o,n-
komst op het gernaskerd bal
uerd de hel,e groep met groot ge-
iuích íngehaald. En hoe ouertui-
gender de pol,itiernensen pro-
beerden te uertellen dat het all,e-
maal, eerl mtsuerstand Llas, hoe
groter het gejuích uerd. Want,
íedereen na'rn aatL, dat ook de
p ol,ití e'rn annen g e'm ask er d u) 0,T en.
Nou nee, ouer het demasqué is
míj niets bekend. lk usíL al,leen
Trlo,ar zeggeu ols het allemaal
zonder perspectief en kleur
mocht schijnen, bedenk dan, gii
euentuel,e DerrTloeiden en pessi-
místen dat het zo snel, kan uer-
keren ín het Leuen: Zo bíttere
ernst, zó bal, .

MOMUS.

In de ressorten Arnhem en Am-
sterdam wonen de beste schut-
ters. althans te oordelen naar de
uitslagen van de I(orpsschiet-
wedstrijden, die op het militaire
schietterrein 'Waalsdorp te Den
Haag werden gehouden.
Het ressort Arnhem ging met het
hoogste aantal punten naar huis,
namelijk 369 voor het beroeps-
personeel en 27 4 voor de reser-
visten. Amsterdam was op de

20

Ressort Amsterdarn
Ressort 's-Gravenhage
Ressort Den Bosch
Ressort Arnhem
Ressort Groningen
Politie te 'Water

Ko r pss chi etweds t riide n
het hoogste puntental veilig en
Amsterdam werd tweede met
357 punten.

Pistool Totaal Res. Politie
163 357 258
134 333 23t
133 277 208
178 369 27 4
L43 307 262
L43 296

Bij het reservepersoneel werd
karabijn weliswaar iets beter dan het ressort Groningen tweede
Arnhem, maar bij het pistool- met 262 punten.
schieten stelden de Arnhemmers De totale uitslag was als volgt:

Karabijn
L94
199
L44
191
L64
153
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Wormsfekíge
zaken belicht

Er ís in Zeelond heel wof Íe doen
geweesf over de zogerspifÍers, die
voor hun wormslekige activiteif en
op de buiÍendijkse b'anken en s/ik-
Í<en werden geverboliseerd omdof
zíi geen vergunning hadden zich op
die gronden le bevinden en de mos-
selculfuur schode zouden Íoebren-
gen. Wilde fone/en speelden zich of
op die gronden en voor de groene
tofel von het Middelburgse konton-
gerecht. Moor, ,ol/e verholen, die
omtrent zogers en hun eyen weer-
sponnige be/ogers foÍ ondere de/en
von het lond doordrongefr, bleven
min of meer ,,Spoons". W,ont, wot
zíin zogerst weqrom worden ze ge-
spif en woorvoor? Op ol deze vro-
gen oangoonde deze ínf eress,onf e

kwesf ie, woormee leden von het
Korps RijkspoliÍie Íe maken kregen,
een zoqk, die wel octueel zol blii-
ven zol,ang er zogers zijn, geeft de
odiudont C. den OÍÍer Íe Middet-
burg ontwoord ín biigoond ortikel.

Zij zagen zo,gers steken. Zíj, d,at
u)a,ren de ambteno,ren in dienst
uan het Bestuuy»o,n de Visse-
rijen op de Zeeuutse Stromen.
En hun ontdekkíng u)as d,e ín-
leidín g tot een strijd die ueten r.n
beroering heeÍt gebracht, uant
de hengel,aars uragen orn zagers,
hoe 'Ineer hoe l,ieuer, rno,ar zagers
komen er níet u&nzelt, za,gers
uorden sorns duur betaal,d . . . .

,,Er uit!" sprak de kantonrechter gebiedend. en
dreigend wees zijn vinger naar de uitgang van de
zaal. Mopperend liep de bokkige verdachte naar
de deur en smakte die met een harde slag achter
z,ich dicht. Nijdig verliet hij het statige Kanton-
gerechtsgebouw aan de Balans te Middelburg.

,,Volgende zaak, deurwaarder ! " zei de rechter
maar er zat weinig afwisseling in de rol. voor de
groene tafel verscheen weer een verdaehte, die
zich had schuldig gemaakt aan dezelfd.e overtre-
cling. Een overtreding die de meesten onzer niet
elke dag te behandelen krijgen: het spitten van
zagers op gronden waar dat ingevolge het Bagger-
reglement, zonder vergunning verboden is.

Uníeke zeeuwse zsgers

inzei vc,n boeiende
rechlzcrken

door odiudont C. DEN OTTER te Middelburg

Beide verdachten behoren tot
een familie, naar men zegt de
enige familie in Zeeland, die ge-
heel leeft van de verkoop van
zagers, die ze zelf spitten. Naar
verluidt verkopen ze de zagers
niet alleen in Nederland, maar
exporteren ze die ook naar BeI-
gië. Het spitten van zagers zon-
der vergunning op bepaalde
gronden heeft de laatste tij d
enigen van deze familie een pro-
ces-verbaal opgeleverd. Tij dens
een van de terechtzittingen ver-
klaarden getuigen dat enkele
spitters zelfs vermond waren
aangetroffen op de drassige
schorren. Zo had een van hen
een nylonkous over het hoofd
getrokken en een ander getracht
zrc}e onherkenbaar te maken
door zích als een Arabier een
doek om het hoofd te winden . . .

En dan te bedenken dat er zowel
mannelijke als vrouwelijke spit-
ters aan het werk waren ! Het
resultaat van dit alles was: ver-

21

Rp.org_KB1960_11_nov_Nr.03_n 209



hitte debatten voor de groene
tafel. Er vielen seheldwoorden
en er werden dreigementen ge-
uit. De tegenspelers van de za-
gers-spittende familie r')yaren de
Ambtenaren in dienst van het
Bestuur van de Visserijen op de
Zeeuwse Stromen. Zij hebben er
op toe te zien dat de gronden
welke in gebruik zijn bij de mos-
sel- en o'esterkwekers niet \Mor-
den omgewoeld. En juist daar
schijnen de beste en de meeste
zagers ziela schuil te houden.

Wat zin zagers?
Eerlijk gezegd, w€ wisten ook
het fijne van de zaak niet. Dat
het een ruyormsoort is \Mas be-
kend, maar verder . o..... 'W'g

hebben ons daarom om inlich-
tingen gewend tot het Hydrobio-
logisch Instituut, afdeling Delta-
onderzoek te Yerseke. Dr. C. den
Hartog, die als zoöloog aan dit
Instituut is verbonden en studie
maakt van de invloeden van de
uitvoering van het Deltaplan op
verschillende diersoorten, ver-
telde ons iets over de zagers, of-
ficieel bekend als Nereis virens.

Monsters
Wie meent dat het maar kleine
dieren zijn, vergist zieh. De assi-
stent van dr. Den Hartog, de
heer A. Sandee, toonde ons trots
een vingerdikke door hem ge-
vangen zaget die ongeveer 50
cm lang was. Ze kunnen zelfs tot
monsters van wel B0 cm lang uit-
groeien, vertelde men ons. De
lange exemplaren breken door
hun eigen gewicht, \,yanneer ze
aan de kop omhoog gehouden
worden.
De Nereis virens komt hoofdza-
kelijk voor in de Oosterschelde,
in de omgeving van Yerseke en

22

'W'emeldinge. Ook in de Greve-
lingen en de Krabbekreek wor-
ze wel aangetroffen. Het water
van de Oosterschelde heeft na-
melijk het hoogste en het meest
constante zoutgehalte. In de
\traddenzee wordt deze soort
daarom niet gevonden. Het dier
kruipt door de grond en houdt
dan het kopgedeelte meestal in
verticale stand. Het is zeer vlug
in zijn bewegingen en het steken
van zagers is daarom een werk
dat snel handelen vereist.
De zagers voelen zieh het beste
thuis in zandige grond waar
mosselen zijn geteeld en vyaat ze
zic}a graag onder steentjes ver-
schuilen. Ze voeden zich dan
ook met de resten van mosselen.
Men noemt hen niet voor niets
de vuilnismannerr. \[ormen zijn,
naar onze begripp€h, wonderlij-
ke dieren. De meeste soorten
zijn zowel mannelijk als vrou-
welijk. De Nereis virens is ech-
ter van gescheiden geslacht,
naar de deskundigen beweren.
Het gehele lichaam is aan de on-
derkant bezet met een soort
pootjes en aan de bovenzijde
met kieuwen. Ze ,,ademen" dus
van kop tot staart. In het voor-
jaar, bij lichte maan, komen ze
uit de bodem en begeven zich in
het water. Het achterlijf wordt
afgeworpen waardoor de eitjes
vrij komen. De in het water drij-
vende eitjes vyorden bevrucht en
na enkele dagen komen er lar-
ven te voorschijn die nu niet di-
rect doen denken aan een worm-
soort. De zagers houden zich wel
tot op een halve meter diep in
de bodem op. Om ze te spitten

het beste gaat dat met een
drietand 

- 
moet men dus diep

de bodem in. En dat is het juisl
wat de kwekers van oesters en
mosselen verdriet, \Manneer dat
op bepaalde plaatsen gebeurt.

De yissers yon Yerseke hebben een gron dige
hekel aon zogerspiffers, die op hun domeín
en mosselbo nken opereren.

*

Daardoor kan directe schade
worden toegebracht aan hun
produkt, maar ook indirecte
sehade doordat een wijziging
van het bodemprofiel verande-
ring in de loop van het water
kan teweegbrengen.

Begeerd aas

Edoch, de zagers zijn zeet in
trek als vis-aas. Ze worden in
stukjes van o'ngeveer 5 centime-
ter lengte gebroken en vormen
dan een stug aas, dat uitstekend
voldoet bij onder meer de vangst
van paling. Levend kunnen de
zagers 3 à 4 dagen worden be-
waard in zand.
Geen wonder, dat er veel vraag
is naar zagers. Bij laag water
kan men in de Oosterschelde dan
ook geregeld heel wat zager-
spitters aan het werk zien om
wat te verdienen. De zagers
worden namelijk bij het gewicht
verkocht. Zolang het spitten
maar gebeurt op geoorloofde
wijze op plaatsen, waar dat is
toegestaan, gaat het wel, maar
anders kan men licht in botsing
komen met artikel zoveel van
het Baggerreglement van 3 no-
vember 1934 en dan kunnen de
voor ons land unieke Zeeuwse
zagers inzet zijn van even unieke
rechtzaken.

CORRESPONDENTIE

Nieuwe abonnees dienen hun
opgave regelrecht te zenden

aan3

Administratie
Korpsblad Rijkspolitie

Uitgeverij
Schaafsma & Brouwer
Postbus l0 Dokkum

Ook andere correspondentie

met betrekking tot de abon-
nementen, alles onder ver-
melding van groep, staf of
onderdeel. Dit geldt ook yoor

adreswijzigingen.
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UIT HET TEVEN VAN
RESERVIST

(vervol.q van pag. lZ)

EEN

I

ons de koplampen ,]an. In een oog-
wenk was -gen politieauto ons ge-
passeerd, die ons door een tekln
met een _rode, lamp tot stoppen
maande. Heel tactvol kwam eeruan
de rijks-politiemannen hii mij, tervuijl
de andere bI het anàere portier
ging staan, duidelijk Gm onfvluch -

ten te voorkomen. Na een voor miin
passagier onzichtbare hoofdknii.,
vroegen ze aan hem ol' die goede-
ren van hem waren cn hoe hij daar
aankwam. Hij probeer<ie hen irrjr te
maken, dat hii die van zijn broer
gekocht had, die in l{cino "woonde.

Toen begon het spel lras goed. Wii
werden als compagnorls géscheiden.
Hrj -moest- plaafsnémen i" de j..p
en de andere politieman kwarn Uii
mrj zitten. Zo reden wij terug om de
bewuste b roer te bézoekèn. Wii
kwamen terecht in een kamp voor
a-socialen en daar zijn wij met de
postcommandant uit Herno die broer
gaan_ opzoeken. Toen de postco m-
mandant van Heino het 

- 
verhaal

hoorde, begreep hij meteen waar wij
geweest waren want lrii wist dat de
bewoner van het bewuste pand in
het ziekenhuis lug. \trrj zijn in het
bewuste huis 

"-og "reri bilnnen ge-
weest en stonden pcrplex van -de

chaos. M,jn ex-compagnon en ik
keken elkaar aan mèt een gezicht
van: ,,Nu zitten wij toch teIi3k in
de boot met ons beiden." Hii" wist
nog steeds niet wie hem in die val
had laten l_«rpen. Vei-moedelifk om-
dat er in Heino geen groeps'bureau
was, moesten wij naar Wijhe, waar
de buit werd uitgeladen eÀ wij ver-
hoord werden. Eerst kreeg nàtuur-
lijk de mij nu ook van .raai, bekend
geworden inbreker, een zeeman uit
Zeeland, een beurt. Terwijl mlin
,,collega" dacht dat ik al tuisen cle
vier muren verkeerde, zat ik bij de
e-chtgenoot _ van de g.ïoepscomman-
dant aan de kof f ie.
De klap op de vuurpiil kwam toen
ik was binnengelaten in een kamer
voor het verhoor. N a diverse vra-
gen tot mij gericht te hebben, wilde
hjj noS iets aan de inmiddels opgc-
sloten inbreker vragen en ver-
wijderde hï zich even. 

- In minder
4ur geen tli-d - was hij weer terug.
Aan zijn gezicht was t. zien, dat à,
iets biizonders aan de hand was
De inbreker was weg: in geen vel-
den of wegen meer té zienl Hoe clat

,mogelijk is geweest, weet tot op
heden nog niemand. Het resultaat
van een hele middag en avond
komedie-spelen eindigdë met: inbre-
ker weg, de 20 gulden welke ik hem
had laten betaien in beslag geno-
*9n, omdat dit hoo.qstwaarsóhijnliik
ook van misdrijf afkomstig *à, en
mooi laat thuis. Doch de rijkspolitie
laat een dergelijke zaak niët rure.r,
de inbreker wèrd een paar dagen
later in Apeldoorn gegrepen.

I;R IJ

Loi Yoor RÍilnspolirÍe

Bij de opening van de eerste ver-gadering van de Eerste Kamerder Staten-Generaa1 voor het
zittingsj aar 1gG0- 1961 , heeft devoorzitter, de heer Jonkman
plijkens het verslag der hande-
lingen van de Eérste Kamer
aand.acht besteed aan het aan-
deel van het Korps Rij kspolitie
bij de sluiting van de vbrige zit-
ting. Hij zei daarbij onder meer:

,,U zul,t hebben gezien en ge-
hoord, dqt de korte, sobere sluí-
t:nqspl,echtígheíd, d,ank zvj d,e
Rijkspoli.tie rrleer relr.ëf heeÍt ge-
k_regen. Daar>oor moglen u:tj 7n-
d,erd,aad, d,ankbaar irjn omaat
dtt parlementair gebeuren rneer
aandacht uerdíent; het kan tícht
de indruk maken uan een for-maltteit, hoeusel, het toch bíj na-
dere beschouusing 

- 
èn bij- uer-

gelíjkíng met andere l,anden, in
het bijzonder nu omtrent 1960

- 
bglqngrijke inhoud heeft. Op-

merkeltjk immers is de sl,uiting
niet alleen omdat d,eze net

I N E ERSTE KAM ER

Staats?gotd een goed,e gelegen-
heid bi,edt de V olksuérte-gen-
usoordígtng dank te zeggen 1)oor
de betoonde ijuer en io-eu:ijd,tng
bij de behartíging uan ,s ianais
b ela_ngeru, rrLaar op,tnerketijk ook
omdat er in N ederl,and op nlag
usorden gerekend 

- 
ík uótg ní

de tekst Dan artiket 115 uin d,e
Grondtnet 

-t 
d,at d,e Koníng,

hoeutel hij de zittíng tutíntíó
dagen na. de opening zou kui-
nen sluíten 

- 
7q[ oord,elen, d,atpas tn de loop uan d,e l,aatste

zgteyQagmtddag uóór d,e uol,gen-
de dínsdag uan september het
belang uan de Staàt nr,et lrleer
uordert haar te doen uoortd,uren.
Dít betekent dus ín het bijzond.er
dat ín Nederl,and minísiers be-
Teid zíjn ík uolg nu artiket
104 uan de Gronduèt 

- 
het ge_

hel.e jaar door, (op tusee d,aöenna) ook mondetíng en in het
openbaar het Parlement de in_
l,r,chtingen te geuen, uselke het
uerlangen mocht. Men uergeet
sor?,s usel,eens te uaarderen -usat

u anzelf spr ekend, lijkt."

uool" !eugdige R,P.,ers
Twee jeugdige Rrjkspolitiemannen

naar lengte en iceftijd beslist
ondermaats ontvingen te Lan-
geraar in de gemeente fer Aar een
eerste prljs voor hun deelname aan
een jaarlijkse kinderoptocht met een
motorzijspan-combinatie. De toe-
kenning van de prrjs «irukte waar-
dering uit voor het idee (van de
vaders), e n voor de uitvoerirg,
waarin de driehoof dige post van

Ter A ar ook een aand eel had. De
vaders van de kinderen maakten cle
zijspan-combinatie van en aan een

Jgnggnsfiets. De leclen \/an de post
Ter Aar gaven adviezen, steld.r, kl.-
ding. knopen -beschikbaar, waar
een rjverige moeder rrniformen voor
de j ongens uit maakte en zii kree.q
er nog -uniformstukken bii ie leei
als model. De verhouding politie-
publiek wordt er nret slec-htèr van,
denken wij.
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PERSONALIA
Verplaatsingen

RESSORT AIIISTERDAIII
Per 10-9-'60: J. Gras, 'wmr., van Heiloo
naar 'Wervershoof.
Per 1-10-'60: E. G. Verweii, owmr., van
Oudorp naar Schagen; }{. L. J. v. d.
Burg, wmr. 1e k1., van Volendam naar
Hoofddorp; P. v. d. I{amp, owmr., van
Amsterdam naar Edam; tfrtr. C. Sukkel,
wmr., van Groet naar Schoorl; M. J. de
Leeuw, wmr., van 'Wervershoof naar
Groet; I{. A. Vroegindeweij, owmr.,
van Oostzaan naar Landsmeer.

RESSORT 'S.GRAVENHAGE
Per 1-9-'60: C. de Regt, owmr., van
Strijen naar Rozenburg.
Per 20-9-'60: C. I{oster, wmr. 1e k1.,
van Stavenisse naar Hoede}<enskerke.
Per t-10-'60: G. J. Struijs, owmr., van
Reeuwijk naar 'Wognum; G. P. Tie-
land, wmr. 1e k1., van Rotterdam (par-
ketgroep) naar Utrecht (parketgroep);
A. v. Leerdam, wmr. 1e kl., van Zoe-
termeer naar Capelle a.d. IJssel; L. A.
tr'luit, adj., van AxeI naar Dordrecht
(Staf Distr.); tW. Caljouw, wmr. 1e k1.,
van Sassenheim naar Scherpenisse;
A. de Jong, wmr. 1e kl., van Staf T.I.
's-Hage naar Parketgroep 's-Hage;
J. Spaargaren, wmr. 1e kl., van Stel-
lendam naar Rijpwetering.

IIESSORT'S.HERTOGENBOSCH

Per 1-9-'60: M. tr'aessen, wmr. 1e k1.,
van Oisterwijk naar Loon op Zand;
H. J. G. Ensink, owmr., van l{limmen
naar Nuth.
Per 14-9-'60: ïr,Itr. F. A. van Rooii, wmr.
le k1., van Heusden naar Oisterwijk.
Per 15-9-'60: A. C. Sehuurmans, adi.,
van Mierlo-Hout naar Arcen en Vel-
den; B. P. A. Voets, wmr. 1e kl., van
Hooge en Lage Mierde naar Oisterwijk.
Per 22-9-'60: N. A. Olijslagers, owmr.,
van Leur naar Oud Gastel; B. I{oster,
wmr. 1e kl., van Berkel-Ensehot naar
Hooge en Lage Mierde.
Per 27-9-'60: Ir. Bruggink, wmr., van
Asten naar Albergen (ress. Arnhem).
Per 1-10-'60: I{. J. I{Ioezeman, adj., van
's-Bosch naar Tilburg; C. A. L. van
Veldhoven, owmr., van Veldhoven
naar Deurne; L. Damen, wmr., van
Baarle-Nassau naar BerkeI-Enschot;
J. G. H. Reintjes, wmr. le kl., van
Vlierden naar Milheeze; G. v. d. Vliet,
wmr. 1e kl., van Berlicum naar Veghel.
Per 3-10-'60: J. H. I{oert, owmr., van
Susterseel naar Susteren.

RESSORT ARNHEM
Per 12-9-'60: J. G. Alberts, 'wmr., van
Brummen naar Epe.
Per 16-9-'60: H. v. d. Bund, owmr., van
Nijmegen naar Groesbeek.
Per 1-10-'60: S. Braaksma, wmr. 1e kl.,
van Doornspijk naar Oudemirdum;
G. 'Woudstra, wmr. Le kl., van Apel-
doorn naar Elspeet; A. I{rudde, 'wmr.
le kl., van rfi/ijhe naar Didam; P. Jan-
sen, owmr., van Terborg naar Doetin-
chem.

R,E§SOR,T GRONINGEN
Per 6-9-'60: K. de Vries, wmr., van
Rinsumageest naar Oude Bildtzijl.
Per 9-9-'60: J. IJ. Jaarsma, wmr., van
Franeker naar Rinsumageest.
Per 12-9-'60: M. Gerding, wmr., van
Sleen naar Franeker.
Per 1-10-'60: E. Bierling, wmr. 1e kl.,
van Zoutkamp naar Utst; R. J. I{roe-
g€r, owmr., van 'Warga naar St. Jacobi
Paroehie; A. BaIIema, wmr., van Ga-
rijp naar Hoogeveen (ber. groep).

RIJI{,ÉIPOLITIE TE TTIATER,

Per 10-9-'60: H. Lok, wmr., van Aals-
meer naar Ridderkerk.
Per 16-9-'60: Jan de Jong, \Mmr., van
Sneek naar Grouw.

Aanwijzing voor functie

RESSORT ,S.GRAVENHAGE

Per 1-10-'60: Adj. L. A. Fluit, tot dis-
trictsadjudant te Dordrecht.

RESSOR,T's-HER,TOGENBOSCH

Per 15-9-'60: Adj. A. C. Sehuurmans,
tot groepseommandant te Arcen en
Velden.
P r 1-10-'60: Adj. H. J. I(loezeman, tot
bureauchef Staf district Tilburg.

R,ESSORT GRONINGEN

Per 8-9-'60: Adj. Tj. Holwerda, tot
groepseommandant te Ten Boer.

Bevorderingen

RESSORT AMSTERDAM

tot adtudant:
Per 1-10-'60: P. I{. I{ool te Alkmaar.

tot opperwachtmeester:
Per 15-9-'60: A. v. d. Ham te Duiven-
drecht.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'60: M. v. Maanenberg te Am-
sterdam; J. I{. Rietvink te Bergen aan
Zeei N. Scheer te Bilthoven.

R,ESSOIÈT'S-GR,AVENHAGE

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: G. J. Struijs te Reeuwijk.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'60: H. I{attestaart te 's-Hage
(Parket).

R,ESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH

tot adjudant:
Per 15-9-'60: A. C. Sehuurmans te Ar-
cen en Velden.
Per 1-10-'60: H. J. I(loezeman te Til-
burg; C. G. van Os te Eindhoven.

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: C. A. L. van Veldhoven te
Deurne.

Got wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'60: 'W. de l{waadsteniet te
Boxtel (ber. gr.); I. L. Blommert te
Bergeijk; G. J. van Beusekom te Breda
(park.groep); J. Vf . Verheijen te Box-
meer; B. J. I(ronenburg te Vliimen.

RESSORT ARNHEUI

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: J. A. H. van Velzen te
Alphen.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'60: J. I{riigsman te Millingen
a.d. Rijn; F. Pelster te 'Wanneperveen;
C. E. Tieben te Aalten.

RESSORT GRONINGEN

tot opperwachtmeester:

Per 1-4-'60: R.. J. I(roeger te St. Jacobi
Parochie.
Per 1-10-'60: S. Braaksma te Oudemir-
dum.

In dienst getreden

STAF ALG. INSPECTIE
Per 1-9-'60: J. van der Schee, arbeids-
contractant,'s-Gravenhage.

R,ESSOR,T,S.HERTOGENBOSCH
Per 1-10-'60: J. J. J. Onstenk, schrijver
A, Eindhoven (verk.groep); J. Schalks,
schrijver A, Breda (verk.groep).

RESSOR,T GR,ONINGEN
Per 1-10-'60: I{. Boseh, wmr. 1e kI.,
Vries; Ch. F. Jansen, adm. ambt. C 3e
kl., Groningen (bur. Compt.); rfrI. Ja-
gersma, typiste A, Groningen (bur.
T.r.).

De dienst verlaten

STAF ALG. INSPECTIE
Per 15-9-'60: Mej. J. C. H. de Geus,
schrijver,'s-Gravenhage.
Per 1-10-'60: Mej. A. A. Sniphout,
sehrijver,'s-Gravenhage.

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-10-'60: J. van Dijk, owmr., Lands-
meer;'W. Verheul, wmr. 1e kl., Utrecht;' J. rff. Bleeker, wmr. 1e kl., Castricum;
A. Th. v. Ruiten, wmr. 1e k1., Drieber-
gen.

R,ESSOR,T'S.GR,AVENHAGE

Per 1-10-'60: M. Bilstra, adj., Staf dis-
trict Dordrecht; G. J. Hazeborg, owmr.
's-Gravenhage; J. Hartevelt, garage-
knecht, Leiden.

RESSOR,T's.HERTOGENBOSCH

Per 1-10-'60: A. J. C. M. Cantrijn, àdj.,
Tilburg; J. H. v. d. Elshout, wmr. le kl.
Veghel; M. A. Veldman-Hesse1berth,
schrijver,'s-Ilertogenbosch.

RESSORT AR,NHEM
Per 16-9-'60: 'W. J. te Hoonte, wmr. 1e
kl., Raalte.
Per 1-10-'60: N. P. van l{uet, owmr..
Heurne; G. S. Grobben, wmr., Didam;
R,. I{oot, wmr. le kl., Bergharen.

RESSORT GBONINGEN
Per 1-10-'60: Mevr. G. F. Bos-v.d. Veen,
schrijver, Groningen (bureau T.I.).

RIJI(SPOLITIE TE WATEIÈ
Per 1-10-'60: G. Venema, wmr. le kl.,
Amsterdam.

Overleden personeel

Owmr.
P. Groenendiik

t 30-8-1960

(niet zools in het oktobernummer
obusieveliik werd vermeld wochtm.

doch opperwochtmeester)
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Ambrsiubilecr

Owmr. Adi.
A. Figee M. Attemo

Apeldoorn Medemblik
lntendonce der R.P. ressort Amsterdom
25 ioor op 8-10-'1960 25 loor op 8-10-19ó0

Adi. Adi.
A. L. v. d. Sluis H. v. d. Berg

Moo rssen 's-Grovenhoge
ressort Amsterdom ress. 's-Grovenhoge

25 ioor op 3-10-19ó0 25 ioor op 3-10-19ó0

Owmr. Owmr.
W. J. Petiet H. C. Spruiit
Amsterdom Kortenhoef

ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op l-10-19ó0 25 ioor op 8-10-19ó0

Owmr. Adi.
M. Ploisier N. L. C. v. Genugten

Krobbendiike Eindhoven
ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Hert. bosch
25 loor op 5-.10-19ó0 25 ioor op 4-10-.19ó0

Owmr.
T. Oordt

Scho I khoo r
ressort Arnhem

25 ioor op 3-10-19ó0

Owmr. Wmr. le kl.
U. Meiier G. Kuhlmon
Alkmoor Lopik

ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op 7-10-19ó0 25 ioor op 3-10-]960

Owmr. Owmr.
H. den Broeder P. J. W. Boogerd
's-Hertogenbosch Schiindel

ress. 's-H e rt. bosch ress. 's-H e rt. bosch
25 ioor op 7-10-19ó0 25 ioor op 3-10-19ó0

' ffi
. ,ír'.'& I

frqï t
sr
.i]

,:lt:l:l:1, 

-

Owmr.
P. Northousen

Heerde
ressort Arnhem

25 ioor op 3-10-19ó0

Wmr. le kl.
H. de Jonge
Giethoorn

ressort Arnhem
25 ioor op 1-.l0-'19ó0

Adi. Owmr. Owmr.
P. Blbm C. Kriiger L. Mu ller
Elburg St. Anno Porochie Groningen

ressort Ainhem ressort Groningen ressort Gröningen
25 ioor op 7-10-1960 25 ioor op 7-'10-19ó0 25 ioor op 3-.10-19ó0

28

Wmr. le kl. Owmr. Owmr.
J. H. Beugelink P.C.J. Noordermeer P. M. v. d. Breemen

Groesbeek Westervoort Riissen
ressort Arnhem ressort Arnhem ressort Arnhem

25 ioor op 8-10-19ó0 25 ioor op 3-10-19ó0 25 ioor op 3-10-1960

Hoofd von Adm. Adi. Adi.
A. Ousen B. Kloots E. W. H. Meppelink
Groningen Vloord ingen Amsterdom

ressort Groningen Riikspol. te Woter Riikspol. te Woter
40 ioor op 27-9-1960 25 ioor op 5-10-19ó0 25 ioor op 8-10-19ó0

ffi;.
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Zeeba n ketba kkers Yerseke
leveren biidrcrge tot

feestdogen in december
Vraag mannen Yan post Yerseke niet,

wat een oester of een kreeÍt is . . ,

door odiudont C. DEN OTTER te Middelburg

:""
:

: ZEEBANKET
:

i Het is níef toevollíg, dot onze
:

; 1f rouwe) medewerker odiudont

i C. den Offer te Míddelburg in dif

i de." mbernummer von hef Korpsblocí

i licht íoot schijnen over Yerseke, ziin

I oesfers en ziin kreeften. December

: ;r niet olleen de gouden moond von

i hef bonket, von gevulde speculoos

i tot kersttulbond, moor heÍ is ook

i een bii uiÍsfek goede moond Yoor

i d" ,,zeeb,onkef bokkers" von Yer-

i seke, wier in eigen lond fe onbe-

i kende en voor ve/en ,,Sriezel" -

i ptodukten ols oesÍers en kreeften

, het zo goed doen op de kersfdis.

i Met de odiudont Den Otter wensf

j ," redocÍie von het Korpsblod Riiks-

i poíitie u prettige feesÍdogen, ol

, don nief meÍ oesÍers of kreeÍten .

:

Het opvissen y,on oesfers uif

lFoto's: Techn. Recherche

een oesÍerput.

's-Grovenhoge)

Er zijn maar weinig plaatsen in Ne-
derland waar de bevolking zo inten-
sief bij de visserij en wat daarmede
verband houdt, betrokken is als de
bewoners van deze 5000 zielen van
Yerseke aan de Oosterschelde, de
plaats waar niet slechts vakbekwame
banketbakkers wonen, maar ook de
,,bakkers" van het fijnste Nederland-
se zeebanket.
Vanuit de lucht geef t Yerseke een
ander beeld dan de meeste neder-
landse vissersplaatsen. Behalve de
dorpskern binnendrjkt, liggen uitge-
bouwd in de Oosterschelde de haven
en een groot aantal oesterputten en
kreef tenbewaarplaatsen, waar het
Scheldewater naar behoef te kan
door- of instromen.
Yerseke heeft ziin naam in de eerste
plaats verworven met de oester- en
mosselcultuur. De mossel is nog vrij
goedkoop, de oester daarentegen
voor de liefhebbers een bijzondere
delicatesse - behoort met de kreeft
tot een exquis voedsel.
De oester is een weekdier en behoort
tot de oudste bewoners der zee. Ook
de oestervisserij is heel oud en werd
reeds door de Romeinen beoef end,
die er gevaarvolle tochten voor on-
dernamen. De oesters werden vroe-
ger alleen gevist op natuurlijk ge-
vormde oesterbanken. Omstreeks
1 8 70 na een reglementering van de
oestervisserij door de regering, waar-
bii percelen in de Schelde rond Yer-
seke in pacht werden uitgegeven,
kon een begin gemaakt worden met
het kweken van oesters. Men spreekt
sindsdien over oestercultuur en oes-
terkwekers. Door de praktische er-
varing van de kwekers aare te vullen
met de kennis en controle der biolo-
gen is de kwaliteit van de kweek-
oester ver boven die van de natuur-
oester gestegen.

Vruchtbaar

Een volwassen oester brengt in één
broedseizoen circa 140.000 kleine
oestertjes voort, die niet meer dan
stofjes in een planktonwolk zijn. In
dit stadium worden ondanks alle
moeiten en zorgen van de kwekers
98 o/o van deze j onggeborenen de
open zee ingespoeld of zijn een prooi
geworden van andere zeebewoners.
De oestertj es verlaten met schelpj e

en trilhaarkussentj e het moederdier

K@M
RIIWE

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie
*
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No.4-Decemberl960
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Moioor G. von Diik te Heerenveen
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en dienen zich zo gauw mogelijk te
kunnen vastzetten op een of ancler
voorwerp. Op de bodem van de zee-
armen komen ruwe oppervlakken te
weinig voor. De kweker helpt cle
baby-oester hierbii cloor het uitzet-
ten van witgekalkte dakpannen. Op
één enkele pan kunnen zich 100 of
meer kleine oestertjes vastzetten.
In de herf st worden de dakpannen
uit de ondiepe broedpercelen ge-
haald en in tegen de vorst bescherm-
de bassins opgeborgen. Wanneer de
oesters 15 à 20 mm groot zijn worden
ze van de dakpannen gestoken en
teruggezet in zee. Het ene perceel
leent zch beter voor jonge oesters,
het andere is geschikter voor een
oudere en .grotere soort. In de loop
van de tiid worden dus de oesters
nog enkele malen opgevist en op an-
dere percelen uitgezet. Dit opvissen
gebeurt met kleine nctten: ,,korren".

Nullen
In totaal verlopen er 4 tot 5 jaar
voor het stofje uit de planktonwolk
is opgegroeid tot een zichzelf respec-
terende oester die de naam van ,,Im-
periaal" draagt en zijn belangrijk-
heid ziet afgemeten naar het aantal
nullen. Hoe groter nul (max. 6) hoe
zwaarder en duurder. Hoe zwaar?
Wel 1000 exemplaren van 6 nullen
wegen I 18 kg. Als de oester het voor
de kweker gewenste gewicht heeft,
worden ze gevist en overgebracht
naar de open oesterputten die de nat-
te pakhuizen van de oesterkwekers
zijn. Vanuit deze bassins worden ze

verpakt in de bekende witte tonne-
tjes en per expressetrein of auto naar
vooral België en Frankrijk verzon-
clen.

De vraag naar oesters is verschillend.
De ware kenner geef t de voorkeur
aan de wat jongere en malsere oes-

ter, anderen prefereren de grote oes-

ter: de gustibus non disputandum.

Kerstgerecht

Het oesterseizoen duurt van septem-
ber tot mei waarbij de feestdagen
rond Kerstmis begrijpelijkerwijs een

topafname te zien geef t. De echte
oesterliefhebber geniet de oester het
liefst koel geserveerd zonder verdere
bereiding, mits vers en de schelp
kort tevoren geopend is. Toevoeging
van enkele druppels citroen of wat
peper verhogen de smaak. En naar

men zegt smaakt een glas Sherry
hierbij beter dan water.
En dan is er nog dat vreemdsoortige
dier de vierde uit de tekens der
dierenriem de kreeft, van nature
een bewoner van rotsachtige kusten,
waar hij gemakkelijk een veilig hol
kan vinden. Hoewel kreeften in hun
stevige pantser onaantastbaar lijken,
kunnen ze niet zonder schuilplaats.
De moeilijkheden die deze geharnas-
te ridders ondervinden, schuilen juist
in die zware stugge bepantsering, die
het hun onmogelijk maakt geleidelijk
te groeien. Als het oude pantser te
krap wordt, barst het aan de rugzrjd.
overlangs open en kruipt de ,,naakte"
kreef t eruit, daarbij ook alle weke
delen uit poten en scharen meene-
mend. Het spreekt vanzelf. dat zo'n
pas verschaalde kreef t zich niet kan
verdedigen en een gemakkelijke
prooi is voor allerhande rovers. Het
duurt geruime tfid eer de groeiende
zachte kreeft weer een nieuw pant-
ser heeft afgescheiden dat even dik
en stevig is als het vorige.

Lang groeiproces

De bevruchting van de vrouwelijke
kreeft, gemakkelijk te herkennen aan
haar brede achterlijf , vindt na de
verschaling plaats. Later legt zijhaar
eieren en bevestigt ze aan de vele
pootachtige aanhangsels van het
achterlij f . Lange tI d, welhaast een
jaar, worden de eieren zo rondge-
dragen (r.g. zaadkreef ten), waarbij
de moederkreeft er voor zorgt dat de

Een politiemon in Yerseke dient op

De opperwachlmeesfer

Leuk speelgoed,

2

de hoogÍe Íe ziin mef oesfers, mosselen en kreeft.

Yon Hoepen weel wot ,,kwoliteit" is.

uitkiiken dot ze geen hond geyen.

,i:,r:::' 
^gl

Rp.org_KB1960_12_dec_Nr.04_n 216



eieren steeds zoveel mogelijk in fris
stromend water verblijven. Op een

zomerdag komen de kleine kreeften-
larfj es uit de eieren. Enige trj d

zwemmen ze vrlj in het water rond
om zich daarna op een veilig plekje
op de bodem te vestigen. Vele jaren
moet zo'n diertj e op roof uit gaan.

Pas als de kreeften er zes of meer
jaren in slagen voldoende voedsel te

met zijn roofdierennatuur er geen

been in ziet om zijn eigen soortge-
noten aan te vallen en ze op zijn
minst een pootj e kleiner te maken.
Een kreeftenpark is een groot bassin,
onderverdeeld in met gaas geschei-
den vakken, waat het zeewater vrii
door heen kan stromen. In die vak-
ken worden de kreef ten naar
grootte gesorteerd - ondergebracht,

Voor de servering van kreeft zijn
naast het geheel serveren mogelijk-
heden als verwerking tot ragout of
in een Lobstercocktail.

Veel vreemdelingen

Veel vreemdelingen komen de ge-

boortegrond der oesters bekiiken om
en passant een oestertje ,,vers van de

put", of een bijzonder visgerecht in
een der restaurants te verorberen.
De visserij-industrie, het drukke ge-

doe om de haven, de

expeditie van vispro-
dukten en de vele be-
zoekers bezorgen de

politie natuurlijk ook
het nodige werk. On-
danks de onderb ezet-
ting weet de postcom-
mandant, de opper-

wachtmeester M. C. van Hoepen,
politieel de touwtj es aanelkaar te

knopen met de steun van de
wachtmeesters I e klas R. van Egdom,
W. van Oosten en A. Walhout. En
vraag hen niet wat een oester of een

kreeft is, want ,ij weten dat als

,,maakten" zii ze zelf .

Maar, of zij nu tijdens de feestdagen

malse oesters of rood aangelopen

kreeft zullen eten, dat is ons niet be-

kend: we hebben het eerlijk gezegd

niet eens gevraagd want, Ínag een

Rijkspolitieman ook zelf weten wat
'ie reet Kerstnais eten wil . . . . ?

vergaren en hun vijanden te ontlo-
pen kunnen ze door de kreeftenvis-
ser als welkome buit worden be-
schouwd. De kunstmatige rotsen in
de vorm van steenbestortingen aan
de voet van de dijken in de Zeeuwse
wateren vormen voor de kreeft een

geschikt milieu.

Internationaal gezelschap

In de kreef tenparken van Yerseke
vertoeven niet alleen de in eigen wa-
teren gevangen kreeften maar tevens
duizenden soortgenoten van vang-
plaatsen elders in Europa, zoals de

Langouste, de grote kreeft die aan de

Franse kusten wordt .qevangen, maar
ook ziin Noorse en Ierse familie.
De kreef tenvangst mag in Zeeland
namelijk slechts gedurende drie
maanden uitgeoef end worden, de

handel in kreef ten echter gaat het

.gehele jaar door, zodat de kreeften-
handelaren gedwongen zijn uit het
buitenland tienduizenden kreef ten
aan te voeren teneincle aan de vraag
te kunnen voldoen.

Kreeftenparken

Zodra de kreef ten gevangen zijn
worden hun scharen zorgvuldig ge-

boeid. Dit is nodig omdat de kreeft

wachtend op het ogenblik dat ze net-
j.r verpakt in een kist met ijs en

houtwol naar een klant in binnen- of
buitenland worden gezonden, waar
ze levend en in .goede staat moeten
aankomen.

Levendgekookt....

De kreeft, die donkergrls of bruin
van kleur is wordt levend in kokencl
water gebracht. Na ongeveer 20 mi-
nuten is hif helderrood geworden en

gereed om te worclen opgediencl.

Oude vissers bezig nref hef ofsfeken von ionge oesÍers y,on de dokponnen.
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Drrn!( zii de R.P. 19 kreeg
Jan Toxopeus zijn dochter rhuis
(én loodÍes voor zijn zeehondeYellen)

Strandvoogd van Rottumeroog:
25e maal KerstÍeest op eenzame post

Er was iets op Rottumeroog met zeehondevellen. Jan Toxopeus had er een
paaÍ, van op ,ia strand overleden dieren, en hii zat er maar mee. Want,
weliswaar is hij sinds bijna 25 iaar strandvoogd, mitsgaders hoofd van het
enige gezin op het eiland, kustwachter, vogelhoeder en ongehroond koning
van om en nabij vijf vierkante kilometer duin en strand, ergens op de grens
van Wadden en Noordzee, maar hoewel zijn eiland zo noordeliik tigt, dat
het net niet op de meeste kaarten van Nederland past en er slechts als inzet
op voorkomt, hij valt toch onder de bepalingen van de Nederlandse wet.
Hij heeft dus ook rekening te houden met het feit, dat robbevellen niet
zonder loodjes enzo vervoerd mogen worden, zulks sedert enkele jaren,
sinds het moment, waarop men tot de conclusie kwam, dat er op korte
termijn iets gedaan moest wordenr oD het totale uitmoorden yan de zee-
honden langs onze stranden te voorkomen. Er kwam een soort afschot-
regeling, waardoor aan enkele bonafide jagers vergunning werd gegeven
een bepa.ald aantal zeehoTden te jagen, waarvan de vellen slechts gemerkt
en voorzien van een loodje vervoerd mogen worden. Zoveel merken maakt
zoveel vellen, rekende men en dus was de zaak gezond en kon de aanwas
van de zeehondenstand en de jacht in evenwicht worden gehouden. Helaas
is er sprake van stroperij en helaas prefereren sommige zeehonden het
hoofd neer te leggen op een door henzelf gekozen tijdstip en op een door
henzelf te bepalen plaats, alvorens ztl door een erkend en bonafide, van
merken voorziene jager tot sterven worden gedwongen. Zo zijn er van trjd
tot trjd weleens vellen voorhanden, waar geen stropersvuiltje aan kleeft,
maar waar toch geen merken voor zrjn. Niet alleen het toezicht op de
jacht en het waken tegen stroperij is een zaak van de Rijkspolitie, maar
ook de regeling van het vervoer van de vellen van der op eigen gelegen-
heid en zonder vergunning overleden dieren. Zo verliet de R.P. 19 op een
prille ochtend de haven van Delfzijl voor een tocht naar Rottumeroog, een
tocht naar de heerser over het noordelijkste stukje Nederland, op wiens
strand enkele zeehonden de laatste adem hadden uitgebl azen.

Die vellen waren voor Jan Toxo-
peus, da's strandrecht en de trjd
waarin Rottumeroog over die rech-
ten voortdurend ruzie had met Uit-
huizen, die trjd is reeds lang voor-
bij. Dat was in de veertiende eeuw,
toen er op het eiland nog een abdij
stond en de bevolking tweehonderd
zielen telde.
Dat oude Rottumeroog is al eeuwen-
lang verdwenen, de pakhuizen van
rijke Groninger kooplieden, die er
later stonden werden overspoeld en
onderstoven door zand en zee. Het
is allemaal zolang geleden, dat zelfs
de laatste overleveringen over de
Engelse graaf Clanric arty, die er
als banneling geleefd moet hebben
en die men om zijn vreemde manier
van doen ,,de dolle graaf" noemde,
reeds eeuwen zijn vergeten.
Rottumeroog, het nietige eiland tus-
sen zee en wolken is al eeuwenlang
het domein van strandvoogden. Zii
delen er het bestaan met de zee-
vogels, die er ieder jaar bij vele
duizenden neerstrijken om er te
broeden. Dat was al zo toen in 17 4l
de eerste strandvoogd Jun Wy-
brandts op de rede van Rottumeroog
verscheen en het is nog zo, nu Jun
Toxopeus volgend jaar zijn zilveren
jubileum als strandvoogd viert en
zich misschien tijdens een wandeling
door de broedkolonies zal herinne-
ren, dat er 25 jaar verliepen, sinds
hij zijn vader opvolgde, sinds Hen-
drik Jun Toxopeus de dertig jaar
als strandvoogd zo tenaastebij had
volgemaakt.
De zee is ook sedert de komst van
de eerste strandvoogd de regelmaat
van het leven op Rottumeroo.q blrj-
ven bepalen. Eb en vloed zijn er be-
langrijker dan de klok, de zee be-
heerst het leven op Rottumeroog tot
op de dug van vandaag. De zee
breekt af wat de strandvoogden op-
bouwen en dwingt de voogden van
t,j d tot trjd te verhuizen op eigen
domein. Want, Rottumeroog ,,wan-
delt". Al eeuwenlang slaat het
eiland in het westen af en in het
oosten komt er weer een stuk bij.
De afslag is zelf d dertig meter per
jaar en zo ligt Rottumeroog nu veel
meer oostelijk dan een paar eeuwen
geleden; het eiland wandelt lang-
zaam van de rancl van de ondiepe
Waddenzee naar de diepe Eems-
monding, waarbii men zich kan af-
vragen of het zijn ondergang tege-
moet zal gaan. Deze verplaatsing
maakte het al enkele malen nodig

l

Zo kwomen de fomilieleden von Jon foxopeus oon lond, nou io, I,ond.
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ln deze rionte bungolow (meÍ uitkiikposÍ) woonÍ de íomílie foxopeus
op het eenzome RofÍumeroog.

welijks vier kilometer van het mon-
daine Duitse eiland Borkum, dat zi.i
van het strand zien konden en dat
met zijn hoge, witte hotels voor hen
de bedriegelijke representant werd
van de ,,bewoonde wereld". Mina is
nu getrouwd en woont in Delfzijl,
Lumma is ook getrouwd en woont
in Zwanenburg bii Amsterdam,
Hendrik Ju., is op de Technische
school in Delfzijl en alleen Wiepke
is nog thuis.
In de nieuwe pre-fab bungalow, die
achthonderd meter oosteliik van het
oude strandhuis is gcbouwd bii de
oude, roestige vuurtoren, kan zii uit
haar kamertje Borkum zien liggen.
En in een hoek van de huiskamer
staat een schoolbank voor het raam,
dat uitzicht geeft op het Wad met
aan de horizon als een vage streep
het vasteland. In die schoolbank
krijgt Wiepke les van haar moeder.
Wiepke heef t de school thuis, haar
moeder is onderwijzeres, het school-
hoof d in Uithuizen heef t de super-
visie. Zo zijn rekenen, lezen en
schrijven voor Wiepke ook geen ge-
heimen meer. Dit jaar werd ze tien
en dit jaar ging ze over naar de
vij f de klas, overigens in dezelf de
kamer, in dezelf de bank en bij de-
zelf de j.rf . Zo is ciat allemaal, nu
Jo., Toxopeus, die aanvankelijk zee-
man was, bijna een kwart eeuw
strandvoogd is.
Er, wat doet nou een strandvoogd
van Rottumeroog eigenliik, behalve
naar de zee kijken. naar de vogels

een nieuw huis voor de strandvoog-
den te. bouwen. In 1799 werd het
strandhuis voor de eerste maal ver-
plaatst. Hendrik Jut Toxopeus
kreeg tweemaal een nieuw huis,
namelijk in 1919 en in 1931. En DU,

nog geen dertig jaar later staat dat
strandhuis met de koepel op het
rlak, waaruit een groot deel van het
Groninger Wad te zien is, op de
"and var, zee en eiland. Sommige
vertrekken zijn volgestoven, een deel
van de fundamenten is al blootge-
spoeld en van de bijbehorende
schuur is de noordpunt kort ge-
leden weggeslagen op de plaats,
waar de zee door de smalle duinen-
rij van het eiland is gebroken. Do-
meinen heeft het huis te koop aan-
geboden, maar niemand wil het heb-
ben, want wie gaat er naar Rottu-
meroog om een huis af te breken?
,,De zee alle€D," zegt Jut Toxopeus.
,,De zee zal in de komende herfst
of deze winter het huis wel slopen
bij de eerste de beste flinke storm."
Jawel, de zee heheerst het leven op
Rottumeroog. De zee heeft een groot
deel van het werk van Toxopeus
vernield, want waar eens de moes-
tuin was, is nu een woestenij van
zand. Waar hli jarenlang rijshagen
plantte om verstuiving tegen te gaan
of duinvormins te bevorderen, rol-
len nu golven op het strand. \Maar
eens zijn dochter Lumma haar
broertje les gaf in een oude bunker
uit de oorlog, die derhalve de meest
merkwaardige en kleinste school
van Nederland was, daar trok de
zee een grillige inham in het eiland.
De zee scheidt Toxopeus en z\in
vrouw van de wereld, van drie van
hun vier kinderen, die aI zijn uit-
gevlogen zoals iedere zomer de vo-
gels, die bij duizenden op het eiland
broeden. Van die vggels zijn er in
de afgelopen zomer honderden ver-

dreven door een stormvloed. Dui-
zenden eieren spoelden w€g, dui-
zenden jonge vogels kwamen om.
De visdiefjeskolonie van achthon-
derd paren verdween. De zee heeft
de kinderen van Toxopeus geen
kwaad gedaan. Ze groeiden voor-
spoedig op, terwijl de vloedliin van
jaar tot jaar het huis naderde, zii
leefden vrlj en onbedorven op nau-

,,Nou híer nog eyen fekenen voor die vellen en we zijn kloor,"
zei opperwachtmeesler A. B. Spo.
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en naar de einder? Jarenlang plant-
te hij rijshagen, maar dat is voorbij,
want Rijkswaterstaat nam dat over.
Maar. Toxopeus heef t er het toe-
zicht op.,,Eigenliik hebben we het
altijd druk," zegt hii. En dat klinkt
niet ongeloof waardig, voor wie een
beetj e thuisraakt in het leven op
dit eiland. Toxopeus houdt dus toe-
zicht op het werk bij waterstaat. Hij
probeert dr: broedkolonies een on-
gestoord leven te verzekeren door
vergif te strooien voor zilver-
meeuwen, die eieren en j ongen van
andere voge ls opeten. Hij zit bij
stormweer in zijn uitzichtpost op het
dak van zíjn huis als verlengstuk
van de kustwacht en hij onderhoudt
daarbij. het contact met de vastewal
via zíjn mobilofooninstallatie, die
de enige directe verbinding met de
bewoonde wereld uitmaakt. Toxo-
peus gaat naar het vasteland om
post en levensmiddelen te halen,
aardappelen en groenten, zo goed
als suiker en brood, want zijn wor-
stelin.q om groenten te verbouwen
in de nieuwe , zanderige moestuin is
niet erg succesvol. Er, buiten die
gewone bezigheden is er eigenlijk
altijd wat. Dan weer bespringt de
zee het eiland en is waakzaamheid
nodig, dan weer raakt zijn zeilboot
Mina op drif t.
Soms komen er in de zomer enkele
vakantiegangers naar het eiland,
die de situatie uitbuiten, dat voor
een bezoek aan Rottumeroog sinds
enkele jaren q.gen. speciale vergun-
ning meer nodig is, maar dat het
eiland nochtans een vergeten recre-
atiemogelijkheid is. Toxopeus haalt
ze op van het vasteland en brengt
ze weer weg. Strikt genomen mag
iedereen naar het eiland, maar men
is voor het vervoer aangew ezen op
Toxopeus, die niet ,,iedereen" op
Rottumeroog wil hebben, al was het

alleen maar om verstoring van zijn
broedkolonies te voorkomen. Nou
ja, soms komen er overlopers over
het Wad, wanneer het water heel
laag is, maar die gaan dezelfde dug
weer terug en zo'n wandeling is al-
leen voor kenners van het grillige
Waddengebied.
En, soms ook komen de mannen van
de rijkspolitie te water, die als het
zo uitkomt Hendrik Jun meebren-
gen uit Delfzijl of zoals kort ge-
leden dochter Lumma met klein-
kind Henny, de kinderen, die niet
meer naar het eiland terug zouden
willen, omdat het zo anders is dan
vroeger. Er zijn geen knechts meer,
geen paarden, koeien en kippen. De
radio is het enige vermaak en de
televisie, die Jun Toxopeus sinds
enkele maanden heeft zou een waar-
devolle bijdrage kunnen leveren om
de eenzaamheid te verdrijven, wan-
neer de lichtinstallatie van Toxo-
peus maar bij machte was om er
voldoende stroom voor te leveren.
Zo gaat Jun Toxopeus zijn vijfen-
twintigste winter als strandvoogd in,
de winter die af en toe een handvol
dusjesmensen zal doen besluiten u)rr
het Wad over te gaan, die wellicht
Rottumeroog zal isoleren en mis-
schien als enige bezoekers weer en-
kele mannen van de Rijkspolitie te
water zal toelaten, wanneer er weer
robbevellen zijn, zoals kort geleden.
De R.P. 19 koerste de haven van
Delfzijl uit omdat er op Rottumer-
oog iets was met zeehondevellen.
De wachtmeester D. Frik stond aan
het roer, ergens bij de motoren van
het moderne schip stond de wacht-
meester le kl. A. G. Frik (nee, geen
broer), in de stuurhut zaten de op-
perwachtmeester A. B. Spa uit Gro-
ningen met loodj es voor robbevel-
len in zijn tas en de wachtmeester
le kl. G. L. Leeuwerke, de waar-

Lieftollig ,,publiek" in de stuurhut von de
R. P. t9.

nemend bootcommandant, die zei:
,,We doen hier alles samen".
Er ontstond een gesprek over de
alledaagse dingen, die de gemeen-
schap op de R.P. 19 beroeren, over
het toezicht op de zeehondej acht,
over visserschepen zonder verlich-
ting en over de voetangels en klem-
men, die aan de visserij in het ge-
bied van Eems en Dollard vast ztt-
ten.,,Volgens de Duitsers," zeiden
ze, ,,was de hele Eems Duits gebied
en de Nederlandse vissers werden
opgebracht. Dat is allemaal nog niet
precies uitgemaakt, maar er is wel
een verdrag waardoor de Eems en
een stuk van het Groninger Wad
tot het Uithuizer Wad gezamenliik
visgebied zijn. Voor dat gebied geeft
de Rijkspolitie te water vergunnin-
gen uit, maar toch ,,is er nog wel-
eens wat". Deze zomer biivoorbeeld,
visten Nederlanders in Duits water
op wulken omdat die visserii in Ne-
derland gesloten was, maar ze wer-
den weggestuurd. ,,Dat was niet
juist", zegt men aan boord van de
R.P. 19. Want, met het vissen van
zeemos is het juist omgekeerd, dat
is in Nederlands gebied mogelijk als
Iret in Duitsland niet mag en daar
is ook weleens wat over .geweest,
maar het is allemaal altijd weer ge-
regeld. ,,Op de Eems kunnen íli
trouwens niet zoveel doen, want het
is nog altijd niet uitgemaakt wat
Nederlands en wat Duits is. In de
Dollard en op het Wad ligt dat ge-
lukkig anders en de R.P. 19 is een
bekende verschijning. Er is eigenlifk
geen stuk Wad van betekenis of de
R.P. 19 kan er komen, ondanks
smalle, grillige geulen en bedriege-
liike zandbanken. Dat is vooral te
danken aan de zeekaarten, die de
wachtmeester 1e kl. Leeuwerke zelf.
maakt. ,,De bestaande zeekaarten
van het Wad, daar kunnen we niet
op varen, het Wad verandert te

Jon Toxopeus hielp de wochfmeesfer Ie kl. G. t. Leeuwerke (fe wofer) en de wochfmeesfer
le kl. A. G. Frik bii hef vlofbrengen yon de vlet.

6
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Den Hoag voefbolkompioen 1960

op Bilderberg bii OosÍerbeek
door opperwochtmeester

Het was voor het ressort Amsterdam
spijtig dat kolonel E. Meijer, territo-
riaal inspecteur in het ressort Am-
sterdam, als waarnemend inspecteur
van het Korps, de wisseltrofee voor
de hoogste vàetbaleer van het Korps,
moest overdragen aan de aanvoerder
van het voetbalelftal van het ressort
's-Gravenhage. Maar - en de kolo-
nel gaf dit zelf ook sportief en ruiter-
l,jk toe -t Den Haag heeft zich dit
jaar bij de op de ,,Bilderberg" bij
Oosterbeek gehouden kampioens-
wedstrijd onbetwist de sterkste ge-
toond.
Amsterdam, dat verleden jaar in

Wochtmeesfer D. Frik
. yosÍe koers op eígen koorten

snel," zegt hij. 'Wanneer ze van de
hydrografie gewe est zijn, dan zijn
de kaarten al verouderd voor ze
verschijnen. Bovendien hebben we
ook met onbetonde vaarwaters te
doen. Er zijn tientallen onbetonde
geulen, waarin gevist wordt en die
wij dus ook moeten hebben, daarom
maken we zelf. een kaart."
Maar, de vaarweg naar Rottumeroog
weten de bemanningsleden van de
R.P. 19 wel zonder kaart. Zo kwam
die dag onverwacht bezoek voor de
strandvoogd en vreugdevol bezoek,
want dochter Lumma met haar
echtgenoot en dochtertje Henny
waren meegevaren. Met de sloep
kwamen ze op het strand, waar va-
der Toxopeus hen afhaalde. Dank
zij de mannen van de R.P. 19 kreeg

t rj zijn dochter op bezo-ek en lood-
jer aan zijn zeehondevellen

ROTTUMEROOG

Heerenveen kampioen werd, bleek
ook nu grote plannen te koesteren.
Weliswaar werden de eerste twee
wedstrijden (tegen Arnhem en Gro-
ningen) gelijk gespeeld, maar toen
daarna eerst Den Bosch met 3-0 en
achtereenvolgens de rijkspolitie te
water met 5-0 werden overwonnen,
waren de Amsterdammers de enige
nog overgebleven concurrenten voor
het favoriete Den Haag, dat achter-
eenvolgens de rijkspolitie te water
(4-0), Den Bosch (2-l), Arnhem
(l-0) en Groningen (1-0) aan zijn
zegekar had gebonden.
De laatste wedstrijd tussen Den Haag
en Amsterdam moest dus de beslis-
sing brengen. Amsterdam moest win-
nen om zijn titel te kunnen prolon-
geren, terwijl Den Haag aan een ge-
lijkspel voldoende had, om opnieuw
(.u 1958) kampioen te.worden. Het
is een spannende strijd geworden.
Den Haag was het grootste deel van
de wedstrijd in de meerderheid, maar
de Amsterdammers verdedigden zich
met een verkwikkend elan en de uit-
vallen van de Mokummers waren al-
lerminst van gevaar ontbloot. On-
danks hun overwicht begroetten de
Hagenaars het laatste f luitsignaal
van de scheidsrechter danook met
een groot gevoel van opluchtirg.
Geen der beide ploegen had kans ge-
zien het vijandelijke doel te door-
boren, waarmede dus Den Haag het
meest was gebaat, daar het als nieuwe
kampioen de arena kon verlaten.
Doch ook de Amsterdammers kon-
den met opgeheven hoofd hun com-
mandant tegemoet treden en uit zijn
handen de verdiende tweede
prls in ontvangst nemen. Het was
daarbii wel even een vermakelijk
moment, toen kolonel Meijer direct
na de uitreiking de pnjs weer uit
handen van de aanvoerder in ont-
vangst nam, om hem in ,,zijn" prlj-
zenkast te kunnen zetten.
Het ressort Arnhem legde beslag op
de derde plaats. Groningen werd
vierde en Den Bosch vijfde. De rijks-
politie te water, die nu eenmaal al-
trjd kwantitatief bï zijn ,,grote
broers" in de minderheid is, sloot de
rij, maar het pleit toch voor het uit-
stekende moreel van de ,,politie-
marine", dat zij in haar laatste wed-
striid Den Bosch wist te verslaan. Na
zestien doelpunten tegen, was het
enige doelpunt, dat hen twee winst-
punten opleverde, een verdiende be-
loning voor hun moedig volhouden.

Nabeschouwing

Bij een nabeschouwing over het ver-
toonde spel in het algemeen, rnoet
ons toch wel van het hart, dat het

J. J. H. VAN AERSSEN

(rijks)politievoetbal op een niet erg
hoog peil staat. Het tegenwoordige
politievoetbal in het algemeen heeft
geen ,,cracks" meer. Wanneer *nen

zo eens naaÍ het Nederlands politie-
elftal van 1942, 1943 en 1944 kijkt,
dan komt men daar de namen tegen
van Anton v. d. Vegte (HBS), Jan
Kolkman (Go Ahead), Ju. Loden-
steijn (NEC), Herman Gerrits (Quick
Nijmeger), Knoef en Verheul (Spar-
ta), allemaal spelers, die in de des-
tijds hoogste klasse van de K.N.V.B.
uitkwamen. Dit elf tal kon het op-
nemen tegen sterke eersteklassers en
nog in 1944 werd het Rotterdamse
elftal (met Bas Paauwe, Kuppen, De
Vroet, Seton, Van der Heijden, e.a.)
met 2-l verslagen. Ziet men daar-
tegenover de,,topspelers" van de
tegenwoordige (rijks)politie aan het
werk, dan valt een vergelijking wel
erg in het nadeel uit van de huidige
generatie. Waarbij dan nog blijkt,
dat het juist de ,,oudjes" zijn, die
nog het beste figuur slaan.
Goed, de wereld en ook de politie
zal er niet aan ten onder gaan. maar
sport neemt nu eenmaal een belang-
rijke plaats in in de huidige samen-
leving. De jeugd wordt aangetrok-
ken door de sport met een hoge
,,top". Zou een goede sportopleiding,
met sprekende voetbalsuccessen en
atletiekrecords, misschien een be-
langrijk argument kunnen vormen
bij de werving??

Belangstelling
Bij de kampioenswedstrijd op de
,,Bilderberg" waren o.m. aan*ezig,
kolonel E. Meijer, kolonel P. Oom,
overste A. C. van Gorkum, majoor
W. C. Bijl de Vroe en majoor A. W.
de Vrieze en voorts nog van iedere
inspectie een stuk of wat ,,officials",
maar als we de totale ,,sterkte" op
vijftig man schatten, dan zijn we aan
de hoge kant.
De sportvereniging van het ressort
Arnhem verdient waardering voor
de organisatie van het toernooi,
waarbij we willen eindigen met de
woorden van kolonel Meijer ,,een
toernooi als dit is niet alleen daarom
zo belangrijk, omdat we elkaar kun-
nen leren waarderen als tegenstan-
ders, maar ook omdat we er elkaar
ontmoeten als medeleden van het
Korps Rijkspolitie".
Voor de statistiek tenslotte nog de
einduitslag:
1. en kampioen ress. Den Haag 9 pt.
2. ress. Amsterdam 7 pt.
3. ress. Arnhem 5 pt.
4. ress. Groningen 4 pt.
5. ress. Den Bosch ........ 3pt.
6. Rijkspolitie te Water .... 2pt.
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meeste mensen voorbijliepen als ze op weg waren naar
lret in een helle lichtgloed badende winkelcentrum. Zii
die zonder de driepoot te zien zich haastten inkopen te
doen voor het kerstfeest, zonder zelfs te denken aan het
feest van de armen, van de mensen zoals Marten Postma
en zrjn medebewoners van het onooglijke buurtje, niet
eens zo veÍ van dat hellichte centrum gelegen . Zii dach-
ten er zelfs niet aan, dat het kerstfeest een feest voor
iedereen is en hoorden niet de vraag van Marten Postma
om hun kerstviering mogelijk te maken door een gave in
de pot te werpen.

Kort nadat Marten deze keer zijn taak voor de Heils-
mensen had verricht, lug hij in bed in zijn benauwde
kamertje. Bijna niemand keek naar hem orr, want vrijwel
niemand kende hem immers. Longontsteking had de dok-
ter gezegd en de man had daarbij gedacht: ,,Deze man is
totaal versleten . . . . ."
Stil en eenzaam lag Marten in het kussen onder een dunne
deken en naast het oude penantkastje, dat nog van zijn
rnoeder was. Nu had hij tijd om rustig na te denken die
oude Marten . Zijn gedachten gingen uit naar de voorbije
kerstdagen. Hij wist immers, dat het ondanks alles voor
redereen kerstfeest is, met of zonder kerstgave, feest voor
iedereen, die de vrede kan vinden in zijn eigen hart. En
Marten glimlachte om heel die wereld buiten dat poortje
en buiten zijn buurtje, de wereld, die nu andermaal stond
op de grens van een oud en een nieuwjaar.
Drie weken na nieuwjaar werd Marten ten grave gedra-
gen op een onopvallend plaatsje van het kerkhof. Toen
zïn kist werd weggedragen uit het buurtje was de wind
juist oost en dreef de geur van de palingrokerij over de
huisjes. De kinderen keken naar de mannen in hun zwarte
jassen en zeiden:,,Die gane oek nog doad, se hewwe de
swarte jassen al an . . . . ."
De buurvrouwen keken nauwelijks op van haar werk en
ook op straat keek bijna nremand naar de kleine rouw-
stoet. Toch waren er enkelen, die hem op zijn laatste tocht
vergezelden en alleen zij wisten, dat Marten in zijn laatste
ogenblikken geglimlacht had, geglimlacht om de vrede
in zijn binnenste en omdat hij wist, dat hij straks nooit
meer een achterbuurt zou zien, dat hij een plaats zou be-
treden, waar geen krotten waren en waar iedereen vol-
maakt gelukkig was. De wereld was Marten Postma al
vergeten; die had hem niet eens gekend, ge€n trjd zelfs
gehad om zich met hem en al die andere Marten Postma's
in onooglijke buurtjes bezig te houden, met de Marten
Postma's, die ondanks alles de vrede gevonden hebben
en zullen blijven vinden, waar die te vinden is; in hei
eigen hart.

Band Yoor le iaargang
Korpsblad

Bestellen fof 15 december mogelllk

Op veler verzoek is een proefband gemaakt
waarin u de eerste jaargang van uw
Korpsblad Rijkspolitie hunt laten inbinden.
Het is een stevige en fraaie hand van blauw
linnen met in zilverdruk op voorkant en
rug: ,,Korpsblad Rijkspolitie, eerste jaal-
gang 1959-1960".
Met deze band zal de eerste iaargang tot
een sierraad in uw boekenkast worden.
Wie deze band wil ontvangen l«an dit vóór
15 december a.s. opgeven aan de correspon-
dent van ziin district.
Daarna worden de banden zo spocdig mo-
geliik Yerzonden.
De prijs wordt maximaal Í 1.95 per stuk en
dient na ontvangst aan genoemde coÍrGs-
pondent voldaan te worden.

Proef met Porsche
oP snelwegen

Eind november heeft het Korps Rijkspolitie
bij wijze van proef een nieuw wapen ingezet
ter bestrijding van verkeersovertredingen
en de verkeersveiligheid op de snelverkeers-
wegen met dubbele rijbanen, namelijk een

Porsche-sportwagen. Dit snelle voertuig,
uitgerust met een mobilof oon-installatie,
luidspreker, obstakelmateri aal, ongevallen-
kof f er, E.H.B.O.-uitrusting en een brand-
blusapp araat is bedoeld voor de zogenaam-
de inhalende surveillance, die vele tot nu
toe onopgemerkte overtredingen aan het
licht kan brengen en tot nu toe,,ongrijp-
bare" overtreders geen kans meer geeft om
te ontsnappen. Voor deze proef is de opper-
wachtmeester J. van der Heide te Den Haag
voor onbepaalde trjd gedetacheerd bij het
Bureau Verkeerszaken. Het ligt wel voor de
hand, dat bij het slagen van deze proef -waaromtrent gezien de in het buitenland
bereikte resultaten geen t*rjfel mag bestaan

niet met een Porsche volstaan kan wor-
den. Er zijn dan ook plannen om zo moge-
lrjk een speciale brigade te formeren voor
de surveillance op snelverkeerswegen met
gescheiden rijbanen.
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Kerstkaart
Korps R tjkspolitie
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De tijd van Kerstmis en jaarwis-
seling heeft een aparte sfeer, de
goede wensen, die wij voor deze

hoogtijdagen zenden aan familie,
vrienden en goede relaties befi'o-
ren een eigen cachet te hebben.
Daarom is er dit jaar een speciale
kerstkaart ontworpen ten behoe-
ve van leden van het Korps Rijks-
politie en voor de reservisten.
Deze kaart, gedrukt op mat kar-
ton en in Oud Hollandse envelop,
kan door de afzender worden
voorzien van kerst- of nieuw-
jaarsgroet in eigen trant. Het ligt
in de bedoeling om van de uit-
gifte van een speciale kerst-/
nieuwj aarskaart een traditie te
maken. Aangezien er dit jaar nog

.qesproken kan worden van een

experiment, zíjn er slechts 1000

kaarten aangemaakt, die voor
ï 0.20 per stuk (inclusief envelop)
te bestellen zijn bij het Redactie-
secreta riaat Korpsblad Rijkspoli-
tie, Velperweg 142, Arnhem, oD-

der gelijktijdige overmaking van
de kosten op de girorekening van
de penningmeester Korpsblad
Rijkspolitie te s'-Gravenhage,
nummer 220273. Het verdient om
praktische redenen aanbeveling
zo spoedig mogelijk en per groep
te bestellen.
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WERELDGEBEUREN

zou noodzakelijkerwij ze gevoeld
zljn als een bevestiging en
voortzetting van het bewind
Eisenhower, ook al zort Nixon
waarschijnlijk op verschillende
punten wel andere wegen be-
wandeld hebben.
Door Kennedy tot president te
kiezen heeft de meerderheid
van het Amerikaanse volk te
verstaan gegeven, dat zij nu ge-
noeg heeft van het slappe, wei-
nig veerkrachtige beleid, dat
de afgelopen acht j aar onder
Eisenhower is gevoerd en een
nieuwe koers verlangt, welke
Amerika's tanende macht en
aanzien in de wereld weer her-
steIt.
Meer actíeue
buítenlandse polítiek.
Van de nieuwe Democratische
regering-Kennedy kan op het
gebied van het buitenlandse be-
Ieid een meer actieve, dyna-
mische politiek verwacht wor-
den, en dit is ook ten zeerste
nodig.
In het verleden is de Sowjet-
expansie veel te passief en inci-
d.enteel beantwoord door de
vrije wereld. Het westen heeft
zich tot dusverre uitsluitend be-
paald tot een afweerhouding
tegenover de Sowjet-expansie.
AI jarenlang werd van verschil-
lende zijden tegen deze steriele,
uitzichtloze politiek van louter
afweer en steeds maar afwach-
ten, wat de Sowjet-macht nu
\ry'eer zou gaan uitvoeren, ge-
waarschuwd en werd het wes-
ten aangespoord tot een meer
actieve, positieve en dynami-
sche politiek.
Nu Kennedy president is ge-
worden, ligt het in de lijn van
de verwachting, dat er op het
gebied van de buitenlandse po-
litiek een nieuwe frisse wind
gaat waaien; dat weer initiatie-
ven worden genomen.

V reedza'rne coëtístentie en

b ínn enl,ands e p ol,íti ek .

In de binnenlandse politiek is
een heroriëntatie te verwachten
in de richting van een sterkere
aeeentuering der publieke voor-
zieningen en investeringen,
m.a.w. in de richting van een
verdere uitbouw van de wel-
vaartsstaat, welke Roosevelt
met zijn New-Deal politiek in
belangrijke mate tot ontwikke-
ling heeft gebracht in Amerika.
Tijdens de regering-Eisenhower
zijn de publieke voorzieningen
in bedenkelijke mate achterge-
steld bij de particuliere con-
sumptie. De Democraten zíjn
tegen deze achterstelling fel
van leer getrokken. Onder de

regering-Eisenhower zijn juist
die sectoren van het Ameri-
kaanse leven sterk verrv\raar-
loosd, die van vitaal belang zijn
voor het welzijn van het volk
op langere termijn en die ook
van kardinale betekenis zijn in
de grote krachtmeting met de
communistische wereld, waar-
voor Amerika staat. Met de
vreedzame coëxistentie-politiek,
zoals Croetsj ef die voorstaat, is
het accent van de strij d tussen
Oost en West nl. komen te lig-
gen op de vraag, welk maat-
schappelij k stelsel het beste is.
Daarmede is ook het niveau
van publieke voorzieningen zo'-
als onderwijs, wetenschappe-
lij ke research (ruimtevaart) ,

sociale voorzieningen, woning-
bouw, kunst ettz. een belang-
rijke factor geworden in deze
strij d.
Kennedy en zijn staf van mede-
werkers hebben in de verkie-
zingsstrijd er duidelijk blijk van
gegeven, dat zvj dit ten volle
beseffen en hieraan dan ook
alle aandacht zullen schenken.
Door Kenned,y tot president te
kiezen heeft het Amerikaanse
volk opnieuw het avontuur, het
experiment gekozen, zoals het
dat deed, toen het in 1932 Roo-
sevelt in het zadel hielp. Laten
we hopen, dat Kennedy er op
zijn beurt in slaagt het Ameri-
kaanse volk een nieuw élan en
een nieuw perspectief te schen-
ken zoals Roosevelt dat in de
dertiger jaren heeft gedaan.

Minisfer vg,n Jusfitie

bezocht R.P.-sGhoo,

fe Arnhem

De minister van justitie mr. A. C. W.

Beerman heeft in gezelschap van de

secretaris-seneraal van zijn departe-

ment mr. J. C. Tenkink, de directeur-

generaal van de directie politie mr.

J. C. van der Minne en de overste

C. H. Koning een bezoek van ruim

drie uur aan de opleidingsschool van

het korps te Arnhem gebracht.

De commandant de majoor A. B. J.

Proot lichtte de moderne wljze waar-

op de aanstaande wachtmeesters op-

geleid en gevormd worden uitvoerig

toe. Een rondgang door het gebouw

en het biiwonen van enkele lessen

verschafte voorts eveneens een dui-

delijk inzicht. Na af loop uitte de

minister zijn tevredenheid over de

,,bakermat" van het Korps Rijks-

politie.

Ter gelegenheid vqn het 1S-iorig besÍoon von het Korps Rijkspolitie en de eersfe ,,verioor-
dog" von heÍ Korpsblo d heeft de redocf ie de gener,ool J. GerriÍsen en de chef-Stof , de
kolonel T. J. ConÍer Visscher een Mokkumer herinneringsschooltie en (nomens de uifgever)
een gebonden ioorg,ong von het Korpsblod oongeboden. fijdens deze korte plechtigheid in
hef gebouw von de Algemene Inspecfie,wqorbii de redoctievoorzitter de moioor G. von Diik
het woord voerde, sprok de generool o.m. ziin woordering uit voor verzorging en inhoud
von het Korpsblod.

13
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Reeks diefstallen van woon- eÍt binnenschepen
hield Recherchegroep Zeehaven Amsterdam

twee bezigjaar

Bezoek vg,n

droeg bii tot
Geesie

orrestalie

Gedurende bijna twee jaar werd een
groot aantal diefstallen gemeld van
geld en sieraden, door braak en in-
klimming aan boord van binnen-
vaartuigen en woonschepen in de

Amsterdamse haven. De dader klop-
te daarbij op een deur of raam van
een schip, waarvan hij veronderstel-
de dat de bewoners niet thuis waren.
Soms trof hij het minder goed en

werd op zijn kloppen opengedaan.
Hij diste dan een vlot en vnj over-
tuigend verhaal op. Hij zei bijvoor-
beeld, op zoek te zijn naar een be-
paald schip, waarvan de eigenaar
een goede kennis van hem zou zijn.
Niemand had daarbij arg,waan en in
de meeste gevallen werd de man
vriendelijk te woord gestaan en werd
hem zo mogelijk de weg gewezen.
Een signalement, welncen, wie let
daar nu op. De man opereerde hoofd-
zakelijk op donkere avonden en

zorgde er wel voor, dat men hem niet
narrarkeurig kon bekijken.

Dief met handschoenen

Kreeg hij op zijn kloppen geen ge-
hoor, dan brak hij in en bleek daarbij
een speciale vooikeur te hebben voor
de koekoek om het schip binnen te
komen. Bij de thuiskomst van de be-
woners was dan alles overhoop ge-
haald. Geld en de sieraden waren
verdwenen. Zelf s de kinderspaar-
potten en soms missiebus j es waren
niet ontzien.
Na elke aangifte kwam de Recher-

18

Ztjn detinering werd hem noodlottig.

door odiudont G. H. DOLMAN te Amsterdom

chegroep Zeehaven Amsterdam in
het geweer om te trachten om een

spoor te vinden. Het dactyloscopisch
onderzoek had steeds geen gunstig
resultaat en het was wel zeker dat de

man met handschoenen aan werkte.

Duistef....

Onder het mom van: ,,Je kunt nooit
weten", probeerde men het vanzelf-
sprekend steeds weer, maar de resul-
taten waren weinig hoopgevend. Het
zeer vage signalement, verschaf t
door schippers, die de man meenden
te hebben gezien, gaf weinig houvast.
Enige honderden foto's uit het ver-
dachtensysteem van de gemeente-

politie te Amsterdam werden aan
deze mensen getoond en extra avond-
en nachtsurveillances werden ver-
richt, doch alles bleef bij het oude.
Om een geijkte term te gebruiken:
,,Wij tastten volledig in het duister".

Telefoontjes

Het was natuurlijk gauw in de schip-
perswereld bekend dat er iemand
rond liep die het op hun eigendom-
men had voorzien en op de schippers-
beurs was dit het gesprek van de dag.
De overspannen geesten van de

schippers zagen in elke vage, onbe-
stemde figuur de dief en het regende
bij de recherche telef oontj es. Dan

Verloten binnenvoartuigen hodden de groÍe belongsf elling.
is keus genoeg.

In de Houth,oven fe Amsterdom

(Foto: Wmr. J. E. de Jong)
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was de man hicr gezien en dan weer
daar, doch al het speuren leverde
niets op.

Verdachte figuur
Op een avond troffen twee rijwiel-
agenten van de gemeentepolitie een
jongeman aan, die in het gras langs
de Nieuwe Hemwe g zat, in een om-
geving waar vele woonschepen en
binnenvaartuigen gemeerd liggen.
Hij bleek bezig te zijn met het ledi-
gen van een drietal kinderspaarpot-
ten, die hij in een aktentas bij zich
had. Zijn fiets lag naast hem in het
gras. Toen de agenten vroegen wat
hij eigenlijk uitvoerde, had hij direct
een verhaal: ,,Ik woon hier aan de
overkant op het woonschip ,,Wilhel-
mina". Mrjn dochtertje is morgen ja-
rig en ik wil een cadeautje voor haar
kopen. Ik maak nu hier haar spaar-
potten open omdat zij het natuurlijk
zelf, niet mag weten, want het moet
een verrassing blijven.t' De agenten
hadden toch wel een beetje argwaan
en lieten dat de man duidelijk mer-
ken. Hij bleef echter in zijn rol en

zeiz ,,Gaat U maar even mee naar
mïn woonschip dan kan mrjn vrouw
mrjn verklaring bevestigen. Maar
denkt U er om dat mijn dochtertje,
die thuis zit te studeren, het niet
merkt, want dat zou ik niet leuk vin-
den." Nu zijn politiemensen in de
ogen van sommigen wel naïef, maar
hct lukte de man niet om de agenten
te overtuigen en zij verzochten hem
om toch maar even mee naar het bu-
reau te gaan. Het leek er op dat de
man daar geen enkel bezwaar tegen
had. Hij zat echter nauwelijks op zijn
fiets of hij sprintte weg, achtervolgd
door de vertegenwoordigers van de
wet. Na korte trjd sprong de man
plotseling van zíjn fiets, die op de
rijweg kletterde. Hrj vluchtte via een

spoorlijn in de duisternis en ontsnap-
tr1. De gehele omgeving werd door
de politiemannen afgezocht, maar
zij vonden de man niet.

Fietsentasooo..

Gelukkig hadden zij nog het rijwiel,
benevens de aktentas met drie kin-
derspaarpotten plus inhouëI, een paar
wit-linnen handschoenen en een

elektrische zaklantaarn als inhoud.
In de tas stond vermeld: Gerda
Meijer, aan boord ,,SPERA IN

DEO". Het woonschip ,,SPERA IN
DEO" was gauw gevonden, doch het
enige resultaat was, dat het grote
aantal diefstallen weer met één bleek
te zijn gestegen.

Verkeerd spoor

Toch was er nu iets om na te pluizen,
namelijk wie de eigenaar van de fiets
was. Die bleek door de fabrikant tc
zijn verkocht aan een rijwielhande-
laar te Westerbork, door wie het ve-
hikel was geleverd aan een zaken-
man, aldaar. Deze zakenman had het
rijwiel cadeau gedaan aan zijn pleeg-
zoon, die machinist was op de grote
vaart en: . . . . . . woonde in Amster-
dam. ,,Hoera, warm", tenminste, dat
scheen zo. Twee collega's trokken
enthousiast naar het opgegeven
adre s. Wie schetst hurl verbazing
toen zii terecht kwamen bij de wo-
ning van! . . . . . . een van de tweg
agenten die de man hadden willen
aanhouden. De eigenaar van het rij-
wiel bleek inwonend te zijn bij de
politieman, doch had sinds kort aan
boord van een zeeschip de Amster-
damse haven verlaten. ,.Honni soit
qui mal y pense." Jawel, maar het
signalement van de zeeman kwam in
grote lijnen overeen met dat van dc
inbreker en daarbij kwam nog dat na
het vertrek van de zeeman ook de
diefstallen ophielden.
Na terugkomst van de machinist

WAT DOEN 7E?,

*

Bíi de Ríikspolifie Íe Woler öesÍoot

een ofdeÍing,,Recherchegroep Zee-

hoyen Amsferdctfr", wooroye r niet

zelden de vroog wordt gesÍeÍd:

,,Wot doen ze, wot houdt dof oÍÍe-

mool in ?" Bijgoond verhool over

een (longdurige) diefsÍol-ofloire en

de onlknopíng daorvon, geeíl

slechÍs een summier beeld. HeI ís

een overzicht yon een onderdeel uít

veelziidige oclivifeifen, voor het

Korpsbíod Rijkspolítie geschreven

door de odiudont G. H. Dolmon. De

recherch egroep houdl zich oyeri-
gens voomomelijk bezig mel mís-

drijven gepleegd oon boord yon in

het Amslerdomse hovengebíed ge-

meerde voorfuigen. Misdriiven, dic
Íijdens de reis oon boo rd von zee-

schepen worden gepleegd, komen

olleen in behondeling wonneer de

rederii, die eigenoresse von het

schip ís, stsÍufoir in de hooídsfod

gevestigd is.

I

De koekoek bleeL op yeíe schepen goede konsen fe bieden om binnen Íe komen.

19
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werd hij direct aan de tand gevoeld.
Hij deed echter aangifte van diefstal
van zijn rijwiel, dat, één dug voor
het in politiehanden kwam, was ont-
vreemd. Ook werd hij natuurlijk door
zíjn kostbaas en diens collega niet
herkend als de ontvluchte inbreker.
Geen dader dus, maar nog een dief-
stal.

Pauze

Van nieuwe diefstallen aan boord
van schepen werd enige maanden
niets vernomen, maar toen begon het
weer: met de regelmaat van de klok!
Op een zonnige zondagmiddag, be-
gin maart 1960, liep de 1l-jarige
,,Geesj e", die met haar ouders aan
boord yan een drijvende kraan in de

Coenhaven te Amsterdàm woont,
naar het nabijgelegen sleepschip

,,Marta". Haar bedoeling was, orD -
zoals zij wel meer deed met het
dochtertje van de schipper te gaan

spelen. Het kind hoorde wel rumoer
in het schip en riep ,,Is Corrie thuis?"
,,Neen, Corrie is er niet", werd er
geanfwoord. Metebn kwam er een
jongeman van ongeveer 25 jaar oud
uit de geopende koekoek gekropen.
Hij liep naar een in de nabijheid
staande loods, waartegen een blauwe
dames-sportfiets stond met een wit
plastic handpompje. Over het stuur
hing een donkere tweedjas. De man
trok hem snel aan en fietste weg in
de richting van de binnenstad. Ook
de moeder van het meisje bleek de

lnan te hebben gezien, maar kon hem
niet aanwijzen uit een aantal foto's.
Er was nu een uitgebreide lijst van
diefstallen over een tijdvak van ruim
twee jaar. Uit dat overzicht bleek,
dat van 30 mei 1958 tot en met 13 juli
1959 geen aangiften van soortgelijke
diefstallen waren binnengekomen.
Die bijzonderheid was er de oorzaak
van dat de dader kon worden ont-
maskerd.
Door de Districtscornmandant, de

overste A. K. Holthuis, werd aan alle
daarvoor in aanmerking komende
instanties een dergelijk overzicht ge-

zonden met het signalement van de

verdachte en werd het verzoek ge-

daan om in de administratie na te
gaan, wie als dader zou kunnen'wor-
den aangemerkt.

Die tiekt er Yeul op . . . o

Als reactie hierop werd bericht ont-

20

Een verzomeling woonschepen vormt

vangen van de herkenningsdienst der

gemeentepolitie te Amsterdam, dat

een zekere G., wiens uiterlijk beant-

woordde aàn het opgegeven signale-

ment, in het besproken tijdvak ge-

detineerd was geweest, wegens dief-

stal door middel van braak, gepleegd

te Zaandam. Door enkele leden der

Rijkspolitie te Water we.rd de man

gevolgd, waarbij bleeË, dat hij een

blauw dames-sportrijwiel bereed, dat

was voorzien van een wit-plastic
handpompje. Weer werde_n foto's ge-

toond aan Geesj e en haar moeder.

De foto van G. was er nu ook bij. Er

werden dertig foto's voor hen uitge-

spreid. De moeder reageerde niet,

maar het meisje pakte direct de foto

van G. tussen de andere uit en zei:

,,Die liekt er veul op".

Net sloeg dicht

Waar de man werkte was gauw be-

keken. Het bleek echter, dat hij juist

een week tevoren ontslag had geno-

men als havenarbeider en daarbij als

reden had opgegeven dat hij wilde

gaan varen alg matroos op een Noors

schip. Het Noorse Consulaat te Am-

een 
'dorp 

in de Vlothoven te Am.sferdom.

. 
(Foto: Tech. Recherche Amsteldom)

sterdam vertelde dat G. de volgende

morgen om l1 uur was ontboden. Nu
kon er iets gebeuren. Moeder en

dochtertje werden met een auto ge-

haald en de wagen werd verdekt op-

gesteld bij het consulaat, maar zo,

dat al het naderende verkeer gezien

kon .worden. In een anciere wagen

zaten enkele rechercheurs om, na een

signaal uit de eerste wagen in actie

te komen. Het lukte allemaal prach-

tig. Toen G. na enige trjd op de

blauwe damesf iets naderde, zeiden

moeder en dochtertje bi;na tegelijk:

,,Daar komt 'ie". Het net werd dicht-

geslagen. Na het afgesproken licht-
signaal gingen twee rechercheurs, die

zich verdekt bij het consulaat had-

den opgesteld, tot arrestatie over. De

tweede auto reed tegelijkertijd voor:

G. kon meteen instappen. Kans om

te ontsnappen kreeg hij niet meer. De

twee rijwielagenten herkenden de

verdachte niet, doch dat was nu ook

niet meer zo belangrijk, hoewel G.

,,een harde" bleek. Toen de bewijzen

zich echter voor hem opstapelden,

koos hI ,,eieren voor zijn geld". De

rust in de schipperswerel,J was terug-

gekeerd.....o

-
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Een Westkappelse boerenzoon
schrok op een avond in september

toch wel even toen hij in de schuur
kwam. In het hooi ontdekte hij een

wildvreemde j ongeman. Op ziin
vraag wat hij daar moest, bromde de

vreemdeling zoiets van: ,,La me nou
met rust, ik wil hier slapen." De boe-

renzoon meende echter dat zijn hooi

nu niet bepaald de plaats voor nacht-
verblijf was en hij wees hem de

(schuur)deur. Een poosj e later ging
hij toch even op straat kijken en toen

zag hij de jongeman weer, nu met

een oude f iets zonder licht. Toen

werd de rijkspolitie gebeld.

Op dat moment gaf. de groePscom-

mandant, de adjudant C. Westveer,
juist les aan de reservisten, die het

telef onisch verhaal hoorden. De

gegevens prentten ze alvast in hun

geheugen terwijl de adjudant ze no-

teerde: lange jongeman met spijker-
broek, oude fiets zonder licht
De a?judant bepaalde dat allen een

patrouille zouden maken door het

dorp. Zoveel mogelijk gingen ze met

een ,,beroeps" mee, de reservist

L. Francke die met een bromf iets

was gekomen, ging er alleen op af..

Hij is het geweest, die d. jongeman

opspoorde. Op het bureau vernamen

allen later het trieste relaas van de

zwervende j ongen. Twee dagen te-
voren was htj op de L.T.S. uit de klas
gestuurd en toen de brede veertien
opgegaan. Had een nacht in het hooi
geslapen, België bezocht en zo zwer-
vend door Zuid-Beveland en Wal-
cheren was hij in het dorp bI de

Westkappelse zeedijk terecht geko-
men en weer van een nacht kosteloos
logies in het hooi wilde genieten.

Toen moeder hem de volgende dug
kwam af halen verzekerde zoonlief
dat hii direct weer zov proberen te
verdwijnen, maar in West-Kapelle is

hï in elk geval niet weer gezien.

Voor de reservisten was het aardig
te horen dat het telexbericht met het
verzoek om opsporing op hun groep ËË?'rf,ï31;&tiS."tÈ. v. d. Aà, owmr.,
nog niet was aangekomen. van Veldhoven naar Schaijk.'

Per 31-10-'60: J. H. Francot, wmr. 1e
Res. wmr. G. de Visser, r9llestkapelle kl., van Roggel naar l{oningsbosch.

PERSONALIA
Toegekende onderscheidingen

RESSORT ,s-GEAVENHAGE

Per 2?-10-'60: Eremedaille in zilver
verbonden aan de Orde van de 'Witte
Olifant (verleend door de I{oning van
Thailand) aan wmr. le kl. G. v. Osch,
Dordrecht.

Verplaatsingen

§TAT' ALG. IN§PESIIE

Per 1-11-'60: C. I{nöps, owmr., van
's-Gravenhage naar's-I{ertogenbosch
(staf district).

RESSON,T AMSTERDAM

Per 4-10-'60: \ry. Mekenkàffip, wmr. le
kl., van Bunsehoten naar Rijssen (ress.
Arnhem).
Per 10-10-'60: C. Voogt, wmr. le kl.,
van Abcoude naar Maartensdijk; L. V/.
de Groot, wmr. van Maartensdijk naar
Maarssen.
Per 15-10-'60: 'W. P. 'Wisse, wmr. 1e kl.,
van Oudkarspel naar Groet; G. Dragt-
sma, owmr., van Schermerhorn naar
Enkhuizen..
Per 17-10-'60: J. Volkers, wmr. le kl.,
van Heemskerk naar Stad Delden (res-
sort Arnhem).
Fer 26-10-'60: J. Bakker, owmr., van
Obdam naar Oterleek.
Per 27-10-'60: J. I(uijper, wmr., van'Wormer naar Heemskerk.
Per 31-10-'60: I{. v. Tent, 'wmr. le kl.,
van Amsterdam (parketgroep) naar
Heemskerk.
Per 1-11-'60 : J. Buiskool, wmr. le k1.,
van Amsterdam (bur. Compt) naar
Amsterdam (stafbur. ress.); C. \Mieben-
88, owmr., van Utrecht (verk.groep)
naar Bodegraven (ressort 's-Hage);
ïtÀf. C. Sukkel, wmr., van Schoorl naar
Oudkarspel; J. B. Waanders, owmr.,
van Utrecht (verk.groep) naar 's-I{er-
togenbosch (verk.gr., ress.'s-Bosch);
M. de Vries, owmr., van Maarn naar
Doorn; J. F. Ch. Roos, schrijver A, van
\Mormerveer naar Amsterdam.

RESSOR,T ,s-GRAVENHAGE

Per 15-10-'60: 'W. v. Oosten, wmr. 1e kl.,
van St. Maartensdij k naar Yerseke ;

J. J. de Muijnck, owmr., van Zeven-
huizen naar Rotterdam (parketgroep).
Per L-11-'60: A. J. Schelf aut, owmr.,
van Stoppeldijk naar 's-Gravenhage
(parketgroep); P. Goedegebure, owmr.
van Numansdorp naar Ouddorp; Chr.
Littel, wmr. le k1., van Gouderak naar
I{rirnpen a/d Ussel; P. J. Goedendorp,
wmr. le kI., van l{rimpen a/d IJsseI
naar Gouderak.

IIESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH

Per 4-10-'60: J. G. }I. Reintjes, wmr. 1e
k1., van Vlierden naar Milheeze.
Per 6-10-'60: P. A. Pruijsers, wmr., van
Oudenbosch naar Chaam.
Per 10-10-'60: A. Bleumink, wmr. 1e kl.,
van O.'W. Middelbeers naar Oisterwijk;
J. S. H. M. Giesberts, wmr. le k1., van
Vlodrop naar Swalmen; L. Groffen,
owmr., van De Heen naar O. 'W. Mid-
delbeers.
Per 12-10-'60: A. v. Essen, 'wmr. 1e kl.,
van Oisterwijk naar Nootdorp.
Per 15-10-'60: P. J. v. Vught, wmr. le
k1., van Megen naar Rosmalen; 'W. J.
Beissman, wmr. le kl. van Merkelbeek

Per 1-11-'60: C. Mol, wmr., van Tilburg
naar Almelo (verk.groep); J. O. J. vaÀ
I{empen, owmr. van Made naar Leuth;
H. L. W. Alberts, wmr. le kl., van Sie-
bengewald naar Obbicht; D. Vier-gever, wmr. 1e kl., van FÈijsbergen
naar Ewijk; II. den Broeder, owmr.,
van 's-Bosch (verk.groep) naar Roer-
mond (verk.groep).
Per 3-11-'60: S. M. Broere, 'wmr. 1e kI.,
van Sint Willebrord naar Zundert;
H. J. Theunissen, wmr., van Rucphen
naar Sint ï9!/illebrord; M. A. v. Giste-
ren, wmr., 1e kl., van Zundert naar
Ruephen.

RESSORT ARNIIEM
Per 1-11-'60: P. Steinfort, adjudant, van
Staphorst naar Gieten; G. \^/. Verbeek,
wmr. 1e kl., van Varsseveld naar Nes
(4.); H. Melisie, wmr. 1e kl., van Olde-
broek naar Oudorp; J. I{noop, owmr.,
van De Lutte naar Uden; G.J. v. Hooft,
wmr. le kl., van Heilig Land naar
S choot.

RESSORT GR,ONINGEN
Per 4-10-'60: J. G. v. d. Haak, wmr. 1e
kl., van Akkrum naar 'Warga.
Per 10-10-'60: H. Panneman, wmr., van
Loppersum naar Dokkum.
Per 31-10-'60: B. A. Fröling, wmr. le kl.,
van Eenrum naar Oldehove; L. S. Car-p€r, owmr., van Ezinge naar Zout-
kamp.
Per l-11-'60: E. Sijnstra, adjudant, van
Sehoonebeek naar Zutphen (parketgr.,
ress. Arnhem); G. I{ensens, wmr. 1e
kl., van Nieuwolda naar Almelo (verk.-
8r., ress. Arnhem); J. Blanken, wmr.
le kl., van Roden naar Coevorden;
A. Miedema, wmr. le kl., van Nes (A.)
naar Hardegarijp.

il

:t.i.
]it.

§

OVERLEDEN
PERSONEEL

Wmr. le kl
A. W. V"rreu len
Woterlond l<erkie

ress. 's-Grovenhoge
t 21-10-19ó0

Wmr. 1e kl.
J. Vieroven

Woo lre
ress. 's-Hert.bosch

t r4-10-19ó0
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BIJI{,EPOLITIE TE WATER

Per 1-11-'60: \,tI. J. I(oenes, owmr., van'Warmond naar Nijmegen; J. Postma,
owmr., van Leeuwarden naar Harlin-
gen; G. de Groot, owmr., van Harlin-
gen naar Leeuwarden; R. Schenkman,
wmr., van Vlaardingen naar 'Wemel-
dinge; J. I(amp, wmr. 1e kI. van Vlaar-
dingen naar Europoort; C. Plug, wmr.,
van Wemeldinge naar Warmond.

Aanwijzing Yoor functie

EESSORT'S-HERTOGENBOSCH

Per 1-11-'60: AdJ. E. Polak, tot groeps-
commandant parket te 's-Bosch; adi.
J. B. \4raanders, tot groepscommandant
verkeer te 's-Bosch; adj. H. den Broe-
der, tot groepscommandant verkeer te
Roermond.

N,ESSORT ARNHEM

Per 1-11-'60: AdJ. E. Siinstra, tot groeps
commandant parket te Zutphen.

RESSORT GB.ONINGEN

Per 1-11-'60: Adi. P. Steinfort, tot
groepscommandant te Gieten.

Bevorderingen

BESSORT AMSTERDAM

tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'60: H. Melisie te Oudorp.

tot v/achtmeester le kl.:
Per 1-11-'60: L. v. d. Beek te Alkmaar;
J. Breeker te I{oog ald Zaan; S. Nie-
wenweg te Soestdiik; J. H. Tellegen te
Broek op Langedijk.

R,ESSORT,S.GRAVENHAGE

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: J. C. C. Beuzenberg te
Hoek.
Per 1-11-'60: Th. Matton te Vianen.

tot waehtmeester le kl.:
Per 1-11-'60: A. de Bijt te Tholen; H. de
Vries te 's-Hage; I. J. Ekkenbus te
I(loosterzandei J. Strijker te Nieuwer-
kerk a/d IJsseI; A. P. L. v. Paaschen te
Rotterdam; J. M. Bartelse te Oostburg.
tot adm. ambt. C 2 in t'aste dienst:
Per 1-2-'60: J. C. I{luppel te Leiden.

IÈESSORT'S.HERTOGENBOSCH

tot adtudant:
Per 1-11-'60: E. Polak i" 's-Bosch ;

J. B. 'Waanders te 's-Boseh; H. den
Broeder te Roermond.

tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: J. M. L. v. d. Elzen te Hoo-
geloon; P. van Melsen te Breda.
Per 15-10-'60: F. B. v. d. Aa te Schayk.
Per 1-11-'60: Iv\f. A. Hagemans te Veg-
hel; J. Cloin te Liempde; G. J. van
Hooft te Schoot.

Cot wachtmeester le kI.:
Per 15-9-'60: P. J. H. Otten te Gilze.
Per 1-11-'60: A. Anemaat te 's-Bosch;
A. Baan te Roermond; A. J. Daanen te
Uden; E. Offerman te Raamsdonk;
H. Th. Vos te Roermond; E. J. Vriezen
te Roermond; F. rvl/eide te Dongen ;

J. 'Wolters te Asten.

RESSORT ARNHEM

tot opperwaehtmeester :

Per 1-11-'60: L. rv\f. van Hal te Lent;
J. O. J. van I(empen te Leuth; D. Vier-
gever te Ewiik.
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tot wachtmeester le kl.:
Per 1-10-'60: H. A. Boeijen te Ambt
Delden N.
Per 1-11-'60: P. J. Posthumus te Luttel-
geest; M. J. Ltickerath te Leuthi W. de
Jong te Dinxperlo.

RESSORT GRONINGEN

tot adJudant:
Per 1-11-'60: H. van Dijk te Groningen;
G. van Ruiswijk te Groningen.

tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'60: J. Monderman, Hooghalen.
Per 1-11-'60: G. \/. Verbeek te Nes (A.).

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-11-'60: A. van l(ampen te Marum.

DIENST LUCHTVAART

tot opperwachtmeester:
Per 1-4-'60: C. Verberk te Amsterdam.

In dienst getreden

R,ESSORT GRONINGEN
1-11-'60: A. G. Drent, wachtmees-
Slochteren.

De dienst verlaten
STAII ALG. INSPECTIE
Per 1-11-'60: J. I(rol, adj., 's-Graven-
hage.

RES§OR,T's-GRAVENHAGE

Per 1-11-'60: N. K. v. Hermon, owmr.,
Middelburg; G. J. Berfelo, owmr., Ter
Aar.

TTESSOR,T's-HERTOGENBOSCH

Per 1-11-'60 : L. F. Hoekstra, adj ., Den
Bosch; J. Hubbers, adj., Den Bosch;
A. Uitterlinden, wmr.le kl., Hoge Zwa-
luwe; J. H. A. Brouwer, wmr., Best.
Per 2-11-'60: J. A. J. Remmers, wmr.
1e k1., Den Bosch.

BESSORT ARNHEM

Per 1-11-'60: J. A. v. d. Heijden, owmr.,
Lent; J. v. d. Hoeven, adj., Zutphen;'W. v. Ooijen, adj., Lochem; J. H. Beu-
gelink, wmr. 1e kl., Groesbeek; J. H.
Janssen, wmr., Groesbeek.

RESSOR,T GRONING}EN

Per 1-11-'60: IJ. I{empenaar, wmr.,
Dokkum; E. Berga, wmr. le kl., Mur-
merwoude.

Per
ter,

Ambrsiubileo

Herplootsing
wegens foutreve
rongverme ld ing

Adi. J. Goedbloed
U. Meiier Hoofd von de Adm.
Alkmoqr Compt.

ressort Amsterdom ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op 7-10-19ó0 40 ioor op l-10-.l9ó0

Wmr. le kl
R.'1. Yon- Làor

Westb roe k
ressort Amsterdom

25 ioor op 12-'10-1960

A{i. Owmr. Wmr. le kl.
J. J. Pouw G. Drogtsmo M. J. MoerlondAmsterdom Schermàrhorn Middelhornis

ressort Amsterdgm_ ressort Amsterdom ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op l3-10-19ó0 25 ioor op l9-10-.I9ó0 2s loor op 9-lt-t9"60

Wmr. le kl. Owmr. Owmr.
H. Bràndànburg L. J. Poulssen A. G. Prins

Woudrichem Nieuwenhogen Hoogkerk
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch ressort Groningen

25 ioor op 14-10-19ó0 25 ioor op l-ll-19ó0 25 ioor op 4-l]-lgó0

Owmr.
G. Poldervoort

Gorinchem
Riikspol. te Woter

25 ioor op 1-ll-19ó0

rd:àttf;F-
:i:l:hsIl;iii:

Rp.org_KB1960_12_dec_Nr.04_n 229


