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Verplaa tsingen:
Doorn P. v., Owmr. no. 712, van Anjum naar Akkrum

als Post-Co
Kooistra J., Owmr. no. 353, van Stiens naar Uithui-

zen als Groeps-C.
Komduur H., Wmr. 1e kl. no. 1301, als Wmr. van

Westerbork naar Roden.
Jonge H. de, Wmr. no. 1585, Van Roden naar Wester-

bork.
Zanden G. v. d., Adj. no. 245, van Staf Gewest Den

Haag naar Staf Gewest Groningen, Bureau Mate-
rieelbeheerder.

Visser S., Wmr. no. 2365, van Maasbracht (Gew.
's Hertogenbosch) naar Anjum.

Blanken P. v., Owmr. no. 713, van Ten Boer naar
Uithuizen als Post-Co

Peelstra D., Owmr. no. 379, van Uithuizen naar Ten
Boer als Post-Co

Raspe A., Wmr. no. 372, van Ruinen naar Parketgr.
Groningen.

. Met eervol orttslag:
Nieland G., Wmr. no. 938, Leek, wegens emigratie

naar Amerika.

Bevorderd tot Adjudant:
Hoving, Owmr. no. 114, Balk, m.i.v. 1-8-'54.
Deij A., Owmr, no. 214, Marssum, m.i.v. 1-10-'54.
Dalfsen H. v., Owmr. no. 131, Nieuwolda, m.i.v.

1-1-'55.
Timmer A., Owmr. no. 134, Zuidlaren, m.i.v. 1-1-'55.
Veen H. G., Owmr. no. 303, Leeuwarden, m.i.v, 1-1-'55.

Bevorderd tot Opperwaehtmeester-:
Duut H., Wmr. 1e kl. no. 216, Blij ham, m.i.v. 1-8-'54.
Sterenborg W., Wmr. 1e kl. no. 249, Oppenhuizen,

m.i.v. 1-9-'54.
Muller L., Wmr. 1e kl. no. 291, Groningen, m.i.v.

1-9-'54.
Roode A. de, Wmr. 1e kl. no. 296, Eext, m.i.v. 1-9-'54.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e klasse m.i.v. 1-9-'54
de Wa,chtmeesters:

Sweers K., no. 60, Rolde.
Woltjer J., no. 353, Meeden.
Alberda A., no. 362, Augustinusga,
Engelkes, J. J., no. 373, Bell ingwolde.
Weggemans M., no. 383, Gasselternijeveen.
Veen J. v, d., no. 385, Gieterveen.

Werf L. v. d., no. 337, Zuidhorn.
Klooster H., no. 392, Scherpenzeel.
Hazekamp O. J., no. 418, Middelstum.
Bult J., no. 443, Stadskanaal.
Roukema J., no. 444, Leeuwarden.
Karming A., no. 451, Smilde.
Heijes W., no. 454, Blijham.
w.p tra L. H., no. 472, Leek.
Dijke B. v., no. 474, Hoogkerk.
Peerlkamp J., no. 519, Sleen.
Arends ,R., no. 544, Groningen.
Jagersma T. F., no 552, Surhuisterveen.
Tuuk W. A., no. 554, Appingedam.
Tabak J., no. 558, Sleen.
Platje J., no. 604, Oosterhesselen.
Hoorn K., no. 614, Uffelte.
Voorst M. v., no. 622, Diever.
Postrna J., no. 626, Stiens.
Boes E., no. 681, Vries.
Post O. L., no. 691, Uithuizen.
Oosten J. D., no. 692, Twijzel.
Schooljan J., no. 716, Ruinen.
Strating J., no. 717, Valthermond.
Timmer H., no. 725, Peize.
Blink P., no. 742, Nieuwe Schans.
Vosseberg W., no. 743, Buinermond.
Vijver H., no. 744, Scharsterbrug.
Keijzer H., no. 746, Dokkum.
Seidel J., no. 751, Ezinge.
Breider H., no. 756, Wolvega.
Oldenbeuving H., no. 761, Beilen.
Krijer D., no. 770, Appingedam,
Bonsema H., no. 779, Noordbroek.
Srnit H., no. 794, Joure.
Dijkerna T., no. 805, Winschoten.
Klein R. M., no. 827, Noordbroek.
Hielkema J., no. 846, Donkerbroek.
Kort J., no. 856, Terhorne.
Ottens G., no. 859, Dalen.
Graaf L. de, no. 878, Tzum .
Christiaans G. J., no. 880, Scharmer.
Sinnema G., no. 900, Assen.
Westerbeek K., no. 910, Noordbergurn.
Koster K., no. 916, Munnekezijl.
Luttje J., no. 920, Nieuwe Pekela.
Knol Th., no. 926, Oosterwolde.
Timmer E., no. 932, Wildervank.
Jong W. de, no. 937, Dokkum.
Huijser L. M. H., no. 941, Heerenveen.
Stoppels H., no. 942, Nieuw Schoonebeek.
Roseboom B., no. 950, 2e Exloërmond.
Koekoek K., no. 953, Nijeveen.
Bierling E., no. 965, Zoutkamp.
Randen D. v., no. 982, Sexbierum.
Span B., no. 988, Leeuwarden.
Majoor G., no. 991, Schoonoord.

-Mabelis A., no. 1003, Balk.
Nijholt W., no. 1004, Grauw.
Buwalda E., no. 1007, Uithuizermeeden.
Loerts B., no. 1011, Heerenveen.
Bruinsrna A., no. 1016, Makkum.
Broekman F. C., no. 1018, Meeden.
Boer C. de, no. 1021, Irnsum.
Otten W., no. 1025, Ruinerwold.
Mossel K. L., no. 1033, Westerbork.
Wubbema K., no. 1041, Grijpskerk.
Britstra A. J., no. 1045, Peize.

(Zie vervolg op pag. 6)
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4e Jaargang No. 1 Verschijnt 1 x per maand. 1 Januari 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvatten de de prevlnelên Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries, Districtsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Districtsstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf Groningen

UITGAVE EN ADVERTENTIES: N.V. NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6,TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen 'kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
ambtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu s sen kom s t van
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)

f 2,50 per jaar.

BIJ à€ Jó.ó.Rwlss€llnq

Wederom voel ik mij gedrongen om ter gelegenheid
van de wisseling des jaars, enkele woorden tot U te
richten in "De Reflector".
En dan realiseer ik mij, hoe snel de tijd voorbij gaat
en hoe ontzaglijk veel ook in het afgelopen jaar weer
op zo velerlei gebied is gebeurd.
Weer herdenk ik met weemoed hen die van ons
heengingen en een lege plaats achterlieten in hunne
gezinnen en in onze gelederen, maar die in onze her-
innering zullen voortleven.
Het waren Mr Geweermaker H. Stek, Wachtmeester
H. Meinema, Adjudant J. v. d. Woude en Opper-
wachtmeester J. v. d. Kuur, die ons in het voorbij-

gegane jaar ontvielen; de Wachtmeester Meinema
kwam om het leven bij de uitoefening van zijn plicht.
Moge het zo zijn dat bij het lezen van de namen
dezer mannen, Uwe gedachten een ogenblik bij hen
verwijlen.
Ook in het afgelopen jaar waren er wat de uitoefe-
ning van de dienst betreft, weer vele redenen tot
verheugenis; ondanks niet geringe moeilijkheden,
waarvan de aard mij zeer goed bekend is, hebt gij
Uw taak zodanig verricht, dat ik er trots op ben
het commando over het Gewest Groningen te mogen
voeren; hen die mij daarbij terzijde stonden, dank ik
daarvoor ten zeerste. \
Maar ook - en niemand betreurt dat meer dan ik -
moest weer enige malen gestraft, zelfs zeer zwaar
gestraft worden, daar bleek dat enkelen op ernstige
wijze hadden gefaald. Alles bij elkaar genomen over-
heerst echter een gevoel van tevredenheid en dank-
baarheid.
Ook het jaar 1955 zal ons weer brengen lief en leed!
Wellicht zullen ons teleurstellingen niet bespaard
blijven, maar indien dit het geval zou zijn, moge ons
dan toch de kracht geschonken worden om tot heil
van de gemeenschap onze plicht te blijven doen onder
het devies van ons corps: "Plichtsgetrouwen steeds
paraat".
Ik wil eindigen, mannen van het Gewest Groningen,
met U en Uwe gezinnen van ganser harte een ge-
lukkig en voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen.

Uw Gewestcommandant:
De Dir. Off. der Rijkspel. le kJ.
G. H. van Helden.

3

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (3) 3



Januari

Als dit nummer van "De Reflector" U bereikt zijn de
Kerstdagen gevierd en beleefd en heeft het nieuwe
jaar zijn intrede al weer gedaan.
Ik hoop dat U allen met een zekere voldoening op het
afgelopen jaar kunt terugzien; ook hoop ik dat U het
zozeer noodzakelijke genoegen van uw werkkring
heeft gehad en dat U zich daarin volkomen hebt kun-
nen uitleven. Dat is noodzakelijk, niet alleen voor
Uzelf, maar ook voor uw omgeving, omdat daardoor
de juiste band ontstaat tussen U en de personen waar
U dagelijks mee in aanraking komt.
U denkt misschien: Há daar heb je 't weer, "de band"!
Ja lezers van "De Reflector", ik vind het ontzettend
belangrijk dat er een goede sfeer en een goede band
is in het Gewest Groningen. Er zijn waarschijnlijk
schaduwplekken genoeg geweest in het afgelopen
jaar en als die "band" dan goed is en daarbij dus de
sfeer om U gezond, dan helpt dat U een heel eind
op weg, ook al gebeuren er dingen, die niet altijd
even prettig zijn.
Als redacteur van "De Reflector" heb ik mij tot taak
gesteld om, door dat orgaan, deze band onder het
personeel te verstevigen; niet alleen onder het perso-
neel maar tot en met de echtgenoten en kinderen,
tot het gehele gezin van de rijkspolitieambtenaren
van het Gewest Groningen.
En juist doordat U dit orgaan zelf vormt door bij-
dragen ervoor te leveren komen wij nader tot elkaar.
Of wij in die binding in het afgelopen jaar zijn ge-
slaagd? Ik weet het niet. Maar ik meen toch wel te
mogen zeggen, dat "De Reflector" heeft bijgedragen
tot deze binding.
Helaas heb ik het afgelopen jaar U moeten vragen
om een jaarlijkse bijdrage. Ik had het liever achter-
wege gelaten, maar, zoals ook U begreep, kon het niet
anders. Als wij allen op dezelfde basis het nieuwe
jaar ingaan met "De Reflector", en ik hoop dat die
enkele achterblijver nu ook mee doet, dan zullen wij
er dit jaar ook wel weer doorheen komen. Overigens
moet het grootste deel van het inkomen van "De Re-
flector" toch gehaald worden uit de opbrengst van de
advertenties en dat schijnt af en toe wel eens te stag-
neren. Mochten er onder de lezers gepensionneerde
Rp-ambtenaren zijn, die ervoor gevoelen in deze (tegen
provisie) mede te werken, dan wil ik hen gaarne
daarvoor bij de uitgever introduceren. Ik hoop dat
deze kwestie dan ook in 1955 goed zal worden ge-
fundeerd, zodat dan de jaarlijkse bijdrage van U
allen kan worden verminderd.
Intussen is door mij uit iedere provincie van het
Gewest één Rp-ambtenaar aangezocht, op aanwijzing
van de 5 Districtsmedewerkers, teneinde de financiële
administratie van "De Reflector" te controleren en
te vereenvoudigen. U begrijpt dat door de voortdu-
rende mutaties in ons Gewest een en ander wel ge-
wenst is. Ik stel mij voor U van de financiële toe-
stand van het blad geregeld op de hoogte te houden.
Het is U natuurlijk direct opgevallen, dat het nieuwe
jaar ingezet is met een nieuwe frontpagina. Verschil-
lende redenen hebben hiertoe geleid.
Zoals U al eerder constateerde verviel op 1 Maart 1953
de rode druk van van de Reflector om de kosten te
drukken. Teneinde nu dit nieuwe jaar zo voordelig
mogelijk "te draaien" was het dok wenselijk de
blauwe kleur te verwijderen. Een en ander zou af-
breuk doen aan het geheel omdat de tekening op drie
kleuren berekend was.
Het is mij bij herhaling overkomen, dat op het laat-
ste ogenblik mij noodzakelijk te plaatsen copy werd

1
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toegezonden, waardoor reeds "gezette" stukken moes-
ten komen te vervallen. Haast iedere maand houd ik
artikelen over, die misschien dan wel later geplaatst
worden, maar die een maand later toch niet zo up to
date meer zijn. Door een nieuwe frontpagina van een
halve pagina te nemen wordt dus copyruimte gewon-
nen.
Door deze nieuwe tekening komt naar mijn mening
het idee van De Reflector meer tot uiting.
Bij verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis
is steeds een plaatsje op de frontpagina gere-
serveerd voor een mooie foto. Ook, indien de copy-
ruimte het teelaat is een aardige natuurfoto op de
voorpagina zeer op zijn plaats.
Met de St Nicolaasprijsvraag kwamen ruim 500 in-
zendingen binnen en daar mag men toch wel uit con-
cluderen, dat deze jaarlijkse grote prijsvragen in de
smaak vallen. Wij zullen dus dit nieuwe jaar maar
op dezelfde voet doorgaan, ook met de maandelijkse
kleinere puzzles. Voor suggesties in een bepaalde rich-
ting houd ik mij graag aanbevolen, niet alleen wat de
prijsvragen maar ook wat de te plaatsen artikelen be-
treft.
Moge ik tenslotte al diegenen, die, in welke vorm
dan ook, hebben medegewerkt aan het vormen van De
Reflector in het afgelopen jaar, mijn hartelijke dank
betuigen; ik had het zonder Uw hulp zeker niet kun-
nen stellen.
Laten wij het nieuwe jaar allen ons best doen om
De Reflector op een hoger peil te brengen door het
steunen van het blad en het leveren van lezens-
waardige artikelen, tot instandhouding van het blad
en ter versteviging van de onderlinge band.
Ik wens U en de uwen een zeer voorspoedig 1955 en
speciaal geldt dit voor de zieken onder U, die ik een
spoedig algeheel herstel toewens.

De Redacteur:
G. van Dijk.

I
-.\'

I

Waar is die tijd toch wel gebleven
Zo vraagt hij zich nu peinzend af.
Ze lijkt hem als een damp verdreven,
door forse winden, fel en straf.

Gekomen aan het einde van de baan.
Wil hij een wijle blijven staan
bij alles, wat hem op de reis geviel
en sporen naliet in de moede ziel.

Veel lief en leed gaat aan het oog voorbij.
Een stoere zucht, en blijde kreet.
Het wordt een lange wisselende rij
van schaauw en zon op 't pad waarop hij schreed.

Maar 't ging voorbij, gelijk het snelle hemelzwerk
door 't oog gezien, maar ras toch weer verdwenen.
Voor wie de vreugde vindt in 't dagelijks werk,
heeft 40 jaar aan 't eind maar kort geschenen.

Voor alles wat ontvangen werd aan rijke zegeningen
beheerst een diepe dankbaarheid dit bonte visioen,
waarnaar ik nu reeds mee wil dingen,
voor straks, als ik mag gaan als hij, met pensioen.

P.A. Gio.
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In memoriam
Owm. J. v. d. Kuur

Op Vrijdag 12 November 1954 overleed nog vrij plot-
seling de Opperwachtmeester Jan van der Kuur,
Postcommandant te Sneek. Hij bereikte de leeftijd
van 57 jaar.
Op Dinsdag 16 November 1954 werd de overledene te
Sneek met Korpseer begraven. De uitvaart had plaats
vanuit het gebouw Aere Perennius te Sneek. Aldaar
vond voordien een korte herdenkingsdienst plaats. Ds
Spiers, Gereformeerd predikant te Sneek, sprak
woorden van troost tot de nabestaanden. Van der
Kuur wist dat zijn plaats hier op aarde niet blijvend
kon zijn. Hij geloofde in Gods woord en was heenge-
gaan in de overtuiging dat de dood slechts een over-
gang is naar het eeuwige licht.
Daarna werd het woord gevoerd door de Comman-
dant van het District Heerenveen der Rijkspolitie,
Majoor P. J. C. Aalders. die mede sprak namens de
Gewest-Commandant. Hij schetste de overledene als
een zeer plichtsgetrouw politieman. Van der Kuur
stelde zich immer ten doel een goede sfeer te schep-
pen en deze te behouden. Hij was wars van alle
uiterlijk vertoon. Eenvoud en rechtvaardigheid sier-
den hem als politieambtenaar en als mens.

De heer A. van der Hauw uit Bolsward sprak als
oud Korpschef en collega. Hij memoreerde de arbeid
die Van der Kuur voor de Christelijke Organisatie
had gedaan. Geen offer was hem te veel geweest.
Adjudant J. Venema, Groepscommandant van de
Groep Wymbritseradeel te Sneek, zeide, dat zijn
groep in Opperwachtmeester Van der Kuur een trou-
we vriend en collega hadden verloren.
Door Opperwachtmeester K. Bergsma werd gespro-
ken namens de Christelijke Politiebond, afd. Sneek.
Hij roemde het vele werk dat Van der Kuur als or-
ganisator en voorzitter van de afdeling had verricht.
De laatste spreker was de heer Brandenburg namens
de Gereformeerde Mannenvereniging te Sneek.
De opstelling van de lijkstoet trok buitengewone be-
langstelling. Een 12 tal Opperwachtmeesters fungeer-
den als slippendragers. Achter de lijkkoets stelden
zich verder op de Districtseemmandant der Rijkspo-
litie te Heerenveen, Majoor P. J. C. Aalders, de Dis-
tricts-Adjudant S. de Jong, de Groepscommandant
van Wymbritseradeel met bijna het gehele personeel
van de groep, de Groepscommandant van de Politie
te Water met één van zijn manschappen, een depu-
tatie van de gemeentepolitie te Sneek met het hoofd
daarvan, de Korpschef P. Kooistra; enige gepension-
neerde oud-collega's, de hoofdagent van politie J.
Anema te Bolsward. Daarachter volgden vele volg-
auto's en nog een lange stoet van genodigden en be-
langstellenden.
Op de begraafplaats te Sneek werd het stoffelijk
overschot door collega's Opperwachtmeesters uit het
District Heerc:nveen grafwaarts gedragen. Een vier-
tal kransen, waaronder een krans van het Gewest
Rijkspolitie, dekten de baar. Tijdens het ten grave
dalen brachten de aanwezige politiemannen een ge-
zamenlijke groet ten afscheid.
Met het lezen van de twaalf artikelen der belijdenis
van het Christelijk geloof door Ds Spiers, werd deze
droeve plechtigheid op de begraafplaats beëindigd.

DAT HIJ MOGE RUSTEN IN VREDE.
Owmr. W. St.

"vó.ó.Rwel Rocky mountams:"

t

Waar zijn we ook al weer gebleven? Ik weet het al,
Vancouver was aan bod. Daar gaat ie dan.
Na twee dagen en een nacht reizen kwam ik in Van-
couver aan. De eerste indruk is de beste zegt men, en
je denkt misschien dat, toen ik, genietend van de
prachtige parken, bossen, bergen met skilifts net als in
Zwitserland, de zee met haar strand en nog zoveel
ander moois, ronddoolde, ik dacht het hier wel te
kunnen klaren. Maar.... enfin lees zelf verder.
De binnenstad was gezellig rommelig, naast frisse
vierkante Amerikaanse baby-wolkenkrabbers zag je
oude Europees aandoende gebouwen. Veel verschil-
lende mensentypen trof je hier aan, en ik begreep al
gauw, dat je beter niet in je eentje rond kon dwalen.
Twee weken woonde ik in Vancouver, in een hotel, en
mijn financiën slonken zienderogen! Hoe ik ook mijn
best deed, een baantje kon ik niet krijgen. Ja, wel
voor $ 20 per week, maar daar hield ik geen cent van
over, en dan werkt een Hollandse net zolief niet! Ten-
slotte besloot ik het dan maar weer eens elders te
zoeken en kwam ik terecht in Ocean Falls, zou $ 42
in de week verdienen met de maaltijden, en dat is goed
betaald. Maar wat ben ik begonnen! Ocean Falls is een
dorpje behorende bij een papierfabriek en het ligt 300
mijl ten Noorden van Vancouver, dus zo'n beetje de
wereld uit. Het is ingesloten door bergen en de zee, en
alleen bereikbaar per boot en Catelina. Het zeereisje
duurde 24 uur en ik genoot er erg van. Je voer tussen
twee bergketens door en zag een minimaal klein dorpje
ergens tegen de bergwand geplakt.' Mijn toekomstige
woonplaats! Erbij bevond zich een ontzaggelijk groot

;

stuwmeer, dat de fabriek en het dorp van stroom voor-
zag. Een weelderige plantengroei, zo indrukwekkend
dat het haast tropisch aandeed, waarschijnlijk mede
tengevolge van het feit dat het hier bijna altijd re-
gent. Eens in de maand een dag droog was veel. Ik
werkte hier in een soort hotel, waar de fabrieksarbei-
ders hun kamers hebben. Keurig verzorgd en heel com-
fortabel was de inrichting. Als kamermeisje moest ik
bar hard werken, en kon 's avonds dan ook geen pap
meer zeggen. Gelukkig werkten we maar 5 dagen per
week. Het is heel interessant om het leven in .een
"company-town" mee te maken, maar het geeft je een
gevoel als Napoleon in ballingschap. En hoewel de
maatschappij voor de nodige ontspanning zorgt, heb
je het beklemmende gevoel nergens heen te kunnen.
Straten zijn hier niet, alleen plankiers en bruggeties
van het ene gebouw naar het andere. Er wordt hier
barretjes gedronken, wat ook wel te verklaren valt
niet waar? Ik stel me voor dat je zo af en toe de alcohol
boven het dorp uit kon ruiken, dus maar goed dat er
geen buren waren. Een paar maanden heb ik het hier
uitgehouden, en toen? Nou toen heb ik passage ge-
boekt op de "Maasdam" die me 3 December 1.1. be-
houden aan vaderlandse kade bracht. Ik ben eindelijk
weer thuis, ik heb veel geleerd, veel gezien en ervaren
dat er toch maar. één Holland is! Eén Holland, waar
ik de Kerst kan vieren zoals we gewend zijn te doen.
Eén Holland, waaraan je met zoveel banden gebonden
bent. Sentiment? Neen, alleen maar dankbaarheid dat
ik er terug kon keren om me weer thuis te voelen.

B abs B u i ten h u i s.
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• Kinds G., no. 1050, Nieuw Roden.
Westra J., no. 1054, Schiermonnikoog.
Klein P., no. 1055, Zweeloo.
Kuindersma P., no. 1062, Leeuwarden.
Boersma J., no. 1088, Hommerts,
Blaak E., no. 1090, Loppersum.
Harsta H., no. 1099, Leeuwarden.
Burg A. C. v. d., no. 1113, Scherpenzeel.
Venema G., no. 1115, St. Jchannesga.
Post H., no. 1141, Norg.
Zondag E., no. 1149, Coevorden.
Criossen J., no. 1152, Oldehove.
Sligter L., no. 1156, Nieuwe Pekela.
Fostma H., no. 1161, Marum,
Burgier L., no. 1167, Winschoten.
Visser C., no. 1180, Vlieland.
Jongbloed B., no. 1197, Midwolda.
Krol S., no. 1217, Winschotcn.
Kosters A., no. 1223, Norg.
Klungel G., no. 1229, Vriescheloo .
Otten H., no 1238, Berger.
Boer H. de, no. 1256, Leeuwarden.
Babtist J., no. 1258, Groningen.
Everts R., no. 1268, Ruinerwold.
Miedema A., no. 1270, Zwaagwesteinde.
Piel E., no. 1271, Vledder.
Looge C., no. 1292, Grouw.
Komduur H., no. 1301, Roden.
Kooi J. v. d., no. 1305, Heerenveen.
Prak H. P., no. 1308, Kanteris.
Spijk T., no. 1327, Hoogkerk.
Mei D. v. d., no. 1341, Groninen.
Hummel G. H., no. 1348, Wehe.
Gijsen H. A., no. 1357, Buitenpost.
Meulen S. v . d., no. 1360, Oldcholtpade.
Mulder H. W. J., no. 1363, Koudum.
Spijkerman J., no. 1378, Wolvega.
Scholtens D. H., no. 1398, Nieuwe Schans.
Wietsma K. A., no. 1417, Noordwolde.
Rijpkema E., no. 1430, Leeuwarden.
Schutter H. L., no. 1448, Nieuwe Pekela.
Woud H. v. d., no. 1453, Dokkum.
Timmer J., no. 1454, Beilen.
Krediet J., no. 1470, Leeuwarden.
Speelziek J. E., no. 1474, Odoorn.
Keurs G., no. 1480, Drieborg.
Blaauwgeers H. A., no. 1501, Weiteveen.
Bos, A. J. H., no. 1503, Wagenborgen.
Woltjer G. H. K., no. 1514, Workum.
Hocgesteger J. L., no. 1533, Leeuwarden.
Heide J. v. d., no. 1539, Heerenveen.
Kuipers A., no. 1549, Gieten.
Lutter J., no. 1553, Assen. \
Steensma L., no. 1567, Makkinga.
Dondorff W. J., no. 1581, Berger.
Eenkoeren S., no. 1581, Heerenveen.
Rutgers H., no 1586, Slochteren.
Boer K. de, no. 1590, Oldeberkoop.
Timmer J., no. 1591, Zweeloo.
Kuur S. v. d., no. 1593, Heerenveen.
Anjema L., no. 1605, Rinsumageest.
Jurna J., no. 1620, Witmarsum.
Veerman H. J., no. 1625, Grootegast.
Nijmeijer F., no. 1628, Coevorden.
Jeurink G., no. 1633, Coevorden.
Burgier F., no. 1637, Marum,

.
Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N

Hut J. G., no. 1648, Zuidwolde .
Jong J. B. de, no. 1662, Mldlaren.
Froma J. K., no. 1670, Nieuwe Schans.
Kalverda E., no. 1674, Engwierum.
Groen A., no. 1675, Driesurn.
Sijtsema F. J., no. 1687, Oosterwolde.
Remmers H. G., no. 1719, Oosterwolde.
Jong W. de, no. 1725, Appelscha.
Kuiper, H., no. 1729, Winschoten.
Okken J., no. 1735, Buinermond.
Lubberts G., no. 1741, Koekarige.
Bakker Th., no. 2302, Bergurn.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e klasse m.i.v. 1-10-'54
de Wachtmeesters:

Uitham L., no. 1778, Groningen.
Zwart C., no. 1807, Tiendeveen.
Spijkerman T., no. 1843, Garijp.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e kla-sse m.i.v. 1-11-'54:
de Wachtme.es.ters:

Martens J. K., no. 391, Wedde.
Bronsema H. H., no. 1872, Dalen.
Bolhuis M., no. 1907, Stedum.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e klasse m.i.v, 1-12-'54
de Wachtmeesters:

Kloosterman J. S., no. 1933, Groningen.
Sikkema H., no. 1977, Assen.
Schuring W., no. 1978, Gasselte.
Fabel' J., no. 1980, Ruinen.
Zuiderveld S., no. 1998, Oude Pekela.
Weijer H., no. 2479, Harkema-Opeinde.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e klasse m.i.v. 1-1-'55
de Wachtmeester:

Belle C. v., no. 1988, Warffum.

Geboren:

Arend, z.v. Wmr. 1e k1. W. Kattenberg en K. Koops
te Echten.

Jan Grietus, z.v. Wmr. le k1. J. E. Speelziek en A.
Loof te Odoorn.

Wilhelmina Geertruida, d.v. Wmr. le kl. A. de Jong
en A. H. Muller te Noordwolde.

Jantiena, d.V. Wmr. E. Remerie en D. Huisman te
Groningen.

Elias, z.v. Wmr. H. Bosscher en T. P. Haaijer te
Nieuwolda.

Pieter Hendrik, z.v . Wmr. J. Warris en A. Kernper te
Crootegast.

Klaas Jakob, z.v. Wmr. 1e kl. J. Klein en J. S. Baron
te Odoorn.

..

In de sterkte opgenomen:

Santen R. v., Transportgeleider, Parketgroep Gronin-
gen .

Gebr. Ibelings
N.V. Verenrede Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 22812 GRONINGEN

U N I F 0 R MEN naar maat en "in
voorraad vervaardigd" van de fijnste
kamgarens.•Daarbij zeer concurrerende prijzen
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Nieuwjaarsbrief
aan mijn
vriend Bart

d3este d3art,

Als je deze brief onder ogen krijgt hebben we de
Kerstdagen en de Nieuwjaarsdag al weer achter de
rug en zijn we het jaar 1955 "binnengetreden". Laat
ik jou en je gezin voor dit nieuwe jaar het allerbeste
toewensen, Bart, en de hoop uitspreken dat 1955 ons
allen, Rijkspolitiemannen (en hun gezinnen) van het
Gewest Groningen, zal brengen wat wij ervan ver-
wachten. Dat zal bij de een veel en bij een ander heel
weinig zijn, terwijl we reeds nu weten dat velen van
ons niet gespaard zullen blijven voor teleurstellingen.
Laat ons echter dit nieuwe jaar met hoopvolle ver-
wachtingen aanvangen. Daar is heus wel enige reden
voor naar ik meen. Het rommelt nog geducht in onze
wereld en er hapert nog al eens iets aan het "mecha-
nisme" van onze planeet, doch er staat tegenover dat
er ook aanwijzingen zijn voor gelukkiger omstandig-
heden.
Het "Vrede op aarde, in mensen een welbehagen"
heeft juist weer geklonken tot in de verste hoeken
van de aarde en, voor het eerst sedert jaren, zónder
dat er ergens een oorlog woedde. Natuurlijk zegt dat
op zich zelf heel weinig, maar het geeft hoop voor
de toekomst. En hoop doet immers (gelukkiger) leven?
Overigens zijn er, rechtstreeks in verband met ons be-
roep, nog wel enige verlangens en ik neem de vrij-
heid - menende daarbij veler tolk te zijn - enkele
wensen uit te spreken in deze brief.
Moge het in 1955 dan zo zijn:

Dat ons Gewest woi dt aangevuld met minstens een
honderdtal jonge politiemannen;
dat het "Noorden" - zoals vroeger - weer een
bovenste plaats gaat innemen op politie-sportwed-
strijden;
dat de verdraagzaamheid en de verbondenheid tussen
ons - collega's - zod-anig zal opbloeien dat vele
"narigheden" verder uitblijven;
dat .... nee, laat ik de salarissen hier maar niet aan-
roeren en zulks overlaten aan daartoe meer geëigende
bladen;
dat - mocht de nieuwe Politiewet dit jaar van kracht
worden - het "Ontwerp"(wet) een zodanige wijzi-
ging mag ondergaan, dat, ook ná de invoering van
die Wet, ons Korps Rijkspolitie, met uitsluiting van
anderen, zal worden gecommandeerd door mannen
die daartoe een langdurige en uitgebreide opleiding
ontvingen en wier politieke of geloofsovertuigingen
daarbij geen enkele rol speelden;
dat we allen - zittende, lopende, rijdende en varende
Rijkspolitiemannen - in het komende jaar blijdschap
mogen vinden in de uitvoering van onze veel omvat-
tende taak;
en tenslotte - wat al niet een wensen! - dat "Snok-
keitje" het ook dit jaar weer op de wielen mag
houden.
Bij "Snokkeltje" moet ik nog even blijven stiltstaan.
Er wordt namelijk alom in het Gewest "gefluisterd",
dat er met je autootje iets aan de hand is en dat
werd mij dezer dagen bevestigd door ons beider

~

\'"

•

vriend Harm (van 't Verkeer), die mij bezocht. Toen
ik Harm namelijk vertelde, dat ik je al enige weken
tegemoet zag - per "Snokkeitje" - zei hij: "Bart
durft niet te komen met dat autootje".
Nou weten we beiden dat Harm af en toe een natuur
heeft als een nijlpaard, maar óók, dat hij gewoonlijk
erg zeker van zijn zaak is als hij wat te vertellen
heeft.
Vermoedelijk heb ik hem na die bewering een weinig
verbluft aangezien, want hij ging ongevraagd verder
en vertelde: "Dat Snokkeltje deugt niet en ik heb
Bart na een woordenwisseling gezegd dat, als hij
er mee buiten zijn Groep durft te komen, ik hem
een station-car achter zijn .... zal sturen". Hij be-
dolf mij vervolgens onder een zodanige serie tech-
nische termen en vakuitdrukkingen (je weet het,
Harm kán dat) dat het mij duizelde. Tenslotte con-
cludeerde ik echter, dat je autootje "loops" is en op
zeer ongunstige momenten "achteruitslaat".
Bart, jongen, ik heb veel vertrouwen in onze vriend
Harm en als je een goede raad van een wapenbroeder
wilt aannemen: "Wees voorzichtig met dat "Snok-
keItje"! Ik ben trouwens benieuwd of je nu nog wel
durft te komen en of het je zal lukken de "blokkade"
van Harrn en zijn bentgenoten te doorbreken. Niet
dat ik mij wil schuldig maken aan uitlokking van een
strafbaar feit, maar ik zou graag zeggen: "Zet 'm op!"
Zeg Bart, begrijp jij dat er nog collega's waren die
niet onmiddellijk zagen, dat in de Sint-Nicolaasprijs-
vraag (Reflector) met foto nr 7 een "Reflector" werd
bedoeld en dat de collectebus (steunt dat blad!) daar
bii behoorde? Om over "flessengas" nog maar niet
eens te spreken. Een goed opsporingsambtenaar be-
hoorde dat toch door te hebben? Vind je ook niet?
Zeg, vertel eens, had jij die oplossing eigenlijk wel
goed? Ik zag je naam niet bij de goede oplossers.
We hopen op een paar genoeglijke Kerstdagen en zul-
len blij zijn deze dagen in eigen huiselijke kring te
mogen vieren. Roddy Mitchell, een collega en "pen-
friend" uit Edinburgh (Schotland) schreef mij over
de Kerstmisviering in Schotland. Het Kerstfeest is.
daar - naast de kerkelijke viering - een soort Sin-
terklaasfeest.
Een leuke en enthousiaste kerel overigens, die Mit-
chell. Hij vroeg of hij ook een stukje in onze Reflec-
tor mocht schrijven, onder het hoofd: "Af ter the
Chief-Constable, the Sergeant writes". De Redactie
zal hem vermoedelijk de gelegenheid bieden.
Verder "speelt" deze Roddy Mitchell met een groot
plan. Hij wil namelijk trachten in 1955 of 1956 een
groep van ongeveer 80 Rijkspolitiemannen uit het
Gewest Groningen, vergezeld van hun vrouwen, voor
een achtdaags bezoek naar Schotland halen, voor een
algemeen culturele ontmoeting en met de bedoeling
tot uitwisseling te komen. Het verblijf in Schotland
zal gratis zijn en de deelnemers zullen dus alleen
voor de reiskosten komen te staan.
Mitchell zou dan b.v. een zangkoor, enkele schakers.
een kleine muziekband, een Gewestelijk voetbal- en
volleybal ploeg, een sterke atlethiekploeg en kaatsers
willen ontvangen, terwijl de Schotten dan een jaar
later o.m. met de wereldberoemde Royal Police Pipers
Band uit Edinburgh Daar ons Gewest zouden komen.
Het idee vind ik geweldig, maar waar de centen van-
daan zouden moeten komen is mij vooreerst niet dui-
delijk. We zouden zeer zeker een dergelijke "ploeg",
waar in ieder geval ook enkele officieren in opgeno-
men zouden moeten zijn, in ons Gewest kunnen sa-
menstellen. Je weet hoe een "uitstedig" mens ik ben
en het zal je niet verwonderen dat ik hier even over
sprak.
Laat ik je tenslotte een historisch voorval uit de
praktijk vertellen, zoals zich dat onlangs "ergens in
ons Gewest" voordeed:
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Een Wachtmeester - nogmaals, "ergens in ons Ge-
west - was belast met speciaal toezicht op het
jachtveld, dat ter plaatse vrij rijk was voorzien van
wild. Zijn succes was niet "om over naar huis te
schrijven" en vooral een boerenknecht uit het dorp
- berucht stroper - bezorgde hem nachtmerries.
Totdat de Wachtmeester op een achtermiddag een
heldere gedachte kreeg. Op patrouille ontmoette hij
Willem, een gepensioneerd mannetje en "wande-
lend nieuwsblad" van het dorp.
Kwasie knoopte hij een gesprek aan met oude Wil-
lem en merkte zo terloops op, dat hij de volgende
dag met zijn vrouw voor enkele dagen verlof naar
GelderIand zou vertrekken. Willem vond dit "nieuws"
en deed wat de Wachtmeester van hem verwachtte,
namelijk rondvertellen dat de "veldwachter" met
"vekansie" ging, De Wachtmeester intussen sloot de
overgordijnen van zijn huis en bleef de volgende -
en de daarop volgende - dag met zijn vrouw bin-
nenshuis. De tweede dag na zijn vermeend vertrek
naar Gelderland, trok de Wachtmeester 's avonds het
jachtveld in en om 23.00 uur zag hij een sterke licht-
bundel achter een eikenbosje. Na een handige ma-
noeuvre - waarbij zijn terreinkennis hem goed van
pas kwam - betrapte de Wachtmeester zijn "vijand",
de boerenknecht, op heterdaad, terwijl hij bezig was
met "lichtbakken". .
De man droeg een enkelloops jachtgeweer en veertien
scherpe patronen bij zich en voorts nam de Wacht-
meester een lichtbak en twee dikke hazen in beslag.
Handige kerel, vind je ook niet? Bij het Korps waar
ik mijn eerste politiejaren doorbracht, noemden we
zo'n collega een "linkmiegel".
De brief is al weer vrij lang geworden Bart, en ik
wil besluiten met je nogmaals een gelukkig nieuw-
jaar toe te wensen en hoop je binnenkort eens te
zien (mét je "Snokkeltje").
Hartelijk gegroet van je vriend

RoeI.

Open brief
aan mijn vriend Roei

Als deze brief je onder de ogen komt, zijn we reeds
aan een nieuwe kalender begonnen en ik wil daar-
om beginnen om je met je gezin een voorspoedig
en gelukkig nieuwjaar toe te wensen, waarin, naar
ik van harte hoop, voor jou een spoedig algeheel
herstel mag aanbreken.
Het oude jaar heeft ons zo tegen het einde wel en-
kele verrassingen gebracht op financieel gebied.
welke zeer welkom waren met het oog op de in de
laatste maand liggende vrij dure feestdagen.
Onwillekeurig gaan onze gedachten, als wij zo echt
in de donkere dagen voor Kerstmis leven en bij het
scheiden van oud en nieuw, terug naar datgene, wat
achter ons vergleed.
Voor ons Korps bracht het in de laagste regionen
een niet onbelangrijke bevordering, die wel niet al-
len heeft bevredigd (dat kan nu eenmaal niet anders)
maar toch een stap in de goede richting betekent en
naar wij hopen in het nieuwe jaar zich verder zal
voortzetten.
1954 betekende tevens een afscheid van enkele oud-
gedienden, meest oud-Wapenbroeders, wegens het

bereikt hebben van de pensioengerechtigde leeftijd
en een afscheid voor eeuwig van enkelen, die uit ons
midden werden weggerukt. De eerste groep kan rus-
ten op de lauweren; dat de anderen rusten in vrede:
Het is voorts in het oude jaar nog niet zo erg voor-
spoedig gegaan met de werving van adspiranten voor
ons Korps. We staan hiermede nog maar in de kin-
derschoenen, maar ik geloof toch, dat het heel vlug
anders zal moeten worden, omdat het tekort wel
eens zo groot kan worden, dat vele dienstdoende
Rijkspolitiemannen helemaal geen gelegenheid krij-
gen zich van hun schoenen te ontdoen. Het
schijnt helaas zo te zijn, dat de ambitie voor ons be-
roep gaandeweg minder wordt, want nie tegenstaande
';en verbetering van de aanvangssalarissen is de
aanwinst nog steeds gering. Ik voorzie nog zware
jaren eer een voldoende peil is bereikt.
Bij verschillende Groepen is in het afgelopen jaar
niet alleen afscheid genomen van oud-gedienden op
twee benen maar ook van een soortgelijke categorie
op twee of drie wielen. Hiervoor in de plaats kwa-
men "lutje" motoren en ook zwaardere broertjes
Voor mij blijft nog altijd de vraag open, waarom
wij steeds aan deze zijspancombinaties verslaafd
blijven.

Je hapt er werkelijk meer frisse lucht dan in een
auto en het staat vast ook mannelijker en sportiever,
maar toch geloof ik, dat de lichamelijke conditie van
de man in een vierwielig vehikel langer en beter op
peil blijft dan van zijn collega op zo'n windhapper.
Te duur, hoor ik je al zeggen! Ja, hoor eens Reel,
snokkeltje loopt ook niet op slootwater (was het
maar waar!), ik ben zelf maar een leek op dat ge-
bied, maar ik heb toch wel eens horen beweren, dat
de nieuwe Horex-combinatie minstens zo duur komt
als een V.W.
Ik weiger voorts te geloven, dat één van de ge-
bruikers van zijspancombinaties daaraan de voorkeur
geeft boven een V.W. of C.V. (je weet wel, die kat
met een hoge rug op vier wielen).
Als het weer in December een tikkeltje zachter was
gebleven had ik je met Kerstmis aardbeien uit eigen
tuin kunnen leveren (ja, echt van de kouwe grond
hoor), zo mooi stonden ze te bloeien, toen de Redac-
teur mij in November j.l. snapte, terwijl ik in het
zweet mijns aanschijns mijn onkruid aan het be-
graven was. Toch zijn hem toen de tere bloesems van
de aardbeien ontgaan.
Vreemd is dat niet, want als men pas zo'n 500 puzzles
heeft doorgeworsteld, dan staat het hoofd niet erg
naar de schone natuur!
Toch zullen we maar hopen, dat het zo goed is in-
geslagen, dat in 1955 allen, van Gew. Cdt (je ziet wel,
ik blijf optimist, ondanks de Pol. wet) tot de jongste
adspirant toe, hun inzendingen zullen insturen.
Dank zij het feit, dat er in ons Noorden, speciaal in
de donkere laatste maanden van het jaar, zoveel Re-
flector(en) in omloop zijn, die in prima conditie ver-
keren, horen wij zo weinig van ernstige ongelukken!
Reel, het oude jaar heeft zo zijn lief en leed gebracht
voor ons allen; laten wij hopen dat het nieuwe jaar
ons datgene brengt, wat wij er zo gaarne van ver-
langen.
Het beste toegewenst en een stevige poot van je
vriend

Bart.

Het vijf -cent fonds
Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan het
5 cent-fonds voor de prachtige fruitschaal die ik tij-
dens mijn ziekte mocht ontvangen.

Ammy Heijes,
Kruisstraat 4 A.
Blij ham.
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T CHIEF CONSTABLE UIT EDINBURG '
vertelt verder

DE ASSISTE

Bij de leiding van het corps zijn verschillende gespe-
cialiseerde afdelingen verbonden en wat hierna volgt
is een korte weergave van de taken van deze afde-
lingen.

De afdeling Vreemdelingen.
Deze afdeling bestaat uit drie sub-afdelingen: Vreem-
delingen, Vuurwapenen en Gevaarlijke en Verdovende
middelen. .

Vre.emdelingen..
Deze afdeling is verantwoordelijk voor de registratie
van alle vreemdelingen, die in de stad verblijf hou-
den en het toezicht op de naleving van de voorschrif-
ten met betrekking tot vreemdelingen bij Wet of
A. M. v. B. uitgevaardigd. Het register bevat bijzon-
derheden omtrent adresveranderingen, beroep enz.

Vuurwapenen.
Personen die vuurwapenen voorhanden wensen te
hebben of willen kopen, moeten daartoe ingevolge de
Vuurwapenwet vergunning hebben. De onderafdeling
Vuurwapenen behandelt alle verzoeken tot afgifte of
vernieuwing van vergunningen en ziet er op toe, dat
de voorschriften bij de Wet gegeven, worden nage-
leefd door alle houders van vergunningen en schiet-
verenigingen.
Gevaarlijke en Verdovende middelen.
In verband met de naleving van de wetten en voor-
schriften op het gebied van gevaarlijke en verdo-
vende middelen, worden regelmatig controles gehou-
den in chemische fabrieken, werkplaatsen en winkels.
De voornaamste taak van de onderafdeling "Gevaar-
lijke en verdovende middelen" is het voorkomen en
opsporen van het gebruik van verdovende middelen.

Algemene dienst.
Op deze afdeling, die dag en nacht geopend is, wer-
ken drie Hoofd-Inspecteurs (chief-inspectors) en drie
administratieve ambtenaren. Elke Hoofd-Inspecteur
en zijn klerk verrichten gedurende 8 uren dienst.
Bij de Hoofd-Inspecteur berust de verantwoording
voor beslissingen die moeten worden genomen inzake
het toezicht op het binnenkomende bewijsmateriaal
enz.; of personen die van misdrijf of bepaalde over-
tredingen beschuldigd worden in hechtenis moeten
worden genomen of vrijgelaten enz.

De afdeling van de Chief-Constable.
Dit is de voornaamste administratieve afdeling van
het Corps waar alle rapporten en brieven van de on-
derafdelingen passeren en waar uitgebreide kaartsys-

temen worden bijgehouden om op gemakkelijke wijze
iets te kunnen naslaan. Een van de aller belangrijkste
functies van deze afdeling is het coördineren van po-
litiemaatregelen en het samenstellen van instructies
voor verschillende gebeurtenissen zoals bezoek aan
de stad van leden van het Koninklijk Huis en andere
belangrijke personages, parades en processies, inter-
nationale rugbywedstrijden, plaatselijke en algemene
verkiezingen.

Afdeling Kleding.
De kleding en uitrusting voor ieder lid van het Corps
wordt hier verzorgd. -

Afdeling Recherche.
Dit is de grootste afdeling op het hoofdbureau en
behalve het verrichten van onderzoek bij misdrijven,
stelt deze afdeling een onderzoek in bij gevallen van
plotseling overlijden, zelfmoord, dodelijke ongevallen
en grote branden en vele andere soortgelijke zaken.
De buitendienst ambtenaren onderzoeken alle soor-
ten van gevallen van kruimeldiefstal tot moord en
vele van hun onderzoeken eisen een groot aantal
uren dienst. Zonder de medewerking van de geüni-
formeerde dienst en de speciale sub-afdelingen van
de recherche, zou hun taak vrijwel onmogelijk zijn.
Vier vrouwen, een brigadier en drie agenten, zijn
toegevoegd aan de recherche-afdeling en worden
hoofdzakelijk gebruikt in zaken die met jeugd en
zeden te maken hebben. Er zijn ook nog 17 andere
vrouwelijke agenten, die de gewone politiedienst ver-
richten en toegevoegd zijn aan de bureau's in de ver-
schillende wijken.
De speciale sub-afdelingen van de recherche zijn de
afdelingen Vingerafdrukken, Fotografie, Classificatie
en Archief.

Afdeling Vergunningen.
Deze afdeling heeft het toezicht op de openbare ge-
legenheden, kruideniers met een vergunning, hotels,
dansgelegenheden, schouwburgen, bioscopen enz. Men
behandelt ook zaken met betrekking tot ingeschre-
ven clubs, wed-gelegenheden, bedelarij, woekeraars,
verkoop van brandspiritus, inzamelingen aan de hui-
zen, billiardkamers, particuliere agentschappen voor
arbeidsbemiddeling en glazenwassers.

Afdeling Verloren en gevonden Voorwerpen.
Deze afdeling is verantwoordelijk voor het ontvan-
gen, registreren en opslaan van alle goederen die in
de stad zijn gevonden, met uitzondering van die, ge-
vonden op spoorwegstations of openbare middelen van
vervoer en trams.
Bijzonderheden omtrent verloren voorwerpen worden
hier ook opgenomen.

Afdeling Financiën en Personeel.
Alle zaken met betrekking tot salarissen worden op
deze afdeling behandeld. Ook wordt hier van ieder
lid van het Corps een zgn. personeels-kaart aange-
houden.
Bovendien worden hier ook alle overige, financiële
zaken van het Corps, zoals rekeningen en uitgaven
op het gebied van meubilair en ander materiaal, be-
hartigd.

Recrutering en Training.
Alle adspirant-agenten worden bij aanstelling gedu-
rende 12 weken naar een cursus op de Schotse Po-
litie School gezonden, waar ze onderricht ontvangen
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in politiewerkzaamheden. Aan het einde van iedere
cursus komen de recruten uit Edinburg een week op
de Afdeling Aanstelling, alwaar ze onderwijs ontvan-
gen in plaatselijke verordeningen en voorschriften,
het schrijven' van rapporten, en andere werkzaamhe-
den met betrekking tot de plaatselijke gang van
zaken.
Alvorens hun proeftijd beëindigd is, gaan alle re-
cru ten terug naar de School om opnieuw onderricht
te ontvangen. Deze cursus heeft een duur van zes
weken.
Agenten moeten gedurende hun proeftijd, na 11 en
na 23 maanden dienst examens voor gevorderden af-
leggen en gedurende het afgelopen jaar werden 17
van deze examens gehouden onder toezicht van de
Afdeling Aanstelling.
Agenten die gedurende hun proeftijd geen zwem- en
reddend zwemdiploma halen, ontvangen hierin weke-
lijks onderricht.
Ook moet melding gemaakt worden van de Perso-
neelsvereniging van de Politie te Edinburg, die vijf-
tien verschillende takken omvat, waaraan intensief
door de leden van het Corps wordt deelgenomen. Deze
takken zijn: Vissen, Athletiek, Badminton, Muziek-
corps, Biljart, Bowling, Boksen, Concert, Toneel,

Clicket, E.H.B.O., Voetbal, Golf, Rugby, Schieten en
Zwemmen.
Aan de ambtenaren wordt alle steun en aanmoedi-
ging gegeven om' deel te nemen aan sportwedstrij-
den en verscheidene leden van het Corps hebben zich
op verschillend terrein onderscheiden.
De Doedelzak Band van de Edinburgse Gemeente-
politie heeft wereldbekende vermaardheid en geniet
een grote populariteit. In het afgelopen jaar was
deze Band, die regelmatig voor de B.B.C. optreedt,
zeer succesvol en won het Wereldkampioenschap voor
Doedelzak Bands voor de vierde keer.
Ik heb waarschijnlijk meer over de politie in Edin-
burgh uitgewijd. dan oorspronkelijk de bedoeling
was, maar nu aan het eind van mijn artikel, ver-
trouw ik er op, dat hetgeen ik geschreven heb van
enige waarde zal blijken voor onze collega's in Ne-
derland.

Het Hoofdcommissariaat van
de Gemeentepolitie te Edin-
burg.
Assistent Chief Constable
A. G. Roy.

8 October 1954.

Politiemannen verwennen hun dames
Op Maandag 29 November 1954, organiseerde de Oefen-
groep, Rijkspolitie te Heerenveen van de P.S.V. een
Sint Nicolaasavond in de achterzaal van café Oord te
Oranjewoud.
Deze avond kon worden bezocht door de leden van de
oefengroep met hun vrouwen.
De bedoeling van deze avond was in de eerste plaats
om de dames eens uit hun huishoudelijke beslomme-
ringen en sleur en nader tot elkaar te brengen.
Om 19.45 uur opende de voorzitter van de oefengroep
de avond met een woord van welkom aan de aanwe-
zigen, in de eerste plaats aan Mevr. en Majoor Aalders.
Na de opening werden de aanwezigen getracteerd op
thee en werden de dames verwend met een sigaret.
Nadat het ijs was gebroken werden er schietwedstrij-
den gehouden voor de dames aan de ene en de heren
aan de andere kant van de zaal. De heren schoten op
een schijf die aan de achterkant was voorzien van
hokjes met cijfers, zodat het gelukschieten was. De
dames hadden dit niet nodig omdat die meer naast dan
in de schijf schoten. Meerdere dames namen hun schiet-
schijf onbeschadigd, op het spijkergat na, mee naar
huis.
Bij het schieten van de heren kwam toch de beste
schutter weer naar voren. Ons erelid zag kans op deze
schijf 30 punten te behalen, waarmee hij de anderen
ver de loef afstak.
Na het schieten mocht ieder een pakje uit een mand
nemen. Iedere dame had bij binnenkomst in de zaal
twee pakjes afgegeven een voor een dame en een voor
een heer. Er was bepaald dat er voor geen grotere
waarde dan 50 ct. in ieder pakje mocht. Nu kwam weer
tot uiting dat een vrouw meer met 50 cent kan dan
een man. Er waren leuke dingen bij. Onder het genot
van een consumptie met gebak werden de pakjes ge-
opend. In verschillende pakjes zat een gedicht, dat
door de gelukkige ontvanger moest worden voorgele-
zen.
Er waren heren die mooi gevormde damesonderdanen
ofwel vijflingen kregen van suiker, terwijl anderen
werden verblijd met gebruiksvoorwerpen.
Nadat de opwinding van het uitpakken enigszins was
geluwd droeg de heer Oord een stukje voor dat was
getiteld: "De bruiloft van een haai". Het refrein van
dit stuk werd dapper meegezongen.
Ook stapte er om die tijd een persoon in de zaal rond

met een neus, welke niet met een klein doekje kon
worden afgeveegd. Het muzikale gedeelte werd o.a.
mede door deze persoon verzorgd (draaien van platen).
Adj. Schoenmaker en diens echtgenote hielpen mede,
de een speelde piano en de ander viool.
Na de voordracht werden rolletjes ham aangeboden
waar zeer duidelijk zichtbaar stokjes uitstaken. Dit was
speciaal gedaan voor mensen die zeer gemakkelijk
stokjes inslikken.
Na dit hartige hapje droeg Oord het drama van de
tien negertjes voor, dat zeer in de smaak viel.
Hierna werd het sjoelen beoefend weer door beide
partijen apart. Bij dit spel zag een deelnemer kans
om geen der houtjes in het daarvoor bestemde hokje
te gooien, terwijl hij altijd had beweerd dat hij met
sjoelen meerdere prijzen had gewonnen.
Degenen die prijzen hadden gewonnen met sjoelen
mochten touwtje trekken.
Na de zoveelste consumptie werd alle aandacht opge-
eist door het voetbalspel. Hierbij speelden een dame
en een heer tegen een ander paar. Twee echtgenoten
mochten niet met elkaar spelen, dit om te voorkomen
dat gelukkige huwelijken een knak zouden krijgen.
Wegens tijdgebrek, het feest moest om 12.00 uur zijn
afgelopen, kon de competitie niet geheel en al worden
uitgespeeld. Hier waren vijf prijswinnaars.
Daarna sprak Majoor Aalders een woord van dank
namens alle aanwezigen tot de commissie en sprak de
hoop uit dat dit feest ieder jaar gehouden kon wor-
den, daar men zodoende een betere onderlinge ver-
standhouding kweekt.
Om 12.00 uur sloot de voorzitter deze avond met een
woord van dank aan de dames die wat sportiviteit be-
trof niet voor de heren ondergedaan hadden en aan
de Districtscommandant die de gelegenheid had gege-
ven deze avond te houden.
Bij voorzichtige informatie bij diverse dames is het
schrijver dezes gebleken dat deze avond zeer in de
smaak is gevallen en het zou volgens hem de verstand-
houding onder elkaar alleen maar kunnen verbeteren
als er meer van dergelijke samenkomsten werden ge-
houden en dan in groter verband.
Misschien is het wachten alleen maar op een organi-
sator die een dergelijke bijeenkomst tot stand kan
brengen, met medewerking van enige oefengroepen.

Ja pp i e.
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v. Hoe •lS
In de alleroudste tijden droegen de mensen slechts
één naam, een "roepnaam", die tegenwoordig als
"voor"-naam bekend staat, in tegenstelling met de
- later toegevoegde - "achter"-naam, waarmede
onze familie- of geslachtsnamen wel worden aange-
duid. Op de aard dezer voornamen kan hier thans
niet te ver worden ingegaan; mogelijk dat hierover
later nog wel een beschouwing kan volgen.
Van deze roepnamen nu zijn nog vele familienamen
afgeleid, de z.g, patronymica; dit zijn "vadersnamen",
namen dus, welke die van de vader tot kern hebben.
Er kwam namelijk een tijd, dat de bevolking zich
dermate uitbreidde, dat eenzelfde roepnaam zo veel-
vuldig bestond, dat de ermede bedoelde personen
wel een nadere aanduiding nodig hadden. En in zulk
een geval werd dikwijls de vadersnaam aan de zijne
toegevoegd. Hieruit ontstonden "achter"-namen met
zeer verschillende uitgangen (z.g. genitieven) als daar
zijn: Jan(s), Dirk(sen), Koen(en), Barend(sz), Dod-
de(ma), Gerrit(sma), Geert(man), Heer(inga), Dolf'(ing),
Bruin(inck), enz. Hierop komen we nog nader terug.
Ook kwam het voor, dat de roepnaam - zonder enige
toevoeging - tot familienaam werd: Albert, Bernard.
Daan, Everhard, Floris, Geert, Hendrik, Joop, Koen,
Lourens, Mijnhardt, Nicolaas, Otto, Piet, Remke,
Stoffel, Tomas, Valentijn, Wiegert, Zweerus. Verschil-
lende dezer namen zijn afgeleid van andere, meer
samengestelde, en hier als echte "roepnamen" te her-
kennen: Albert = Adalbert, Daan = Daniël, Stoffel
= Christoffel, Zweerus = Asuerus, enz.
Er onstonden bovendien samenstellingen van eigen-
met vadersnamen zoals Koenekoop, Hansjacob en
dergelijke.
Ook de plaats, vanwaar men afkomstig was of waar
men woonde werd wel, al of niet tezamen met
iemands vóórnaam, tot familienaam: Veldwillems,
Schuurhouwes, Haarhendriks, Pekelder, Ter Brugge,
enz. Een bepaalde familie relatie kwam er soms tot
uitdrukking: Philipoom, Dirkzwager, terwijl ook een
functie wel aan de naam werd gekoppeld: Johanknegt,
Korsmit.
Zelfs zijn er, waarbij enkel de beginletters (initialen)

Uw naam?
tot een familienaam werden samengevoegd, als b.v.
AB (ook gespeld als Abee), Kadee, enz.
Zo zien we, dat in zeer veel gevallen een voornaam
de kern vormde voor een - latere - familienaam. En
tot deze groep behoort ook een zeer uitgebreide soort,
die in het noorden en oosten van ons land zeer talrijk
voorkomt en wel die op -ink, -ing en -inga.
Reeds op de lagere school werd ons geleerd, dat de
bevolking van ons land voor het grootste deel werd
gevormd uit Friezen (in het noorden en westen),
Franken (in het zuiden) en Saksen (in het oosten),
welke laatsten dan omstreeks A 0 400 in ons land zou-
den zijn gekomen. Deze laatste theorie overigens is in
de jongste tijd nogal aan twijfel onderworpen; hoog-
stens zou - volgens deze stelling - de bevolking van
het oosten van ons land slechts min of meer de in-
vloed van - tijdelijke - Saksische indringers hebben
ondergaan. Onze plaatsruimte laat niet toe, hierop
verder in te gaan, terwijl het vraagstuk voor ons
onderwerp ook slechts van zijdelingse betekenis is.
Verschillende geleerden echter, die zich met namen-.
studie bezig hielden, hebben de genoemde indeling
der bevolking wel aangehouden en beweren (of be-
weerden) dat dit zelfs duidelijk in de namen tot
uitdrukking komt. Zo willen zij de -inga-namen als
zuiver Fries bestempelen, hetgeen trouwens nog niet
werd betwist; de -ink- en -ing-riamen zouden dan
van Saksische oorsprong zijn. Wat daarvan ook zij
- vast staat wel, dat eerstgenoemden meest voorko-
men in die streken, welke als oorspronkelijk Fries
bekend staan, terwijl de laatsten hoofdzakelijk en vrij
talrijk gevonden worden in het Oostnederlandse ge-
bied, begrensd ongeveer door de Oude IJsel, de IJsel
en naar het noorden tot en met Drente en het Gro-
ningse Westerwolde.
Deze -inga-, -ink- en -ing-namen zijn echte patrony-
mica, zij het dan, dat een naar verhouding zeer ge-
ring aantal afgeleid is of kan zijn van een beroep
(Smeding = smid, Mollering = mulder enz.). Van de
hier bedoelde namen bestaan er in ons land een paar
duizend verschillende, de synoniemen inbegrepen. In
een volgend artikeltje zullen we ze nader bespreken.

Personeelscerenigine der Rijkspolitie
District Groningen.

Op Woensdag, 10 November 1954, werd er in het
gebouw "De Grönneger Sproak", aan de Akerkstraat
te Groningen, door de "Personeelsvereniging" der
Rijkspolitie District Groningen voor al haar leden
een ontspanningsavond gehouden. Omstreeks 19.00
uur opende de voorzitter de Adjudant Poutsma deze
avond. Hij heette allen hartelijk welkom, in het bij-
zonder H.H. Officieren der Rijkspolitie, de Gewest-
commandant der Rijkspolitie, Kolonel G. H. van
Helden, de Districtscommandant van het District
Groningen, Overste J. B. S. Römeling, Overste R. F.
Hoekstra en hun respectievelijke echtgenoten.
Nadat spreker een kleine programmawijziging aan
de aanwezigen ter kennis had gebracht, werd met
het programma begonnen. Door enkele personeelsle-
den, waaruit een toneelgroep is geboren, werd er
een toneelstuk opgevoerd getiteld: "Ain Oetstapke".
Het werd opgevoerd in het Groninger Dialect. Ge-
zien het applaus viel het bij de aanwezigen in de
smaak. Na deze één acter werd er pauze gehouden
en vond hierin een tombola plaats waaraan diverse
prijzen waren verbonden.
Hierna traden de accordeonnisten op het toneel en
brachten enkele nummers ten gehore. Daarna volg-
de het tweede optreden van de toneelgroep. De titel

..

van dit stuk luidde: "Papa strijkt de vlag". Het
werd in twee bedrijven opgevoerd. Hierin lieten de
leden van de toneelgroep hun capaciteiten naar
voren komen. Er werd dusdanig gespeeld, dat, in-
dien deze groep zo door gaat, zij zich wat" hun spel
betreft zeker bij het publiek kunnen aandienen.
Dat bleek ook wel uit het geweldige applaus na dit
optreden. Voortaan zal het gezelschap daarom ook
voor andere verenigingen optreden.
Na het optreden dankte de voorzitter de leden en
de regisseur van de toneelgroep voor hun presta-
ties. Voorts bracht de spreker in herinnering, dat
binnenkort de Personeelsvereniging haar eerste lus-
trum hoopt te vieren. Hij kondigde dan ook aan, dat
er grootse plannen in voorbereiding zijn de viering
van dit lustrum zo goed mogelijk te doen slagen,
waarbij o.m. het Rijkspolitie-muziekcorps uit Den
Haag en het Rijkspolitie-Mannenkoor hun mede-
werking zullen verlenen.
Vervolgens werd er nog een slotwoord door de Dis-
trictscommandant Overste J. B. S. Römeling ge-
voerd.
De voorzitter, sloot te 23.00 uur deze gezellige en
prettige on tspanningsa vond.

J. P.
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,':De wiltter ualt .,eertii/'
door C. H. FEENSTRA

't Is winter, lezers. Enfin, ik behoef het U niet te ver-
tellen, U weet het zo zoetjesaan wel. U merkt het aan
Uw brandstof en aan Uw wintertenen en aan de ge-
sprekken op straat, die bijna nergens anders over lo-
pen dan over de kou, de vorst, de sneeuwen of er nu
nooit eens een einde aan komt. ...
Stel U gerust lezers: er komt een einde aan. Aan alle
winters is tenslotte een einde gekomen. Zelfs aan de
winter van "veertig". Want als men in vroeger dagen
sprak over een strenge winter, dan had men het stee-

vast over de winter van "veertig". Van 1740 dan wel
te verstaan.
In September 1739 waren de voorboden van naderende
kou al merkbaar. De 21ste September draaide de
wind O.N.O. Dat was bedenkelijk, vonden de meeste
mensen. Doch anderen lachten daarom.
"Een strenge winter?" meenden die. ,,'t Mocht wat Al
tien jaar aaneen hebben we kwakkelwinters gehad, en
let op onze woorden: 't Wordt dit jaar weer niks!"
Maar er werden méér tekenen waargenomen, die op
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naderende kou wezen. De mieren hadden dubbele voor-
raden verzameld en waren daarmee 5 voet diep in de
grond. gekropen, terwijl ze het in gewone winters op
1 voet diepte al warm genoeg vonden. Ook was het een
ongewoon verschijnsel, dat de koeien op stal al sten-
den te loeien en te rillen, toen de zon de aarde nog
voldoende met haar stralen verwarmde. Zeelt en aal
verlieten de Friese meren en kropen diep in de mod-
der. De boeren keken hoofdschuddend de zwaluwen en
ooievaars na, die drie weken eerder dan gewoonlijk
naar warmer landen vertrokken. En toen men boven-
dien merkte, dat de konijnen bezig waren hun holen
uit te diepen, begonnen de voorzichtige burgers alvast
extra wintervoorraad en brandstof in te slaan.
Eerst joegen uit het Noorden felle ijskoude regens aan,
die de wegen in modderpoelen veranderden en na de
regenbuien stoof een dichte sneeuwjacht over het land.
Dat was het begin.
En terwijl de huisvrouwen de haardvuren oprakelden,
herhaalden ze het oude spreekwoord:

Zo sneeuw valt in de slik,
Zo vriest het in het kort,
Wel duim of handen dik.

Op Allerheiligen lag er een laag ijs in de vaarten, dik
genoeg om de talrijke rijders te dragen. Maar lang
duurde de pret niet. Na St. Maarten nam de vorst af en
spoedig bedierf het dooiwater de ijspret. De hele De-
cembermaand bleef het kwakkelen.
"Zie je wel!", beweerden sommigen. ,,'t Wordt weer
niks."
En bij het smullen aan de gerstgans raakte men het
er over eens, dat die echte ouderwetse winters wel
nooit meer terug zouden komen. Maar op 5 Januari
1740 begon het. Het vroor, dat het kraakte. De vol-
gende dag was het Driekoningen en 's avonds stonden
de drie Koningen bij hun ster te klappertanden, ter-
wijl niemand lust had om naar hun gezang te luiste-
ren. De 7de Januari was het ijs al sterk en iedereen
bond de schaatsen onder. Doch velen keerden na een
half uurtje al naar huis terug. Ze konden zich onmo-
gelijk warm rijden, en rillend kropen ze achter de
warme kachel om weer wat bij te komen. Zaterdag
9 Januari werd de kou endragehik. Niemand waagde
zich onnodig buiten. Hoog laaiden de haardvuren op,
steeds nieuwe blokken wierp men in de gretige vlam-
men. De stoelen en banken werden dicht om de haard
geschoven, maar het gaf niet. Wel verzengden de man-
nen hun baarden en schroeiden de vrouwen haar
schoenzolen in de hete as, maar de ruggen bleven koud.
Hele huisgezinnen durfden 's avonds niet naar bed, uit
vrees, zo ver van het koesterende vuur dood te vriezen.
De volgende Zondag bleven de kerken leeg.
Het vroor enorm. Stenen bruggen scheurden, kelders
en regenputten sprongen.
Zeven dagen hield de enorme kou aan. Zeven dagen
lang wolkten dichte rookkolommen uit de schoorste-
nen omhoog. Rondom de haard werden geheimzinnige
voorspellingen gedaan. Enkele profeten beweerden, dat
de aarde onregelmatig draaide en dat Nederland op de
plaats van Spitsbergen was terecht gekomen.
De ijselijkste dingen zouden binnenkort gebeuren.
"Als de vorst nog een week aanhoudt", beweerden de
waarzeggers, "dan is het met iedereen gedaan. Dan
verandert de lucht in ijs, de meeste mensen bevriezen,
de muren zullen scheuren, de steden zullen veranderen
in puinhopen en de enkele mensen, die nog leven, zul-
len daaronder bedolven worden."
Gelukkig nam spoedig de ergste kou af. Woensdag 13
Januari dooide het zelfs. De mensen verlieten met een
zucht van verlichting hun plaats bij het vuur om weer
eens buiten te kijken. Verheugd begroetten ze hun
buren, die nu ook hun neus weer buiten de deur durf-
den steken.
Doch men had zich te vroeg blij gemaakt. Na twee da-
gen keerde de strenge vorst terug en opnieuw lagen
steden en dorpen als uitgestorven.
De 22ste Januari wilde men vanuit Delfzijl het ijs in

het Eemskanaal breken. Ondanks de kou waren vele
mensen uitgelopen, om dit te zien. Door een eskadron
paarden getrokken, trachtte een zware ijsbreker zich
door de ijsmassa heen te werken, maar het lukte niet.
Een der toeschouwers, Hendrikus Tadema, die er: naar
stond te kijken, vatte kou, zó erg, dat hij .er de
volgende dag aan stierf.
Voor Enkhuizen lagen twee schepen in zee. Men wilde
een vaart laten hakken om ze in veligheid te brengen
en bood daarvoor 9500 gulden aan. Maar niemand had
er zin in. Geen wonder! Het ijs voor Enkhuizen was
15 voet dik.
In de huizen der armen vroren velen dood bij gebrek
aan kleding en dekens. Het was levensgevaarlijk zich
in een open slee te laten rijden. Enkelen, die dit toch
waagden, moesten dit met de dood bekopen.
De schildwachten werden elk half uur afgelost. Zware
tochten maakten ook de postiljons. In de avond van de
26ste Februari kwamen te Groningen de brieven uit
Friesland te laat, omdat het postpaard onderweg was
doodgevroren. De ziekenhuizen lagen vol vorstpatiën-
ten. Al spoedig kwam er groot gebrek aan drinkwater.
Venters liepen rond met hun kar, beladen met ijs-
klompen, uit de stadsgrachten opgevist. Dit ijs werd
dan boven het vuur .gesmolten, maar het smaakte
walgelijk.
In Groningen kwamen waterwagens, waar men een
emmer -water kon kopen. Doch op zekere morgen werd
de wagen geplunderd. Voor dag en dauw waren de
mensen al met hun emmers op komen dagen, en toen
de wagen eindelijk kwam, stoof ieder er op af. Het
werd een woest gedrang en gevecht met emmers. Veel
water ging verloren en voor negenen was de wagen
totaal leeg.
De Zuiderzee was één grote ijsvlakte. Vele Friezen
bonden de schaatsen onder en staken over naar Hol-
land. De 26ste Februari kwamen er in Enkhuizen
van de overkant 160 sleden en 3000 rijders.
Ondanks alle kou en ellende was de ijspret groot. In
vele steden werden ijsfeesten gehouden. Koorddansers
en goochelaars vertoonden hun kunsten. Ook hield men
hardglijderijen voor honden. Men bond de dieren no-
tedoppen onder de poten en liet ze zo voor de wind
wegglijden. Ook in het buitenland was de kou buiten-
gewoon streng.
Voor Genua lag de zee bevroren, iets, wat men daar
nog nooit had meegemaakt. In Parijs werden op straat
grote vuren aangelegd, waaraan verkleumde venters
hun ledematen konden warmen. In Engeland bevroren
watermolens onder het malen. De sneeuw lag hier 14
voet hoog. Vele huizen waren tot de dakgoot inge-
sneeuwd.
Deense herten trippelden over het ijs Zweden binnen
en de Zweedse beren legden over het ijs tegenbezoek-
jes af in Denemarken.
In Polen en Zweden werd het platteland onveilig ge-
maakt door uitgehongerde wolven en beren. De boe-
ren moesten zich beschermen door rondom de huizen
palissaden te bouwen.
Zelfs voor Amsterdam verscheen een wolf. In Trier
vielen de raven dood uit de lucht. Overal lagen herten
en wilde zwijnen bevroren langs de weg. Te Duinker-
ken kwam een schip met de grootste moeite de haven
binnen. Het bleek, dat alle leden der bemanning bevro-
ren armen en benen hadden. De 12e Januari kwam te
Hamburg de diligence aan, doch alle passagiers wa-
ren onderweg van kou bezweken. De 10de Maart begon
het eindelijk te dooien, maar op 13 Maart reed men
hier in het Noorden nog lustig.
Het duurde lang, voor de geweldige ijslaag verzwakte.
De 18e Maart stond het aan de Groninger grachtswal-
len zwart van mensen. Met ijsbrekers, getrokken door
acht paarden, probeerde men de vaart vrij te maken.
Dit gelukte en de volgende dag, na weken van stillig-
gen, vertrok de eerste trekschuit vol juichende passa-
giers naar Friesland.
Het leed was geleden.
Ook deze barre winter behoorde weer tot het verleden.

13
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Het politie-dameskoor vraagt

de aandacht
Het zal de leden van de Rijkspolitie wel bekend zijn,
dat er een Gron. Politie-Dameskoor bestaat. (Gem.
Pol) .. Dit koor, dat met veel animo de zangkunst
beoefent en ongeveer 30 leden telt, staat onder
de deskundige leiding van de heer Theo Westen, U
allen wel bekend als dirigent van de beide Politie-
Mannenkoren te Groningen.
Ook van Rijkspolitie-zijde zijn reeds enige dames lid
en dit aantal kan naar onze overtuiging nog ver-
meerderd worden. Het bestuur van bovengenoemd
koor is dan ook van mening, dat niet alle dames
van de leden der Rijkspolitie hiermede bekend zijn.
Als leden van het koor kunnen worden toegelaten,
alle echtgenoten, dochters of verloofden van Politie-
ambtenaren in dienst van het Gron. Politiekorps
en het Korps Rijkspolitie. Men moet echter de leef-
tijd van 18 jaar bereikt hebben.
Het bestuur stelt het ten zeerste op prijs als meer-
dere dames zich als lid van het koor aanmelden.
De repetities worden gehouden in de sportzaal van
het Hoofdbureau van Gemeentepolitie aan het Mar-
tinikerkhof te Groningen, iedere Dinsdagmiddag
van 3.30 tot 5.00 uur.
Aanmelding kan geschieden tijdens de repetities of
schriftelijk bij de secretaresse.

Namens het Bestuur:
G. J. Schoneveld, Secretaresse.
Lorentzstraat 3B,
GRONINGEN.

Dank aan het vijf-cent fonds
Onze kleine Henkie had zich heel erg gebrand,
En was zodoende in het ziekenhuis beland.
Uit Wommels kwam toen onze Adjudant
Die stelde mij een bedragje ter hand
Om voor Henkie een stuk speelgoed te kopen,
Ik ben er mee naar de winkel gelopen.
Kwam terug met een kip-auto voor Henk,
Hierbij dankt hij het 5 cent-fonds voor dit mooie

geschenk.

L. de Vries- Vlaardingerbroek.
Tzum.

(f)ok zo helpen wy eLkaar
VRAAG EN AANBOD

(De hieronder vermelde aanbiedingen en vragen wor-
den ten behoeve van het personeel in het Gewest gratis
geplaatst. Inzendingen moeten uiterlijk de 13e van
iedere maand in het bezit van de redactie zijn.)

TE KOOP AANGEBODEN
Tegen elk aannemelijk bod: W. H. Schreuder, Leer-
boek voor de Politie; geheel bijgewerkt, 7 delen.
Adres bij de redactie van dit blad.

Een zo goed als nieuw fototoestel, Agfa klapcamera
merk .Billy Record", formaat 6 x 9 cm, Anastigmaat-
lens, 5 belichtingstijden, met leren tas, geelfilter, por-
tretlens en draadontspanner, voor f 50.-.
G. van Ruiswijk, Gewestbureau te Groningen .•

N.V. GREMI
bouwde fraai pand
in O.Ebbingestraat

Voor d:eJN.V. Gremi was het op 18 Dec. j.l. een grote
dag, want met het gereedkomen van het nieuwe pand
van de Groninger Rijwiel- en Motorenindustrie, is de
herbouw van de tijdens de oorlog zo geschonden win-
kelstraat, weer in een nieuw stadium gekomen. Een
groot deel van het ga.t aan de westwand is met de
bouw van dit pand opgevuld,

Het fraaie nieuwe gebouw, dat is ontworpen door de
architecten Th. Wildeboer, J. P. Bugel, C. H. Bekink
en J. Bijleveld bevat behalve een prachtige showroom,
modern geoutilleerde werkplaatsen en magazijnen.
Het panel, het grootste bedrijfspand, dat na de oorlog
in Groningen werd gebouwd, heeft een grondopper-
vlakte van 800 vierkante meter en een totale bedrijfs-
ruimte van 2000 vierkante meter. Het kwam in 47
werkweken tot stand.
De N.V. Gremi, waarbij momenteel dertig mensen
werk vinden, is voortgekomen 'uit de rijwiel- en mo-
torzaak van de heer P. Wouda, die zijn zaak in 1903
in de Poelestraat opende.
In 1920 nam de heer P. Been, de tegenwoordige direc-
teur van de N.V., de zaak over en hij met zijn drie
zoons, bouwde haar uit tot een speciale importzaak van
motoren, rijwielen, scooters, bromfietsen en accessoi-
res.
Het pand in de Poeledraat onderging in de loop der
jaren verschillende uitbreidingen, maar de expansie-
mogelijkheden bleken hier onvoldoende, zodat werd
uitgezien naar andere mogelijkheden. Deze vond men
in de Oude Ebbingestraat, waar men nu een pand
heeft gekregen, waarin het bedrijf tot volledige ont-
plooiing kan komen.

Het gebouw, dat van de meest moderne snufjes is
voorzien, zoals een inrit voor auto's regelrecht VEn de
straat naar de kelder, is een aanwinst voor de Oude
Ebbingestraat, ook als bij avond de zaak baadt in
een zee van licht.
Onder flinke belangstelling is het gebouw officieel
geopend door de heer P. Been, directeur der N.V.-

N.V.~~
Nieuw adres: OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen) - GRONINGEN

Import voor Nederland van
A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters

Speciaal adres voor Lederkleding

~et c,e",t ~e"utiLLeeráe

~ara'i1eC,eáry~
ENNAM N.V.
Hereweg 36 GRONINGEN

Voor doorsmeren, olie verversen en wassen, ook
SHELL STATION "ENNAM"
Rijksstraatweg 14, HAREN.

14
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (14) 14



Verhuur
zonder chÇluffeur

Nieuwe grote en kleine luxe Automobielen
ook voor het buitenland
"ALL RISKS" VERZEKERD

GRONINGER AUTOMOBIELBEDRIJF" HEEREWEG"
Hereweg 76 - GRONINGEN - Telefoon 25341
Official Dealer voor Austin, Plymouth, Chrysler en Fargo

w
*

abV€Rt€€Rt
In bit
B lab

*
NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbingestr•• t 35, Groningen
BIJKANTOREN : Groningen. Oosterweg 1. Korreweg 124 en

Westerslngel 7.
Haren, Rijksstr"aatweg 98a.

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

•BONTMANTELS
KLAAR EN

NAAR MAAT -..
BONTWERKERIJ

Reparaties en
omwerkingen
naar de nieuwste
modellen

ZIE MAN
Mr de Renltastr•• t 2 GRONINGEN·HELPMAN • Telefoon 30634

,

E.S.A. - MAR UM - Telefoon 12

E.S.A.Touringcars
Nieuwe comfortabele reiswagens tot 50
personen
Voor binnen- en buitenlandse reizen
Speciaal ingericht voor het vervoer van
grote gezelschappen

Alle inlichtingen en offertes:

~*~!l*J
RESTAURANT SJANGHAI

CAROUEWEG 27 GRONINGEN TELEFOON 30096

*

fIün:tur
SCHOENEN

VAN

* HOOGENBOSCH
11.~\;"ii'::,,;;;m~~1
HERESTRAAT 81 GRONINGEN

Redactie en administratie hadden op deze plaats een
annonce gedacht van het befaamde Eet- en vergader·
etablissement van Koos Kerstholt aId Vismarkt in
Groningen. "Bezorg de drukker niet onnodig last" zegt
Koos Kerstholt, "we hebben klanten zat , .. " en da's waar

eontrêLe c.Qyk.,poLitie!

J. KNOOPN.V .. ADUARD - Tel. 235 (K 5903)
AUTOSLOPERIJ

(f60)
Icef,ot- ve&n tut ~ ~ .1

Het ombouwen van reminstallaties. zodat deze voldoen

aan de wettelijke eisen, verzorgt met grote ervaring

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. Tel. 32 en 237 APe.INGEDAM
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

H.H.t.tII'IRI G
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

slèlop
STERLING

I HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT - BAR
(A N.W.B. - K N.A C. - K N 1·1.V • K.N.V.v.l.)

Ogterop (R. DE VRIES)
MEPPEL

u WORDT ER VORSTELIJK ONTVANGEN.

U EET ER VORSTELIJK

Fa. W.K.W.
cARROSSERIEBEDRIJF

GRO I GEN
Telefoon 32733

Voor elke vorm van beroepsvervoer WEGTRANSPORT
Voor Iedere kostprijsberekening zorgt

Kantoren:
DELFZIJL. Oud.schans 65. Tel. 312 en 266
GRONINGEN. Nw. Kerkhof 8b Tel. 22468

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winsc:hoten
T.I. 51

Emmen
T.I. 1372

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer van Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-
materiaa'

Materialen voor

tekenen,
kunstschilderen,
boetseren enz.

K. BOSSI NA
ZUiDERDIEP 17

GRONINGEN

Gedenk de

ADVERTEERDERS
van dit blad

Goed adres

Garage Raterink • Beilen (bij de brug)

om. even
te tanken

Telefoon 77

Shell- Tankstation • Garage
en Touringcarbedrijf

l
N.V. Rijwielindustrie F. & J. van Werven, Meppel

'n GERMAAN
daar heb je l
wat aan.

Rijwielen
Bromfietsen J.L.O. FP 50
Bromfietsen SACHS.

2 versnellinllen
;. ('

I Leren jassen vanaf f 100.- à c:ontant
• en op Qemakkelijke betalingsvoorwaarden

ZAAL Oude Boteringesteeg 79, Groningen
(biJ Boteringebr ••g)

TEVENS VERANDEREN. REPAREREN EN VERVEN

Uw adres voor de beste radioapparaten* tevens F.M. app. Een lust om te horen

Wilhelminasingel 38. - eOE V 0 R DEN

Radio Heins
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H.K.H. Prinses Beatrix.

die op 31 Januari 1955

haar 17e verjaardag vierde
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In de sterkte opgenomen:

Fnkkerna F., Wmr., Grauw. Afkomstig van Gem. Po-
litie te Leeuwarden.

Karnan H., Adsp. no. 114, Diever. Afkomstig van
OpI. school Nistelrode.

Karrips G., Adsp. no. 107, Witmarsum. Afkomstig van
OpI. school Nistelrode.

Balterna A., Adsp. 110 118, Hallum. Afkomstig van
Opl. school Nistelrode.

Jongstra J., Adsp. no. 115, Balk. Afkomstig van Opl.
school Nistelrode.

F'rocee Sj., Adsp. no. 119, Wolvega. Afkomstig van
OpI. school Nistelrode.

Jong R. P. de, Wmr., St. Nicolaasga. Was tot 1-5-'52
reeds Wachtmr. der Rijkspolitie.

Over naar de Rijkspolitie te Water:
Sweers K., Wmr. 1e kl. no. 60 als Wmr., Rolde. In-

gedeeld bij de Groep Leeuwarden, Post Harlingen.
Spijkerman T., Wmr. 1e kL no. 1843 als Wmr., Ga-

rijp. Ingedeeld bij de Groep Enkhuizen, Post Sta-
voren.

Met eervol ontslag:

Dijkstra P .. Wmr. 1e kl. no. 68, Driesum. Met pen-
sioen.

Loerop E., Wmr. 1e kl. no. 1750, Gieten. Wegens over-
gang naar een burgerbetrekking.

Deij C., Distr. Adj. no. 69, Assen. Met pensioen.

Terug van detachering aan de verkeersschool te
Bilthoven:

Dijkman J., Wmr., Scheemda.
Koetje H. H., Wmr., Zuidhorn.
Nijenmanting J. A., Wmr., Valthermond.
Temmingh G., Wmr. 1e kl., Diever.

~~~~~gd!~:;el}a~d~~lwmakedien I I
Pelsterstraat 16 ,Tel. 22812 GRONINGEN

U N I F 0 R MEN naar 'maat en "in
voorraad vervaardigd" van de fijnste
kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen

Belast met het Post-commando. te Driesum:

Groen A., Wmr. 1e kL no. 1675 als Wmr.

Geslaagd veer het Politie diploma AA:

Popken G., Wmr., Oud-Schoonebeek.

Bevorderd tot Adjudant m.i.v. 1-1-1955:

Jong J. de, Owmr. no. 181. Verkeersgroep Winscho-
ten.

Verplaatsingen:

Dijk J. van, Wmr. no. 83 als Adsp. Van Grootebroek,
Gew. A'dam naar Holwerd.

Looge C., Wmr. 1e kl. no. 1292 als Wmr. Van Grauw
naar Tzummarum.

Ballema A., Adsp. no. 118. Van Hallum naar Garijp.
Buma L., Adsp. op arbeidscontract. Van Usquert

naar OpI. school te Nistelrode.

Geboren:

Albertje, d.v. Wmr. 1e kl. E. de Vries en G. v. d.
Honing te Marssum.

Dcuwe, Schelte, z.v. Wmr. 1e kl. D. van Randen en
R. Roode te Sexbierum.

Anthonie, z.v. Wmr. 1e kï. H. J. Stoel en A. J. de
Heus te Oosterend.

Dina, Lucia, d.v. Wmr. P. de Boer en L. Tjalsma te
Marssum.

Christiaan, z.v. Owmr. P. Pcstma en E. Visser te
Workum.

Hermien, Janneke, d.v, Wmr. 1e kL E. Buitenhuis en
J. F. v. d. Berg te Hellum.

Arnoldus, z.v. Wmr. 1e kl. W. Otten en H. Tietema
te Ruinerwold.

Garrelt, Derk, z.v. Wmr. 1e kl. W. Heijes en T.
Broekerna te Blijham.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef.29854
GRONINGEN

2
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<le Jaargang No. 2 Verschijnt 1 x per maand. 1 Februari 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvattende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries, Districtsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Districtsstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf Groningen

UITGAVE EN ADVERTENTIES: N.V. NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
'tmbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu s sen kom s t van
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)

f 2,50 per jaar.

SPORlfVRllENDlEN
Nog is het buiten koud en lokken de wegen en het
weer niet bepaald tot het maken van lange wande-
lingen, maar nog enige maanden en we kunnen weer
volop genieten van hetgeen de natuur en vooral het
voorjaar ons biedt. Ook dan kunnen we weer ver-
wachten het rondschrijven van de Gewest-Com.nan-
dant, waarin deze Iiefhebbers oproept voor deelname
aan de training voor de ,,4 daagse". En wat zal dan
voor het Gewest Groningen het resultaat zijn?
Ik denk hierbij terug aan het vorige jaar, toen het
Gewest Groningen niet. in staat bleek te zijn om een
Groep samen te stellen, die de Rijkspolitie te Nij-
megen op de 4-daagse kon vertegenwoordigen.
Toch wel erg jammer. Dit vond blijkbaar ook onze
Gewest-Commandant, want na de 4 daagse werden
de deelnemers van het Gewest Groningen bij zijne
Hoogedelgestrenge ontboden en werden zij niet al-
leen gecomplimenteerd met het door hen behaalde
succes, maar tevens werd hun gevraagd, wat naar
hun mening de oorzaak van de geringe deelname was.
Bestaat er dan in dit Gewest geen liefhebberij voor
de wandelsport en in 't bijzonder voor de ,,4-daagse"?
Ik geloof het tegendeel. Ik denk daarbij terug aan
1947. toen het Gewest Groningen een Groep afvaar-
digde van ongeveer 60 man, één van de grootste groe-
pen der rijkspolitie. En zouden al die collega's er nu
ineens niet meer voor gevoelen? Ik denk echter, dat
er ander factoren zijn, waardoor de deelname zo sterk
is teruggelopen. Vooreerst de onzekerheid van de
beide laatste jaren, of de 4-daagse zou doorgaan en
de deelname daaraan in dienstverband kon geschie-
den. Deze onzekerheid is nu echter weer opgeheven.
Groter hinderpaal voor velen lijkt mij de lange trai-
ning, die aan de 4-daagse vooraf, gaat, met de daar-
aan verbonden kosten.

Als de trainingstijd bekort zou kunnen worden, dan
zouden ook de kosten verminderen. Dit laatste zou
te bereiken zijn, door de rusten beurtelings te hou-
den bij collega-deelnemers. Vooraf zou dan een pro-
gramma kunnen worden opgemaakt, zodat moeder de
vrouw maatregelen kon nemen voor het ontvangen
van 'n groepje honger-ige, maal" vooral dorstige wan-
delaars. Dit werd ook toegepast door de deelnemers
uit Zuid-Oost Drente, en ik kan U verzekeren, dat
het voor allen een genoegen was.
Als voorts de deelnemers in eenzelfde Groep de
nachtdiensten te voet zouden mogen verrichten, dan
zou het mijns inziens geen bezwaar opleveren, dat
de trainingstijd met twee maanden werd bekort.
Als daarbij het aantal gezamenlijke trainingsdagen
met enige dagen kon worden uitgebreid, dan zou dit
het geheel zeker ten goede komen. Telkens toch weer
blijkt het op de 4-daagse, dat de deelnemers niet
voldoende op elkaar zijn ingesteld, hetgeen mijns in-
ziens te wijten is aan te weinig in groepsverband
gehouden marsen. Steeds is er geen overeenstemming
over het marstempo en de duur der rust.
Ik hoop, dat dit schrijven er toe mag bijdragen, dat
zich straks velen zullen. opgeven voor de training
voor en deelname aan de 4-daagse 1955. Als iedere
oud-gediende zijn best doet om 1 of twee collega's
warm te krijgen voor de wandelsport en zij (laatst-
bedoelden) ook weten door te zetten, dan kan ook
het Gewest Groningen weer op waardige wijze te
Groningen worden vertegenwoordigd.
Tot de training dus!

Een groot liefhebber van
"De 4-daagse"
G. J. Overbeek.

3

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (19) 19



Februari.~

Hierbij een puzzle, waarin 18 woorden van 11 let-
ters moeten worden ingevuld. Bij goede oplossing
ontstaat op de 1e rij, van boven naar beneden, een
bekend gezegde op het gebied van de sport
De woorden zijn:
1. Onderdeel van het recht; 2. Ontuchtige literatuur;
3. Komt bij een bepaald bureau van het Dep. van
Justitie voor; 4. Een bepaald K.B.; 5. Schikken; 6.
Vervanging; 7. Duel; 8. Bijstandverlening; 9. Moet
de politie meermalen verrichten; 10. vroeger be-
staand hebbend Rechtscollege; 11. Gelegenheid, waar
men op de uitslag van een wedstrijd kan wedden;
12. Wet, die men niet vaak nodig heeft; 13. Als no.
12. 14. Onbevoegd; 15. Een geijkt woord, op af-
schriften processen-verbaal; 16. Politieman in Bel-
gië; 17. Zijn we alleen wel eens geweest; 18. Onmis-
baar bezit voor een Politieman.

I -
"
2

3

4

5 I
6

7 I
8 I
9

10
L
11 I I I
12 I
13 I I I
14 I I
J 5

16 I
17 I I
Je I

Inzendingen van de oplossingen moeten uiterlijk 14
Februari in het bezit van de Redactie zijn.

Dank aan het vijf-cent fonds
Betuigingen van dank aan bovengenoemd fonds kwa-
men binnen van:
M. C. Koning-Hensen te Oude Pekela.
J. Rijpkema-Brouwer te Leeuwarden.
Corrie van Ringelenstein, Ac. Ziekenhuis, Gronin-
gen.
F. J. M. Drent-Dijkmeijer te Coevorden.
F. Eleveld te Winschoten.
Tj, Stel te Oude Pekela.

Annie Popma te Roode chool.
M. Schoonhoven te Groningen.
Veel dankbetuigingen kwamen in dichtvorm binnen.
Eén van de vele gedichten mag hier de dank nog
weer eens accentueren.

AAN HET 5-CENT-FOND

Wat heerlijk dat het 5-Cent-Fonds bestaat,
Dat merkt de ene vroeg en d'andere laat.
Mijn wens is, dat deze instelling nog jaren zal be-
staan,
Bij ziekte geeft het vreugde, daar kun je van op aan.
Deze ondervinding is mij de laatste maanden ook
overkomen,
Al had ik het van anderen zo nu en dan vernomen.
Thuis en in het ziekenhuis heb ik met elkaar 13
weken gelegen,
In die tijd heb ik een prachtige fruitschaal en een
kerstkrans gekregen.
Het is moeilijk aan deze erkentelijkheid uiting te
geven,
Mijn hartelijke dank en zal nimmer vergeten uw
medeleven.

Mevr. F. J. M. Drent-Dijkmeijer.
Coevorden.

Afscheid

Adjudant

c. Dey

Op 30 December 1954 werd in de grote zaal van Res-
taurant Arends aan de Markt te Coevorden door meer
dan 200 personen afscheid genomen van de Districts-
Adjudant Cornelis Dey, zulks in verband met het
feit dat hij de uniform ging verwisselen voor een
burgerjasje.
De zaal, welke feestelijk versierd was, gaf een fleu-
rige indruk en bracht de aanwezigen in een feest-
stemming. Een gezellig strijkje zorgde voor de muzi-
kale omlijsting. Hoewel het in de bedoeling lag dat
het een receptie zou worden, werd het echter meer
een gezellige middag. Behalve de Districtsccmman-
dant, Kapitein Mackay en de Luitenant Bergsma, de
Officier van Justitie bij de Arr. rechtbank te Assen,
Jhr Mr de Ranitz, merkten wij naast de burgemeester
van Coevorden, verschillende burgemeesters van om-
liggende gemeenten op. Voort.s waren diverse Groeps-
commandanten en personeel van de Groepen uit de
Zuid-Oosthoek van Drenthe, benevens vele vrienden
van de Adjudant, zowel van nu als uit de verzetsstrijd,
bij het afscheid tegenwoordig. Niet alleen het "sterke
geslacht", doch ook vele politievrouwen maakten deel
van het gezelschap uit.
Als eerste spreker voerde de Districtscomrnandant
het woord, die vaststelde dat het hedendaagse type
politieman een geheel ander is dan dat van vroeger.
"U is", aldus spr., "het proto-type van de oude, zeer
ervaren Brigadecommandant van de voormalige Ko-
ninklijke Marechaussee. Eén ding is er echter, dat
wij - ondanks alle verschillen - gemeen hebben en
dat is wel de wil om met de on toegemeten capaci-
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teiten, datgene te bereiken wat redelijkerwijs be-
reikbaar is. U hebt de hoogste O.O.-rang bereikt en
tevens de hoogste functie. Dit hebt U te danken aan
uw eigen capaciteiten; ook uw beoordelingen waren
steeds uitstekend, terwijl U als een weetgierig en
bekwaam politieman bekend stond en staat".
De burgemeester van Coevorden sprak de Adj. toe
namens de aanwezige collega's en zei: "Wanneer er
ooit een gouden oorkonde door onze gemeente zou
worden uitgereikt, dan zou die aan de politieman en
verzetsstrijder Deij moeten worden gegeven".
Verder voerden nog verschillende sprekers het woord,
o.a. de Korpschef van politie te Emmen, Hoofdin-
specteur Hoek, de Brigadecommandant Kon. Mar.,
Owmr Veenstra en de Douane-chef, Meyering. Allen
roemden de scheidende Adjudant als een man waar-
mede zij prettig in de afgelopen jaren hadden samen-
gewerkt.
De oud-burgemeester van Coevorden, dhr Gautier.
voerde nog het woord namens de Stichting 1940-1945
en prees "Ome Kees" als een goed politieman en een
onversaagd verzetsstrijder. Ook "Mem Dey" werd de
nodige lof toegezwaaid.

Adjudant De Vries, voorheen eveneens Districts-ad-
judant, doch thans gepensionneerd en Adjudant bij
de reserve Rijkspolitie, sprak zijn "oude strijdmak-
ker" in dichtvorm toe. Dat dit gedicht bij het publiek
in de smaak viel, daarvan getuigde de aan gebrachte
ovatie.
Mede namens zijn echtgenote en kinderen dankte
de Adj. Dey de verschillende sprekers voor de ont-
vangen cadeaux en de tot hem gerichte woorden op
een zeer bescheiden manier. Zijn woorden: "Ik heb
niet meer gedaan dan van ieder goed vaderlander
verwacht mocht worden", waren kenmerkend voor
de wijze waarop hij zijn taak heeft volbracht. De ver-
zorging van het gebruikelijke "natje en droogje" was
in handen van echtgenoten van beroeps- en reserve-
politiepersoneel te Coevorden. De scheidende Adju-
dant heeft met een groots gebaar afscheid genomen
van al het politiepersoneel en een ieder der aanwe-
zigen zal dit nog lang heugen. "Ome Kees" als U
straks gaat jagen, wordt dan geen "Zondagsjager",
doch houd het kruit droog.
Zij nog vermeld dat vele fraaie afscheidscadeaux
werden aangeboden. M. N.

hOE lS uw naam?
Zoals we in ons vorig artikeltje reeds opmerkten,
bevatten de namen op -Ing, -ink en -iriga bijna steeds
een mansvoornaam als kern. Vele dezer voornamen
zijn als zodanig reeds in onbruik geraakt of wel der-
mate verbasterd, -dat ze niet meer of nauwelijks nog
te herkennen zijn.
Bovendien merkten we reeds eerder op, dat deze
namen in ons land voor het eerst in de geschriften
vermeld zijn enkele eeuwen voor en omstreeks Ao.
1000 en hier in het Noorden nog een à twee eeuwen
later. Ook weten we, dat ze over een gebied ver-
spreid zijn, dat door de wetenschap wordt beschouwd
als een "Noordzee-cultuurgebied", nl. - behalve
Oost-Nederland Noordwest-Duitsland, Belgisch
Vlaanderen, Oost-Engeland en de Scandinavische
landen.
In enkele dezer gebieden vindt de vermelding ervan
in oudere geschriften reeds plaats, soms enkele
eeuwen vóórdat ze in onze omgeving gesignaleerd
worden. En dit juist vooral in de samenstellingen,
waarva we in het Nederlands b.v. kennen namen als
Bonningshof, Bruiningsweerd, Eerninkwinkel e.a.,
waarvan er vooral in Engeland vrij veel voorkomen.
Daar vooral vinden we ze ook in plaatsnamen, waar-
van we als voorbeelden zouden kunnen noemen: Bir-
mingharn, Nottingham, Harrington e.d. Maar ook
zonder samenstelling zijn ze daar te vinden: Reading,
Worthing, enz. Tot zelfs in het, eveneens Angelsak-
sische Noord-Amerika treffen we ze aan: men denke
slechts aan de hoofdstad Washington. Hetzelfde geldt
in zekere mate voor West-Duitsland, waar plaatsna-
men bestaan als Rechlinghausen e.d., zomede voor
Scandinavië met plaatsnamen als Norköping enz. en
zelfs een landstreek met de naam Blekinge.
Maar iets dergelijks vinden we ook in ons eigen land,
waar we - in het Noorden - plaatsnamen kennen
als Groningen, Wetsinge, Appingedarn, Mensingeweer,

VI.

.Jipsinghuizen: in Friesland: Harlingen, Makkinga,
Poppingawier, enz., terwijl ook namen als Jubbega,
Schurega, e.d. geacht worden te zijn ontstaan - door
uitslijting bij de uitspraak - uit resp. Jubbinga,
Schuringa. Opgemerkt zij nog, dat dergelijke plaats-
namen ook wel door verandering zijn teloor gegaan
en opgelost in andere; zo heette Dockum vroeger
Dockinga(hem). In Drenthe kennen we het verschijn-
sel evenzeer; namen als Eursinge, Garrninge. Balinge,
Mantinga duiden hier op. Sommige onderzoekers zijn
van mening, dat deze dorpjes hun naam te danken
hebben aan een eerste of althans belangrijkste be-
woner, misschien de stichter van 'n familie ter plaat-
se, van wie de naam op de woonplaats is overgegaan.
Reeds de "oude" Johan Winkier was deze opvatting
toegedaan en motiveerde dit als volgt: "Die oude
patronymica, die als toenamen voor de gehele ver-
wantschap in gebruik waren, gingen ook wel over
op de plaatsen, die door zulke afzonderlijke geslach-
ten werden bewoond. M.a.W. die patronymica hecht-
ten zich wel aan de sate of landhoeve, die door de
eerste stamvader, van wiens naam dat patronymicon
afgeleid was, eerst bewoond was geworden en die
later ook de vaste woonplaats, de stamsate van al
zijn nakomelingen bleef.
Zulk een stamsate werd wel, hoe talrijker het ge-
slacht, dat er woonde, aangroeide, door aanbouw
van meerdere huizen, door ontginning van meer
weiden en akkers daaromheen, van een eenzame
hoeve langzamerhand tot een gehucht. Dit gehucht
breidde zich nog meer uit; er werd een kerk ge-
bouwd en een school - het was een dorp geworden."
Ook de onderzoeker Moermon is van mening dat
"verrweg de meeste -inc-namen zijn afgeleid van
personennamen" en dat deze namen veel aan be-
paalde boerenhoeven zijn gehecht, doch dat ze in
slechts gering aantal op plaatsen zijn overgegaan.
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PolitielDannen
op de schaats

Het is al jaren de gewoonte. dat de oefengroeo Nieuw-
wnlda van de Rijkspolitiesportvereniging in samen-
werking met het dtstrtct Winschoten van die verend-
ging wedstrijden voor de Rijkspolitie organiseert op
de banen van "Eigen Kracht" te Midwolda.
Kampioenen werden Wmr Zwarts van Appingedam
en Wmr Kamps van Ezinge.

Het vorig jaar stelde het gemeentebestuur zowel
als het bestuur van "Eigen Kracht" een wisselbeker
beschikbaar voor de le prijswinnaars. Er wordt nl.
steeds in 2 rubrieken gereden, nl. tot en met 35 jaar
en 36 jaar en ouder. De winnaars van die bekers
moesten deze thans verdedigen. Bovendien was het
provinciaal kampioenschap van Groningen de inzet.
Mede hierdoor was er hoog bezoek op de baan. We
merkten o.a, op de gewest-commandant" kolonel G.
H. van Helden, de districts-commandant van Gro-
ningen, overste J. B. F. Römelingh, de distrlcts-com-
mandant van Winschoten, majoor C. S. van Kuik, de
overste J. H. Hoestra, toegevoegd aan de gewest-com-
mandant, alsmede verschillende groepscommandan-
ten. Ook de burgemeester van Midwolda, de heer K.
Ausma was aanwezig.
Een 30-tal politiemannen leverde felle en sportieve
strijd op de smalle ijzers. Er waren zeer spannende
ritten die vaak even aantrekkelijk waren als tussen
beroepsrijders.
De uitslag. was tenslotte als volgt:
Groep tot en met 35 jaar: 1. en, provinciaal kampioen
Wmr G. J. Zwarts te Appingedam; 2. Wmr. J. Ausma,
Appingedam ; 3 Wmr le klas B. Jongbloed. Midwolda;
4. Wmr G. Hensens, Winschoten; 5. Wmr H. H. Koetje
te Groningen.
Groep 36 jaar en ouder: 1. en provinciaal kampioen
Wmr G. Karrips te Ezinge; 2. Wrnr E. Bol v. d. pol.
te water Delfzijl; 3. Wmr le kl. H. Leupen, Midwolda;
4. Adj. H. van Dalfsen, Nieuwolda; 5. Wmr B. Toorn,

ri,

Er was hoog bezoek bij de provo kampioenschappen
van de Rijkspolitie in Midwolda. Van rechts naar links
(in uniform) kolonel Van Helden, overste J. B. S.
Römelingh, majoor C. S. van Kuik en overste R. F.

Hoestra. Zij volgden in spanning de' mooie ritten.
(Cliché Winschoter Courant)

Finsterwolde; 6. Wmr K. H. Iliohan, Finsterwolde; 7.
Wmr L. S. Carper, Ezirige ; 8. Wmr le klas H. Delger,
Wedde.
De prijsuitreiking vond in drie etappes plaats. De
Wmrs Kamps en Zwarts ontvingen uit handen van de
gewestcommandant naast hun le prijs ieder een kam-
pioensmedaille. Ook stelde Kolonel Van Helden
persoonlijk nog een medaille beschikbaar voor de
enige politieman te water de wmr. Bol. De overige
prijzen bestonden uit rollades, worsten en sigaretten.
De burgemeester van Midwolda reikte vervolgens de
door het gemeentebestuur beschikbaar gestelde beker
uit aan de wmr Kamps. Vervolgens reikte de heer S.
P. Meijer, voorzitter van "Eigen Kracht" de beker van
"Eigen Kracht" uit aan de wmr Zwarts, die daardoor
voor de tweede keer beslag heeft gelegd op deze prijs.

zo helpen wy elkaar
VRAAG EN AANBOD

(De hieronder vermelde aanbiedingen en vragen wor-
den ten behoeve van het personeel in het Gewest gratis
geplaatst. Inzendingen moeten uiterlijk de 13e van
iedere maand in het bezit van de redactie zijn.)

TE KOOP AANGEBODEN
Een z.g.a.n. electr. kooktoestel, merk Iventum, 2
kookplaten f 50.-. Te bevr. Wmr. H. J. Helder,
Rijksweg 134, Haren (GL).

Te koop aangeboden tegen elk aannemelijk bod:
Schreuders Handboek voor de Politie, 6 delig, bij-
gewerkt tot op heden en z.g.a.n. J. v. d. Weide, Mes-
dagstraat 35, Assen.
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Buitenlandse collega's schrijven voor "De Reflector"
"In het kader van de reeks artikelen "Buitenlandse
Collega's schrijven voor ,De Relector' ", geven wij in
dit Februari-nummer van ons orgaan het woord aan
collega Paul Berger, 1e luitenant der Rijkspolitie te
Darmstadt in Duitsland.
Paul Berger is commandant van de Verkeersgroep
Darmstadt. Hij vertelt ons in zijn artikel iets over
de Duitse Politie in het algemeen, om vervolgens in
enkele bijzonderheden te treden betreffende zijn
dienstvak, namelijk de verkeerspolitie. Dit laatste
zal zeer zeker het personeel van de Verkeersgroepen
in ons Gewest interesseren.
Collo Berger bezocht in 1953 ons land. Een Amster-
damse collega had de vriendelijkheid deze Duitse
politieman tijdens een spitsuur naar het Muntplein
te Amsterdam te brengen, om daar het verkeer eens
aan te zien. Het zal U niet verwonderen dat collega
Berger verstomd heeft gestaan, toen hij daar de dui-
zenden wielrijders als volleerde acrobaten door het
verkeer zag slingeren, als U weet dat in Duitsland
bij druk verkeer slechts met enen achter elkander
mag worden gereden.
Alhoewel dit overigens hier niet ter zake is, moge
worden opgemerkt, dat de schrijver in de achter ons
liggende wereldoorlog metterdaad toonde dat hij een
ander begrip over een vrij Europa had dan velen
van zijn landgenoten en ook toen reeds blijk gaf een
vriend van Nederland te zijn.
Opgemerkt zij voorts, dat het gebied dat door de
Verkeersgroep Darrnstadt wordt bestreken, is gele-
gen tussen de rivieren de Rijn, de Mainz en de
Neckar. Dit gebied is ongeveer zo groot als de pro-
vincie Friesland en omvat welhaast het mooiste
landschap (Rijn vallei, Bergstraat en Odenwald) van
Duitsland. Een vacantie in dit gebied behoort tot
veier wensen. Moch U ooit daartoe in de gelegen-
heid zijn, collega Berger is gaarne genegen U met
raad en daad bij te staan. Zijn adres vindt U onder
zijn artikel,
In een volgend nummer hopen wij een Deense op-
perwachtmeester aan het woord te laten". Hier
volgt dan collega Paul Berger. De Redactie.

De verkeerspolitie in het land Hessen
(West-Duitsland) Vr-U vertaald

"De Redactie van "De .Reflector" verzocht mij, een
artikel over de Verkeerspolitie in Hessen te schrij-
ven. Ik voldoe met groot genoegen aan dat verzoek
en hoop dat het door mij geschrevene U zal interes-
seren. Bij mijn bezoek aan Holland, in September '53,
had ik de gelegenheid de Nederlandse Politie -
in het bijzonder de Verkeerspolitie - te leren ken-
nen. Ik dank dit in het bijzonder aan mijn collega's
De Lange in Zuidlaren en Louwerse te Amsterdam

Opbouw en indeling.

De wederopbouw van het apparaat der Hessische
Politie na 1945 voltrok zich uiterst moeilijk. Op de
vroegere Organen der Politie kon niet worden terug-
gegrepen. Zo werd dan - zoveel mogelijk in over-
eenstemming met de wensen van de Bezettingsauto-
riteiten - in de grotere steden Stadspolitie en in
het meer landelijke gebied Rijkspolitie ingesteld.
Vanuit deze twee grondstellingen (Stadspolftie en
Rijkspolitie) kon toen worden begonnen met de ver-
dere "uitbouw" der onderdelen, zulks aan de hand
van door de Bezettingsmacht gegeven richtlijnen.
Op grond van het decentralisatiebeginsel werd be-
paald dat in alle gemeenten met 5000 of meer in-

woners (stadskernen), gemeentepolitie zou worden
geplaatst en dat deze politie de gehele verantwoor-
delijkheid in politiezaken zou dragen. In de andere
gemeenten werd Rijkspolitie geplaatst.
Nadat de verschillende landen van de Bondsrepu-
bliek ten opzichte van de verdere organisatie der
Politie grotere vrijheid hadden gekregen en de be-
ginselen der decentralisatie niet meer in volle om-
vang worden aangewend, tracht men terug te tasten
op de voorbeeldige organisatie der Duitse politie,
zoals die in 1933 werd opgezet (Staats- of Rijkspoli-
tie VOOrhet gehele land).
Zo weet U dan in grote trekken de indeling van de
Duitse Politie in de na-oorlogse jaren. De volledige
verantwoording voor de Politie in de Gemeenten
ligt bij de regering van het land (provincie zouden
wij zeggen. Zoals U weet bestaat de Bondsrepubliek
uit negen z.g. landen, waarvan Hessen - ongeveer
van dezelfde oppervlakte als ons land - er een is.
Hoofstad van het land Hessen is Wiesbaden. Red.).
De Rijkspolitie staat in zijn geheel onder de minis-
ter van Binnenlandse Zaken van de Bondsrepubliek.
Onder dat ministerie zijn verder gesteld:
a. De Hessische Polities eh 001 te Wiesbaden, waar
leergangen zijn voor specialisten op allerlei terrein
en waar cursussen worden gegeven voor het berei-
ken van een naast hogere rang;
b. De Hessische Politieschool voor speurhondgelei-
ders te Mühlheim a.d. Main;
c. De Hessische School voor Politie-verkeersoplei-
ding, waar wordt opgeleid voor verkeersspecialist,
doch ook om politiemannen te bekwamen als chauf-
feur en bestuurder van motoren;
d. De Politie Radio Dienst te Langenhein/Taunus,
waar de centraalpost van de Politie-Radiodienst is
ondergebracht en die beschikt over een eigen poli-
tiezender met eigen golflengte. Deze Dienst leidt de
gehele radiodienst der Politie en vormt o.m. het
eindstation van de politie-radiowagens;
e. Voorts is te Wiesbaden gevestigd het Centraal
Bureau voor bevoorrading, van waaruit de verschil-
lende onderdelen van de Rijkspolitie (Waterpolitie,
Criminele politie, Ordepolitie, de Verkeerspolitie en
ook de opleidingsscholen) worden voorzien van wa-
pens en munitie, uitrusting, opsporingsmiddelen.
bureaubenodigdheden en b.v. ook van patrouille-
auto's en ander rijdend materieel;
f. Tenslotte is in Wiesbaden nog gevestigd het Cen-
traal Crimineel Bureau (een bureau dat gelijk is te
stellen met de R.I.D. en een gelijke functie vervult.
Red.).
De bureaux onder e. en f. genoemd, staan eveneens
onder directe leiding van de minister van Binnen-
landse Zaken, doch functionneren ten behoeve van
het gehele land, dus niet speciaal voor Hessen.

Verkeerspelttie.

Tot de ordepolitie behoren o.m. de Verkeersgroepen,
die in het bijzonder zijn belast met de ordehand-
having op de verkeerswegen, controle op alle gemo-
toriseerde voertuigen en de verkeersopvoeding.
waarbij zij bevoegd zijn op alle openbare wegen -
met inbegrip van de z.g. Autobahnen - behalve de
wegen welke in de grote stadskernen zijn gelegen.
Het land Hessen bestaat uit drie provincies, name-
lijk Darrnstadt, Wiesbaden en Kassel, Er zijn zeven
verkeersgroepen, te weten in Darrnstadt, Bad Nau-
heim, Wies baden, Hanau, Kassel , Marburg en Hers-
feld. Iedere verkeersgroep heeft een eigen bewa-
kingsgebied, waarin zij geheel verantwoordelijk zijn,
óók in de steden. Echter met uitzondering van de
grote steden, zoals Frankfurt en Darmstadt.
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Het gebied van de Verkeersgroep Darmstadt strekt
zich uit over zes "Landkreise" en omvat het prach-
tige terrein tussen de rivieren Rijn, Main en Neckar.
In dit gebied is het gedeelte "Autobahn" Frankfurt
a.d. Main - Mannheim gelegen, waar gemiddeld
15.000 auto's per etmaal passeren, hetgeen dus neer-
komt op ongeveer 600 per uur.
In 1954 werden door ons op dit weggedeelte 628 ver-
keersongevallen geregistreerd. Dit lijkt op het eer-
ste gezicht erg hoog, doch als U bedenkt dat deze
"autobahn" een der drukst bereden wegen van West-
Duitsland is, valt dit aantal niet tegen.
Gezien de enorme verkeersdrukte in het gebied
Darmstadt en vooral ook rekening houdende met het
geaccidenteerd - overal bergachtige - terrein, zult
U begrijpen dat de Verkeerspolitie bijzonder goed
geschoold moet zijn.
Zeer zeker zal het U ook interesseren, hoeveel man-
schappen bij een Verkeersgroep zijn ingedeeld en
welk materieel ter beschikking staat, waarbij zij op-
gemerkt dat Darmstadt een middelgrote groep vormt.
Ingedeeld zijn: 2 officieren, 78 onderofficieren, <1
administratieve krachten en vier arbeiders.
Voor de uitvoering van onze taak staan ons ter be-
schikking: 4 grote radio-patrouillewagens (Mercedes
170 S.), 6 kleinere radio-patrouillewagens (Volkswa-
gens), 1 commandowagen. 4 solomotoren (Horex), 2
z.g.ongevallenwagens, 1 auto voor de technische
groep en tenslotte een grote commandowagen met
12 zitplaatsen. Een park van 19 voertuigen dus.
Buiten deze 19 voertuigen beschikt de Verkeersgroep
Darmstadt echter ook nog over een technische uit-
rusting, welke de controle zeer vergemakkelijkt
en beter tot zijn recht doen komen. Ik moge U noe-
men: 2 weeginstallaties voor auto's, 2 Siemens rem-
meters in politie-uitvoering, 1 remproefinstallatie
voor luchtdrukremmen, 1 installatie voor controle
van de verlichting en 1 geluidsmeter voor controle
van de geluidssterkte.
Met deze personeelssterkte en met deze uitrusting

zijn WIJ In staat om alle opgaven tot een goed einde
te brengen.
Laat ik tenslotte trachten enige verschillen of over-
eenkomsten van de verkeersaangelegenheden in Ne-
derland . en West-Duitsland aan te tonen. Als com-
mandant van een verkeersgroep heb ik mij tijdens
mijn verblijf in Holland zeer geïnteresseerd voor het
verkeer. Ik moet zeggen dat U een uitstekend wegen-
net in Holland hebt. Wat bij ons in We t-Dui tslarid
alleen nog maar geprobeerd wordt, is in Holland al
vele jaren vanzelfsprekend, waarbij ik voornamelijk
denk aan de afzonderlijk naast de grote wegen lo-
pende rijwielpaden. Evenwel staat de verkeer dicht-
heid op de grote wegen - met uitzondering van de
wielrijders - in Holland in geen verhouding tot
het verkeer in West-Duitsland.
Men ziet op de grote wegen in Holland niet zo veel
vrachtauto's, hetgeen zijn oorzaak vermoedelijk
vindt in het vrij grote vervoer per schip door de
kanalen. In Duitsland is dat - behoudens op enkele
grote rivieren - niet mogelijk. Ik heb verstomd ge:'
staan over het wielrijdersverkeer in Holland. Alles
schijnt bij U te fietsen, zelfs in een grote stad als
Amsterdam.
Een alles omvattend vergelijk tussen Holland en
Duitsland, betreffende verkeersvraagstukken, is naar
mijn mening niet mogelijk. Na mijn bezoek aan Hol-
land, heb ik verschillende opgedane ervaringen bij
mijn Verkeersgroep in practijk kunnen brengen. Al-
gemeen liggen de verkeersvraagstukken in Duits-
land echter anders, waarbij ik - en deze opmerking
dan ten besluite - moge wijzen op het feit, dat de
Hollanders in het drukste verkeer toch hun kalmte
bewaren, terwijl een Duitser in die omstandigheden
door een magische hetze gedreven wordt."

Paul Berger,
Polizei-O berkornmissar
Holzhofallee 66,
Darmstadt.

Van rode roede tot Wachtmeester
lets over de rechtspraak

en het politiewezen in de Groninger Ommelanden

Het is thans een eeuw geleden dat een politiekorps
werd weggeorganiseerd. In 1854 werd namelijk bij re-
solutie van de Minister van Justitie het Korps Ge-
rechtsdienaren van een ambtsinstructie voorzien, terwijl
de leden werden aangesteld tot onbezoldigd Rijksveld-
wachter. Tot 1858 hebben zij hun taak echter nog
voortgezet. De Rijksveldwacht beleefde in dat jaar haar
moeilijke geboorte en verrichtte sindsdien de werk-
zaamheden, welke voorheen door de Gerechtsdienaren
werden gedaan. Het Korps Gerechtsdienaren was op-
gericht in 1814. Zijn leden waren afkomstig van de
in de Franse tijd ingestelde Gendarmerie. Zij waren
belast met het betekenen der dagvaardingen, het tran-
sporteren der gevangenen en het bewaren der orde
op de terechtzittingen. Adjudant Bosma en zijn man-
nen van de Parketgroep uit Groningen kunnen hen
dus als hun ambtsvoorgangers beschouwen. Sommige
gerechtsdienaren verrichtten echter ook andere poli-
tiediensten. In deze provincie waren omstreeks 1850
15 gerechtsdienaren op drie standplaatsen. Zij hadden
allen dezelfde rang. Een bepaald tenue was niet voor-
geschreven. Voor 1854 konden zij niet zelfstandig ver-
baliseren. De Substituut-Officier van Justitie, Mr.

x

d'Aulnis te Groningen, schreef in 1850 weinig vleiend
over deze politiemannen. De ene was zus en de andere
was zo gekleed en somruigen hadden meer het uiterlijk
van veroordeelde gevangenen en de door hen bewaak-
te boeven. Zij oefenden meestal een nevenberoep uit.
In 1855 werd te Spijk een dergelijk gerechtsdienaar,.
tevens onbezoldigd Rijksveldwachter, gestationneerd.
Hij kwam, zag en verloor, zoals blijkt uit een brief van
de Burg. van Bierum, gedateerd 10 Maart 1858 en ge-
richt aan de Officier van Justitie te Appingedam,
waaruit de korte en verdrietige geschiedenis van dit
eerste begin van de Rijkspolitie in deze contreien blijkt:
"In voldoening aan UwEdelGestrenge's missive van
den zevenden Maart 1858, No. 412, nopens de inzame-
ling van gelden door den benoemden Rijks Veldwach-
ter Pruisnier heb ik de eer te berichten dat genoemde
Rijksveldwachter in Januari 1855 als zodanig gekomen
is van Amsterdam. De reis, midden in den winter
plaats hebbende, kostte hem veel moeite en kosten,
zodat hij al dadelijk door menschenvrienden alhier ge-
holpen moest worden. De jaarwedde van den Veld-
wachter niet zeer hoog zijnde was het hem onmogelijk
in de verloopen drie jaren, het achterstallige te kun-
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nen afdoen, temeer daar zijn huisgezin ook door ziekte
heeft geleden. Bij zijn benoeming alszodanig had hij
dus schulden, welke hij niet dadelijk konde betalen.
Een eerlijk hart bezittende griefde het hem zeer, van
deze plaats te moeten vertrekken en schulden achter
te laten. Eenige der meest gegoede ingezetenen, sloe-
gen onder mijn voorkennis voor, hem te willen helpen
dat zijn schulden werden betaald en hij als een eerlijk
man konde vertrekken. Vandaar dat een lijst werd ge-
formeerd waarop ieder zijn bijdrage teekende.
De verkregen gelden werden door anderen tot het be-
stemde doel uitbetaald".
Het salaris was inderdaad niet zeer hoog, namelijk
slechts f 200.- per jaar. Het Rijk betaalde zijn diena-
ren nog slechter dan de gemeenten. In een circulaire
van de Commissaris der Koningin aan de gemeente-
besturen uit diezelfde tijd werd er op aangedrongen
dat men het salaris van de gemeenteveldwachter op
f 5.- of meer per week zou stellen, "doch in geen geval
minder. De gemeenteveldwachter verdiende in Bierum
toen ook f 200.-, maar hij verdiende er heel wat bij
als ijker der botervaten, opschrijver van schoolplich-
tige kinderen, ophaler der schoolgelden, bode der ver-
eniging "Nut en Genoegen" en meer dergelijke. Bo-
vendien werd het grondsalaris af en toe met 25% ver-
hoogd, terwijl zo nu en dan een niet onbelangrijke
gratificatie werd toegekend en meermalen een hoge
doktersrekening van gemeentewege werd vereffend, al-

lemaal baten waarop de Rijkspolitieman, ook in die
dagen, niet hoefde te rekenen.
Overigens was het ook met de gemeenteveldwachters
in de Groninger Ommelanden maar treurig gesteld. De
eerdergenoemde Substituut-Officier van Justitie
schrijft daarover in zijn boekje, waarin op een door
hem gewenste vorm van reorganisatie der politie werd
aangedrongen: "Ten plattelande (in de Ommelanden) is
het met de zaak ellendig gesteld. De jaarwedde des
veldwachters is vaak zo karig, dat zijn huishouding
bestaat beneden die van een middelmatige daglooner.
Hij is niet onder een centraal policietoezigt geplaatst,
slechts onder het gemeentelijk administratief toezicht
van het plaatselijk bestuur, hetwelk soms door de zon-
derlingste consideratiën bij het kiezen van veldwach-
ters geleid wordt." Ook betoogt hij: "De gemeentebe-
sturen ten plattelande hebben hun policie meer ver-
waarloosd, dan die der steden". Dit bleek ook uit de
betaling. In de stad (d.i. Groningen) bedroeg de jaar-
wedde der agenten in 1850 f 357.- tot f 525.-. In dat
jaar waren er in de stad 15 agenten en 54 agenten-
nachtwachters. In de provincie waren er 75 veldwach-
ters en enkele nachtwachten.
Bij "het Wapen" werd ook toen reeds, althans door de
Opperwachtmeesters en Wachtmeesters, een zeer be-
hoorlijke jaarwedde genoten. Daarover een volgende
maal.

C. PUNTER

afgerichte hond
als hulpmiddel hij de politie

De

Een hond die z.g. hard in zijn bek is zal veel-vlugger
moeilijke voorwerpen gaan vasthouden dan een hond
die z.g. zacht in zijn bek is.
Als we zover zijn, dat de hond het voorwerp vast wil
houden als hem het voorwerp in zijn bek geschoven
is, komt de oefening om hem het uit onze handen te
laten pakken. Nadat ook dit vlot gaat, beginnen we om
het voorwerp steeds een eindje verder van zijn bek af
te houden als hem het commando "vast-apport" wordt
gegeven. Zodra de hond het voorwerp van de grond
af wil nemen en vast wil houden totdat wij het com-
mando "los" geven, gaan we de oefening vervolgen
door het voorwerp een eindje weg te gooien. In het be-
gin zal het nodig zijn dat, als het voorwerp op de grond
ligt, wij het nog met onze handen aan moeten wijzen.

(vervolg)

Af en toe zal het nog wel eens nodig zijn om zelf het
voorwerp te grijpen en hiermede te wijzen in de rich-
ting van de gevoelige plek. Steeds als de hond zijn
goede wil toont wordt hij beloond. Hij moet aardig-
heid aan deze oefening krijgen. Tijdens het oefenen
verdient het aanbeveling om, als we vorderingen van
de hond zien, hem met woorden en daden te belonen.
Hiermede bedoel ik dat wij .de hond bij wijze van be-
loning eens even "vrij laten" en met hem gaan stoeien.
We gaan daarna desnoods eens een eindje met hem
volgen of springen. Het liefst doen we dan een oefening
met hem waarin hij zelf interesse heeft. Mijn persoon-
lijke mening is dat met een jonge hond beter 6 keer
per dag 10 minuten geoefend kan worden dan 1 keer
60 minuten. Deze oefening kan ook, als moeder de
vrouw het toestaat, in de huiskamer beoefend worden.
Omdat we het "apporteren" ook nodig hebben bij het
waterwerk, waarbij een groot voorwerp aan de oever
gebracht moet worden, bij het zoeken en apporteren
van 3 kleine voorwerpen als b.v. een knoop of moer,
van een terrein van ongeveer 200 m2 en bij de oefening
transport van de bij het revieren gevonden persoon,
stellen we de hoogste eisen aan onze hond en eisen
dat hij alles correct afwerkt. We eisen ook dat de hond
steeds onmiddellijk en langs de kortste weg naar ons
toe komt.
Elke geleider die zegt, dat zijn hond deze oefening niet
wil leren bewijst daarmede dat hij niet in staat is om
zijn hond te leren begrijpen wat van hem verlangt
wordt.
Indien de geleider zijn hond begrijpt en omgekeerd
dan is deze oefening één der belangrijksten van het ge-
hele program. Men denke er steeds aan dat deze oefe-
ning in hoge mate kan medewerken om het verzet in
een hond te breken en hem laten doen wat wij van
hem verlangen mits hij ons maar begrijpt. Bij elke keer
dat de oefening niet voldoende gelukt behoort de gelei-
der zich af te vragen of de hond hem wel begrijpt.

•
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Elke geleider zorgt er voor dat hij zijn hond, vooral met
de oefening "apporteren" oordeelkundig en met zijn ge-
heel verstand aanpakt. Dit moet letterlijk met liefde
en dwang gebeuren.
Elke dresseur denke bij deze oefening aan de beloning
van de hond. Zonder belonen is het werken fout.
Vele honden die ik ken en onder dwang het "appor-
teren" hebben geleerd waren later prima apporteurs
die dit werk met veel enthousiasme vervulden. Ik zeg
nogmaals eis van uw hond dat hij deze oefening onbe-
rispelijk op het eerste commando uitvoert, maar eis
van u zelf dat u de hond na iedere correctheid beloont.
Zoek af en toe nog eens moeilijke voorwerpen welke
hij mogelijk weer gaat weigeren te apporteren. U hebt
dan weer de gelegenheid om uw hond aan zijn plich-
ten te herinneren en U kan het "appél" nog eens weer
opvoeren.
Naast het nemen van moeilijker voorwerpen kunnen
we ook moeilijker terrein nemen. Een kale weg zal
voor de hond minder afleiding geven dan b.v. het
oefenterrein op het tijdstip dat andere honden b.v. met
het pakwerk bezig zijn. Denk er steeds om dat de lange
lijn u vooral in de buurt van andere honden van groot
nut kan zijn. Met het apporteren is het ook van belang
dat dit eens beoefend wordt op plaatsen waar konijnen
en of katten hebben gelopen of nog lopen. Hierbij geldt
ook weer "ga niet de moeilijkheden ontlopen, doch zoek
ze op". Uw hond heeft correctie en appél nodig.
De oefening "apporteren" is op zich zelf geen verplich-
te oefening welke gewaardeerd wordt. Onder de appèl-
oefeningen wordt in het reglement der Koninklijke
Nederlandse Politiehond Vereniging verstaan:

1. Volgen aan de lijn.

2. Onaangelijnd volgen.

3. Volgen naast het rijwiel.

4. Blijven liggen gedurende 3 minuten.

5. Weigeren van aangeboden en toegeworpen voedsel.

6. Weigeren van gevonden voedsel.

7. Stil zijn op commando.

8. Springen over een haag van ten minste 1 meter.

9. Klimsprong over een schutting van ongeveer 1.75
meter.

10. Breedtesprong over een sloot of kuil van ongeveer
2.25 meter.

11. Opzoeken en apporteren van 3 kleine voorwerpen
(een ring, een stukje potlood, een lucifer, een
muntstukje e.d.) welke verspreid liggen over een
terrein van 14x 14 meter, binnen de tijd van 10
minuten.

Voorts kunnen we als appéloefeningen rekenen het
overzwemmen. De hond moet hierbij op bevel een wa-
ter van ten minste 15 meter breedte overzwemmen en
daarna, opnieuw op bevel terugzwemmen. Daarna moet
de hond op commando een groot voorwerp (dikke paal)
aan de oever brengen.

R. Plaatje, Hoogeveen.

~

ZAAL

Leren jassen vanaf f 1 00.- à contant
en op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

Oude Boteringestraat 79, Groningen
(bij Boteringebrug)

TEVENS VERANDEREN. REPAREREN EN VERVEN

* Het mooiste is, U te laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel, "Het Woonhuis"
Frtesestraet 40 - COEVORDEN . Tel. 144
die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN

•
Koopt IJ
bij ,

onze •
adverteerders
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Wij deden een ontdekking
-+c Wij wisten niet dat hier zo'n zaak

bestond. Hoe kan dat nu dat U alles
veel goedkoper kan verkopen dan
anderen. Als we weer iets nodig
hebben. komen wij vast bij U terug

*

"qo€à ceslaaco" zegt U zeer zeker
Voor Dames- en Herencostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

"t€xtll.la" - eoevoooen
(Speciaal ingerichl voor moeilijke malen meI levering ca. 3 weken)

Wij hebben
voor U alles
op het gebied
van woning-
inrichting en .... Niemand is zo

Niemand kan zo
goedkoop
goedkoop als

E.S.A. Touringcars

Nieuwe comfortabele reis wagens tot 50
personen
Voor binnen- en buitenlandse reizen
Speciaal ingericht voor het vervoer van
grote gezelschappen

Alle inlichtingen en offertes:

E.S.A. - MAR UM - Telefoon 12

't VENDUHUIS GRONINGEN
Folkingestraat 37 Tel. 29716-32581

LEDER KLEDING voor dames en heren

Motor Palace KLAAS SEKUUR
Schuitendiep 50-54 - Telefoon 26480

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

~

Calé lPrima ~ Voor DinersIBii Uw
consump- Partijen bezoek

Restaurant Bruiloften
ties in aan

Concertzaal Uitstekend
gezellige ingericht Meppel

Telef. 620 omgeving Prima keuken HET adres

fJüntur
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH.
1~"~i:;..ji.:;;.;;;•.?:·I!
HERESTRAAT 81 GRONINGEN

Voor elke vorm van beroeps. ervoor WEGTRANSPORT
Voor iedere kostprijsb.re~ening zorgt

Kantoren:
DELFZIJL, Oudesebens 65 Tel. 312 en 266
GRONINGEN, Nw. Ke.'hol 8b Tel. 22468

CAFÉ RESTAURANT ARE N DS
Markt COEVORDEN. Teleloon 1 59

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

Aannemer van Grond· en
Baggerwerken

Verhuur van alle bagger-
materiaal

Materialen voor TJAART
VAN DER MOLENtekenen,

kunstschilderen,
boetseren enz.

Groningen, Peilerweg t
Tel. 239,8. 31352
en 25454 (K 5900)

K. BOSSINA
ZUIDERDIEP 17

GRONINGEN

Uw adres voor, S,TOFZUIGERS, WASMACHINES, SCHEERAPP.
KAISER RADIO MET F.M.
Ook op gem. bet. voorw.

H. R. KN 0 L
PROF. BLINKWEG 18. DE WIJK

J. KNOOPN.V., ADUARD - Tel. '235 (K 5903)
AUTOSLOPERIJ

(f8'O)
Itd,ot' ~ ear ~ ~.I

eontr5le CJ:!yk.,politie!
Grote voorraad onderdelen van de

meest voorkomende merken vrachtwagens

heeft grote en kleine zalen beschikbaar vaar recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

N.N.MI IRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbingeslr•• 135. Groningen
BIJKANTOREN : Groningen. Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijkntraatweg 98a.

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

Tel. 32 en 237 APPINGEDAMN.V. D. A. M.

Redactie en administratie hadden op deze plaats een
annonce gedacht van het befaamde Eet- en vergader-
etablissement van Koos Kerstholt aid Vismarkt in
Groningen. "Bezorg de drukker niet onnodig last" zegt
Koos Kerstholt. "we hebben klanten zat. .." en da's waar

FIRMA H. DRENTH
WINSCHOTEN - LANGESTR. 16 - TEL.450

Heren-, Dames- en Uniform Kleermakerij

Naast onze bekende Maatafdeling in Uniformkle-
ding hebben wij ook een afdeling opgericht in
Confectie naar maat.

Bovengenoemde kleding wordt uitsluitend gemaakt
van zuiver 100% wollen kamgaren Officiers whip-
cord.

Door deze hebben wij het genoegen U onder-
staande prijzen te kunnen doen toekomen.

Maatwerk op eigen atelier Conf. n/maat
Tuniek . . . .. f 112.50 .r 97.50
Lange pantalon. .. 56.00 .. 48.00
Ballonbroek . .. .. 57.50 .. 49.50
Ballonbroek (zware. kw.) .. 59.50 " 51.50
Whipcord overjas " 152.50 " 147.50
Gabardine overjas " 109.50 rr 109.50

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 1 keer pas-
sen. Alle ballonbroeken zijn voorzien van ritsslui-
ting.

Onze coupeurs komen ter plaatse maatnemen en
passen, zonder prijsverhoging.

Grintweg 64 . Tel. 381 - Winschoten

Voor al Uw transporten is hèt adres:
EXPEDITIEBEDRIJF

HOOFDDIEP 90 - TELEFOON 26 . ZE VEN H U I ZEN

N.V.~~
Nieuw adres: OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 liJnen) - G RON I N GEN

Import voor Neder-landven
A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters

Speciaal adres voor lederkleding

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en \ hemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Een Renuners' haard
is goud waard!

Remmers
GRONINGE - Oosrersrraat 52 - Telefoon 20612

Wilt U beslist goed

VERHUIZEN
dan naar FA. G. DEL A N G E
Meubeltransporteurs sinds 1920

LAADWEG 39· - TEL. K 5910-1503 EMMEN
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Verplaatsingen:
Braad W., Owmr. no. 315 Van Appingedam naar Zuid-

broek als Post.Cdt.
Bos E., Owmr. no. 542. Van Zuid broek naar Appingedam

als Post.Cdt.
Bijlsma B., Owmr. no. 280. Van Warga naar Finsterwolde

als Groeps.C.
Met eervol ontslag:

Nijdam P., Adj. no. 137 Finsterwolde. Met pensioen.

Bevorderd tot Opperwachtmeester:
Schoonoord J., Wmr. le kl. no. 309 Winschoten m.i.v.

1-1-54.
Vedder E., Wmr. le kl. no. 312 Hooghalen m.i.v. 1-12-54.
Boonstra K., Wmr. le kl. no. 191 Oudehaske m.i.v. 1-1

55.
Uithol W., Wmr. le kJ. no. 340 St. Nicolaasga m.i.v. 1-

1-55.

Bevorderd tot Wachtmeester 1e klasse:
Popken G., Wmr. no. 959 Schoonebeek m.i.v. 1-12-54.
Oosterop D. B., Wmr. no. 1227 Beilen m.i.v. 1-2-55.
Stuive H. P., Wmr. no. 1228 stadskanaal m.i.v, 1-2-55.

Bevorderd tot Wachtmeester:
Kaman H., Adsp. no. 22 Diever.
Kamps G., Adsp. no. 15 Witmarsum.
Jongstra J., Adsp. no. 23 Balk.
Ballema A., Adsp. no. 26 Garijp.
Procee Sj., Adsp. no. 27 Wolvega

Geslaagd voor "Buitengewoon geoefend man" de
Reserve- Wachtmeester:

Boer J. de, Groep Warffum.

Geslaagd voor de cursus personeel Verkeersgroepen
te Bilthoven:

Koetje H. H., Wmr. no. 1364 Zuidhorn.
Nijenmanting J. A., Wmr. no. 798 Valthermond.
Dijkman J., Wmr. no. 667 Scheemda.
Temmingh G., Wmr. le kJ. no. 970 Diever.

In de sterkte opgenomen:
Wegter J., Adsp. op arbeidscontract. Ingedeeld bij de

Groep Marum, Post Leek.

Geslaagde voor "Geoefend man" de Reserve-
Wachtmeesters:

Halsema J. J., Gr. Wehe.
Huizing B., Gr. Warffum.
Meijer K., Gr. Warffum.
Haan A. de, Gr. Warffum.
Meijer R., Gr. Warffum.
Moeliker H., Gr. Warffum.
Rispens M., Gr. Warffum.
Werkman S., Gr.Warffurn.
Prins K., Gr. Warfîum.
Boer B. de, Gr. Uithuizen.
Huisman A., Gr. Uithutzen.
Kort M. J., Gr. Ul thuiz.en.
Kuiper H., Gr. Uithutzen.
Meijer P., Gr. Uithuizen.
Rijzebol B., Gr. Uithuizen.
Hartman R. A., Gr. Uit-

huizen.
Hernmes T., Gr. Uithuizen.
Kooy A., Gr. Oithuizen.
Ros J. J., Gr. Uithutzen •.
Zeef P., Gr. Uithuizen.
Wind W. de, Gr. Marum.
Dijkema T., Gr. Ten Boer.
Boer A., Gr. Ten Boer
Kooistra P. E., Gr. Zu:d-

horn.
Molen H. v. d. Gr. zu.a-

horn.
Barkema P. R., er. Zuid-

horn.
Dol, J. G. Gr. Zuidhom.
Douma F. A., Gr. Zuid-

horn.
Werkema E., G!'. Zuid-

horn,

Dieterman P. C., Gr. Be-
dum.

Hartingsveld .J. C. V., Gr.
Bedum.

Jacobs E. D., Gr. Bedurn.
Korthuis J., Gr. Bedurn.
~onge D. de, Gr. Berger.
Meinders H., Gr, Borger.
Huisman J. W., Gl·. Bor-

gel'.
Pomp H., Gr. Borger.
Bekkering H., Gr. Borger.
Schoot W. v. d., G!'. Bor-

ger.
Huisman B. A., Gr. Bo1'-

gel'.
Pomp S., Gr. Borger.
Sanders G., Gr. Borger.
DObbelaar J., Gr. Borger,
Vos L., Gr. Berger.
Vos J., Gr. Berger.
Groothuis A., Gr. Berger.
Bergen S. v., Gr. Roden.
Breen C., Gr. Roden.
Klein R., Gr. Roden.
Kuiper T., Gr. Roden.
Leeuw H. de, Gr. Roden.
Meester J., Gr. Ferwerde-

radeel.
Alkema T., Gr. Het BiJdt.
Miedema L., Gr. Het BiJdt.
Groot M. de, Gr. Het

BiJdt.
Post C., Gr. Het BiJdt.

Geboren:
Jelte, z.v. Wmr. H. Bansema en IJ. Pakes te Roede-

school.
Henderkien Liesbeth, d.v. Wmr. J. Eisen en F. Srnit te

Oldeboorn.
Gerhard Jan, z.v. Wmr. le kl. K. Wubbema en J. Poste-

ma te Grijpskerk.
Hendrik, z.v, Wmr. le kl. D. H. Scholtens en J. Betten-

broek te Nieuwe Schans.
Eltjo, z.v. Wmr. B. Toorn en IJ. T. Kiewiet te Finster-

wolde.
Gerda Louise, d.v, Wmr. le kl. H. Postma en L. Vos te

Marum.
Fenje, d.v. Wmr. le kL L. BurgIer en G. Tempel te

Winschoten.
Klaassien, d.v, Wmr. le kl. G. Popken en A. v . Klinken

te Schoonebeek.
CorneIia, d.v. Wmr. le kl. C. de Jong en R. E. Zwart te

St. Jacobi-Parochie.
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cp""tz,eflel"
VERZAMELEN

Het zal alle Rijkspolitie-ambtenaren wel niet zo gaan,
als die patiënt-postzegelverzamelaar, die in een zie-
kenhuis was opgenomen en omdat hij zich verveelde
aan de zuster een postzegel te lezen vroeg, maar ik
ben er van overtuigd, dat er voldoende collega's te
vinden zijn die, hetzij zelf verzamelaar zijn dan wel ge-
interesseerd zijn in de philatelie door de verzamel-
woede van zoon of dochter, dat een rubriekje in de
Reflector over postzegel verzamelen gerechtvaardigd is.
Onze redacteur heeft mij een gedeelte copie beschik-
baar gesteld en zo wil ik dan de stoute schoenen aan-
trekken om te trachten deze, over de gehele wereld
verspreide liefhebberij bij U in te leiden.
Ik heb daarvoor echter de medewerking nodig van
collega-verzamelaars, teneinde te weten te komen of
er voldoende belangstelling voor bestaat.
Indien dit het geval mocht zijn, zouden wij kunnen
komen tot een georganiseerd rondzend-ruilverkeer en
door het af en toe plaatsen van een lezenswaardig
artikeltje over onze mooie liefhebberij in De Reflector,
wellicht een goede propaganda kunnen zijn om onder
ons Rijkspolitiemannen van het Gewest Groningen,
het aantal verzamelaars uit te breiden.
Verwacht niet zeer technische uiteenzettingen van
mij, want ik ben maar een "gewone" verzamelaar, die
met de beperkte beurs zijn liefhebberij tracht te be-
leven; het gaat er immers niet om, vele kostbare ze-
gels te bezitten, doch plezier en ontspanning te heb-
ben in datgene, wat je verzameld hebt.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN
U N I F 0 R MEN naar maat en "in
voorraad vervaardigd" van de fijnste
kamgarens.

Daarbij zeel" concurrerende prijzen

z

Er zullen natuurlijk ook lieden zijn, die bij het lezen
van deze regels, de schouders ophalen en zeggen, dat
ze niet begrijpen kunnen, dat er zelfs politiemensen
zijn, die zich bezig houden met die "vieze bestempelde
en belikte papiertjes" en er zelfs ook nog over willen
gaan schrijven. Ik zou ze, -tenminste als het er niet
teveel zijn, want de koffie is duur tegenwoordig, een
avond bij mij thuis willen uitnodigen. Ik zou ze dan
mijn bescheiden verzameling willen tonen en ze ver-
bluft doen staan over de mooiste miniatuur kunstwer-
ken, die postzegels zijn. Voor enkele centen de fraaiste
etsen en gravures te bezitten, waarvoor een schilde-
rijen-verzamelaar kapitalen neertelt. Dat bieden ons,
verzamelaars, de postzegels, doch daarover een vol-
gende keer.
Vooruit politie-postzegel-jagers "geeft eens hals" aan:

F. E. Padje, Stationsweg 72, Bedurn.

qai~t CU .....
dat er een Stichting vacantiebesteding Rijksambtenaren
zou bestaan, die o.m, voor seizoen 1955bungalows aan-
biedt aan alle Rijksambtenaren tegen verminderd tarief?
dat er bij verschillende Departementen (ook bij Justi-
tie??) ideeënbussen zouden bestaan, waar ieder lid van
het personeel e.v. gezonde ideeën kan posten?
Wij wisten het niet, doch hoorden het toevallig van
Rijksambtenaren van andere Departementen. Zou er
geen mogelijkheid bestaan, dat ook het Rijkspolitie-per-
soneel buiten Den Haag kennis kreeg van het bestaan
van dergelijke mogelijkheden?

Luistervink.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef, 29854
GRONINGEN
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Februari prijsvraag

Slechts 17 oplossingen kwamen deze keer binnen. Na
"trekking" kwamen de volgende prijswinnaars uit de
bus: le prijs J. de Schiffart, wmr. le kl. te Langweer.
Politieagenda Schaafsma en Brouwer; 2e prijs W.
Zwaagman, Oosterweg 15 te Kantens, Politieagenda
Schaafsma en Brouwer; 3e prijs Wmr. I H. Vijver.
Scharsterbrug 121,boek, Pioniers van het Westen.

OPLOSSING PUZZLE.
1. S TAATSRECH T
2. P ORNOGRAFIE
3. 0 RGANISATIE
4. R EISBESLUI 'i'
5. T RANSIGEREN
6. S UBSTITUTIE
'T. T WEEGEVECHT
8. A SSISTENTIE
9. A VONDDIENST

10. LANDGERECHT
11. T OTALISATOR
12. S POORWEGWE'I
13. p ANDHUISWET
14. INCOMPETENT
15. E ENSLUIDEND
16. RIJKSWACHTER
17. EXAMINANDUS
18. NOTITIEBOEK.

De prijswinnaars van harte geluk en de andere in-
zenders een volgende keer meer succes gewenst.

Maart prijsvraag
In welke advertenies vindt U omgekeerde letters en
welke letters zijn dat?
Wat vormt U van de gevonden letters?
Inzendingen uiterlijk 15 Maart bij de redactie.

Daar de mens van deze tijd
Vrijwel van benzine leeft
Zou hij haast gaan twijfelen
Dat hij ook nog benen heeft.

Meer dan honderd kilometer
En liefst sneller nog - wat fijn!
Zou hij waarlijk nog vergeten
Dat er wandelgenoegens zijn?

En dit leert ons de VIERDAAGSE
Dáár gaan met muziek en zang
Meer dan twintigduizend benen
Jong en oud en kort en lang!

Zonder kans op motorstoring
Ziekenhuis of lekke band
Ieder met z'n eigen twee-tact
Stapvoets door ons prachtig land!

Op zo'n hele mooie landweg
Waar snelverkeer geen toegang heeft
Leer je dat een snelverkeersweg
Lang niet altijd "voorrang" heeft!

Een getrouwe vierdaagse-wandelaar

B. VAN DALEN
Leeuwarden.

40-jarig

ambtsjubileum

adjudant

G.Doddema

te Scheemda

Op 16 Februari 1955 was het 40 jaar geleden, dat de
huidige Adjudant Doddema bij 2-II-12-R.I. onder de
wapenen kwam, om op 9 September 1918 over te gaan
naar het Wapen van de Koninklijke Marechaussee, bij
welk wapen hij in diverse rangen, functies en stand-
plaatsen heeft gediend en de laatste jaren voor de
oorlog werkzaam was bij de Verkeersdienst in de Pro-
vincie Friesland.
Na nog een tijdje commandant te zijn geweest van de
opleidingsschool der Rijkspolitie Groningen, werd hij
aangewezen tot Groepscommandant te Scheemda op
11 November 1946. Tot 1 September a.s. zal hij hier
blijven, aangezien hij dan de dienst met pensioen zal
verlaten.
Adjudant Doddema is een politie-ambtenaar, die ge-
zien is bij zijn meerderen, gelijken en ondergeschikten,
terwijl het publiek hem hoogacht.
Zijn jubileum wilde hij ongemerkt voorbij gaan, doch
het is goed om op deze plaats te vermelden, dat hij
naar het oordeel van zijn Burgemeesters en zijn Dis-
trictscommandant een sieraad van ons Corps is.

VERA.

(f)"k ZO heLpen wy. elkaar
VRAAG EN AANBOD

(De hieronder vermelde aanbiedingen en vragen wor-
den ten behoeve van het perseneet in het Gewest gratis
geplaatst. Inzendingen moeten uiterlijk de 13e van
iedere maand in het bezit van de redactie zijn.)

TE KOOP AANGEBODEN
Een z.g.a.n. twee plaats electrisch comfoor, merk "In-
venturn" 220 Volt. Prijs nader overeen te komen. Wmr.
K. de Boer, d' Hondecoeterstraat 81, Leeuwarden.
Een 8 mm filmprojector, merk Keystone, in goede staat,
300Watt lamp; ingebouwde weerstand. Het geheel in ei-
kenhouten kist, waarin tevens handige opbergruimte
voor spoelen. Prijs f 190. Te bevr. Redactie Reflector.

Welke JustitieiPolitie-autoriteitlambtenaar heeft voor
mij ter overname: "Burgerlijk Wetboek" bew. door Mr
W. A. M. Cremer; 3e druk 1949of soortgelijk Wetboek.
Wmr. 1. G. Kirigrna, Pelikaanstraat 69, Assen.

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
A's één Let kan, h 't Zillterman

Kantoor Oosterhemrtkkede 102, Tel. 22598 (K 5900)
Oosterstnçel 124b, Telefoon 22233
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In het gemeentehuis te Finsterwolde heeft de Adjudant
der Rijkspolitie P. Nijdarn, op 28 Januari 1955 wegens
het bereiken van de 60-jarigc leeftijd afscheid genomen
van de politiedienst, om zich binnenkort als rustend
burger in Winschoten te vestigen. Er was voor dit
afscheid grote belangstelling, niet alleen van de zijde
der politiemannen maar ook van de bevolking. Dat is
,geen wonder, want Adjudant Nijdam was een bekende
figuur in de omgeving, die niet alleen als gezagsdrager,
maar ook als mens hogelijk gewaardeerd werd. Voor
en tijdens de oorlog was hij gemeente-veldwachter te
Beerta, daarna ging hij over naar de Rijkspolitie en
werd hij groepscommandant om spoedig ook op te
klimmen tot de rang van Adjudant, terwijl zijn grote
diensten werden gewaardeerd door de toekenning van
de ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje
Nassau.
Bij het afscheid waren behalve de familie Nijdarn
tegenwoordig de Districtscommandant der Rijkspolitie
te Winschoten, Majoor C. S. van Kuik, de burgemees-
ters der gemeenten Finsterwolde, Beerta en Nieuwe-
schans, alle groepscommandanten van het District
Inspecteur S. P. M. GooI van de gem. politie Winscho-
ten, Hoofdinspecteur Hoek uit Emmen, het personeel
van de groep en verschillende burgers.
Burgemeester H. Tuin van Finsterwolde trad als gast-
heer op en opende de bijeenkomst met een korte toe-
spraak waarin hij zeide; dat Adjudant Nijdam na lange
jaren van dienst de politie gaat verlaten en dat velen
de behoefte hebben gevoeld uiting te geven aan hun
waardering voor de wijze, waarop hij zijn dienst heeft
vervuld. In de jaren na de bevrijding was de heer
Nijdam in Finsterwolde. Het is in die jaren rustig ge-
weest in de gemeente. De bevolking heeft het de politie
ook niet moeilijk gemaakt voor wat criminele zaken
betreft. Maar de wijze waarop de politie haar taak
vervulde, was goed en dat is voor een groot deel te
danken aan het beleid van Adjudant Nijdam, die de
mentaliteit van de b ~volking uitstekend heeft aange-
voeld. Spreker gewaagde van een uitstekende samen-
werking en hij dankte Adjudant Nijdam voor wat hij
voor Finsterwolde heeft gedaan om tenslotte hem en
zijn gezin nog vele jaren kracht en gezondheid te
wensen.
De Districtscornmandant, Majoor Van Kuik, memo-
reerde, dat Nijdam in 1915 in militaire dienst trad als
landstorrnplichtige bij het 12e regiment. Hij verwierf
de rang van sergeant, ging in 1919 over naar de Politie-
troepen en werd in 1922 agent van politie in Delft. Hij
bleef daar maar kort en werd gemeenteveldwachter
in Beerta. Niet omdat het salaris daar beter was, maar

Adjudant P. Nijdam

nam afscheid

als politieman

*
omdat hij behoefte had <Jan meer zelfstandigheid en
meer verantwoordelijkheid. In Beerta heeft hij de
moeilijke oorlogsjaren meegemaakt en daarna ging
hij over naar de Rijkspolitie. Hij werd Opperwacht-
meester en groepscommandant te Einsterwolde, ver-
wierf de eremedaille van H. M. de Koningin en werd
daarna nog bevorderd tot Adjudant. Er is alle reden
voor de heer Nijdam om met voldoening en blijdschap
op zijn loopbaan terug te zien. Verheugend is het,
dat hij in volle gezondheid heengaat, zodat hem en
zijn levenslustige vrouwen zijn kinderen en kleinkin-
deren nog vele goede jaren kunnen wachten.
Spr. dankte Adjudant Nijdam voor de wijze waarop
hij zijn werk als politieman en als mens heeft verricht
en hij bood hem als persoonlijk geschenk een pijp aan.
Burgemeester C. P. van Essen van Eeerta herinnerde
aan de oorlogsjaren waarin Nijdarn zich steeds een
betrouwbaar politieman had betoond. Men kan op hem
bouwen en hij was goed op de hoogte met de gehele
bevolking. Hij heeft Beerta grote diensten bewezen en
de gemeente is hem daar dankbaar voor.
Ook de Burgemeester van Nieuweschans sprak harte-
lijke afscheidswoorden, waarbij hij er op wees, dat hij
Adjudant Nijdam had leren kennen als een man van
grote ervaring met een juiste kijk op de maatschappe-
lijk' verhoudingen.
De heer O. S. Mellema van Nieuw-Beerta herinnerde
aan de oorlogsjaren, waarin Nijdam veel heeft ge-
daan, niet alleen voor de bevolking van Beerta, maar
voor het gehele Nederlandse volk en vaak met inzet
van zijn leven. Hij wenste hem nog vele goede jaren.
Adjudant Ramaker. groepscommandant te Loppersum
sprak namens de collega's, die Nijdam dankbaar waren
voor de prettige en vriendschappelijke omgang. Hij
heeft hard meegewerkt aan de uitstekende geest, die
in het District crider leiding van Majoor van Kuik
heerst. Hij' bood als geschenk een vulpen aan.
Inspecteur S. P. M. GooI van Winschoten sprak als
voorzitter van de Afd. Winschoten van de Ned. Politie
Bond. Hij wees op de evolutie die het politie corps heeft
doorgemaakt en op de prachtige wijze waarop Nijdarn
zich daarbij heaft aangepast. Daarmee heeft hij bijge-
dragen tot een betere verhouding tussen politie en
publiek. Namens de bond, waarvan Nijdarn een trouw
lid was, bood spr. een - zelf uit te kiezen - boek aan.
Opperwachtmeester Wagenvoort sprak namens de
groep en betuigde de erkentelijkheid van het personeel
voor de leiding van de Adjudant. Hij bood de Adjudant
een fraaie ligstoel aan en zette mevr. Nijdam in de
bloemetjes.
Namens de oefengroep Finsterwolde van de Rijkspel.
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Sportver. District Winschoten bood de Wachtmeester
Boeve een foto van de groep aan, plus het ere-lidmaat-
schap van de oefengroep.
Adjudant Nijdam verklaarde zich dankbaar voor de
wijze, waarop hij afscheid kon nemen. Hij zeide, dat
zijn taak in Beerta heel anders was geweest dan in
Delft - waar hij nogal eens met jonge studenten te
maken had - maar dat het hem toch erg was mee-
gevallen. Verheugd toonde hij zich over de waardering
van zijn superieuren en in het bijzonder dankte hij
Majoor Van Kuik voor de prettige samenwerking. Hij
bracht dank aan de verschillende sprekers en zeide,
dat hij en zijn gezin deze dag niet zouden vergeten. Zij
hoopten in Winschoten de contacten met collega's en
vrienden te bewaren.

Burgemeester Tuin sprak een slotwoord, waarna
gelegenheid werd gegeven persoonlijk afscheid te ne-
men van Adjudant Nijdam en zijn gezin.

Even aandacht voor het volgende:
Iedere Rijkspolitieman [weet dat"zijn~' Corps 'een
muziekvereniging bezit, gevestigd in het centrum des
lands, de residentie 's-Gravenhage.
Hij is daar trots op. En terecht, want in luttele jaren
wist deze muziekvereniging, de "Rijkspolitie Muziek-
vereniging" zich, onder artistieke en bekwame leiding
van haar dirigent, een goede naam te verwerven in
geheel het land. Zij verleende muzikale medewerking
aan tal van bijzondere gebeurtenissen officieel en niet
officieel op verschillend terrein en ste'eds weer maakte
zij met haar openbaar optreden grote indruk en wer-
den haar muzikale prestaties naar waarde geroemd.

Maar .... weet iedere Rijkspolitieman óók dat "zijn"
Corps een Mannenkoor bezit, gevestigd in het meest
noordelijke Gewest: Groningen?
En toch bestaat dit Mannenkoor, het "Rijkspolitie
Mannenkoor Groningen", al vijf jaar.
Het optreden van een Mannenkoor is gewoonlijk niet
zo spectaculair als het optreden van een muziekcorps.
Begrijpelijk: geen geroffel van trommen en geschetter
van trompetten die de aandacht van het publiek a.h.w.
opeisen; geen schittering van glimmende instrumenten
die een streling zijn voor oor en oog.
En toch heeft ook het Rijkspolitie Mannenkoor zich
eez: goede naam verworven bij allen die in de gelegen-
heid waren getuige te zijn. van zijn optreden in geheel
het land; het verleende vele malen met groot succes
medewerking aan verschillende concerten in en buiten
Groningen.
Het is niet altijd gemakkelijk gegaan deze vijf jaren.
Vele moeilijkheden deden zich voor, maar zij werden
overwonnen. Ongunstige omstandigheden hebben het
voortbestaan van het Koor bedreigd, maar dank zij de
volledige sympathie en grote medewerking van de
H.H. Gewestcommandant en Distr'ictscommandant Gro-
ningen, waarin het Koor zich mag verbeusen kon de
situatie steeds worden beheerst en bevindt dd vereni-
ging zich thans op een basis waarop kan worden voort-
gebouwd.
Het Rijkspolitie Mannenkoor vindt echter vooral zijn
levenskracht in het enthousiasme van zijn leden hun
liefde voor de mannenzang en de vriendschap ";"aar-
mee het bestuur en leden elkaar tegemoet treden en
zich verbonden weten. De wekelijkse repetities zijn
voor iedereen nuttige en prettige ontspanningsuren.
De viering van het Le lustrum van het Rijkspolitie
Mannenkoor is aanleiding geweest U lezer Ces) in de
gelegenheid te stellen met deze beide culturele ver-
enigingen in het Corps Rijkspolitie kennis te maken.
Op Dinsdag 8 Maart e.k. zult U ze kunnen beluisteren
in de grote zaal van de Harmonie te Groningen. Het
Koor zal voor U zingen, de muziekvereniging zal voor
U spelen en zij zullen zich gezamenlijk laten horen in
enkele werken voor koor en orkest. Een prachtig pro-
gramma vol afwisseling is samengesteld en wordt aan
de bezoekers gratis verstrekt.

Wanneer U deze regelen leest, zijn van de zijde van
het Koor practisch alle voorbereidingen getroffen
welke nodig zijn om een dergelijk concert te ergani-
seren.
Hebt U reeds maatregelen genomen om dit concert te
kunnen bezoeken? U, als Rijkspolitieman hebt een
uitnodiging ontvangen waarop U gratis één toegangs-
bewijs kan verkrijgen. .
U zult deze bijzondere avond zeker niet willen missen
en U willen verzekeren van een goede plaats in de
zaal. Daartoe kunt U vanaf 4 Maart e.k, plaatsbespre-
ken in de Harmonie (ook telefonisch) à' 10 cent per
plaats.
Gaat U in gezelschap van meerdere gezins- of familie-
leden, of van vrienden en bekenden, dan kunnen deze
zich in het bezit stellen van entree-kaarten à f 1,- per
persoon (belasting inbegrepen).
Wij wensen U een aangename avond.

THEO WESTEN,
Dirigent R. P. Mannenkoor Groningen.

~"e i" ~w Kaam?
VII.

In de oude Drentse archieven komen de -ing-namen
meestal voor met het aanhangsel ,,-hus", b.v. Banning-
Lus, Hobingehus, enz. Hiermede wordt bedoeld de
hofsteàc waarop een familie Banning, resp. Hobing
woonde. Door latere weglating van ,,-hus" ontstond
(wederom) de eigenlijke, wa.arschijnlijk oorspronkelijke
familienaam.
Dl" Naarding, die hieraan een uitgebreide studie heeft
gewijd, constateert, dat ze bijna alle gevormd zijn van
een mansvoornaam en dat ze een zekere verhouding
uitdrukken tussen de drager ervan en het door het
apellatrvum genoemde. De hoeven aam heeft dus een
grote invloed gehad op het ontstaan der geslachtsna-
men.
Vele Drentse dorpen hebben, volgens dr Naarding,
naar het schijnt oorspronkelijk bestaan uit enige fami-
lievestigingen: één daarvan, hetend naar de "heer",
heeft haar naam op 't hele dorp dorp overgedragen.
De -ing-namen worden pas in de 13e eeuw gebruike-
lijk in Drenthe; vóór die tijd komen ze weinig voor.
Ze komen in de 12e eeuw het eerst op, uit welke tijd
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we ook de eerste huisnamen op -ing- hebben; deze
huisnamen worden dan veel vaker gebruikt dan fami-
lienamen. In een latere periode zijn veel bewoners ge-
noemd naar hun hoeve, zoals dit nu nog de gewoonte
is in sommige streken in ons land, b.v. in de Achter-
hoek en - in mindere mate - in Twente, waar de
bewoners van een boerderij zelden worden genoemd
met hun officiële naam, maar met die van hun huis.
Vele mededorpelingen kennen daardoor de geslachts-
naam van hun buren niet of maar nauwelijks, wat
ieder, die in die streek op zoek is geweest naar iemand,
wiens juiste woonplaats hij niet kende, tot zijn ver-
driet en ergernis heeft ondervonden, aldus dr Naar-
ding.
't Lijkt in dit licht gezien niet zo eenvoudig voor teen
politieman, de juiste personalia van een verdachte vast
te stellen,. hoewel de ambtenaren ten gemeentehuize,
die veelal uit de plaats zelve of omgeving afkomstig
zijn, hun Pappenheimers wel kennen en bij de ware
naam weten te noemen.
Om enkele indrukken te geven van de vasthoudend-
heid op naamgebied mogen hier een paar voorbeelden
volgen. Zo vinden we in een stuk van Ao 1284 ver-
meld de naam Hemzinge; deze treffen we in 1668 aan
als Hemsinghe, beide in Zuidlaren. In een stuk van Ao
1298/1304 zien we onder Benneveld (gem. Zweelo) de
naam "dornus (= huis) Husinga'"; in 1712 en 1760
vermeld als Oldenhusinge. Waarschijnlijk is. intussen
ook een Nijenhusinge ontstaan, waarover echter geen
nadere gegevens beschikbaar zijn.
Ook in Westerwolde zijn deze -ing-namen vanouds vrij
talrijk. Namen als Alveringh, Bruining, Hidding, Wil-
zing en meer andere worden reeds in zeer oude ge-
schriften vermeld. Een typische groep buurschapsna-
men, wel vrij stellig van een mansvoornaam afgeleid,
zijn Ellersinghuizen, Jipsinghuizen, Wollinghuizen en
nog enkele, waarvan in het algemeen gezegd kan wor-
den, dat de naam van een der eerste of belangrijkste
bewoners tot grondslag heeft gediend. Na stichting van
het eerste "huis" heeft men, bij uitbreiding van het
aantal bewoners, meerdere "huizen" gebouwd, waaruit
zich een "boerschap" , een gehucht vormde, dat de
naam van de stamvader bleef bewaren.
In Westerwolde komen nog enkele familienamen voor,
ontleend aan de plaats waar men woonde; Ter Borg,
Ter Wiseh, Ten Veldhuis, Ter Haar zijn hiervan voor-
beelden, terwijl de naam Ter Walslage, later verbas-
terd tot Te Walster, reeds vrij lang geleden is uit-
gestorven. De familienaam Sterenborg werd vroeger
vermeld als Ter Sterenborg; de naam Maarsingh was
vroeger Ter Maars. Ook hier, in Westerwolde, werd
de familienaám gedragen door hem, die op de hoeve
woonde, met deze naam aangeduid. Vele hiervan zijn
nog teruggevonden en vérmeld in .artikelen in de Gron.
Volksalmanak van de jaren 1946 en 1949.

Kascontrole Reflector
Op 21-2-1955 is door onderstaande leden van de kas-
controle-commissie 1955, over het beheer en de aan-
wezige gelden controle gehouden en zijn de boeken
alsmede de inkomende en uitgaande gelden in goede
orde bevonden.

De commissie spreekt zijn waardering uit aan de Re-
uacteur van de Reflector voor diens nauwkeurig en
zuinig beheer der kasmiddelen.

De Kascontrole-commissie:

F. E. Padje (District Groningen)
B. Roseboom (District Assen).
P. Hiemstra (District Heerenveen)

40-Jarig ambtsjubileum
van Adjudant J. R. Gies

Op Dinsdag 8 Februari jI. werd, in bijzijn van zijn
vrouw, dochter en zoon, de Adjudant J. R. Gies, door
de Gewestcommandant de Kolonel G. H. van Helden,
geluk gewenst met zijn 40-jarig dienst jubileum.
ZHEG. bracht o.m. in zijn toespraak naar voren dat
de functie van Materieelbeheerder bij een Gewest
geen gemakkelijke taak is, maar dat de Adjudant Gies
dit werk altijd met de nodige opgewektheid heeft ver-
richt.
Na het uitreiken van de gebruikelijke envelop met in-
houd, werd namens de Officieren en het overige per-
soneel van de Staf een verzilverde kandelaar aange-
boden terwijl Mevrouw Gies werd vereerd met een
prachtig bloemstuk.
Daarna bleef men nog enige tijd, onder het genot van
een kop koffie en een rokertje, gezellig bijeen.

~et 5 cel1t~ i,,"á~
Langs deze weg betuig ik het 5 cents fonds mijn harte-
lijke dank, voor het prachtige boek, hetwelk ik tijdens
mijn ziekte heb ontvangen. _

De wmr. der rijkspol. le kl. J. Korringa.

Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan het Vijf-
Cents-Fonds voor de twee prachtige fruitmanden, die ik
respectievelijk in November 1954tijdens mijn ziekte, en
in Februari 1955 gedurende mijn verblijf in het Dia-
conessenhuis te Leeuwarden mocht ontvangen.
Dit medeleven van het personeel van het Gewest Gro-
ningen der Rijkspolitie heeft mij goedgedaan.

Met vriendelijke groeten, R. Bousema-
Beekman.

Hierbij onze hartelijke dank aan het 5-Cents-Fonds voor
de prachtige kerstkrans en fruitmand, welke wij tijdens
onze ziekte mochten ontvangen.

A. B. Udo-Bruggers.
M. Udo.

Aan de leden van het 5-Cents-Fonds betuig ik mijn
hartelijke dank voor de heerlijke attentie die ik, in de
vorm van een prachtige fru itschaal, dezer dagen tijdens
mijn ziekte mocht ontvangen.

J. v. d. Weide, Assen.

Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank voor de mooie
fruitmand welke ik tijdens mijn ziekte van U allen
mocht ontvangen.

Hoogachtend, F. Slik-Scholten, Lepper-
sumo
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1938 over ging onder de naam "Krirninalpoliti", was
voornamelijk ingesteld om zich bezig te houden met

- onderzoeken in criminele zaken en met het toezicht op
vreemdelingen en reizigers. Al het andere politiewerk
wend steeds door de gemeente- of landpolitie gedaan.
Zoals gezegd werd in 1938 de Rijkspolitie ingevoerd,
die onder het Ministerie van Justitie ressorteert, Zo-
doende werd de gehele gemeentepolitie opgeheven en
het land kreeg één groot politiekorps met een alge-
mene chef, de "Rigspolitichef". Toch heeft men de ge-
specialiseerde afdelingen behouden, zodat men een
voortreffelijke "Or.depolitie" en een "Recherchedienst"
heeft, ieder met zijn eigen arbeidsveld en eigen leiders.
De Afdeling van de "Rigspolitichef", die in Kopen-
hagen zetelt, is verdeeld in: 1) een afdeling voor de
Ordepolitie, 2) een afdeling voor de Recherche en 3)
een economische afdeling, die ieder een "politiinspek-
t0r" of "vicepolitiinspekt0r" als chef hebben.
Onder de afdeling van de Ordepolitie behoren de poli-
tie-uitrukdienst, de politietechnici, de politiehonden-
afdeling, de filmdienst van de Rigspolitichef, de staats-
verkeerspolitie en alle daarbij behorende perseneels-
en administratieve diensten van de Ordepolitie.
Onder de afdeling van de Recherche behoren de mo-
biele brigade, - die door de "politimesters" in het
land gerequirezrd kunnen worden om te assisteren in

Buitenlandse collega's schrijven voor de Reflector
In onze rubriek "Buitenlandse collega's schrijven
voor de Reflector", schrijft in dit Maart-nummer van
ons orgaan een collega uit Denemarken een artikel
voor U. Collega Anker Ove Hansen, Opperwachtmees-
ter-Rechercheur (Criminaloverbetjent) te Svendborg,
een prachtig gelegen stadje op het grote eiland Funen
in Denemarken, was gaarne genegen ons iets te ver-
tellen over de Deense politie. Zijn foto kunt U hier-
naast bewonderen.
Anker Ove Hansen werd op 7 Januari 1912 geboren
te Senderbor-g in het zuidelijk gedeelte van Jutland,
doch verhuisde al vrij vlug met zijn ouders naar het
stadje Svendborg. Hij bezocht de lagere school en ver-
volgens de Deense real-school (lVI.U.L.O.>.Op 17-jarige
leeftijd kreeg hij een baantje bij een firma in ijzer-
waren, om vervolgens op 19-jarige leeftijd toe te tre-
den tot de Deense Koninklijke Lijfgarde te Kopen-
hagen. Na een driejarige diensttijd bij "The Guards"
- hij bereikte daar de rang van sergeant - trad
Hansen in dienst van de Deense Rijkspolitie en werd
als adspirant-Wachtmeester ingedeeld bij de orde-
politie te Kopenhagen.
In 1937keerde Hansen terug naar zijn oude woonplaats
en werd ook daar bij de z.g. ordepolitie ingedeeld. In
1941 werd hij bevorderd tot de .naasthogere rang en
ingedeeld bij de Recherche, of wel "Kriminalpoliti". In
1951 werd hij bevorderd tot de rang van Opperwacht-
meester; hij doet momenteel uitsluitend recherchewerk
in Svendborg en het landelijke gebied wat bij het zg.
politiedistrict Svendborg behoort.
Zuidelijk Funen behoort tot het mooiste landschap van
Denemarken. Het is er heuvelachtig, veel bos en een
prachtig begroeide kust langs de Oostzee. Een ieder
die in de toekomst in de gelegenheid mocht wezen om
het mooie Denemarken te bezoeken, kan zich - zo
hij daarvan enig nut mocht verwachten - voor alle
mogelijke inlichtingen wenden tot collega Hansen. Hij
zal gaarne genegen zijn vacantiegangers met raad en
daad bij te staan.
In de volgende aflevering van de Reflector zal - ver-
moedelijk - Wachtmeester Jon Ljosland te Bryn in
Noorwegen, ons vertellen hoe hij in de afgelopen zo-
mer zijn vacantie in de bergen van Noorwegen door-
bracht, terwijl in het daarop volgende nummer Ser-
geant Roddy Mitschell uit Schotland ons iets hoopt
te vertellen over de sociale aspecten (vacantie, sala-
ris, ontspanning, sociale voorzieningen) van de politie
in Edinbourgh.

Wij laten nu collega Anker Ove Hansen aan het woord.
De Redactie.

Samenstelling en inrichting van de
Deense Politie

Men heeft mij aangezocht om een artikel over de
Deense politie in het orgaan "De Reflector" te schrij-
ven en ik voldoe daaraan met het grootste genoegen,
omdat ik - evenals mijn landgenoten - meen, dat
Holland en Denemarken zoveel gemeen hebben, dat
wij hier in Denemarken Holland, net als onze Scan-
dinavische buren, zien als een broedernatie.
De Deense politie wordt alleen gevormd door Rijks-
politie. Deze bestaat sinds 1938, maar voordien be-
stond er een Staatspolitie en een Gemeentepolitie.
Tot 1919 had Denemarken alleen maar Gemeente-
politie, maar met de invoering van het nieuwe Wet-
boek van Strafvordering in 1919 stichtte men een
Staatspolitie met een algemene chef VOOr het gehele
land en met personeel in alle grote steden onder lei-
ding van een plaatselijke "politimester". Deze Staats-
politie, die met de stichting van de Rijkspolitie in

grote zaken, zoals moord e.d., - het centraal identi-
ficatiebureau, de politietechnische dienst, rijksregis-
tratuur en vreemdelingendienst.
De economische dienst houdt zich b-zig met alle kas-
en comptabele aangelegenheden van de politie, de uit-
rusting, salarissen, woningen, inventaris, motorpark
enz. en onder deze dienst behoort ook de Staatspolitie-
school en het tijdschrift "De Politie", het gemeenschap-
pelijk orgaan van de gehele Politie.
De "Ri'gspolitichef" geeft de grote lijnen aan en zijn
werk is van coördinerende en administratieve aard.
Het eigenlijke politiewerk wordt uitgevoerd onder
verantwoordelijkheid van 1) een ,.politidirekt0r" in
Kopenhagen en van 2) de "politimesters" in de politie-
districten daarbuiten.
Het land is verdeeld in 72 poli tiedistricten, waarvan
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Kopenhagen het grootste is. Groot-Kopenhagen heeft
1.244.461 inwoners en heeft 3213 politie-ambtenaren,
dat is de helft van de gehele politiesterkte van het
land. Hierbij komt een aantal ambtenaren met een
juridische opleiding, aangezien alle topfuncties bij de
politie alleen door ju~isten kunnen worden bezet.
De Rigspolitichef, de politidirekter in Kopenhagen,
de politimesters, de politiinspekters, de vicepoliti-
inspekters (op een enkele uitzondering na), politi-
advokaten en politifuldmaegtige zijn derhalve allemaal
juristen.
Ieder politiedistrict wordt geleid door de "poli times-
ter", die tot zijn assistentie één of meer "poli ti-
fuldmaegtige" heeft. De politimester heeft de zelf-
standige leiding van een politiedistrict en is verant-
woording verschuldigd aan hel Ministerie van Justitie
en de Rigspolitichef, volgens vastgestelde richtlijnen.
Onder de Politimesters ressorteert de inschrijving van
motorvoertuigen, het uitschrijven van rijbewijzen,
jachtacten, vestigingsvergunningen, de registratie van
het leerlingenstelsel, het handels- en strafregister, het
gezondheidswezen, alimentatie enz., alsmede het
comptabel beheer van het politiedistrict. Tevens doet
een Politimester of diens gevolmachtigde aanklacht in
politie- of strafzaken bij het kantongerecht en de
rechtbank.
Elk politiedistrict heeft een ordepolitiecorps en een
recherche-afdeling. ieder met zijn leider voor het da-
gelijkse werk, die verantwoording schuldig is aan de
Politimester. Bovendien bestaat er een "Civilpoliti",
die in de grote steden haar eigen leiders heeft. De
"civilpoliti" behandelt namelijk de civielrechtelijke
zaken, zoals alimentatie, echtscheidings- en geboorte-
rechtszaken, alsmede het invorderen van boeten en het
uitreiken van dagvaardingen.
De "Landpoliti" werkt direct onder de Politimester
en heeft het toezicht in het landelijk gebied van het
district. De "landpoliti" behandelt in haar district alle
zaken, behalve de criminele.
Het werkterrein van de Ordepolitie ligt in het stede-
Iijk gedeelte van het politiedistrict. terwijl de recher-
che zowel in de stad als in het landelijk gebied van
het politiedistrict werkzaam is.
Het politiedistrict Svendborg, dat nummer 24 heeft,
omvat het zuidelijk gedeelte van Funen, benevens de
onmiddellijk zuidelijk daarvan liggende kleine eilan-
den.
Het politiedistrict heeft een oppervlakte van 53229 ha
en een inwoneraantal van circa 60.000, hetwelk een
bevolkingsdichtheid van ca 113 per km2 betekent.
De stad Svendborg heeft ruim 24.000 inwoners. Het
politiepersoneel van het district is als volgt: 1 politi-
mester, 2 politifuldmaegtige, 30 man voor de Orde-
politie, 1 civilpolitiman.. 5 landpolitimannen, 8 recher-
cheurs, benevens 12 administratieve ambtenaren. Het
gevangeniswezen ressorteert nûet ond-er de politie,
maar is een afzonderlijke afdeling van het Ministerie
van Justitie. Toch heeft de Politimester het oppertoe-
zicht op de huizen van bewaring in het resp. politie-
gebied.
Men kent hier te lande niet de benaming van Ambte-
naar van het O.M., maar alle in het artikel genoemde
politie-ambtenaren, die juridisch geschoold zijn, kun-
nen wel als zodanig aangemerkt worden.
Voor de rest van de politie, die in het gehele land uit
6474 man bestaat, heeft men de volgende rangen:
politikommissaer, kriminalkommissaer, politiassistent,
kriminalassietent, overpolitibetjent, krtminaloverbet-
jent, landpolitibetjent, civilpolitibetjent, kriminalbet-
jent en politibetjent.
Allen beginnen als agent bij de Ordepolitie. Om aan-
gesteld te worden moeten sollicitanten ren examen
afleggen, waarna een aanstelling-op-proef volgt. Om
vast aangesteld te worden, wordt verlangd, dat de
jonge politieman een cursus op de Staatspolitieschool
volgt.
Na verloop van 5 tot 6 jaar kan de politieagent. wan-
neer er een vacature is bij de Landpoliti, Civilpoliti

of Recherche, naar deze functie solliciteren. Bij ge-
bleken geschiktheid kan hij wel zijn aanstelling in die
functie verwachten, wat voor hem tevens een salaris-
verhoging inhoudt, omdat landbetjente, civilbetjente
en rechercheurs een loonklasse hoger zijn ingedeeld
àan de overige politie-ambtenaren. Bevordering van
politibetjente, landbetjente, civilbetjente en krirninal-
betjente tot overbetjente of kriminaloverbetjente ge-
schiedt volgens ancienniteit, terwijl de verdere bevor-
deringen tot politiassistent, kriminalassistent en po-
Iiti, of kriminalkommissaer geschieden bij keuze uit
degenen, die daartoe het meest geschikt worden be-
vonden.
Ik heb geprobeerd een summier overzicht van de
samenstelling van de Deense politie in grove trekken
te geven, maar omdat ik slechts 1000 tot 1500 woorden
daarvoor mag gebruiken, moet ik voor deze keer stop-
pen. Ik heb de salarissen, de opleiding, het verlof, de
verenigingen en zoveel andere dingen niet kunnen be-
handelen, maar wanneer men dit wenst, ben ik bereid
om een andere keer over iets te schrijven, wat de Hol-
landse collega's interesseert. Hun belangstelling zou
b.V. ook uit kunnen gaan naar de Politietechnische
afdelingen, de Rijksregistratuur, het centraal identi-
ficatiebureau en andere speciale dingen, zoals de da-
geliikse dienst bi; de Ordepolitie en Recherche, als-
mede de Landpolitie. Ik zal trachten op eventuele vra-
gen zo goed mogelijk antwoord te geven of inlichtin-
gen te verstrekken.

-

Met vele groeten,
A. O. HANSEN, kriminaloverbetjent,
Pasopvej 79, Svendborg/Danmark.

Kaere Herr Hansen,
Som redakteren af det polititidsskrift i kredsen Gro-
ningen (nederlands nordlige del) vil jeg sige Dem
saa mange tak for Deres bidrag i "De Reflector",
ogsaa naa vegne af Riaspol itimaendene sorn laeser
vores tidsskrift (og det er godt 1000).siger jeg: tusend
tak.
Vores tidsskrift bliver bl. a. laeset af mange be-
styrelseautoriteter og ogsaa de skai bestemt vurd-ire
Deres bidrag.
Selvfalgelig er vi ogsaa nygerrig til ander= sazer af
det danske politi som De har angiven og nu allerede
maa jeg bede - i fald det er ikke for meget umage -
at skrive derom en naeste gang.
Endnu en gang; mange tak!

Redakteren ..De Reflector",
G. VAN DIJK,
Kapitein der Rijkspolitie, Groningen.

Zeer geachte heer Hansen,
Als redacteur van het politie-orgaan van het Gewest
Groningen (het Noordelijk deel van Nederland) wil ik
U hartelijk danken voor Uw bijdrage in "De Reflec-
tor". Deze dank komt niet alleen van mij, doch ik kan
U wil zeggen dat ik mijn waardering uitspreek namens
alle Rijkspolitie-ambtenaren die ons orgaan lezen en
dat zijn er ruim 1000 stuks.
Ons orgaan wordt verder .gelez~n door vele bestuur-
lijke autoriteiten en ook zij zullen Uw bijdrage zeer
zeker op prijs stellen.
Natuurlijk zijn wij ook zeer benieuwd naar de andere
door U genoemde onderwerpen -van de Deense Politie
en ik zou U nu reeds willen verzoeken, als het U niet
te veel moeite is, daarover een andere keer eens te
schrijven.
Nogmaals mijn hartelijke dank,

De Redacteur van "De Reflector",
G, VAN DIJK,
Kapitein der Rijkspolitie, Groningen.
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opening eerst omstreeks 20.15 uur geschiedde vond niet
zijn oorzaak in het bekende ,.Drentse kwartiertje",
doch dit kwam, doordat de voorzitter van de Provin-
ciale Commissie S.W.G. tengevolge van de gladde we-
gen niet tijdig aanwezig kon zijn. In zijn openings-
woord wees spreker er o.m. op, dat het voor een bur-
gemeester zeer belangrijk was, wanneer hij de zeker-
heid had in moeilijke tijden op een flinke groep ge-
oefende vrijwill igers te kunnen rekenen.
Vervolgens reikte de Districtscommandant met een toe-
passelijk woord het "Diploma Geoefend Man" uit aan
de Wachtmeesters der Reserve Rijkspolitie S. van Eer-
gen, H. de Leeuw, T. Kuiper, C. Breen en R. Klein. De
Kapitein spoorde de geslaagden aan om er voor te
ijveren, ook het onderste gedeelte van het diploma in-
gevuld te krijgen. Tot de overige reservisten sprak hij
een opwekkend woord, om hun uiterste best te doen,
ook in het bezit te komen van dit diploma.
Daarna werd door de V.O. toneelgroep uit Roden opge-
voerd "Een Vesting Viel", een historisch spel in drie
bedrijven, geschreven in blijspeltrant door Jan Sloots.
Het stuk speelde in de tijd. to sn ons land bij Frankrijk
was ingelijfd en behandelde de laatste dagen van de
Franse bezetting der vestingstad Coevorden. De Com-
missie S.W.G. had. een gelukkige keus gedaan, door dit
stuk op deze avond voor het voetlicht te laten brengen.
Dat het gebodene zeer in de smaa kviel bewees het
langdurige en spontane applaus.
De Kapitein Offermans voerde hierna het woord. Wij
hebben in Roden al eens eerder kunnen genieten van
de welbespraaktheid van deze Kapitein-redenaar. Ook
nu hield hij weer een boeiend en vurig pleidooi voor
de reserve diensten.
Bij monde van de reserve-wachtmeester Breen dank-
ten de geslaagden hun instructeurs, de Adjudant Obe-
rink en de Opperwachtmeester Van Guldener en over-
handigde hun, als blijk van waardering, een rokertje.
De voorzitter van de Provinciale Commissie S.W.G.
voerde eveneens nog het woord, waarna het slotwoord
werd gesproken door de heer Kremer uit Een, voor-
zitter van de Plaatselijke Commissie S.W.G. te Norg.
Deze gezellige en in alle opzichten geslaagde avond
werd besloten met het gezamenlijk zingen van ons
Volkslied. Een bezoeker.

VOOR DE RESERVIST
Op 16 Februari j.l. werd in de zaal van Hotel Van der
Molen te Roden een bindingsavond gehouden voor de
reserve diensten van S.W.G. in de Groep Roden, n.l.
de Luchtwachtdienst, de Nationale Reserve en de Re-
serve Rijkspolitie. Zeer veel reservisten en leden van
het vaste personeel met hun dames gaven van hun be-
langstelling blijk. Onder de aanwezige autoriteiten
merkten wij op de Gewestcommandant, Kolonel Van
Helden, de Districtscommandant, Kapitein Mackay,
Kapitein Offermans, Luitenant Bergsma, de Territo-
riaal Bevelhebber Noord, Kolonel Van der Speek
Obreen, de Commandant der Nationale Reserve Dis-
trict Groningen-Drenthe Overste De Boer, de Comm.
Luchtwacht, Majoor De Groot. de voorz. der Provo Com-
missie S.W.G., de heer Gautier en de Burgemeesters
van Roden en Norg, Vele autoriteiten waren eveneens
vergezeld van hun echtgenotes.
Omstreeks 20.15 UUr heette de voorzitter van de Plaat-
selijke Commissie S.W.G., Burgemeester Cramer van
Roden, ongeveer 175 personen hartelijk welkom. Dat de

I" ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP . GRONINGEN
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MEDEMA Carrosserieën.
voor elk bedrijf

TELEFOON 108. APPINGEOAl'v1

N.V. D. A. M. Tel. 32 en 237 I APPINGEDAM

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

ftimtur
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH
i~,'.;':"f,,=,;;;:,,;!~:1
HERESTRAAT 81 GRONINGEN

N.V.~~~r
Nieuw adres: OUDE EBBINGESTRAAT 32

TEL. 27745 (3 lijnen) - G RON I N GEN

IWport voor Nederland va n

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters

Speciaal adres voor Lederkleding

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebr';ikte asphaltemulsie

in l'lIederiand

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkark

LE DE ft KLE DIN G voor datnes en heren

Motor Palace KLAAS SEKUUR
chuttendtep 50-54 - Telefoon 26480

*

,,(jOEO oestaacö" zegt U zeer zeker
Voor DaJnes- en Herencostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

"tEXtll.la'· - COEVOROEn
(Speciaal ingerichl voor moeilüke malen mei levering ca. 3 weken)

E.S.A. Touringcars

Nieuwe comfortabele reiswagens tot 50
personen
Voor binnen- en buitenlandse reizen
Speciaal ingericht voor het vervoer van
grote gezelschappen

Alle inlichtingen en offertes:

E. S.A. - M AR U M - Telefoon 12

Voor elke vorm van beroepsvervoer WEGTRANSPORT
Voor iedere kostprijsberekening zorgt

Kantoren:
DELFZIJL, Oud•• chans 65. Tel. 312 en 266
GRONINGEN, Nw. Ker'hol 8b Tel. 22468

+
ZAAL

Leren jassen vanaf • 100.- à contant
en op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

Oude Boteringestraat 79, Groningen
(bij Boterlngebrug)

TEVENSVERANDEREN.REPARERENEN VERVEN

Voor af Uw transporten ;S hèt adres;

EXPEDITIEBEDRIJF

~e.rará q),,~e.L
HOOFDDIEP 90 TELEFOON 26 Z EVEN H U I ZEN

Fa. W.K.W.
CARROSSERIEBEDRIJF

GRONINGE
Teleroon 32733

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
Mor't COEVORDEN. Teleloon 159
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heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergadering eU etc.
Ruime parkeergelegenheid
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Materialen voor

tekenen,
kunstschilderen,
boetseren enz.

K. BOSSINA
ZUiDERDIEP 17
GRONINGEN

*
aOV€Rt€€Rt

In ort
B lao

*

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Peizerweg 1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer van Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-
materiaal

voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

H.H.MII'IRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

,.

•••••••••• ••-. •ATLANTA-PUDDING .....
I•

•

NUTSSPAARBANK • GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbingestraat35. Groningen
BIJKANTOREN : G,oningen, Oosterweg 1, Korreweg 124 eU

Westersingel 7.
Haren, Rijksstraatweg 98a.

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN-.
Ogterop (R. DE VRIES)

MEPPEL

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT - BAR
(AN.w.B. - KN.AC. - KN.I·1.V . KNVv.L.)

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

J.KNOOP N.V .• ADUARD - Te]. 235 (K 5903)

d9b)
Itef,«' ve&n ~ ek huHJp .1

eOl1trêle ~yk"p"litie!
Het omhouwen van reminstallaties. zodat deze voldoen

aan wettelijke etsen, verzorgd met Ilrote ervaring

'n GERMAAN Rijwielen
da"r heh je l Bromfietsen J.L.O. FP 50

wat a a n. Bromfietsen SACHS.
2 versnellingen

N.V. Rijwielindustrie F. &. J. van Werven, Meppel
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Verplaatsingen:

Kuik C. S. van, Dir. Off. der Rijkspol. 3e kl. van Staf
District Winschoten naar Staf District Alkmaar als
Districtscommandant.

Vrieze A. W. de, Off. der Rijkspel. le kl. van Sta!
Gewest 's-Hertogenbosch naar Staf District Win-
schoten als Districtscommandant.

Nijzing G., Wmr. No. 930, van St. Nicolaasga naar
Tjerkgaast.

Kroeger R J., Wmr. le kl., No. 1577, van Makkum naar
Warga als Post. Cdt.

Post O. L., Wrnr. le kl., No. 2414, van Uithuizen naar
Parketgr. Groningen.

Rozema R, Wmr., No. 1366, van Wehe naar Uithuizen.
Nooitgedagt R, Wmr., No. 1046, van Tjerkwerd naar

Makkum.
Fabel' K., Owmr., No. 179, van Veenhuizen naar Vrie-

zenveen als Gr. C.
Groote D. de, Owmr., No. 175, van Hoogkerk naar

Denekamp als Gr. C.

In de sterkte opgenomen:

Bekkema E., Wmr. le kl. Verkeersgroep Leeuwarden.
Afkomstig van Gemeentepolitie Leeuwarden.

Met eervol ontslag:

Vos J., Wmr. le kl. No. 1308, Dwingeloo. Wegens be-
noeming als reclasseringsambtenaar bij het Consul-
tatiebureau voor Alcoholisme te Assen.

In het huwelijk getreden:

Kroeger R J., Wrnr. le kl. Warga, met mej. J. Visser.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGEN

Overleden:

Heide F. v. d., Res. Wachtmr. Ulrum.

Geslaagd voor het diploma Duitse taal voor
politieambtenaren te Bilthoven:

Zuiderveld S., Wmr. Ie kl. Oude Pekela.

Geslaagd voor het diploma Engelse taal voor
politieambtenaren te Bilthoven:

Punter C., Owmr. Grijpskerk.
Otten H., Wmr. le kl. Berger.
Aaideren H. v., Owmr. Berger.
Jager M. J. de, Wmr. le kl. Gasselte.
Dunnewijk Th., Wmr. le kl. Gasselternijveen.
Karel A. A., Wmr. le kl. Vledder.

Gedetacheerd aan de verkeersschool te Bilthoven:

Bekkema E., Wmr. le kl. Verkeersgr. Leeuwarden.

Geboren:

IJpe, z.v. Wmr. le kl. R Visser en T. Nooitgedagt te
Hijum.

Albert, Johannes, Steven, z.v. Wmr. le kl. J. Lemson
en A. Hazekamp te Witmarsum.

Jan, Lucas, z.v. Wmr. G. Hummel en G. ter Heide te
Zuidlaren.

Jurrien, z.v. Wmr. le kl. F. J. Sijtsema en T. Zuidema
te Oosterwolde.

Karste, Geert, z.v. Wmr. le kl. K. de Lange en A. A. L.
te Nijenhuis te Groningen.

Cornelis, z.v. Wmr. le kl. P. A. Bakker en T. v. d.
Lee te Mantgum.

Jacob, z.v. Adj. E. Bos en G. Eding te Westerbork.

Gebr. Ibelings
N.V. Verentede Nederlandse Kleermakerijen

Pelslerslraal 16 .Tel. 2281 2 GRO INGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen
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4e Jaargang NO.. 4 Verschijnt 1 x per maand. 1 April 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvallende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries, Districtsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Distr ictsstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf Groningen

UITGAVE EN ADVERTENTIES: NV. NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
'lmbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu s sen kom s t van
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)

f 2,50 per jaar.

~et-

5-CENT-FONDS
Hij was gewoon aan 't volleyballen
het ging zo leuk, zo met z'n allen
een hoge opsprong, een dito val
maar 0, toen leek het toch zo mal.

Een instructeur die stond te kreunen
en op een anders arm te leunen,
te leunen zeg ik, neen 't was hangen
hij werd al witjes op zijn wangen.

Hij had een breukje in zijn voet
toen 't breukje kwam, ging wég z'n moed
zo werd hij dan naar huis vervoerd
ach ja, het was ook wel beroerd.

Zo zat hij thuis, drie weken lang
ook eega vond het wel wat wrang
maar op een ochtend (natuurlijk koffietijd)
liet vrouwlief binnen met veel jolijt,

Twee hoge heren en met permissie
de stip die torste... mis, geen kissie
maar een schaal met prachtig fruit
heus, het zag er prima uit.

Onze dank, gij stuivergevers uit 't Gewest
dat was weer kameraadschap op zijn best
en voor een patiënt dit te weten:
Ook jij, al zit je thuis, wordt niet vergeten!

J. Schoonoord
Winschoten.

'-""',...".,.,.,. .•..••... """ ••.......... "".,......."., .•. ~"""" " ... ~

Dank aan het 5-cent-fonds
Beetgumermolen, 14 Maart 1955

M.H.,
Hiermede betuig ik mijn hartelijke dank aan het Vijf-
Cent-Fonds voor de heerlijke kerstkrans, die ik tij-
dens mijn ziekte mocht ontvangen.
Hoewel nog niet geheel hersteld, hoop ik toch dat het
mogelijk zal zijn om in April a.s. de dienst te kunnen
hervatten.

De Wmr. der Rijkspol. 1e Kl.,
O. J. de Jong
Rijksweg 321
Beetgumermolen.

Leeuwarden, Maart 1955
M.H.,
Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank voor de prach-
tige fruitmand, die ik mocht ontvangen tijdens mijn
verblijf in het Diaconessenhuis te Leeuwarden. Het
was een reuze verrassing toen daar op Zondagmorgen,
om 8 uur maar liefst, die fruitmand voor m'n neus
werd gezet. Nogmaals mijn hartelijke dank.

Hoogachtend,
Sj. Prins-Hoekstra,
Valiusstraat 57,
Leeuwarden.

Murmerwoude, 23 Maart 1955.
M.H.
Langs deze weg betuig ik de leden van het 5-Cent-
Fonds mijn hartelijke dank voor de prachtige fruit-
schaal, welke ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

De Wmr. der Rijkspolitie,
F. W. Schedeler.
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In Memoriam
Fokko v. d. Heide

Reservist
van de

Groep Wehe,
Distr. Groningen

ciale kennissen schreef. Had hij reeds een voor-
gevoel van zijn naderend eind?
De Maandag kwam en Van der Heide werd ge-
opereerd. De operatie verliep gunstig en dezelf-
de avond mochten zijn vrouwen ouders hem al
weer enige ogenblikken bezoeken. Ook de vol-
gende dagen ging het goed, tot Donderdag ons
plotseling de tijding gewerd, dat Fokko van der
Heide was overleden.
De slag trof niet alleen de familie zwaar, maar
ook zijn kameraden van de Groep waren erg
onder de indruk toen zij van het overlijden van
Van der Heide kennis namen. Zij toch wisten,
welk een prettige kameraad hij altijd was ge-
weest. Voor zijn ziekbed was hij altijd een van
de getrouwste bezoekers van de oefenavonden
en ook tijdens zijn ziekbed informeerde hij
steeds, hoe het met de groep ging. Bij de op-
richting van de reserve rijkspolitie was hij een
der eersten, die zich meldde. Op 1 September
1949 werd hij aangesteld als reserve wachtmees-
ter en op 24 Juni 1953-behaalde hij de graad van
geoefend man. Op Maandag 7 Maart, in de leef-
tijd van 35 jaar, juist een week na zijn operatie,
werd hij op het kerkhof aan de weg Leens-
Ulrum onder grote belangstelling, begraven.
Vooraf werd een korte dienst gehouden in het
lokaal achter de Gereformeerde Kerk te Ulrum,
welke dienst werd geleid door de Gereformeerde
Predikant uit Ulrum.

, De hevige sneeuwstorm die er woedde, maakte
het onmogelijk, dat er aan het graf werd ge-
sproken. Na afloop van de plechtigheid begaven
allen zich weer naar het lokaal achter de Ge-
reformeerde kerk, waar nog een kort woord
werd gesproken door Kapitein Van Dijk, namens
de Districtscomrnandant der Rijkspolitie en de
Groep Rijks- en reserve Rijkspolitie. De Kapi-
tein zegde de weduwe alle mogelijke steun toe
en richtte verder woorden van troost tot de we-
duwe en familieleden.
Hierna werd de dienst door de Gereformeerde
Predikant uit Frederiksoord. die met drie zusters
uit het sanatorium Appelscha was overgekomen
om blijk van hun medeleven te geven, gesloten.
Een prettig kameraad is van ons heengegaan.
Laten zijn vrienden van de groep Wehe hun best
doen de woorden van kapitein Van Dijk tegen-
over de weduwe Van der Heide geuit, waar te
maken en haar te steunen in de moeilijke tijd,
die voor haar ligt.

De Groepscommandant der
Rijkspolitie Wehe.

Wederom moest de Groep Wehe een van zijn
reservisten afstaan. Betrof het de vorige malen
reservisten, die vertrokken naar andere gemeen-
ten, thans echter moesten wij er één afschrijven,
die ons door de dood werd ontnomen. In het
voorjaar van 1954 openbaarde zich in het gezin
van Fokko van der Heide de gevreesde ziekte,
de T.B.C. Een nauwkeurig onderzoek bracht aan
het licht, dat het gehele gezin, man, vrouwen
drie jeugdige kinderen, was aangetast. Binnen
korte tijd werden allen opgenomen in het sana-
torium te Appelscha om daar genezing te zoe-
ken. Voor de moeder trad die genezing al spoe-
dig in en eind 1954 werd zij hersteld verklaard.
Zij mocht echter als hulp in het sanatorium
blijven, zodat zij dagelijks haar man en kinderen
kon bezoeken. De genezing van Van der Heide
liet echter op zich wachten en de doktoren raad-
den Van der Heide aan zich te laten opereren
om algehele genezing mogelijk te maken. Vol
vertrouwen en hopende op een goede afloop gaf
Van der Heide zijn toestemming en op Maandag
28 Februari 1955 zou de operatie te Appelscha
plaats vinden.
Zaterdags daarvoor mochten enige reservisten
met de groepscommandant hem nog te Appel-
scha bezoeken. Hij was opgewekt en vol goede
moed, wat ook altijd bleek in zijn briefwisseling,
welke hij regelmatig met de leden van zijn Groep
en zijn Groepscommandant onderhield.
Toch zag hij wel de ernst van zijn toestand in
en hield wel degelijk rekening met de mogelijk-
heid, dat de operatie niet goed zou verlopen, ge-
tuige de afscheidsbrieven, die hij aan zijn spe-

Sociaal Fonds' Departement van Justitie
's-Gravenhage, 14 Maart 1955

Aan de Redactie van: "De Reflector", Ver!. Heren-
weg 44, Groningen.
L.S.,
Hiermede mogen wij Uw aandacht vragen voor het
volgende:
Bij schrijven van de Algemeen Inspecteur van Rijks-
politie dd. 7 Mei 1954 No. 5737/54 Doss. P 7 werd de
aandacht van het personeel gevestigd op het bestaan
van de stichting "Sociaal Fonds Departement van
Justitie".
Deze stichting stelt zich ten doel om in noodsituaties
hulp te bieden, hetzij in de vorm van het verstrekken
van een voorschot hetzij bij wijze van gift. Het gaat
om die gevallen, waarin op grond van de bij algemene

voorschriften gestelde regelen niet toereikend kan wor-
den geholpen en verdere hulp niettemin geboden is.
Het Sociaal Fonds moet niet worden gezien als zich
stellende in de plaats van de sociale voorzieningen
door de diverse politiebonden, doch als een aanvulling
daarop, aangezien laatstbedoelde voorzieningen ook aan
zekere beperkingen zijn gebonden.
Het Fonds wil zijn werkzaamheden uitstrekken tot alle
ambtenaren, behorende tot de diensten verbonden met
het Departement van Justitie.
Nadat aan deze aanschrijving onder het personeel be-
kendheid was gegeven, hebben zich diverse leden van
het Korps Rijkspolitie als contribuant aangemeld.
Daar nu ook het Korps Rijkspolitie in genoemde stich-
ting, zij het voorlopig slechts gedeeltelijk, is opgeno-
men, heeft dit tot gevolg gehad dat twee leden van het
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Korps zijn aangewezen om zitting te nemen in de
Raad van Beheer, zodat het Fonds zich omtrent aan-
gelegenheden het Korps betreffende, kan oriënteren.
Tevens zijn deze leden aangewezen om in voorkomend
geval de belangen van het personeel van het Korps
Rijkspolitie te behartigen. Deze leden zijn: de Officier
der Rijkspolitie 1e kl. W. H. L. van Nijanten en de
Opperwachtmeester der Rijkspolitie D. van Buren, bei-
den behorende tot het Gewest 's-Gravenhage.
Er rust echter nog een taak op de schouders van deze
leden en wel te trachten meerdere leden voor het
Fonds te werven.
Daar in elk Gewest van het Korps Rijkspolitie en ook
bij de Politie te Water een eigen orgaan wordt uitge-
geven, waarin diverse voor het personeel van belang
zijnde mededelingen worden opgenomen mogen wij U
verzoeken door middel van een uittreksel uit deze
brief (te Uwer beoordeling i.v.m. de beschikbare plaats-
ruimte) de aandacht van het personeel te vestigen op
het bestaan van het Sociaal Fonds.

••

Hierbij zou dan tevens dienen te worden vermeld dat
aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij de be-
treffende Gewestbureau's of bureau's van de Compta-
belen en dat de contributie (ten minste f 0.25 per
maand) van het salaris kan worden ingehouden.
Een aantal blanco aanmeldingsformulieren mogen wij
U hierbij tevens aanbieden. Meerdere exemplaren zijn
op aanvrage verkrijgbaar bij de Secretaris van het
Fonds, Koninginnegracht 19 te 's-Gravenhage.
Vertrouwende dat een dergelijke mededeling door U
zal worden opgenomen, waarmede het belang van de
leden van het Korps wordt gediend, verblijven wij,

hoogachtend,

De Leden van de Raad van Beheer v/h
Sociaal Fonds v/h Departement

van Justitie,
Koninginnegracht 46,

's-Gravenhage.

"Ik ben zeer dankbaar voor dit afscheid en deze mid-
dag zal voor mij onvergetelijk zijn", aldus Majoor
van Kuik, toen hij de diverse sprekers beantwoordde,
die hem i.v.m. zijn benoeming tot Districtscomman-
dant der Rijkspolitie te Alkmaar hadden toegesproken
in een door de Gewestcommandant, Kolonel G. H. van
Helden, georganiseerde afscheidsbijeenkomst te Win-
schoten op 11 Maart j.l.
Doch niet alleen voor Majoor van Kuik, ook voor ve-
len, die dit afscheid bijwoonden en dan wel in het
bijzonder voor het personeel van het District Win-
schoten der Rijkspolitie zal deze middag onvergetelijk
blijven.
Eens te meer bleek hoe men Majoor van Kuik van
hoog tot laag waardeerde en hoeveel vriendschap hij
heeft verworven in de zeven jaren, dat hij Comman-
dant is geweest van het District Winschoten.
De Gewestcommandant, die evenals de Oversten
Hoestra en Römelingh, vergezeld was van zijn echt-
genote, opende deze bijeenkomst en sprak er zijn
vreugde over uit, dat zovelen aan zijn uitnodiging
gevolg hadden gegéven. Er waren dan ook zeer vele
genodigden aanwezig, t.w. vrijwel alle burgemeesters
uit het District Winschoten, de groeps- en postcom-
mandanten, een groot deel van het overige personeel,
de corpschefs van politie van diverse gemeenten, ver-
tegenwoordigers van Steun Wettig Gezag, Bescher-
ming Burgerbevolking en Politiebonden.

*
Afscheid
Majoor van Kuik
Districtscommandant Winschoten

Van links naar rechts: kolonel G.
H. van He!den (gewestelijk com-
mandant der rijkspolitie), majoor
C. S. vnn Kuik, mevrouw van
Kuik, kapitein A. W. de Vrieze
(de nieuwe commandant v. h.
district Winschoten der rijkspo-
Litie) en majoor Lameris, districts-
commandant van de Koninklijke
Marechaussee.

Allereerst werd het woord gevoerd door de Burge-
meester van Winschoten, mede namens de burgemees-
terskringen van Winschoten en Veendam.
Hoewel er· geen politionele betrekkingen waren tus-
sen mij en Majoor van Kuik, aldus spr., heb ik toch
vaak vele contactpunten met hem gehad, omdat deze
een levendig aandeel genomen had in het maatschap-
pelijk leven.
De burgemeesters van de kring Winschoten en Veen-
dam hebben wel met de Rijkspolitie te maken en men
was eensgezind gelukkig met een functionaris als
Majoor van Kuik. Men had grote waardering voor
hem.
In de wetenschap, dat hij zich in deze streek had
thuisgevoeld, werd hem een ets van de toren van
Winschoten aangeboden.
Ook de Burgemeester van Loppersum, sprekende na-
mens de Burgemeesters van Appingedam, Stedum,
Bierurn, 't Zandt en Loppersum had grote waardering
voor Majoor van Kuik. Hij en zijn collega's beschouw-
den hem als een vriend. Alle moeilijkhedèn, zo die er
waren, werden steeds op prettige wijze opgelost. Spr.
wees nog op de goede invloed, die Majoor van Kuik
had uitgeoefend op zijn personeel, waarvoor hij steeds
met liefde opkwam.

. Majoor Laméris, Districtscommandant der Kon. Ma-
rechaussee te Groningen kon. eigenlijk geen afscheid
nemen van Majoor van Kuik; omdat deze naar Alk-
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maar gaat en aldaar ook een brigade van de Mare-
chaussee is gestationneerd, die ook tot het District
Groningen behoort. Hij maakte echter gaarne van
deze gelegenheid gebruik om Majoor van Kuik dank
te zeggen voor de prettige samenwerking in de afge-
lopen jaren, mede waardoor de verhouding tussen de
Rijkspolitie en Kon. Marechaussee in Oostelijk Gro-
ningen zo goed was.
Inspecteur S. P. M. GooI, corps chef van de gemeente-
politie te Winschoten, voerde namens zijn collega's
uit Sellingen, Hoogezand-Sappemeer, Stadskanaal en
Veendam het woord en sprak zijn waardering uit voor
de aangename samenwerking. Ook verschil van op-
vatting met betrekking tot de organisatie der politie
heeft niet kunnen verhinderen, dat er een zeer
vriendschappelijke verhouding was.
Dezelfde spreker gewaagde van de grote belangstelling
voor de politievakorganisatie van Majoor van Kuik.
Namens de Afdeling Winschoten van de Ned. Politie
Bond, waarvan de Majoor een gewaardeerd lid was,
bood hij een boekwerk aan, met bloemen voor Mevr.
van Kuik.
Opperwachtmeester F. Eleveld sprak namens het be-
stuur van de Afdeling Winschoten van de Chr. Bond
van Politieambtenaren, waarvan de leden het heen-
gaan van Majoor van Kuik betreuren, omdat hij veel
begrip voor de organisatie heeft getoond, grote steun
verleende bij het organiseren van cursussen e.d. en
belang stelde in de gezinnen van de politiemannen.

Spr. bood namens de Afdeling sigaren aan en even-
eens bloemen voor Mevr. van Kuik.
De heer M. J. van der Flier bracht de dank over van
Steun Wettig Gezag en reserve-Rijkspolitie voor de
verleende steun en medewerking en bood een brief-
opener aan.
De Adjudant W. Ramaker, sprekende namens het per-
soneel van het District Winschoten, zeide het te be-
treuren dat Majoor van Kuik Winschoten gaat ver-
laten. Het gehele personeel was boos geweest. In de
eerste plaats op Majoor van Kuik, omdat hij deze be-
noeming had geaccepteerd, in de tweede plaats op
Mevr. van Kuik, omdat zij haar echtgenoot niet vol-
doende had aangespoord om deze verplaatsing niet
aan te nemen en in de laatste plaats op de Gewest-
commandant, omdat ook deze de benoeming van de
Majoor niet had kunnen verhinderen. Het zou bijna
op een proteststaking zijn uitgelopen. Niettemin feli-
citeerde hij de Majoor van harte met zijn benoeming
in Alkmaar.
"Het personeel verliest in U een hoogstaande chef,
die meeleefde met het gehele district en met de blijd-
schap en de droefheid van zijn mannen en hun gezin-
nen", zo vervolgde de Adjudant Ramaker. "Wij kun-
nen "onze Majoor" zo niet laten gaan en wensen hem
namens het gehele personeel een cadeau aan te bie-
den" '
Namens het gehele personeel van het District Win-
schoten bood Ramaker een fraaie boekenkast aan.
Mevrouw van Kuik ontving een bloemstuk en het
dochtertje een paar Friese schaatsen.
Voor de grote steun, die de Rijkspolitie Sportvereni-
ging District Winschoten steeds heeft ondervonden,
bood de Adjudant Ramaker als voorzitter van die ver-
eniging een kleine "Winkier Prins" aan.
Vervolgens richtte de Adjudant enkele hartelijke
woorden tot de nieuwe Districtscommandant, de Ka-
pitein A. W. de Vrieze, en sprak hierbij de hoop uit,
dat de samenwerking even prettig zou zijn als met
Majoor van Kuik,

Na een kleine pauze, waarin de aanwezigen thee met
gebak werd aangeboden ,voerde -le Gcwestcomri"'.'l'-'-
dant het woord, die Majoor van Kuik kenschetste als
een man met grote eigenschappen, t.w. tact, trouw,
vertrouwen en vriendschap. Tact in zijn omgang met
anderen en tact om moeilijkheden op te lossen. Trouw
aan de politie en aan zijn vak. Vertrouwen in zijn

personeel. Vriendschap in de omgang met zijn col-
lega's.
Spr. richtte zich daarna tot de Kapitein de Vrieze.
Hij hoopte, dat degenoemde eigenschappen ook hem
gegeven waren en dan zal het hem ook wel goed
gaan in het District. Het District Winschoten staat
hoog aangeschreven en spr. hoopte dat de Kapitein de
Vrieze er in zou slagen het op hetzelfde peil te hou-
den als waarop Majoor van Kuik het had gebracht.
Vervolgens verklaarde de Gewestcommandant de Ma-
joor van Kuik ontheven van zijn commando over het
District Winschoten en droeg het op aan de Kapitein
de Vrieze.
Tenslotte bood hij de Majoor van Kuik een foto aan
van de in het Gewest Groningen aanwezige officieren.
Majoor van Kuik verklaarde zich zeer dankbaar voor
dit afscheid, waarin hij een waardering zag voor het
Corps Rijkspolitie in het algemeen en het District
Winschoten in het bijzonder,
Vervolgens werden door hem de verschillende spre-
kers beantwoord.
In het bijzonder viel hem het afscheid van het per-
soneel moeilijk, Hij was dat personeel dankbaar voor
wat het voor hem gedaan had en verklaarde trots te
zijn op zijn mannen, waarvan veel is geëist, doch
die steeds hard gewerkt hebben.
Hij vroeg het personeel zijn opvolger tegemoet te tre-
den op dezelfde wijze als zij het hem hadden gedaan.
De nieuwe Districtscommandant, de Kapitein A. W.
de Vrieze, dankte voor het hartelijke welkom en ver-
klaarde alles te zullen doen om een waardig opvolger
van Majoor van Kuik te worden. Hij geloofde, dat het
goed zou zijn op de door de Majoor van Kuik inge-
slagen weg voort te gaan en rekende op aller mede-
werking
Tenslotte werd aan allen de gelegenheid gegeven af-
scheid te nemen van Majoor van Kuik en zijn echt-
genote en kennis te maken met de Kapitein A. W.
de Vrieze.

qneditae~ie
Kening Winter hat de wetters
wiken lang oan bannen lein,
Minsken, ald en jong, op redens,
binne oer de banen flein,

't Gyng 'r om hwa 't earst op 'ein wie,
alles waerd op alles set.
Lauwertakken, jUd, medaljes,
dêroan wie in çreat iorlet.

En soks hat de minske nedich,
oars bZiuwt 'r gjin spirit mear.
't Libben brûzet rêstleas fierder,
't giet om pecunia en d' eer.

Kening Winter hat de wetters
wiken lang oan bannen lein.
Minsken lykwols, bZiuwe minsken,
mannichien foun ek: de ein . . .

Mar it Zibben ken gjin stilstan,
in wachtkeamer hat it net.
Dat wy dat noch hjoed [orstetme,
mooglik is it moarn to let . . . .

Jachtsjend, jeijend, sjongend, gûlend,
streamt it ierdske Zibben troch.
't Giet faeks via dolorosa,
dêrom hat it sin, ja, doch.

x.
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Afscheid
Adj. Kobes
Ferwerder adeel

•
Op 8 Maart j.l. verzamelden de Groepscommandanten,
Distr. recherche, Distr. Adj. en Bureauchef zich in de
Raadzaal te Ferwerd om onder leiding van de Distr.-
Commdt. Overste Fogteloo haar maandelijkse bespre-
king te houden, doch ditmaal wel om bijzondere rede-
nen in een buitengewone omgeving en in het bijzijn
van de Burgemeester.
Wat nl. was het geval?
De Gr.Cdt. Ferwerderadeel, Adj. Kobes, vierde die
dag zijn 25-jarig ambtsjubileum en zou tevens afscheid
nemen van Commdt. en Collega's in het District, in
verband met zijn benoeming tot Groepscommandant
van Steenwijkerwold.
Het zakelijke gedeelte was bij deze gelegenheid spoe-
dig afgehandeld daar het afscheid op een andere plaats
in het dorp zou plaats vinden.
Te omstreeks half acht verzamelde men zich in het
gebouw voor Christelijke belangen waar een grote me-
nigte belangstellenden aan feestelijk aangerichte tafels
waren gezeten en het plaatselijke muziekcorps zich op
het podium had opgesteld.
Nadat ieder een plaatsje had gevonden opende de Bur-
gemeester deze afscheidsavond met gebed nadat het
muziekkorps een koraal had gespeeld.
De opening werd gevolgd met het spelen van enige

marsen waarna de directeur de Adj. Kobes in korte
woorden de bedoeling van deze serenade uiteenzette,
en dat was niet in de laatste plaats naar aanleiding
van de zeer goede verstandhouding tussen muziekkorps
en de plaatselijke politie.
De Burgemeester het woord nemende schetste in een
gloeiend betoog de karaktereigenschappen van de
scheidende functionaris waarbij Z.E.A. uit liet komen
dat trouwen plichtsbetrachting bij de Adj. Kobes wel
een ruime plaats innamen.
De verhouding Groepscommandant en Burg. was
steeds voortreffelijk ondanks dat in zijn gemeente de
Rijkspolitie de scepter zwaaide. Ook de verhouding tot
en de samenwerking met de burgerbevolking waren
zonder op- of aanmerkingen. De scheidende Adjudant
zag men node vertrekken.
Ook de Overste Fogteloo schetste de jubilerende Gr.-
Cdt. als een uitnemende kracht, een politieambtenaar
met weinig woorden doch bekend om zijn trouwen
plichtsbetrachting. Gaarne, aldus de Distr.Cdt. hadden
wij Kobes in ons midden willen houden, doch de ge-
zondheid van zijn echtgenote vorderde dat Zuidelijker
streken werden opgezocht en verkregen en dat is Kobes
gegund daar een goed familieleven de goede geest bij
de politieambtenaar alleszins gunstig beïnvloedt.

og tal van sprekers, onder wie Adj. Miedema, na-
mens de Gr. Cdtn, Adj. Dijkstra namens de Sportver-
eniging; Adj. Yprna als Voorz. der Afd. Dokkum v. d.
B. v. Chr. Pol. Ambt. en tevens namens het Hoofdbe-
stuur van die Bond waarbij aan Kobes het Gouden
CNV insigne werd uitgereikt; de Res. Wmr. Regnerus
namens de Reserve Rijkspolitie van de Groep Ferwerd
en Owmr. Jaarsma tenslotte namens het personeel der
Groep. Vrijwel alle sprekers lieten hun goede woor-
den vergezeld gaan van een of meer stoffelijke blijken
van belangstelling, zoals vulpennen, sigarettenkokers,
asbakjes, serviezen, etc., kortom bijna geschikt om een
huishouden op te zetten, doch wel bleek hieruit de
populariteit van de jubilerende en scheidende Groeps-
commandant.
Onnodig te zeggen dat deze 1ubileum- en afscheids-
avond in feestelijke doch zeer gepaste wijze werd ge-
vierd waarbij de nodige traetaties, tastbaar, hoorbaar,
proefbaar en eetbaar niet ontbraken.

Bleeker

Buitenlandse collega's schrijven voor de Reflector
Nadat Luitenant Paul Berger uit Darmstadt ons, in
één der vorige afleveringen van ons orgaan, iets ver-
telde over de verkeersgroepen der Duitse Rijkspolitie,
vonden wij Kapitein otto Kern uit Wiesbaden bereid
een artikel te schrijven over de Duitse Politie in 't
algemeen. De lezers krijgen zodoende een meer over-
zichtelijk geheel betreffende de organisatie der Politie
in de Bondsrepubliek te zien.
Kapitein (Polizeihauptkommissar) Kern is Comman-
dant van een onderdeel van de Hessische Politieschool
te Wiesbaden. Daarvóór was hij Districtscommandant
van de "Kreise" Büdingen en Biedenkopf.
Het was deze Duitse collega, die in 1953 - na een be-
zoek aan ons land - in een artikel voor de Frankfurter
Neue Zeitung ronduit schreef:
"Niet in de eerste plaats voor het feit, dat wij Duit-
sers in die Meidagen Holland zonder oorlogsverklaring
en zonder behoorlijke reden binnenvielen, heb ik mij
geschaamd, doch wel - en in veel groter mate - voor
de grenzeloze domheid toen wij meenden dit Holland-
se volk onze beschaving te moeten opdringen. Als hier
wat te leren valt, dan moeten wij bij de Hollanders
in de leer."
Een uitspraak die ter plaatse nogal "ingeslagen" is.
Kapitein Kern is een hartstochtelijk jager op roodwild
en wilde varkens en schoot reeds vele "everzwijnen".
Hij is 48 jaar oud en werd geboren in het oude stadje

Katzenelnbogen in het Taunusgebergte, een zeer wild-
rijk land.
Onder verwijzing naar het slot van het artikel van
Kapitein Kern mogen wij hier nog een uitspraak van
deze idealist memoreren, namelijk:
"Indien wij bereiken dat onze kinderen 'in geheel West-
Europa met elkander vriendschap sluiten, zullen ze
op volwassen leeftijd wellicht verstandiger zijn dan
wij ouderen, die elkander naar het leven stonden."
Onder opmerking dat in een volgende aflevering twee
Noorse collega's de pen zullen voeren, willen we nu
Kapitein Kern aan het woord laten.

Red.

De politie in Hessen in het kader van de
Westduitse Bondsrepubliek
Na de ineenstorting van het Duitse Rijk in 1945, met
de op last van de geallieerde bezettende mogendheden
beginnende denazificatie en demilitarisatie, werd de
tot op dat ogenblik bestaande Duitse politie met al
haar instellingen ontbonden. De grote massa der po-
litieambtenaren was in de loop van de diensttijd onder
het bewind van Hitler lid geworden van de NSDAP,
waarbij in de meeste gevallen het motief hierdoor snel-
ler promotie te kunnen maken, een rol gespeeld zal
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hebben. Na 1945 is er in Duitsland geen regering meer
geweest met gezag over het gehele rijksgebied. Duits-
land was verdeeld in bezettingszones, in elke waar-
van het militaire bestuur volgens eigen richtlijnen en
opvattingen regeerde.
Binnen deze zones van het bezette gebied ontstonden
de afzonderlijke "Länder", waarvan de grenzen wille-
keurig werden vastgesteld. De regeringen hiervan
stonden voor de taak in hun gebieden, waar chaos
heerste en voortdurend lichtschuwe elementen op
klaarlichte dag strafbare feiten pleegden en veiligheid
en orde ten zeerste bedreigden, uit het niets een nieu-
we politie te formeren, die in het begin slechts met
houten stokken was bewapend. De ambtenaren waar-
mee men het moest doen, waren als het ware van de
straat opgeraapt en werden zonder enige vooropleiding
onmiddellijk in de buitendienst ingezet. Omdat de po-
litie een aangelegenheid was van de "Länder" en van
geallieerde zijde een zo ver mogelijk doorgevoerde
decentralisatie was voorgeschreven, ontstond de situa-
tie, dat niet alleen ieder land zijn eigen politie for-
meerde, maar ook en dit gold vooral voor de door de
Amerikanen bezette zone, iedere stad met meer dan
5000 inwoners haar eigen politie met zelf ontworpen
uniformen en dienstrangen kende.
Dit had weer tot gevolg dat binnen het gebied van
Hessen aanvankelijk een bonte mengeling van politie-
uniformen ontstond, zodat zelfs de politieambtenaren
in Hessen hierin de weg niet meer konden vinden.
Kleur en snit der uniformen alsmede de onderschei-
dingstekens wisselden soms meerdere keren per jaar.
De belangrijkste wettelijke bepalingen, zoals die met
betrekking tot het gebruik van wapenen, het ambte-
narenreglement, de richtlijnen voor de bevordering
enz., ondergingen eveneens de invloed van deze ont-
wikkeling; alles droeg het stempel van het "voorlo-
pige". Het beroep van de politieambtenaar was door
de buitengewoon slechte economische toestand en de
maatregelen die met het oog hierop voor de handha-
ving van orde en veiligheid moesten worden getroffen,
in de ogen van het publiek aanzienlijk gedaald. Het
is enkele ervaren politieambtenaren in Hessen, met
veel ergernis, arbeid en idealisme gelukt, in deze chaos
weer, wat orde te scheppen. De in 1945 opgerichte po-

litieschool in Hessen heeft onder de voortreffelijke
leiding van de tegenwoordige directeur van het politie-
instituut in Hiltrup, politie-directeur Kalicinski, in
versnelde cursussen onder de moeilijkste omstandig-
heden de ambtenaren allereerst de allernoodzakelijkste
kennis voor hun moeilijk beroep bijgebracht en er
tevens toe bijgedragen, dat onder de ambtenaren het
kaf van het koren gescheiden werd. Het betere begrip
van de Amerikaanse bezettingsautoriteiten maakte
daarna de vorming van de hedendaagse politie van
Hessen mogelijk, die hiermede weer geworden is een
betrouwbaar instrument van de democratische staat,
waarin de mens op de voorgrond staat. Terwijl in eni-
ge Westeuropese landen de politie centraal geleid
wordt, geldt in Hessen tot dusver nog het prmcipe der

decentralisatie. Momenteel hebben Wij in Hessen een
landelijke en gemeentelijke politie. Zoals in het voren-
staande werd uiteengezet, kennen alle steden met meer
dan 5000 inwoners op een enkele uitzonderirr; na hun
eigen gemeentepolitie, aan het hoofd waarvan een bur-
gemeester, respectievelijk "Oberbürgermeister" staat.
De landelijke politie is onderverdeeld in:
a) bijstandspolitie
b) landelijke politie
c) recherche
d) waterpolitie.
De bijstandspolitie is gekazerneerd; zij bestaat uit
twee afdelingen en telt 6 groepen van telkens honderd
man. Bij ordeverstoringen van grote omvang of be-
dreigingen van de veiligheid van ernstige aard herstelt
zij deze. Ook dient zij ter afwending van gevaren,
waartegen de krachten der afzonderlijke politie-in-
stanties niet zijn opgewassen. Voorts zorgt zij voor de
opleiding der aanvullende jongere krachten en bereidt
zij de jonge politieambtenaar voor op zijn latere be-
roep. Zij wordt in het bijzonder ingezet bij rampen,
grote bosbranden, overstromingen en grote sportde-
monstraties of andere evenementen van grote omvang.
De landelijke politie is over het gehele gebied van
Hessen verspreid; men vindt haar tot in de kleinste
dorpen. Zij is onderverdeeld in politieposten met op
zijn minst twee ambtenaren, in politiegroepen en
-districten, waarbij de sterkte zich richt naar het aan-
tal inwoners van het district. Ieder district heeft een
districtscommissariaat, aan het hoofd waarvan een
districtscommandant al" hoofd van de landelijke politie
staat. De rang van districtscommissaris wisselt van
commissaris van politie, oppercommissaris van politie
tot hoofdcommissaris van politie, al naar het aantal
onder hem staande ambtenaren. De landelijke politie
strekt haar bevoegdheid uit over alle politietaken bin-
nen haar district, voor zover het niet ernstige criminele
delicten betreft, die tot het territoir van de recherche
van het land Hessen behoren. Aan het hoofd van elk
district staat als opperste bestuursambtenaar de ,.Land-
rat". Opperste chef van alle politieambtenaren binnen
het ..Regierungsbezirk" is de "Regierungspräsident"
(er zijn 'er drie in Hessen). Als leider van de geunifor-
meerde landelijke politie staat hem een ambtenaar uit
de practische dienst in de rang van "Polizei-oberrat"
ter zijde.
De landelijke recherche is onderverdeeld in:
recherche-commissariaten,
recherche-inspecties en de
centrale recherche in Wiesbaden.
De recherche-commissariaten bevinden zich in dc
plaatsen waar de arrondissementsrechtbanken geves-
tigd zijn. Hun werkgebied komt met dat der recht-
banken overeen en bestaat in den regel uit 3 à 4 dis-
tricten. Zij zijn bevoegd ten aanzien van alle delicten,
voor het onderzoek waarvan speciale kennis is ver-
eist. De recherche-inspecties zijn gevestigd in de plaat-
sen, waar de "Regierungspräsidenten" zetelen, name-
lijk Wiesbaden, Darmstadt en Kassel.
Ook de waterpolitie is een politie van het land Hessen.
Haar werkterrein wordt gevormd door de rivieren
Rijn, Main en Neekar.
De opleiding van de politiebeambte in Hessen verloopt
ongeveer als volgt: Adspiranten in de leeftijd van 19
tot 2:? jaar worden, nadat zij geslaagd zijn voor het
toelatingsexamen der politieschool, naar Wiesbaden
gezonden alwaar zij een jaar lang de landelijke politie-
school bezoeken. Behalve kost, dienstkleding en medi-
sche verzorging krijgt iedere beambte in het eerste en
tweede dienstjaar DM 203, waarvan DM 74 per maand
als tegemoetkoming in de verzorging wordt afgehou-
den. Slaagt hij voor het eindexamen, dan gaat de po-
litiewachtmeester ter verdere opleiding en voor prae-
tische dienst over naar de bijstandspolitie. Het mini-
sterie van binnenlandse zaken stelt de duur van zijn
dienst bij de bijstandspolitie vast. Het richt zich hierbij
naar de persone.elsbehoeften van de afzonderlijke zelf-
standige diensten. In het derde dienstjaar krijgt de
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beambte DM 245 per jaar, waarvan echter weer DM
74 afgaan wegens verzorging. Bij gebleken geschikt-
heid kan de beambte al in het derde dienstjaar tot
politie-opperwachtmeester met een salaris van DM 259
resp. DM 269 worden bevorderd. Alvorens naar de zelf-
standige dienst over te gaan, welk tijdstip momenteel
in het vierde dienstjaar ligt, moet de politiebeambte
opnieuw de politieschool bezoeken en na een cursus
van vier maanden zijn eerste vakexamen afleggen.
De promotie tot politiehoofdwachtmeester is afhanke-
lijk van het slagen voor dit examen. Als politiehoofd-
wachtmeester bedraagt zijn aanvangssalaris DM 287,
dat na periodieke verhogingen om de twee jaar tot
DM 350 kan klimmen (na veertien jaar). De politieman
kan trouwen wanneer hij wil, het komt dus voor dat
beambten reeds in hun eerste dienstjaar trouwen, het-
geen e-chter dikwijls een ongunstige invloed heeft op
de dienst alsook op de beambte zelf.
Voor. gehuwde beambten komen bij de hiervoor ge-
noemde bedragen nog de volgende toeslagen:
a) woningtoelage voor politiewachtmeester en poli-

tieopperwachtmeester tot 3 kinderen, bij gemeente-
klasse B DM 40;

bl kinderbijslag per kind DM 30.
Nadat hij er een diensttijd van drie jaar zelfstandige
dienst op heeft zitten kan de politiebeambte toegelaten
worden tot een cursus van drie maanden aan de po-
litieschool. Deze cursus wordt beëindigd door het twee-
de vakexamen en geeft het recht op bevordering tot
"Folizeimeister" en "Polizeiobermeister". Het aan-
vangssalaris van een "Polizeimeister" bedraagt DM 288
en klimt met tweejaarlijkse verhogingen tot DM 408
na achttien jaar. De woningtoelage voor een "Polizei-
rneister" in gemeenteklasse B bedraagt DM 54.50. Het
aanvangssalaris van een "Polizeiobermeister" bedraagt
DM 282 en klimt na achttien jaar op tot DM 490, met
een woningtoelage van DM 71.50 in gemeenteklasse B.
Nadat zij ook het tweede vakexamen hebben behaald,
en gevolgd door een diensttijd van twee jaar, kunnen
politiebeambten, die vanwege hun persoonlijke kwa-
liteiten en bijzondere prestaties bijzonder geschikt lij-
ken voor de functie van commissaris van politie, toe-
gelaten worden tot een cursus voor adspirant-commis-
saris van politie aan de politieschool, die negen maan-
den duurt. De bevordering tot commissaris van politie,
oppercommissaris van politie en hoofdcommissaris van
politie is afhankelijk van het met goed gevolg afleggen
van dit examen. Het beginsalaris van een commissaris
van politie bedraagt DM 326 en klimt na twintig jaar
op tot DM 583 bij een woningtoelage van DM 71.50 in

gemeenteklasse B, dat van oppercommissaris van poli-
tie van DM 478 tot DM 676 na twaalf jaar bij een
zelfde woningtoelage als de commissaris van politie;
dat van een hoofdcommissaris van politie DM 560, op-
klimmend tot DM 816 na een diensttüd van twaalf
jaar met een woningtoelage van DM 97'-50 in gemeen-
teklasse B.
De bevordering tot "Polizeirat" is weer afhankelijk
van het met goed gevolg doorlopen van een cursus aan
een politieschool. Het examen geeft recht op bevor-
dering tot "Polizeirat" met een aanvangssalaris van
DM 560, opklimmend tot DM 980 na twintig jaar met
een woningtoelage van DM 97.50; op bevordering tot
"Polizeioberrat" met een aanvangssalaris van DM 816,
opklimmend tot DM 1131 na twaalf jaar en een wo-
ningtoelage van DM 97.50; tot .,Polizeidirecktor", waar-
van de landelijke politie in Hessen er slechts één be-
zit, met een aanvangssalaris van DM 723 opklimmend
tot DM 1236 na 12 jaar en een woningtoelage van DM
J 80 in de bijzondere klasse, waartoe o.a. de steden
Frankfurt a. Main en Wiesbaden horen.
Na het bereiken van het een en zestigste levensjaar,
respectievelijk met ingang van 1 April en 1 October,
worden alle politiebeambten van de practische dienst
gepensionneerd.
Als districtscommissaris van twee districten maar ook
in miin huidige functie als "Hundertschaftsführer" van
de bijstandspolitie van Hessen, heb ik steeds weer kun-
nen constateren dat alle Hessische politiebeambten
prijs stellen op het onderhouden van vriendschappelijk
contact met hun buitenlandse collega's. Ik ben er trots
op dat het mi; in 1953 met de krachtige steun van mijn
vriend De Lange van de Rijkspolitie in Zuidlaren ge-
Jukt i" een Duits-Nederlands contact tot "tand te bren-
r-en. in het bijzonder met het regeringsdistrict Darm-
stadt. Ik hoop dat deze relatie niet meer verloren gaat
en er toe mag bijdragen dat er op zo breed mogelijke
basis een verdere toenadering tussen de Duitse en Ne-
(lPl'Jandse politie komt, hetzit door dienst- of particu-
liere bezoeken van informatieve aard, hetzij door uit-
wisseling op sportgebied of door wederkerig bezoek
door middel van gezelschappen.
Als meest geschikte basis waarop in de toekomst een
beter wederzijds begrip tot stand kan komen zie ik
de uitwisseling van kinderen van politiebeambten tij-
dens de zomervacantie. Ik hoop dat het ook in Hessen
binnenkort tot de stichting van een subafdeling van
de International Police Association komt, die zich met
roertgelijke taken kan belasten.

Met collegiale groeten,
OTTO KERN,

Hoofdcommissaris van politie in Wiesbaden.

Sehr geehrter Herr Kern,
Als Schriftleiter unserer Fachorgans "De Reflector"
sage ich Ihnen im Namen unserer Leser herzlich Dank.
Der Aufbau und die Betätigung der hessischen Polizei
sind auch für uns höchst interessant, urn so mehr als
wir in den Niederlanden im Begriff stehen die Orga-
nisation der Polizei zu ändern. Auch die Ausbildung
und Besoldung des hessischen Polizeibeamten interes-
sieren uns sehr.
Wir sind ebenfalls der Meiriung, dass eine internatio-
nale Fühlungnahme auf breitester Grundlage dazu
beitragen wird freundschaftliche Verbindungen zwi-
schen den Poli zeibeamten der unterschiedlichen Län-
der zustande zu bringen und auszubauen. Ich lege
hohen Wert darauf, dass Sie am Schluss Ihres Bei-
tra ges diese Zusammenarbeit und diese gegenseitige
Fühlungnahrne anregen. Ich hoffe, dass es zu dieser
Verbindung und zu diesem gegenseitigen Verständnis
kommen wird.
Ich danke Ihnen nochmals recht herzlich für Ihren
Beltrag.

Der Schriftleiter des "Reflector"
De Officier der Rijkspolitie le klasse
G. van Dijk.
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April prijsvraag
Xouooooooo

oXoooooooo

ooXooooooo.

oooXoooooo

ooooXooooo

oooooXoooo

ooooooXooo

oooooooXoo

ooooooooXo

oooooooooX

De hieronder staande woorden moeten zodanig hori-
zontaal in de figuur worden geplaatst, dat op de plaats
van de kruisjes, van boven naar beneden gelezen, een
dienst van de overheid verschijnt, waar U periodiek
mee te maken heeft.

economisch
lepelslang
goudgroeve
informatie
palpitatie

loterijlijst
legerdeken
sneeuwberg
stramienen
regenwater

Oplossingen moeten uiterlijk 16 April in het bezit van
de Redactie zijn.

De eremedaille
Carnegie
Heldenfonds
voor
Wmr. Warris
De Wachtmeester H. Warris van de Groep Nieuwe
Pekela, ontving Donderdag 24 Februari 1955 uit han-
den van de Majoor C. S. van Kuik, toen nog Districts-
commandant van het District Winschoten, de ereme-
daille van het Carnegie Heldenfonds.
Het was voor de Groep Rijkspolitie Nieuwe Pekela
opnieuw binnen één jaar een prettige dag. Het vorige
jaar werd n.l. aan de Wmr. J. Drok van de Groep een
zelfde medaille uitgereikt. Ditmaal was al het perso-
neel, onder leiding van Majoor van Kuik, samen ge-

Oplossing Maart-prijsvraag
Deze keer kwamen er 54 oplossingen binnen, waarvan
er 4 niet goed waren opgelost.
Na loting vielen de prijzen als volgt:
l e prijs Mej. E. Blokzijl, Stationsstraat 59, Scheemda
(Gr.), Een boek naar keuze, ter waarde van ongeveer
f 5,-.
2e prijs Wmr.I. A. Alberda, Augustinusga. Een politie-
zakagenda van Schaafsrna & Brouwer.
3e prijs Wmr.I. P. Fokkema, Anjum, B. 197.
De gelukkige winnaars worden hierbij van harte geluk-
gewenst. Van mej. Blokzijl hoor ik t.z.t. wel wat zij
graag had willen hebben.
De oplossing was als volgt:
le. de omgekeerde letters zijn:

D-t-e-m-e-n-n-.a-l-a.
2e. zij komen voor in de volgende advertenties.

le. MEDEMA carrosserieën APPINGEDAM.
2e. "textilia" - Coevorden met levering.
3e. WEGTRANSPORT Tel. 312 en 266.
4e. N.V. Gremi Import voor Nederland.
5e. ESHALITE Smid en Hollander - Hoogkerk.
6e. Café Restaurant ARENDS vergaderingen etc.
7e. NUTSSPAARBANK - GRONINGEN Korre-

weg 124 en. .
8e. Meubeltransport NIEBOER aangewezen adres.
ge. Controle Rijkspolitie! Tel. 235.

10. 'n GERMAAN daar heb je wat aan!
Ik vorm van de gevonden letters:

LENTEMAAND

Ol

komen in de raadzaal van het gemeentehuis te Oude
Pekela,
De Burgemeester van Oude Pekela, die als gastheer
fungeerde, was met zijn beide Wethouders en de Ge-
meente-secretaris aanwezig.
De Burgemeester sprak een welkomstwoord in het
bijzonder tot de Wachtmeester en Mevrouw Warris
en Majoor van Kuik.
Hierna verzocht hij Majoor van Kuik het ereteken
uit te reiken. Nadat Majoor van Kuik, Burgemeester
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en Wethouders dank had' gebracht, voor hun bereid-
willigheid om de plechtigheid in de raadzaal te doen
plaatsvinden, memoreerde hij in zijn toespraak tot
de Mmr. Warris hoe deze op 17 April 1954 te Oude
Pekela met gevaar voor zijn eigen leven op de drukke
verkeersweg, de Feiko Clockstraat aldaar een op hol
geslagen paard, bespannen voor een wagen, tot stil-
stand wist te brengen. Uit het oficieel rapport las
zijn Hoogedelgestrenge een verklaring voor van een
getuige, waaruit bleek op welke kordate wijze de
Wmr. Warris had gehand'eld. Het is niet alleen de
'taak van de Politie om bekeuringen te maken, aldus
Majoor van Kuik, maar ook om gemeenschapsdaden
te verrichten. Het was hem een waar genoegen de
Wmr. Warris de eremedaille op zijn borst te mogen
spelden.
Burgemeester Dr MI' Stolk complimenteerde hierna
namens het gemeentebestuur de Wmr. Warris en
zei, dat wanneer iemand met gevaar voor zijn eigen
leven een groot gevaar afwendt d'it een grote gemeen-
schapsdaad is.
Het verheugde hem, dat de politie in zijn gemeente
haar taak zo opvat en hij hoopte dat nog vele daden
van gemeenschapszin mogen volgen.

De adjudant Groepscommandant D. Koning, vond
het een eer dat een van zijn personeelsled'en in de
persoon van Wmr, Warris, de eremedaille van het
Carnegie Heldenfonds had ontvangen. Het was hem
bijzonder prettig geweest om het rapport samen te
mogen stellen. Uit het onderzoek was hem gebleken,
welk een grote daad door de Wmr. Warris was ver-
richt. Namens de Groep bood Adjudant Koning, Mevr.
Warris een bakje mooie bloemen aan.
Ook de Opperwachtmeester Stol, Postcommandant
van de Post Oude Pekela vond het fijn, dat de Wacht-
meester Warris van zijn Post, met d'e eremedaille van
het Carnegie Heldenfonds was onderscheiden. Hij-had
veel waardering voor deze moecîige daad.
Na de toespraken bood het gemeenteber tuur een kopje
koffie en een rokertje aan, hetgeen zeer op prijs werd
gesteld.
Tenslotte dankte de Wmr. Warris de Districtscomman-
dant en allen die hadd'en meegewerkt voor bewerk-
stelliging van de aan hem uitgereikte eremedaille en
zei dat hij niet meer dan zijn plicht had gedaan en dat
in de toekomst hoopte te blijven doen.
Met enkele woorden sloot de Burgemeester deze korte
bijeenkomst. K.

--------*---------

Lustrumconcert Mannenkoor
Rijkspolitie Groningen

•

Het 5-jarig bestaan van het Mannenkoor der Rijks-
politie te Groningen is op 8 Maart j.l. in de "Harmonie"
te Groningen in aanwezigheid van een groot aantal ge-
nodigden, onder wie zich o.m. Generaal Penders be-
vond, en zeer veel belangstellenden gevierd met een
groots opgezet concert, uitgevoerd door het jubilerende
koor met medewerking van de Rijkspolitie-Muziek-
vereniging (Harmonie-orkest) te 's-Gravenhage en het
T'ol itie-Mannenkoo r van de Gem. Pol. Groningen, het
geheel onder leiding van Theo Westen.
Toen Theo Westen met de beide koren het Wilhelmus in-
zette was de zaal bijna geheel gevuld, wat wil zeggen dat
er bijna 1400 bezoekers waren. Zeer welluidend bracht
hij hierna het "Grunnens Laid" volgens G. R. Jager
en het "Ecce, quomodo moritur" van J. Gallus ten ge-
hore. Het programma was zeer goed samengesteld. Het
bevatte naast werken voor Harmonie, zeer verdienste-
lijk gespeeld door de Ri,ikspolitie-Muziekvereniging
onder leiding van Tjerk Timme. liederen van Schubert,
kerkelijke gezangen van Bruckner en Gebhardt, een
negro-spiritual. een oud-Hollands lied en het "Solda-
tenkoor" uit Gounod's Faust, afwisselend gezongen
door het Rijkspolitie-Mannenkoor alleen en samen met
het Politie-Mannenkoor-Groningen, begeleid door het
harmonie-orkest.
Theo Westen gaf blijk van fijn-muzikale opvattingen,
vooral in het "Eens Meimorgens Vroege" van F. van
Durme, dat fris, puntig en met schwung gezongen
werd.
De toehoorders toonden zich telkens zeer enthousiast
en toen de laatste tonen van "Gounod's Soldatenkoor"
uitgevoerd door beide koren en het harmonie-orkest,
verklonken waren, vroeg men met heftig applaus her-
haling van dit nummer, aan welk verzoek uiteraard
gaarne gehoor werd gegeven.
Het is al met .al een pracht avond voor de Rijkspolitie
geworden en in het bijzonder voor het jubilerend
Mannenkoor van de Rijkspolitie.

.~

Vacantie-g,elegenheid
OP VLIELAND
AANGEBODEN

Van de Korpschef van de Gemeentepolitie te Har-
Iingen ontving de redactie van de Reflector het vol-
aende schrijven.
Zeer geachte redactie,
Uit de laatst verschenen "Reflector" vernam ik, dat
U het op prijs zou stellen, indien het persone.el van de
Rijkspolitie ook in de gelegenheid kon worden gesteld
om op billijke voorwaarden vacantie te houden in
speciaal daarvoor gebouwde flats e.a. gebouwen.
In verband daarmede ber-icht ik U, dat politiemensen
die hun vacantie op het eiland Vlieland wensen door
te brengen. dit op voordelige wijze kunnen doen in een
dit jaar gebouwd tenthuis, hetwelk de gemeentepolitie
alhier ten gebruike is aangeboden.
Dit huisje is volledig gemeubileerd en is ingericht
voor 6 personen, Het heeft een portaal, een woonge-
legenheid alsmede een slaapkamer. De vloer is van
hout alsmede het raamwerk. Om het tochtvrij te
houden i<; het voorzien van houten wanden. Het ge-
heel heeft een grootte van 28 m-'. Momenteel is nog
disponibel de periode van 14-28 Mei, 4-18 Juni, 25
Juni-9 Juli alsmede na 27 Augustus a.s.
Gegadigden kunnen zich schriftelijk tot mij wenden.
De prijs voor het voor- en naseizoen is f 35.- per
week. Misschien dat U hiervan een berichtje kan ma-
ken voor het a.s. nummer van de"Reflector".

Met hartelijke groeten,
G. Spoelstra,
Inspecteur van Politie,
Harfingen.

Hartelijk dank mijnheer Spoel st ra voor Uw vriende-
lijk aanbod, waarvan ongetwijfeld door het personeel
van het Gewest dankbaar gebruik zal worden ge-
maakt.

De Redactie,
G. van Dijk.

11

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (51) 51



~III'I'IIIIIIIIIIIII'II"IIIIII'III'III"I"'I'I"II'III.,1111"11'11'11'111'111'" "1"1"1''''111111''1''11''1'''11'''1'''''1.''"11111110''"''''''1"."111'1.". ""1"11'0111'1111110111'111111111111,111"1"'1'111'1'1""11 •• 1•• ":

•

Het hep.ft dit jaar wel erg lang op zich Ltti en. wachten, het voorjaar waar iedereen
eigenlijk tuutr hunkerde. Maar de uuitste dagen zit het toch onmiskenbaar in de
lucht. Dat betekent dat men straks weer dat prachtig frisse in de natuur kan

waarnemen, waarvan bovenstaande foto een beeld geeft.

~'I'I'"'"'llltllIll"IIIII'II'I'II"''''''''''I''''IIIIIII'.111"""'''''1'1''''''''''1''''''''11111111''11111'' '11111111110'1""'11"1'11111'1'''11 , •• "",." •• ,.",., •• " ••• , •••••••••••• ,.,.,."., •• ",." •• , •••.• ,." •• ".",.".-
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Nieuws uit de R.P.S.U.V.

Schaken
Ook in het Noordelijk District der N.P.S.B. is thans,
zij het op bescheiden schaal, een politie-schaakcompe-
titie voor vijftallen in het leven geroepen. Aan deze
competitie wordt deelgenomen door vijftallen van de
Politiesportverenigingen Emmen, Vlagtwedde en
Rijkspolitie Groningen. Op Woensdag 23 Februari
werd te Groningen de eerste wedstrijd gespeeld en wel
R.P.S.V.G.-VLAGTWEDDE. Algemeen werd aangeno-
men dat Vlagtwedde voor de gastheren te sterk zou
zijn, doch al spoedig bleek, dat beide teams vrij aardig
aan elkaar gewaagd waren. Na ongeveer anderhalf
uur spelen zou men zelfs vermoeden dat de RPSVG
met de overwinning zou gaan strijken. Met uitzonde-
ring van het eerste bord was de stelling van de Gro-
ningers over het algemeen gunstiger. Niet lang daarna
werd dit vermoeden nog versterkt, toen Koolman en
Carper, resp. 5e en 2e bordspeler. achtereenvolgens
hun tegenstanders tot overgave dwongen en daarmede
de stand op 2-0 brachten. Aan het derde bord had
Kamps de overwinning zeker kunnen stellen, doch hij
speelde het eindspel wat te nonchalant met het ge-
volg, dat een geheide remises telling overbleef. Karrips
maakte echter nog een foutje, hetgeen zijn tegenstan-
der prompt afstrafte, 2-1. Aan de beide overige bor-
den ontwikkelde zich een gelijk opgaande en inge-
wikkelde strijd. Na ruim 4 uur spelen kwam echter
het keerpunt. Onze eerste bordspeler dwong zijn te-
genstander tot een algehele afruil, doch wikkelde deze
zelf niet op de sterkste wijze af. Het nu volgende eind-
spel werd door Vlagtwedde's voorzitter op de juiste
wijze afgewerkt. De capitulatie van Post was toen on-
vermijdelijk. Stand 2-2. De overgebleven partij aan
het vierde bord moest dus de beslissing brengen. Deze
partij bleek echter nog dermate onoverzichtelijk en
ingewikkeld, dat maar tot remise werd besloten. Hier-
mede werd de einduitslag 21,12-2112, waarmede beide
verenigingen uiterst tevreden waren. Het was een zeer
geanimeerde wedstrijd en ik twijfel er dan ook niet
aan, dat de spelers van beide teams met verlangen
uitzien naar de volgende ontmoeting. Ik zou andere
verenigingen met de woorden van de schaakgedele-
geerde van het District West willen toeroepen, "Waar
blijven jullie toch, komt er ook bij." Meldt U voor de
volgende competitie aan onder het motto: "O.K., wij
schaken mee in de N.P.S.B."

Post-Witteveen
Carper-Manning
Kamps-s-Bos
Zijlstra-de Vries
Koolman-Roukema

De gasten speelden aan de oneven

0-1
1-0
0-1

1,12-1,12

1-0
2%-21,12

borden met wit.

Schaatsen
Door het intreden van de dooi konden de onderlinge
schaatswedstrijden helaas geen doorgang vinden. In
de tweede ijsperiode was het wellicht nog mogelijk ge-
weest, maar toen waren er weer andere factoren die
de organisatie tegenwerkten. Trouwens de opgave was
ook maar zo zo. De organisatie van de Gewestelijke
wedstrijden bleek al evenmin mogelijk. Desondanks
kwamen enkele van onze schaatsliefhebbers nog aan
hun trek, waarbij vooral G. Karrips zich onderscheid-
de. Bij de nationale Politie kampioenschappen korte
baan te Haarlem behaalde hij de 2e prijs achter De
Jong van de Kon. Marech. Bergen op Zoom. Op de
Noordelijke Politie kampioenschappen te Eelde be-
haalde hij het kampioenschap voor P. A. de Jong
(RPSVL), E. Bol (RSDW) en E. Rijpkema (RPSVL).
Proficiat hoor! J. M. P.

Uitslagen Schaatswedstrijden
Schaatskampioenschap korte baan van het Noordelijk
District van de Nederlandse Politie Sportbond, geor-
ganiseerd door de Sportvereniging 4e Divisie Koninklij-
ke Marechaussee op 2 Maart 1955 op de IJsbaan te
Eelde.

totaal
o. Naam Vereniging tijd tijd tijd
1. T. Epema G.P.S.V. 22.2 18.4 40.6
2. H. Dolstra K.M.G. 18.5 16.- 34.5
3. H. Klein K.M.G. 19.8 17.2 37.-
4. J. Feikens P.S.S.V.L. 19.- 15.8 34.8
5. J. Bol RS.D.W. 16.9 15.4 32.3
6. J. H. Wiekamp RP.S.V.L. 19.4 16.9 36.3
7. E. Rijpkema RP.S.V.L. 18.2 15.7 33.9
8. P. A. de Jong RP.S.V.L. 17.4 15.8 33.2
9. H. Seinstra G.P.S.V. 19.- 16.4 35.4

10. Mansier RP.S.V.L. 19.05 16.4 35.45
11. H. Kamps RP.S.V.G. 17.5 15.3 32.8
12. K. Tuinenga RP.S.V.L. 19.- 16.3 35.3
13. T. Blaauw K.M.G. 20.- 16.4 36.4
14. A. v. d. Veen P.S.S.V.L. 19.8 17.6 37.4
15. H. Benjamins P.S.V.A. 18.- 16.- 34.-
16. W. Hulzenga G.P.S.V. 20.5 17.3 37.8
17. H. Karnpijon K.M.G. 18.7 15.8 34.5
18. H. H. Koetje RP.S.V.G. 21.1 17.2 38.3
19. S. Visser P.S.S.V.L. 18.2 16.2 34.4
20. H. Haan RP.S.V.G. 19.9 17.2 37.1
21. B. Veenstra G.P.S.V. 19.4 16.8 36.2
22. E. v. Dorth K.M.G. 18.7 16.4 35.1

LIJST VAN DEELNEMERS 2e OMLOOP
No. Naam Vereniging tijd tijd tijd
5. Bol RS.D.W. 18.1 15.1 33.2

11. Kamps RP.S.V.G. 17.3 14.7 32.-
8. De Jong RP.S.V.L. 17.8 15.1 32.9
7. Rijpkema RP.S.V.L. 17.7 15.2 32.9

15. Benjamins P.S.V.A. 18.2 16.3 34.5
19. Visser P.S.S.V.L. 17.8 15.7 33.5
17. Kampijon K.M.G. 18.8 1~.7 34.5
2. Dolstra K.M.G. 19.- 16.4 35.4
4. Feikens P.S.S.V.L. 19.1 16.2 35.3

22. v. Dorth K.M.G. 16.4
12. Tuinenga RP.S.V.L. 19.4 16.4 35.8
9. Seinstra G.P.S.V. 19.2 16.2 35.4

LIJST VAN DEELNEMERS FINALE

No. Naam tijd tijd
11. H. Kamps, Rp. Groningen 15.5 15.7
8. P. A. de Jong, Rp. Leeuwarden' 15.5 15.7
7. E. Rijpkema, Rp. Leeuwarden 15.8 15.8
5. E. Bol, Pol. te Water, Delfzijl 15.8 15.8

tot.
tijd
46.6
47.-
47.9
47.7

tijd
15.4
15.8
16.3
16.1

~"e [,-,CUw naam 1
Reeds op school werd ons geleerd, dat in vroeger
eeuwen de "Saksen kwamen in ons land". Ook weten
we uit die lessen, dat de Angelen en Saksen, die des-
tijds woonden in de omgeving van de Elbe-monding
in Duitsland, als veroveraars Groot-Brittannië binnen-
trokken. En er zijn geleerden, die beweerden, dat aan
deze tocht ook Friezen deelnamen, hetgeen ze niet al-
leen van plaatsnamen in Engeland en andere gegevens
afleidden, maar ook uit zeer oude geschriften of hel-
denzangen uit en kort na die tijd.
Zo bestaat er een z.g. Travellersung, van Angelsak-
sische oorsprong, waarin we kunnen lezen: "Fin Folc-
valding veold Fresna cynne". Een en ander vinden we
bij Johan Winkler, zelve een Fries, die dit vertaalde
met: "Fin, de zoon van Folcward, regeerde het volk
der Friezen". Hier dus reeds de uitgang -ing bij va-
dersnaam, als toenaam.
In een ander Angelsaksisch geschrift wordt de zoon
van een zekere Elisa, Elising genoemd, en draagt de
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zoon van ene Godoulf de toenaam Godoulfing. In de
Angelsaksische Chronyk wordt de afkomst van de
beide bekende aanvoerders der germaanse stam-
men, die Brittannië veroverden, Hengist en Horsa,
op de volgende wijze vermeld: "Heore hertogan
woeren twoegen gebrothra, Hengist and Horsa, the
woeren Witgilses suna. Wichtgils was Witting,
Witta Wecting, Wecta Wodning." D.L: "Hun hertogen
(= aanvoerders) waren twee gebroeders, Hengist en
Horsa, die waren Wichtgilses zonen. Wichtgils was de
zoon van Witta, Witta de zoon van Wecta, Wecta de
zoon van Wodan (niet te verwarren met de oude ger-
maanse godheid, wiens beide zoons Thor en Balder
genoemd werden).
Er zijn meer voorbeelden te vinden, maar we dienen
met voorgaande te volstaan. Duidelijk moge zijn ge-
worden, dat reeds in de oudste gegevens deze patro-
nymica voorkomen. Toen waren ze echter nog niet
tot staande familienamen geworden, gelijk dit later
plaats had en waarbij toen dus geslacht op geslacht de
naam van de stamvader bleef dragen.
WinkIer meent, dat deze gewoonte, om familienamen
op -ing te vormen, algemeen in gebruik bleef tot on-
geveer Ao. 1000, doch ook daarna nog wel in enkele
streken tot ongeveer Ao. 1400.
Bij de Friezen, aldus Winkler, neemt het achtervoegsel

Voor elke vorm van be roe osvervce r WEGTRANSPORT
Voor Iedere kostprijsberekening zorgt

Kantoren:
DELFZIJL, Oudeschan. 65 Tel. 312 en 266
GRONINGEN, N•••.Ke,khof 8b T.I. 22468

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. Tel. 32 en 237 APPINGEDAM

-inga, als uitgang van patronymica, volkomen dezelfde
plaats in, die -ing en -ink bij de patronymica der andere
Nederlanders bekleden. Trouwens, deze Friese uitgang
-inga is ook werkelijk anders niet dan het -ing der
anderen. Bij de Friezen is -inga de zuiverste en oor-
spronkelijke vorm, evenals -ing dit is bij de anderen.
In bepaalde streken en tijden werd -ing ook wel als
-inge of -inghe gespeld; volgens Winkler vooral in
Groningen; waar de Drenten in de onmiddellijke om-
geving der Ommelander Friezen woonden, kwam deze
verscheidenheid in spelling dikwijls voor. De namen
van sommige oude Groninger geslachten vindt men in
oude geschriften nu eens als Folkinge, Gelkinge, Had-
dinge, dan weer als Folkinga, Gelkinga, Haddinga,
Ook bij plaatsnamen was men daarin onstandvastig,
getuige namen als Appingadam, Bellingawolda, enz.
Maar, zo vraagt WinkIer, waarom zouden we dit niet
door elkaar gebruiken; we vinden immers ook de va-
riaties als Buining-Buininga, Epping-Eppinga, enz.?
Deze toevoeging van de uitgangs-a in het Fries wordt
door sornmigen toegeschreven aan de neiging tot klank-
verrijking in de uitspraak. In andere namen treffen
we dit ook aan: Brandsma, Boonstra, enz., welke in
grote getale in Friesland (en door emigratie ook elders)
voorkomen en echt Fries van oorsprong zijn.
Hierover evenwel mogelijk later nogeens.

"CjO€O cestaaco" zegt U zeer zeker
Voor Dames- en Herencostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

.r ext ru a" - COEVOROEn
(Speciaal Inçerlcht voor moeilüke malen mei levering ca. 3 weken)

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude EbbJngestraat 35, Groningen
BIJKANTOREN : G,oningen, Ooster •••eg 1, Korre •••eg 124 en

Westerslngel 7.
Haren, RIjksstraatweg 98 e.

•••••••• -..• • •
ATLANTA-PUDDING

I
• •

•

•

*
Zo 'het maar even mogelijk is

< Roomboter Bedum» op Uw dis

Verkrijgbaar bi; vele levensmiddelen zaken in de
stad en in de provincie Groningen

COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM

14

*
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Verhuur
zonder chauffeur

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)w Nieuwe grote en kleine luxe Automobielen

ook voor het buitenland
"ALL RISKS" VERZEKERD Aannemer van Grond- en

Baggerwerken

Verhuur van alle bagger-
materiaalGRONINGER AUTOMOBIElBEDRIJF" HHREWEG"

Hereweg 76 - GRONINGEN - Telefoon 25341
Official Deeler voor Austin, Plymouth, Chrys/er en Fargo

J
C.fé lPdm. ~ Vo.0r DinersIBij Uw

consump- Partijen bezoek
Restaurant 8, ulloften

ties In aan
Concertzaal Uitstekend

gezellige ingericht Meppel

Telef. 620 omgeving Prima keuken HET adres

't VENDUHUIS GRONINGE
Folkingestraat 37 Tel. 29716-32581

Wij deden een ontdekking
1C Wij wisten niet dat hier zo'n zaak

W"" h bb bestond. Hoe kan dat nu dat U alles
IJ Uellen veel goedkoper kan verkopen dan

vo0b" b" eJ anderen. Als we weer iets nodig
op et ge" re hebben. komen wij vast bij U terug
van womnq-
inrichting en .... Niemand is zo goedkoop

Niemand kan zo goedkoop als

LEDER KLEDING voor dames en heren

Motor Palace KLAAS SEKUUR
SchulteDdlep ~0-~4 - TelefooD 26480

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

• Het mooiste is, U te laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel, "Het Woonhuis"
Friesestraat 40 - COEVORDEN - Tel. 144
die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

V R A A G T V R IJ BLIJ VEN DOF F E R T E

*

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
M.rkt COEVOROEN, Telefoon 159

ftimtur
SCHOENEN

VAN

* 11~1~~~,:::1
HERESTRAAT 81 GRONINGEN

Wordt U verplaatst? Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

ZEEVAART
,

MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

heelt grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

.H.MII.lI.ING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

••
NOORD NED.

SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN

N.V.C~7~
OUDE EBBINGESTRAA T 32

TEL. 27745 (3 lijnen) - G RON I N GEN

Import voor Nederland van
A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO sc:ooters

Speciaal adres voor lederkleding

Grintweg 64 • Tel. 381 -Winschoten

eontroLe ~yk"politie!
Grote voorraad onderdelen van de

meest voorkomende merken vrachtwagens

J.KNOOP N.V.. ADUARD - Tel. 235 (K 5903)
AUTOSLOPERlJ

tl6a)
ltJ,ot- ve&n tur ~ huxJp .1

~~~!l~J
RES7AURANT SJANGHAI

CAROLIEWEG 27 GRONINGEN lELEFCON 30096

st;;' Op
STERLING

MOTORRIJWIELEN
SCOOTERS
BROMFIETSEN
EN ONDERDELEN

Benk Borkhuis
ZUiDERDIEP 42 - TELEFOON 24056 - • GRONINGEN

Materialen voor

I
tekenen,

kunstschilderen.
boetseren enz.

K. BOSSINA
ZUiDERDIEP 17

GRONINGEN

Voor al Uw transporten is hèt adres:
EX P EO ITI EBE 0 RIJF

<gerard q),,~eL
HOOFDDIEP 90 • TELEFOON 26 • Z EVEN H U I ZEN
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4e Jaargang

No 5

1 Mei 1955

1940-1945
Herinneringsplaat van de Duitse Capitulatie, plaats
gevonden op 5 Mei 1945, des middags om 4 uur in
Hotel "De Wereld" te Wageningen.
Op de voorgrond links de Duitse gen.-overste J. Blas-
kowitz met lt.-generaal Reichelt. Rechts de Canadese
lt.-generaal Cn, Foulkes, Brig Gilbride en Brig Kit-
ching, de tolk. Als bevelhebber van de Binnenlandse
Strijdkrachten maakte Prins Bernhard de besprekingen
mee (op de voorgrond, zittend).
Bovenaan de plaat ziet men uitgebeeld de wegtrek-
kende verslagen Duitsers en de zegevierende geal-
lieerden, een Amerikaan, een Canadees en een Engels-
man. Rechts, de van ketenen verloste Nederlandse
maagd.
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30 AJPJRJ( lL
Op het moment dat wij dit schrijven is men allerwege
druk bezig om zich op te maken om het 10-jarig
bevrijdtngsleest te vieren. Het lijkt soms wel of de
Koninginnedag er door in verdrukking komt. Maar
gelukkig is dit slechts schijn. Voordat de Bevrijdings-
dag aanbreekt, herdenkt Nederland eerst de verjaardag
van zijn Koningin, een dag die ten volle het recht
heeft in de luister van de grote nationale feestdag te
delen. Deze twee dagen behoren bij elkaar.
Door omstandigheden zijn wij niet in staat op deze
plaats een foto van onze Vorstin op te nemen. Wij
hadden dit zeer gaarne wel gedaan, maar moeten tot
onze spijt volstaan met de hoop neer te schrijven dat
onze Koningin wederom een goed jaar te midden van
Haar gezin en Haar volk tegemoet moge gaan. Dat is
de wens die wij op Zaterdag hebben uitgesproken.

2
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4e Jaargang No. 5 Verschijnt 1 x per maand. 1 Mei 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvattende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Teleloon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries,Districtsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Distr ictsstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf Groningen

UITGAVE EN .ADVERTENTIES: NV. NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESlEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
~mbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu s sen kom e t van
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)

f 2,50 P er jaar.

Buitenlandse Collega's schrijven voor DE REF'LECTOR
Reeds enige tijd schrijven collega's uit het buiten-
land onder bovenstaano' "hoofd" voor ons orgaan.
Gezien de belangstelling welke voor deze artikelen
blijkt te bestaan, hopen we deze reeks nog enkele
maanden te bestendigen. Het merendeel van onze
"gasten behandelde onderwerpen, die de Politie-
organisatie in hun land betrof, terwijl enkelen ook
andere onderwerpen in hun verhandelingen betrokken.
Deze keer publiceren wij twee brieven respectievelijk
uit Noorwegen en Schotland, waarin ons iets wordt
verteld over de sociale aspecten (in dit geval de ont-
spanning) van de Politie buiten onze landsgrenzen.
Jou Ljosland, Opperwachtmeester der Noorse Rijks-
politie, Teisenveien 4 te Bryn - Oslo, vertelt ons iets
over de mogelijkheden van vacantie besteding in het
Noorse bergland, terwijl Roddy Mitchell, Brîgradier
rechercheur te Edinbourgh, 35 Craiglockhart-Loan,
Schotland, ons duidelijk maakt dat "muziekbeoefe-
ning" zijn hobby is.
Jou Ljosland (bijna twee meter lang) verbleef in de
laatste wereldoorlog in een Duits concentratiekamp
en leerde daar enkele Rijkspolitiemannen uit ons land'

kennen. Ljosland - spreek uit Josland - is een ver-
woed bergbeklimmer en een uitstekend skiloper. Op
de buitenpost Bryn, waarvan hij commandant is, wor-
den in de winter ettelijke patrouilles op ski's verricht.
Vermoedelijk komt Ljosland deze zomer één onzer
collega's in ons Gewest bezoeken. Wij hopen dat hij
en zijn gezin veel plezier mogen hebben van dat be-
zoek.
Roddy Mitchell, Brigadier-Rechercheur in de prachtige
Schotse hoofdstad, vindt dat de Politiemannen in
Westeuropa veel te weinig van elkander afweten. "Ik
ben een slecht schrijver", vertrouwde hij ons toe,
"maar toch wil ik gaarne een stukje schrijven voor
de Reflector". Sergeant Mitchell kan dus als voor-
beeld worden gesteld voor de vele lezers van ons
orgaan die nog geen bijdrage leverden.

In een volgend nummer van de Reflector hoopt Rolf
Björnstao', "Politi-inspectör" te Oslo, ons iets te ver-
tellen over de Politie-organisatie in Noorwegen.
Graag laten we nu onze collega's Ljosland en Mitchell
aan het woord. Red.

5 Mei, herdenkingsdag
Over enkele dagen herdenken wij, dat 10 jaar geleden
ons land van de gehate bezetter werd bevrijd en wij,
na een periode van grote ellende en angst, weer vrij-
uit met elkander konden spreken en aan de opbouw
van ons berooid'e en verwoeste land konden beginnen.
Het is niet nodig op deze plaats nog weer eens ge-
beurtenissen uit die sombere bezettingstijd op te halen.
Wij allen leefden immers midden tussen de gevaren
en bijna een ieder draagt droevige en angstige herin-
neringen aan die dagen met zich mee, toen er van
recht en vrijheid geen sprake meer was.
Het is ons echter een behoefte om in d'eze paar regels
nog even weer te herinneren aan het feit. dat ruim
zestig collega's uit ons Gewest - toen ingedeeld bij
onderdelen waaruit in 1945het Korps Rijkspolitie werd

geformeerd - hun goed Nederlanderschap met de
dood moesten bekopen.
Vele van hen stierven voor het vuurpeloton of on
een vuurgevecht, anderen lieten het leven in gevange-
nissen of in een concentratiekamp.
Vooral het concentratiekamp Neuengarnme bij Ham-
burg, heeft vele slachtoffers onder de politiemannen
uit ons Gewest geëist. Dat er toch enkele van ons
uit dat beruchte kamp terug kwamen, is voor een
groot gedeelte ook te danken aan de prachtige houding
van een groep Deense gevangenen, die eveneens in
Neuengamme waren opgesloten.
Deze Denen kregen door bemiddeling van de Zweedse
Graaf Bernadotte (later in Israël vermoord) wekelijks
een pakket van het Rode Kruis.

3
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respectievelijk: Cai Jüll Halle, Vinkelvej 34in, Kgs.
Lungby, Kopenhagen, Denemarken; en Paul Eric
Mahler, Learer Kommuneskolen in Nerre-Seby, Fyn,
Denemarken."
Mocht U enkele woorden op de kaart willen ver-
melden, doet U dat dan in de Engelse, Deense of Duitse
taal. Portokosten 15 ct. Als U alleen uw adres ver-
meldt, slechts 5 ct.
Deze handeling doet ons wellicht nog even terug den-
ken aan onze gevallen collega's en deze karaktervolle
Deense mannen bemerken nog eens dat zij nog niet
uit de herinnering van de Hollanders verdwenen zijn.
Wij danken U bij voorbaat, zo U aan ons verzoek wilt
voldoen.
Zuidlaren, Mei 1955. R. de Lange.

Het PaLeis Soestdijk feesteLijk beLicht

Door een gedeelte van de inhoud van die paketten te
delen met sommige Hollandse gevangenen, hebben zij
het leed van enkele gestorven politiemannen verzacht
en - menselijkerwijze gesproken - dat van de terug-
gekeerden gered.
Het zou enkele collega's en mij buitengewoon veel ge-
noegen doen, indien de twee "voormannen" van de
hier besproken groep Denen, ter gelegenheid van dit
10e herdenkingsjaar van onze bevrijding, een teken
van waardering ontvingen van alle Rijkspolitieman-
nen uit ons Gewest.
Hoe dit mogelijk is? Wij dachten als volgt: "Laat ieder
Rijkspolitieman uit ons Gewest, terstond na het lezen
van dit artikeltje twee ansichtkaarten, met een af-
beelding van zijn standplaats, kopen en verzenden aan

banen voor hen die van schaatsenrijden houden. Van-
af Holmenkollen gaan de geoefende skilopers naar
alle richtingen en maken dan korte of lange tochten.
Voor degene, die een echte, lange tocht wil maken,
zijn er hutten waar men tegen een billijke prijs kan
overnachten, zodat men de volgende d'ag terug kan
gaan. Wanneer men op een fijne winterzondag de
duizenden mensen ziet, die er op uit trekken, dan kan
men de oude zegswijze begrijpen, dat de Noormannen
geboren worden met ski's aan hun voeten. Het is een
alleraardigst schouwspel om de kleine kinderen van
6-7 jaar (en jonger) de sprongen te zien oefenen.

Brief van een Noors politieman
BRYN-OSLO, April 1955

Een goede vriend en collega in Holland verzocht mij
iets over Noorwegen in uw blad te schijven. Ik wil
in deze brief iets vertellen over het buiten- en vacan-
tieleven en de mogelijkheden, die wij daarvoor hier in
Noorwegen hebben. Omdat ik zelf in Oslo geboren en
getogen ben, moet ik natuurlijk met de hoofdstad be-
ginnen. Ik geloof wel te mogen zeggen, dat weinig
steden in de wereld zulk een heerlijke omgeving heb-
ben als Oslo, en dat Nordmarka de "Parel" is, daar-
over zijn wij het allemaal eens. Het landschap in
Nordmarka is zo variërend, dat men hier voor iedere
smaak iets vindt voor degenen, die van het buiten-
leven houden. Duizend'en mensen trekken naar deze
heerlijke streken in de omgeving van Oslo. De meeste
maken uitstapjes naar de populaire plaatsen Holmens-
kollen en Frognersereren, een mijl van het centrum
der stad, ongeveer een half uur rijden met de tram.
Vandaar heeft men een prachtig uitzicht op de stad
en het fjord. In deze omgeving vindt men beziens-
waardigheden, zoals Holmenskollbakken, waar de
jaarlijkse grote skiwedstrijd' wordt georganiseerd. Het
is niet zelden dat daar 70-80000 toeschouwers bij deze
wedstrijden aanwezig zijn. Men heeft hier in de om-
geving bovendien kleinere heuvels, waar de kinderen
kunnen dartelen en waar ook de slalom- en de ge-
oefende skilopers kunnen oefenen. Ook zijn daar ijs-

Van de Redactie
Bij het inzenden van de copy aan de drukkerij bleek
mij, dat de hoeveelheid artikelen ver beneden de ge-
stelde verwachtingen bleef. Mag ik U daarom nog-
maals vragen eens een stukje copy in te leveren. De
Redactie kan äe Reflector zelf heus niet volschrij-
ven en bovendien is dat de bedoeling niet van ons
orgaan.
Er gebeurt toch in één maand. genoeg in ons Gewest
om voldoende copy te ontvangen; bovendien zijn er
heuli.:wel meerdere lezers die in staat zijn een aardig
artikeltje te leveren. Doet ttW best eens!!
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Men kan gerust zeggen, dat het rotsachtige Noorwegen
als het ware tot heerlijke vacantie- en weekendtochten
uitnodigt zowel 's zomers als 's winters. De welgestelden
hebben veelal een villa met een meertje als zomer-
verblijf en een hut op de bergen voor meer algemeen
gebruik. Met Pasen trekken allen, die de lust daartoe
hebben, de stad uit. Op de bergen ligt er omstreeks
die tijd nog een massa sneeuw om goed te kunnen
skiën, en wanneer men gelukkig met het weer is, dan
kan het een echt avontuur worden. Ligt er ook nog
sneeuw in de lagere gedeelten, dan zijn er ook mo-
gelijkheden voor hen, die geen gelegenheid hebben
om naar d'e bergen te trekken. Zoals b.v. mijn familie
en ik.
Onze familie bestaat uit 3 personen. Wij wonen aan
de rand van Oslo op een kleine politiepost, waar ik
de dagelijkse leiding heb.
Wij hebben een kleine hut in de nabijheid van Mjesa,
dat overigens het grootste binnenmeer van Noorwegen
is, circa 3 uur sporen van Oslo. Met deze plaats zijn
wij erg blij en daar verblijven wij heel dikwijls in de
zomervacantie en af en toe in de paasvacantie, al
naar gelang de weers- en verkeersomstandigheden
zijn en. . .. wanneer men het geluk heeft om vrij van
dienst te zijn. Hier kan men werkelijk bijkomen na
een inspannende dienst, ver weg van het lawaai van
de grote stad. Onze hut ligt jammer genoeg een beetje
ver weg om hem voor week-ends of voor een enkele
vrije dag te gebruiken. In 1954 hadden wij in ons land

#

een van die echte strenge sneeuwwinters. Er lag wel
2 meter sneeuw, zelfs in lagere streken. Dit was de
gelegenheid en wij besloten om met Pasen naar de
hut te gaan. Met volgepakte rugzakken, ski-uitrusting
en verdere benodigdheden waren wij na eirca 5 uur
reizen met de trein en auto op de ski's ter plaatse.
Maar mijn hemel, wat een aanblik. Alles was wit,
zodat wij nauwelijks het dak van de hut konden zien.
Nadat wij een schep bemachtigd en de sneeuw voor
de deur verwijderd hadden, konden wij naar binnen.
Nadat wij een flink vuur gemaakt en daarboven de
koffieketel gehangen hadden, was de stemming spoe-
dig weer best. De dagen gingen voorbij met lange
ski tochten in stralende zonneschijn door de eindeloze
bossen, die hier zijn. Op een van onze tochten ont-
moetten wij een grote volwassen eland tot grote blijd-
schap van mijn 16-jarige dochter. De koning van het
woud wordt de eland genoemd en deze naam draagt
hij met recht. Na 5 heerlijke dagen gingen wij naar

de stad terug, bruingebrand en welgemoed om de
dagelijkse arbeid weer te hervatten.
De vorige zomer besloten wij om wat afwisseling in
de vacantie aan te brengen en reisden wij 14 dagen
naar de bergen. Men had ons aangeraden om een
berghut (koeienherdershut met stal) te huren, niet ver
van de grens van Zweden en circa 35 mijl noordelijk
van Oslo. Ik ben een verwoed visser en dus verheugde
ik mij op het vangen van grote forellen, die in de
wateren van deze streek aanwezig zijn. Het vissen
bleek ondertussen een grote teleurstelling te zijn, aan-
gezien het koud was en regende. Op een middag toen
de zon te voorschijn kwam waren wij gelukkiger en
vingen 70 grote baarzen in een paar uur. De berghut,
die wij hadden gehuurd lag in een prettige omgeving.
Hier konden wij versgekamde boter, kaas, melk en
room kopen, zodat het kosthuis prima was. Het slech-
te weer leende zich niet tot het maken van lange
wandeltochten, maar op een dag zouden wij proberen
de "Sölen" te bestijgen, een bergtop van 1751 m hoog
met z.g. "eeuwige" sneeuw. Nevel en regen verhin-
derden, dat wij helemaal de top bereikten. Toen wij
op 20 Juli de terugreis aanvaardden was het -100 C
en dat is iets ongewoons midden in de zomer, zelfs op
de bergen in Noorwegen. De tocht was echter ge-
slaagd, hoewel de weergoden zich niet van hun beste
kant hadden laten zien, maar wij waren weer een
herinnering rijker.
Met deze kleine brief zend ik de hartelijke groeten
aan mijn Hollandse collega's.

J. Ljosland. Teisenveïen 4
Bryn-Oslo.

Brief uit Schotland
over de sociale kant van het
Edinburghse politiecorps.

In de eerste plaats moet ik U zeggen dat het voor
mij een grote eer is gevraagd te zijn om een bij-
drage voor uw blad te leveren. Mijn persoonlijke in-
druk is dat op een dergelijke wijze de vriendschap,
die zich uitstrekt over de grenzen van het eigen land,
bevorderd kan worden, terwijl we de gezichtspunten
van onze overzeese collega's beter leren kennen. Ik
geloof niet dat het voor U bijzonder interessant was
wanneer ik vergelijkingen zou gaan maken over saaie
onderwerpen, die trouwens voor de belangstellenden
gemakkelijk zijn na te gaan via officiële instellingen.

Laat ik U daarom, meer in de vorm van een ver-
haaltje, iets over een van de aspecten van het politie-
leven in Edinburgh vertellen, iets dat afwijkt van het
dagelijkse doen maar U toch een indruk geeft van ons
doen en laten.
In 1931 reden een jonge bediende, die aan het hoofd-
kwartier van de politie te Edinburgh was verbonden,
de trappen op naar de derde verdieping.
Hij floot een of ander wijsje, dat in die dagen po-
pulair was. Toen hij de afdeling "opleiding" voorbij
ging, hoorde hij achter de deur een onbekende die het
wijsje meefloot en hij moest inwendig glimlachen. Hij
wist dat ergens in de opleidingsafdeling, een afde-
ling waar hij nog nooit was geweest, zich iemand
bevond, die naast politieman, ook een muzikaal gericht
mens was.

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
Als één het kan, h 't Zillterman

Kantoor Ocsterhamrtkkade 102, Tel. 22598 (K 5900)
Oostersingel 124b, Telefoon 22233
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En hoe kan het ook anders, binnen een paar weken
troffen de fluiters elkaar en de meneer van de oplei-
d'ingsafdeling bleek P. C. Polson te zijn (thans hoofd-
inspecteur Polson).
Hij zag er uit als een tweede Paderewski, maar toch
bleek zijn kunnen op de piano meer de lijnen van het
niet-klassieke, ja en we mogen bijna wel zeggen de
lijnen van het moderne element in de muziek te vol-
gen.
In die tijd stond er in een rustig hoekje een oude
piano waarbij 's avonds het politiekoor wel eens re-
peteerde. .. . .
Dan na de oficiële uren werd er bij die plano ge-
zongen door de jonge bediende en zijn pasverworven
muzikale vriend P. C. Polson.
Hun zang bracht een derde in hun gezelschap, P. C.
Stobie (thans hoofd-inspecteur). Stobie die met zijn
viool een nieuw geluid bracht. Al spoedig kwam er
een vierde man bij, te weten P. C. Cochrane (thans
inspecteur) die gitaar spelde.
Ik .heb al gesproken over het politiekoor. Dit koor
nu trad 's winters in de hóspitaals, sanatoria, en
zelfs in de plaatselijke gevangenis, al hun werk was
liefdadig.
Het duurde niet lang o.f aan hun vroeger volkomen
vocaal programma, werd een optreden van een kwa.r-
tiert je verbonden verzorgd door Polson, Stobie,

Hei 5-cent fonds
Nieuw-Scheemda, 18 April '55.

. Geachte Redactie.
Onze hartelijke dank aan alle leden van het vijf-cents
fonds, die hun medeleven hebben getoond door het
geven van de' prachtige bloemen en daarmede de ge-
zelligheid hebben verhoogd, bij mijn thuiskomst uit
het ziekenhuis .

J. v. d .Ploeg Wieringa.
..Nieuw Scheemda.

Cochrane en de jonge bediende. En ik kan U vertellen
dat de toehoorders raar opkeken toen na het koor,
dat vaak serieuze muziek ten gehore bracht, het
quartet met vaak ue meest moderne dansmuziek kwam
optreden.
Spoedig werd het quartet een quintet, een sextet,
een septet en zo maar door tot uit het nederige begin
een klein concert-orkest groeide.
De band had succes en speelde in bijna alle publieke
vermakelijkheden van Eé'inburgh, waar de mensen
bijeenkomen om zich te ontspannen en er werd be-
hoorlijk verdiend. Alle inkomsten waren naturlijk voor
liefdadige instellingen.
De oorlogsjaren belemmerden de activiteiten van de
band, maar de jonge bediende van vroeger, toen een
aankom nd politieagent en zijn vrienden van de oor-
spronkelijke groep bleven bij elkaar en gaven concer-
ten voor de troepen, de gevangenen en voor allen die
in deze dagen steun nodig hadden. Eindelijk gaven
alle orkestleden het op en er bleef alleen nog een
kleine band over, die haar voorstellingen voortzette.
Na het beëindigen van de vijandelijkheden werd
een nieuw orkest gevormd nu met een toneelafd'e-
ling, Deze oprichting was vooral te danken aan de
grote steun van hoofdcommissaris Sir William Bor-
ren, die ook de oprichter was van de Welfare Asso-
ciation een lichaam dat tot doel heeft de ontspanning
van de politiemannen te verzorgen.
Ik kan nu wel zeggen dat het Edinburgh City Police
concert en de Dramatic Section (toneelafdeling) bewe-
zen hebben dat ze een vooraanstaande plaats innemen
tussen andere soortgelijke verenigingen in een stad
van bijna 'een half milhoen inwoners.
Haar jaarlijkse voorstelling getiteld "Off the Beat",
wordt door het publiek met verlangen tegemoet gezien.
De Ushar Hall, waar de voorstelling wordt gegeven,
krijgt een heel ander aanzien voor de "Edinburgh City
Police Show". In plaats van het gewone podium on-
der het orgel, verrijst er tegen de tijd dat de dag van
uitvoering nadert een prachtig toneel, groot gordijn
met alle accomodatie van een schouwburgtoneel. Op
dit toneel toont d'e politie het publiek haar kunnen,
wat altijd inhoudt een toneelstuk door de toneelafde-
Iing.
In de "Scottish Community Drama Association",
een jaarlijks festival, meet deze toneelgroep zich met
andere over heel Schotland en ze heeft al vaak be-
wezen dat ze voor de hoofdprijs in aanmerking komt.
De meeste uitvoeringen worden door de leden geheel
verzorgd, ja zelfs de muziek wordt door de leden ge-
schreven. De groep kan zich beroemen op een eigen
orkest en arrangeur en deze meneer mot vaak hoofd-
pijn hebben gehad bij het oornemen van de primitief
geschreven composities. Later zijn wel beroepsmusici
gevraagd om composities te verzorgen zodat nu enigs-
zins het aanzien van amateurs is verloren.
En d'it is dan het verhaal van één van de vele afde-
lingen van de "Edinburgh City Poli ce Welfare Asso-
ciation". Het is en organisatie die volkomen wordt
verzorgd door het Politiecorps en het kapitaal wordt
bijeen gebracht door de leden die allen van hun loon
of salaris een gering deel afstaan.
Verdere onderdelen van de organisatie zijn badmin-
ton, biljarten, hengelen, tuinieren, fotograferen, tafel-
tennissen, golven! zwemmen, rugbyen nog veel meer
die alle afzonderlijk bestaan als onderdeel van een
groot geheel. Het hele voorstel hiertoe was van onze
vroegere chef Sir William Morren en het is een voor-
stel dat voor alle leden van de politie bijzonder suc-
cesvol is geweest. . . .
Een politie-ambtenaar die 24 uur per dag werkt, heeft
op zijn tijd wel eens ontspanning nodig; hij kan: dan

. ·met zijn collega's praten buiten het werk om. En voor
·dit contact is nu deze Edinburgh City Police Welfare

. Association zo belangrijk.

.'

R. R. Michell, :'
Detective Sergeant .
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Verplaatsingen:

Kaps G.,Wmr. no. 15, van Witmarsum naar Makkum.
als Adsp.

Temmingh G., Wmr. le kl., no. 970, van Diever naar
Verk.gr. Assen.

Nijenmanting J. A., Wmr. no. 798, van Valthermoná'
naar Verk.gr, Assen.

Kampen L., Wmr. le kl., van Opende naar Ten Boer.
Kobes J., Adj. no. 213, van Ferwerd naar Steenwijker-

wold, als Groeps.Cdt.
Wegter J., Adsp. cg arb.contract, van Leek naar Opl,

school Rijkspel. te Nistelrode.
Woltjes J., Wmr. le kl. no. 1552, van Parketgr. Am-

sterdam naar Parketgr. Groningen.
Hoekstra G., Wmr. le kl. no 115, van Uithuizermeeden

naar Parketgr, Groningen.
Pot G., Owmr. no 397, van Staf Gewest Groningen

naar Verk.gr. Groningen.
Taatgen B., Wmr. no. 398, van Parketgr, Groningen

naar Aduard.
Eggens H., Wmr. le kl.· no 234, van Aduard naar Uit-

huizermeeden, als Post.Cdt.
Sanderus J. A. Owmr. no. 834, van Koekarige naar Veen-

huizen als Post.Cdt.
Nijhof J., Wmr. le kl. no 733, van Nieuwlande naar

Koekarige als Post.Cdt.
Panne H. v. d., Wmr. le kl. no 2127, van Dingelo naar

Nieuwlande als Post.Cdt.
Post H., Wmr. le kl. no. 2574, van Norg naar Dwin-

geloo.
Postma T., Wmr. no. 402, van Midsland naar Tietjerk.
.Dijkstra J., Wmr. no. 879, van Tietjerk naar Mids-

land.

Gebr. Ibelings
NV. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

.. 'i' . -Oaarbij eeer concurrerende prijzen

In de sterkte opgenomen:

Hofman J., Wmr. Rolde,' afkomstig van Gem. Pol.
Voorburg.

Marra K., Wmr. le kl. Wolvega, was eerder werkzaam
bij Gem. Pol. Veendam.

Met eervol ontslag:
Siebring W., Wmr. le kl. no. 1046 Roden, wegens aan-

stelling als Inspecteur bij de N.V. Nationale Crediet
Vereniging te 's-Gravenhage.

Bevorderd tot magazijnknecht B:

Onstwedder R., magazijnknecht C, Staf Gewest Gro-
ningen. Bureau Materieelbeheerder.

Geboren:

Antje Grietjej, d.v. Wmr. le kl. G. J. Christiaans en
W. Bossen te Harkstede.

Jacob, z.v. Wmr. L. v. d. Ploeg en J. Wieringa te
Nw. Scheemda.

Grietje, d.v. Wmr. S. Visser en F. v. d. Valle te Anjum.
Sijtse, z.v, Wmr. S. Westra Winselaar en G. F. Hoog-

hiemster te Augustinusga.
Elisabeth Margaretha, d.v. Wmr. le h.l. G. H. Bereger-

voet en E. H. M. Teunissen te Coevorden.
Antje, d.v. Wmr. S. Procee en T. Schuurman te Wol-

vega.
Joseph, z.v. Wmr. le kl. J. Postma en R. v. d. Harst
. te Stiens.

Pieter, z:v . Wmr. H. P. Rozema en N. Bierma te Har-
degarijp.

Diewerke Berendina Alida, d.v. Wmr. H. H. Koetje
en W. v. d. Molen te Zuidhorn.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostslngel26 - Tele'. 29854
GRONI NGE N
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Gewestelijke Rijkspolitie- Volleybalkampioenschappen
te Groningen

Op Woensdag 23Maart organiseerde de C.S.R.G.G. voor
de derde achtereenvolgende maad ci'e jaarlijkse Ge-
westelijke Volleybaldag in de hiervoor zo bij uitstek
geschikte "Korenbeurs" te Groningen. Alle vijf Di-
stricten, t.w. Groningen, Winschoten, Assen, Leeuwar-
den en Heerenveen kruisten op sportieve wijze de de-
gens met elkaar in een halve competitie, waarbij on-
derscheid was gemaakt tussen A.- en B.-teams. De
Opperwachtmeester B. Lijklema opende met een kort
woord dit sportevenement, waarbij hij allen hartelijk
welkom heette. Spreker sprak de hoop uit, dat het
een geslaagde dag zou worden met sportieve wedstrij-
den en dat de beste ploeg uiteindelijk beslag zou leg-
gen op ci'eeerste prijs. De wisselbeker werd de beide
vorige malen gewonnen door het District Groningen
en het was te verwachten dat de overige Distric-
ten alles in het werk zouden stellen om te voorkomen,
dat Groningen thans definitief in het bezit van dit
kleinood zou komen. Er werd inderdaaci' spannend en
fair gestreden, waarbij vooral de teams van Gronin-
gen, Leeuwarden en Heerenven elkaar niet veel toe-
gaven. Winschoten en Assen waren dit jaar ongetwij-
feld de minderen en moesten onderling uitmaken, wie
de laatste dan wel de op één na laatste plaats zou be-
zetten. Bij de A.-teams kwam Groningen ongeslagen
uit de strijd. Het won daardoor de wisselbeker defi-
nitief. Uit technisch oogpunt maakte deze ploeg onge-
twijfeld de beste indruk, alhoewel Leeuwarden, dat
tweede werd en één set van de Groningers wist te
winnen, weinig in dit opzicht ten achter bleef. Hee-
renveen dat in Groningen en Leeuwarden haar meer-
dere moest erkennen werd als derde geklasseerd.
Bij de B.-teams voerden merkwaardigerwijs dezelfde
districten de boventoon. De volgorde werd hier echter
enigszins anders, nl. Leeuwarden één Heerenveen twee
en Groningen drie. Leeuwarden won al haar partijen,
waarvoor zij tegen Heerenveen en Groningen 3 sets
nodig had. Heerenveen wees de Groningers nu re-
solutt terug. In tegenstelling met de A.-teams drukte
Assen de Heerenveners op de laatste plaats. Een vijf-

tal Nevobo-scheidsrechters had zich bereid verklaard
de leiding op zich te nemen, waarvoor wij deze heren,
die zich daarvoor toch maar op een of andere wijze
vrij moeten maken, hartelijk dank zeggen. Verheugend
was het verder te constateren, dat het spelpeil, ver-

geleken bij ci'e vorige jaren, op een hoger plan stond.
Deze geslaagde wedstrijden werden o.m. bijgewoond
door de heer Gewestcommandant der Rijkspolitie Gro-
ningen, Kolonel B. H. van Helden met echtgenote,
Chef Staf Overste R. F. Hoestra; Districtscommandant
Groningen, Overste J. B. S. Römelingh met echtge-
note; Districtscommandant Leeuwarden, Overste A. S.
Fogteloo met echtgenote; Districtscommandant Win-
schoten, Kapitein A. W. de Vrieze en de heer Jac. R.
Smit, Hoofdbestuurslid en Secretaris van het Noor-
ci'elijk district der N.P.S.B. Na afloop van de wedstrij-
den te plm. 16,30uur reikte Kolonel van Helden met
een toepasselijk woord de prijzen uit aan de aan-
voerders der winnende teams en stelde ZUEG onder
luid applaus een nieuwe Wisselbeker beschikbaar.
Voorts dankte spreker de scheleïsrechters onder aan-
bieding van een attentie in de vorm van een doos
bonbons of sigaretten. Tot slot werd nog dank ge-
bracht aan de organisatoren, belangstellenden en allen
die op enigerlei wijze hadden medegewerkt aan het
slagen van ci'eze dag. .
De uitslagen waren:
A.-teams: Winschoten-Leeuwarden 3-15, 3-15,
Groningen-Assen 15--4,15--4,Heerenveen-Winscho-
ten 15-2, 14-16, 15-7, Leeuwarden-Groningen
14-16, 15-10, 3-15, Assen-Heerenveen 5-15, 3-15,
Winschoten-Groningen 6-15, 1-15, Heerenveen-
Leeuwarden 15-11, 13-15, 13-15, Assen-Winschoten
8-15, 15-5, 7-15, Groningen-Heerenveen 15-6,
15-8, Leeuwarden-Assen 15--4, 15-13.
1. Groningen 8 punt. Wisselbeker en medaille.
2 Leeuwarden 6 punt. Medaille.
3. Heerenveen 4 punt. Medaille.
4. Winschoten 2 punt.
5. Assen 0 punt.

B.-teams: Heerenveen-Assen 15-13, 15-6, Win-
schoten-Groningen 4-15, 5-15, Leeuwarden-Hee-
renveen 9-15, 15-13, 15-11, Assen-Winschoten
15-4, 15-4, Groningen-Leeuwarden 12-15, 15-10,
9-15, Heerenveen-Winschoten 15-3, 15-5, Leeu-
warden-Assen 15-4, 15-5, Groningen-Heerenveen
14-16, 0-15, Winschoten-Leeuwarden 5-15, 5-15,
Assen-Gronineen 10-15. 14-16.
1. Leeuwarrïen 8 punt. Medaille.
2. Heerenveen 6 punt. Medaille.
3. Groningen 4 punt. Medaille.
4. Assen 2 punt.
5. Winschoten 0 punt. J. M. POST.

1

\
Op 25 Maart jl. vond in het gymnastieklokaal te
Berger een volleybalwedstrijd plaats tussen enkele
teams uit het sportcentrum Berger en Roden. Hoewel
dit de tweede ontmoeting tussen genoemde sportcentra
was, was dit de eerste wedstrijd in het kader van de
sinds kort opgerichte "belangengroepen".
Het was omstreeks 14.00uur toen de Adjudant-
Groepscommandant J. Faber als gastheer een hartelijk
woord van welkom richtte tot de afgevaardigden van
het sportcentrum Roden en Berger. Het verheugde
hem dat de eerste wedstrijd in dit verband te Berger
werd gespeeld en hoopte dat deze wedstrijd sportief
gestreden zou worden. Spr. was voorts verheugd dat
ook enkele echtgenoten van meespelende politieman-
nen van hun belangstelling blijk gaven.

De Districtscommandant, de Kapitein E. A. Mackay,
die kort na het begin van de wedstrijd tezamen met
de Luitenant Bergsrna verscheen, was verheugd dat
in de verschillende sportcentra van het District een
"belangengroep" was opgericht, die door hem een
warm hart werden toegedragen. Hij hoopte dat deze
ontmoeting door meerdere zouden worden gevolgd,
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zodat mede door sport en spel de onderlinge verstand-
houding in het Corps in het algemeen en in het District
Assen in het bijzonder, versterkt zou worden.
Als toeschouwers waren verder bij de wedstrijd aan-
wezig de burgemeester der gemeente Berger en de
Districts-Adjudant W. Gerritse.

De uitslagen van de gespeelde games, die alle door
de sportinstructeur Wmr. le kl. D.N.W. 'I'its werden
geleid, waren als volgt:
Berger B-Roden B: 12-15, 15-13, 5-15; Borger A-
Roden A: 10-15, 13-15, 15-12; Berger C-Roden C:
16-14, 15-10, 13-15. W. J. D.

Foto FoLkers Afgestaan door het NieuwsbLad van het Noorden

Voor opperwachtmeester G.
Vos was het op 21 April een
bijzondere dag. Veertig jaren
had hij toen de overheid ge-
diend en deswege is hij in het
gemeentehuis te Eenrum -
waar hij postcommandant is
- gehuldigd. Rechts kapitein
G. van Dijk van de Rijkspo-
litie, die de jubilaris compli-
menteerde en hem de gebrui-
kelijke enveloppe van het Rijk
aanbiedt. Geheel links mevr.
Vos.

P. S. V. A. feestavond 1955
De feestavond werd gehouden op Woensdag 2 Maart
1955 in het Concerthuis te Assen. Ondanks dat de
roem van het Nederlands Cabaret onder leiding van
André Carrell nog niet tot velen was doorgedrongen,
heeft dit gezelschap ons een prachtige avond bezorgd.
Het gebodene stoncï op hoog peil en is ook allerwege
in de smaak gevallen.
De clou van de avond was wel de oplossing van het
probleem de "drooglegging" van het Concerthuis. In
samenwerking met de beheerder van het Concerthuis
zijn een aantal bussen gecharterd, die de liefhebbers
van een dansje en een "natje" op geriefelijke wijze
na afloop naar de Hertenkamp overbracht, waar het
feest tot in de vroege uren van de volgende dag werd
voortgezet.
Als genodigden waren aanwezig Jhr Mr de Ranitz en
echtgenote, Mr Haarman en echtgenote, Mr Charbon
en echtgenote, en de H.H. Officieren en echtgenotes.
Van de gebruikelijke verloting in de pauze werd een
gretig gebruik gemaakt, terwijl daar de opbrengst van
de avond was bestemd voor de Koninklijke Noord-
en Zuidhollandse Reddingsmaatschappij. De avond
had echter een nadelig saldo, maar ondanks dat is be-
sloten deze sympathieke maatschappij een bedrag van
f 50.- over te maken, met daaraan verbonden een
jaarlijkse donatie van f 5.-.
De "Troubadours" van Leeuwarden luisterden het ge-
heel op en aan hen is dan ook voor een groot deel het
slagen van deze avond te danken.

O.K.

HOPE
Oan it rûzjen fan 'e beammen

en fan 't teare reid,
ken ik wer i~ milde amjen

fan'e [oarjiersbreui.

Oan. de lamlees yn'e greiden
en de beammen yn it uxûd,

sjoch ik wer it nije Zibben
kommen yn'e wrald.

Oan de lof ten en de sinne
en it winnen [an'e dei,

merkbyt ik de Maitiid wer,
nea noch bleau 'r wei.

Hwat let dan my it einleas stumjen
fan 'e minskewrald,

as ik Him wit fier dër boppe,
Him, it Albiwûd?

Uitslag April-prijsvraag
x.

Het was deze keer een vrij gemakkelijke opgave die
U werd voorgezet. Fouten in de 38 oplossingen die
ingezonden werden kwamen dan ook niet voor.
Na loting vielen de prijzen toe aan:
1e prijs: Owmr. P. Lycklerna à Nijeholt, Post Koudum
(Fr.). Een prijs naar eigen keuze ter waarde van f 5.-.
2e prijs: Wmr. M. Nolles, Coevorden. Een prijs naar
eigen keuze ter waarde van f 3.-.
3e prijs: J. Poepe, Knijpslaan 20, Kolham (Gron.).
Boek: Pioniers van het Westen.
De le en 2e prijswinnaars worden verzocht aan de
redactie hun gewenste prijzen op te geven.
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cn?,ei.-p ry "uraa'il
Deze keer is het eens een cryptogram. Doet uw best
er eens op. Een drietal aardige prijzen zal ter be-
schikking worden gesteld voor de goede oplossers.
De oplossingen moeten uit .rlijk 16 Mei in het bezit
van de redactie zijn.

Omschrijving cryptogram.
Horizontaal:
1. een bloem ontleent haar naam aan komende

feestdagen.
8. zo is het heimelijk, maar omgekeerd heeft het

met costuums te maken.

9. zielige figuur, maar ze zijn er.
12. sierlijke dieren die altijd in kruiswoordraadsels

voorkomen.
13. ik heb iets tegen u en het dateert reeds van lange

tijd.
14. met één I tter minder is het een rekenkundige

opgave.
15. Nee, nee, niet boven uw hoofd!
17. Ik ben er tegen.
19. trek er eens op uit, maar niet te lang.
22. een hefschroefvliegtuig waar iets aan ontbreekt.
24. doe dat uw familie niet aan.
25. de zoon van een stamvader van een groot volk.
26. een woord dat dikwijls met een kraai verbonden

wordt.
27. het eerste ~edcelte ziet men vaak op pompen, het

laatste gedeelte zijn voortbrengselen.

Verticaal:
2. gedachten, maar dan veel deftiger.
3. meer dan één armoedzaaier.
4. vol is anders.
5. Er kunnen tranen bij te pas komen.
6. vrijpostigheid in volkstermen.
7. spoorwegtarief met vallende schaal.

10. zet hem op.
11. ongeschreven recht in oosterse landen.
16. omgekeerde citronine.
18. het is meer aan niets.
19. vluchtheuvel, maar dan niet in het verkeer.
20. men kan het raken.
21. hoort in de wet niet voor te komen.
23. lijkt op een scheikundige verbinding, maar vooral

kinderen zijn er dol op.
Dijkams.

••••••••• -- - .•ATLANTA-PUDDING .....
I

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie

in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

•
•_ ..,

Voor elke vorm van beroepsvervoer
Voor Iedere kostprijsb.rekening zorgt WEGTRANSPORT

K.ntoren:

DELFZIJL, Oud•• chens 65. Tel. K 5961 • 2237.2239
GRONINGEN, Flor.k.de 396. T.I. 25314

N.V.~~
OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 liJnen)

GRONINGEN

Import voor Nederland van MOREl( .tt.,."-~3S"
A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters

Speciaal adres voor Lederkleding

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
M.rkt COEVORDEN, Telefoon 159

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep.'-'c-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen efc~ - . 0

Ruime parkeergelegenheid

10
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (66) 66



Voor al Uw transporten is hèt adres:
EX PEOI TI E BE OR IJ F

~erará q)o~eL
HOOFDDIEP 90 TELEFOON 26 Z EVEN H U I ZEN

=

I stIJop
STERJING

"CjO€O ceslaacö' zegt U zeer zeker
Voor Dames- en Herencostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

"t€xtJlJè." - CO€VORO€n
(Speciaal lnçencht voor moeilijke rnaten met levering ca. 3 weken)

*
Zo het maar even mogelijk is
< Roomboter Bedum» op Uw dis

V erkrijgbaar bij vele levensmiddelen zaken in de
stad en in de provincie Groningen

COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM

FIRMA H. DRENTH
WINSCHOTEN - LANGESTR. 16 - TEL.450

Heren-, Dames- en Uniform Kleermakerij

Naast onze bekende MaatafdeJing in Uniformkie·
ding hebben wij ook 'een afdeling opgericht in
Confectie naar maat.

Bovengenoemde kleding wordt uitsluitend gemaakt
van zuiver 100% wollen kamgaren Officiers whip-
cord.

Door deze hebben wij het genoegen U onder-
staande prijzen te kunnen doen toekomen.

Maatwerk op eigen atelier Conf. n/maat
Tun iek . . . . . . . f 112.50 f 97.50
Lange pantalon. ,,56.00 " 48.00
Ballonbroek . . . . . " 57.50 " 49.50
Ballonbroek (zware. kw.) " 59.50 " 51.50
Whipcord overjas .." 152.50 " 147.50
Gabardine overjas . . ,,109.50 " 109.50

Bovengenoemde prijzen zijn inclusief 1 keer pas-
sen. Alle ballonbroeken zijn voorzien van ritsslui-
ting.

Onze coupeurs komen ter plaatse maatnemen en
passen, zonder prijsverhoging.

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1

Tel. 239:<8. 31352
en 25454 (K 5900)

Aan" emer van Gr-ond- en
Baggerwerken

Verhuur van alle bagger-
materiaal

=

=

Motoren - Bromfietsen

en- Rijwielen

Jac. Smedes & Zn

Prima reparatie inrichting

WINSCHOTE
Engelschstr. 32 - Tel. 514

Blijhamsterstr. 9 . Tel. 509

•

1'- . 'l- =,._ ~ _ :....~4l." ~

~;. met !t •••
'0"''':' .~~

DEIMAN's
TOURINGCARS

Grintweg 64 . Tel. 381 •Winschoten
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

H.H.M. G
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

Wilt U beslist goed

VERHUIZEN
dan naar FA. G. DEL A N G E
Meubeltransporteurs sinds 1920

LAADWEG 39· - TEL. K 5910-1503 - EMMEN

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP • GRONINGEN

D. A. M.- remmen

zijn SNEL- remmen

N.V. D. A. M. I Tel. 32 en 237 I APPINGEDAM

fJuntur
SCHOENEN

*
VAN

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Win.chote" Emmen
T.1. 51 Tel. 1372

*

(R. DE VRIES)
MEPPELogterop

HOTEL - CAFÉ - RE TA RAL T - BAR
(A N.w.B. KN.AC - K .M.V . K.N.V.v.l.)

eontrêLe c.Qyk"poLitie!
Het ombouwen van reminstallaties. zodat deze voldoen

aan de wettelijke eisen. verzorgt mel grote ervaring

J.KNOOP N.V .. ADUARD - Tel. '235 (K 5903)
AUTOSLOPERlJ

tftJO)
~ ve&n taë ~ huHJp .1

MEDEMA Carrosserieën
voor elk bedrijf

TELEFOON 108. APPI IGEoAM
.

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN
NUTSSPAARBANK • GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbinge,t••• t 35, Groningen
BIJKANTOREN e Groningen, Oosterweg 1, Korreweg 124 en

We.tersingel 7.
Haren. Rljkutraatweg 98a.
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4e Jaargang

No. 6

1 Juni 1955

Hieronder volgen 3 naamkaartjes over éénwoordige
onderwerpen, die nogal eens in de mond van onze
politieambtenaren genomen worden.

O. STARINGA
VELP

R. BOVEN
IDE (GR.)

Oplossingen dienen
uiterlijk de 18e Juni in
het bezit van de redactie
te zijn. S.v.p. oplossingen
per brief in te zenden.

Red.
P. I. GROENN

NISEN

Het cryptogram van de vorige maand leverde blijk-
baar nogal wat moeilijkheden op. Er kwamen slechts
7 oplossingen binnen, waarvan er bovendien nog 3

fout waren. Toch kwamen er woorden van waardering
binnen voor deze soort puzzles, zodat in de toekomst
nog wel eens zo'n cryptogram geplaatst zal worden.
Vanaf deze plaats wil ik gaarne de samenstellers van
de prijsvraag, de Heren Van Dijk en Amoureus van
de Noord Nederlandse Drukkerij te Meppel hartelijk
danken voor hun belangeloze bijdrage.

Hier volgt dan de oplossing:
Horizontaal: 1 Pinksterbloem, 8 steels, 9 idioot, 12
reeën, 13 oude grief, 14 stom, 15 teen, 17 anti, 19 trip,
22 heli coter, 24 oneer, 25 isaac, 26 tamme, 27 esso pro-
ducten.
Verticaal: 2 Ideeën, 3 kale neten, 4 ledig, 5 emotie, 6
astrantigheid, 7 staffeltarief, 10 boom, 11 adat, 16 eni-
nortic, 18 iets, 19 terp, 20 slaags, 21 leemte, 23 cacao.

De 4 goede oplossers zijn:
1. Wmr. I H. Stoppels te Nieuw Schoonebeek.
2. Wmr. I J. Spijkerman te Wolvega.
3. Wmr. I A. C. v. d. Burg te Scherpenzeel.
4. Owmr. P. Lycklema à Nijeholt, Post Cdt. te Kou-
dum (Fr.).

Bij wijze van uitzondering zullen dit keer alle goede
oplossers een prijsje ontvangen.

Red.
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Verplaatsingen:

Sanders H. R., Wmr. no. 1012, van Zuidbroek naar
Blijham.

Volders G., Wmr. no. 1043, van Blijham naar Zuid-
broek.

Funter C., Owmr. no. 835, van Grijpskerk naar Parket-
gr. Groningen.

Hofman P. D., Wmr. le kl. no. 796, van Warffum naar
Verkeersgr. Groningen.

Voorthuis J. P. A., Wmr. le kl. no. 2167, van Winsum
naar Uithuizen.

Lange K. de, Wmr. le kl. no. 1565, van Parketgr. Gro-
ningen naar Grijpskerk als Post-Co

Overleden:

Dijkhuizen T., Wmr. le kl. no. 816, Oostwold.

Aangewezen als groepscommandant te Ferwerderadeel:
Jaarsma IJ. J., Owmr. no. 73, Ferwerd.

Gedetacheerd naar de Vor~ingscursus Groeps-
commandanten te Bilthoven:

Overbeek G. J., Owmr, Wehe.
Spa J., Owmr., Verk. gr. Groningen.
Manuel J., Owmr., Odoorn.
Sijnstra E., Owmr., Pesse.
Lalkens H., Owmr., Surhuisterveen.

Terug van detachering aan de Kaderschool
te Bilthoven:

Draaisma J., Wmr. le kl., Boelenslaan.
Spijker G., Wmr. le kl., Drogeham.

Geslaagd voor het Politie diploma B:

Gelder T. de, Wmr. le kl., Groep Beilen.
Oosterop D. B., Wmr. le kl., Groep Beilen.
Timmer J., Wmr. le kl., Groep Beilen.
Heeling R., Wmr. le kl., Groep Beilen.
Faber W., Wmr., Groep Beilen.

Gommers H., Wmr. le kl., Groep Zuid laren.
Nagelhout J., Wmr. le kl., Groep Zuidlaren.
Keurs G., Wmr. le kl., Groep Finsterwolde.
Scholtens D. H., Wmr. le kl., Groep Finsterwolde.
Draaisma J., Wmr. le kl., Groep Achtkarspelen.
Buwalda E., Wmr. le kl., Groep Uithuizen.
Voorthuis J. P. A., Wmr. le kl., Groep Uithuizen.
Bos E., Wmr. le kl., Verk. gr. Winschoten.
Zwart G. J., Wmr., Groep Appingedam.
Vos J., Wmr. le kl., Groep Gieten.
Gruben J., Wmr. le kl., Verk. gr. Assen.
Broekman F. C., Wmr. le kl., Groep Muntendam.
Idsinga J., Wmr. le kl., Groep Tietjerksteradeel.
Balkema B., Wmr. le kl., Bur. Compt. Groningen.
Munting K., Wmr. le kl., Groep Slochteren.
Schuiling H., Wmr. le kl., Groep Gieten.
Postma J., Wmr. le kl., Groep. Wijmbritseradeel.
Haan H., Wmr. le kl., Groep Grootegast.
Jong S. de, Wmr. le kl., Groep Roden.

Een Koninklijke Onderscheiding werd toegekend aan:

Ousen A., Hoofd van Administratie Groningen. Ere-
medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
in goud.

Daling H. K., Adjudant, Groningen. Ere-medaille ver-
bonden aan de orde van Oranje-Nassau in goud.

Lalkens H., Owmr., Surhuisterveen. Ere-medaille ver-
bonden aan de orde van Oranje-Nassau in zilver.

Geboren:

Harmen, Z.V. Wmr. le kl. O. J. de Jong en J. V. d. Meer
te Beetgum.

Andries, Z.V. Wmr. J. Hulzinga en G. V. Hijum te Fer-
werd.

Jantina, Froukina, d.v ..Wmr. le kl. J. T. Dam en F. G.
Oosterbaan te Groningen.

Roelofje, Everdina, d.v. Wmr. E. Eggink en H. Jacobs
te Assen.

Yvonne, d.v. Wmr. K. H. Iliohan en J. G. v. Es te
Finsterwolde.

Hendrik, Albert, Z.V. Wmr. le kl. T. Spijk en H. Schaal-
ma te Hoogkerk.
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DE REFLECTOR
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Adjudant Daling, bureauchef districtsstaf "In het goud"

De Bureauchef van het District Groningen, Adjudant
H. K. Daling, heeft op 29 April j.l. een welverdiende
eremedaille in goud, verbonden aan de Orde van Oran-
je Nassau ontvangen. Allen, die bij de uitreiking van
deze hoge Koninklijke onderscheiding in "café Help-
man" te Groningen aanwezig waren, hebben met grote
voldoening gezien dat de Districtscommandant, Overste
J. B. S. Rörnelingh, hem deze medaille op de borst
speldde. Ook de echtgenote van Adj. Daling en zijn
zoon waren bij deze plechtigheid tegenwoordig.
Overste Römelingh, zelf ook zichtbaar onder de indruk
van het gebeuren, roemde zijn bureauchef om zijn
werklust en ijver, zijn accuratesse, zijn goede verhou-
ding tot het personeel van de Districtsstaf en de
Groepscommandanten van het District Groningen.
"Daling, je bent een lichtend voorbeeld voor je overige
collega's en je ondergêschikten", daar kwam in het
kort de toespraak van zijn Districtscommandant op
neer.
Verschillende sprekers voerden hierna nog het woord
o.a. de Kapitein G. van Dijk, die Mevrouw Daling in
de bloemetjes zette, de Districts Adjudant I. Poutsma
als oudste Adjudant, de Adj. R. Zijlstra als medewer-
ker en vriend, de Adj. G. Bosma als oudste Groeps-
commandant en de Owmr. B. Mensinga als voorzitter
van de Afdeling Haren van de Ned. Politie Bond.
Wat hebben deze sprekers gezegd? Och, wij kunnen
heel kort zijn: uit hetgeen zij naar voren brachten
bleek, dat zij allen het de Adj. Daling zo heel erg gun-
den en dat deze dag ook voor hen een zonnige dag

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N

was, omdat hier een lid van de Rijkspolitie was ge-
decoreerd, die het zo dubbel en dwars waard was.
Ook de Gewestcommandant, Kolonel G. H. van Hel-
den en zijn echtgenote gaven nog even, na het officiële
gedeelte, door hun aanwezigheid van hun waardering
voor Adjudant Daling blijk.
Onze bureauchef, die, zoals men wel weet, wars 'is
van uiterlijk vertoon, werd op deze dag eens terecht
in het Oranjezonnetje gezet.

v. D.

Gebr. Ibelings
NV. Verenrede Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daad: ij zeer concurrerende prijzen
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In memoriam
1. Dijkhuizen

Op 25 April j.l. overleed plotseling op de nog jeugdige
leeftijd van 38 jaar de Wachtmeester der Rijkspolitie
1e klasse T. Dijkhuizen, in leven Postcommandant der
Rijkspolitie te Oostwold. .
Groot was de verslagenheid bij het personeel in het
District Winschoten bij het vernemen van deze droeve
tijding.
Dijkhuizen was sedert enige dagen wegens een ogen-
schijnlijk vrij onschuldige ziekte buiten dienst, toen de
behandelende arts het op 25 April noodzakelijk achtte,
dat hij voor onderzoek werd opgenomen in het Aca-
demisch ziekenhuis te Groningen, alwaar hij nog die-
zelfde dag plotseling overleed.
Op 30 April had te Oostwold op de algemene begraaf-
plaats de begrafenis met corpseer plaats.

Schiefwedsfrijden P.S. V. Assen
Op 15 Februari 1955 hield de P.S.V. Assen haar schiet-
wedstrijd op pistool met K.S.O. munitie in één van de
garages van het Bureau van Gemeentepolitie te Assen.
Van deze gelegenheid maakten gebruik 41 leden, waar-
onder de C.V.P. Assen, de D.C. Rijkspol. Assen, de 1e
Luitenant Bergsrna en Insp. Van Schaik.
De uitkomsten waren nog niet van dien aard dat het
stuk voor stuk scherpschutters waren, maar wanneer
op de ingeslagen weg wordt voortgegaan en serieus
wordt geoefend, zullen resultaten niet uitblijven. Voor
enkele leden was het wel beschamend dat ons enig
vrouwelijk lid, dat nog nimmer had geschoten, toch
nog zeven punten wist te vergaren.
Voor de "beslissingsronde", welke op 15 April j.l. werd
verschoten, wisten zich te plaatsen: Klevringa met 18
punten, brlg. Wolters met 16 punten, Slomp met 15,
Vos met 14 en Kapt. Mackay en brig. Bos ieder met
12 punten.
Na twee series te hebben geschoten, plaatste Vos, de
man met jagerstalenten, zich nummer één met totaal
38 punten (11 schoten). Klevringa wist na een span-
nende aanvullingsserte zich met 35 punten nummer
twee te plaatsen vóór Kapt. Mackay. De brig. Bos en
Wolters plaatsten zich respectievelijk als vierde en
vijfde.
Met een toepasselijk woord reikte daarna onze Voor-
zitter de prij sj es uit.
Gezien het grote aantal deelnemers zal het Bestuur
zeker nogmaals deze wedstrijden organiseren en dan
op beide wapens.
Jammer was het dat bijna alle buitenleden verstek
lieten gaan. Gaarne in het vervolg een beetje meer
activiteit, heren!!!

O. K.

De stoet werd o.a. gevolgd door de Burgemeester van
Midwolda, de Districtscommandant der Rijkspolitie te
Winschoten, het voltallige personeel van de Groep
Nieuwolda, vertegenwoordigers van de Alg. Ned. Politie
Bond, Rijkspol. Sportver. District Winschoten, Steun-
vereniging en van diverse burgerverenigingen, waar-
van de overledene lid was. Verder waren een groot
aantal inwoners van de gemeente Midwolda aanwezig
om Dijkhuizen de laatste eer te bewijzen.
Acht Wachtmeesters 1e klasse fungeerden als slippen-
dragers. .
Allereerst werd het woord gevoerd door de Districts-
commandant der Rijkspolitie te Winschoten, de Kapi-
tein A. W. de Vrieze.
Spr. was van mening, dat het voor de nabestaanden
wel zeer trieste dagen waren geweest. In de eerste
plaats overleed Dijkhuizen op de dag, waarop zijn jong-
ste kind 3 jaar werd en bovendien had hij juist enige
dagen tevoren bericht ontvangen, dat hij was geslaagd
voor het schriftelijk gedeelte van het politiediploma B.
Na woorden van troost tot de weduwe en verdere fa-
milieleden te hebben gericht, legde de D.C. namens
het Gewest Groningen een krans op het graf van de
overledene.
Vervolgens sprak de Burgemeester van Midwolda, die
Dijkhuizen prees om de wijze, waarop hij steeds zijn
dienst had verricht.
De laatste spreker was de Wachtmeester 1e klasse
L. Frederiks, voorzitter van de Afdeling Winschoten
van de Ned. Politie Bond, die de overledene dankte
voor al hetgeen hij voor de Afdeling had gedaan.
Onder diepe stilte werd hierna het stoffelijk overschot
aan de schoot der aarde toevertrouwd.
Nadat een broer van Dijkhuizen namens de weduwe
en verdere familie had bedankt voor de laatste eer
aan de overledene bewezen, verlieten allen diep onder
de indruk de dodenakker.

Hengelclub "Onder Ons"
Op Zaterdag 18 Juni a.s. organiseert onze vereniging
een hengelwedstrijd, welke wordt gehouden in de ge-
meente Haren in het N.W. kanaal in het gedeelte ge-
legen ten Noorden van "Sassenheim" tot de brug waar
dit kanaal in de Drentse A uitmondt.
Aan deze wedstrijd kunnen deelnemen alle Rijkspo-
litie-ambtenaren met hun huisgenoten en kennissen.
Men behoeft voor deelname dus geen lid te zijn van
onze vereniging. Het is echt de bedoeling om in onze
Rijkspolitie-familie een gezellige Zaterdagnamiddag te
hebben.
We verwachten grote deelname, ook van de huismoe-
ders met hun kinderen. Deelnemende kinderen moeten
minstens 10 jaar oud zijn.
Er worden aardige prijzen beschikbaar gesteld, ook
voor de kinderen.
We verzamelen om 15 uur bij de brug nabij het snij-
punt N.W.-kanaal-Drentse A. Er wordt gevist tot 19
uur. Nadat de uitslag bekend is gemaakt volgt de
prijsuitreiking.
Er wordt gevist met één hengel.
Inleggeld: f 0.25 per persoon, te betalen aan de wed-
strijdcommissie gedurende de wedstrijd.
We attenderen nog even op de bepalingen van de Vis-
serijwet, omtrent het vereiste bewijs om te mogen vis-
sen met één hengel (voor hen die ouder zijn dan 14
jaar).
Voor de Groningers is het verzamelpunt bij "Gelria",
waar we om 14112 uur vertrekken. We rijden via Haren
tot de Holsteinlaan en gaan bij "Sassenheim" de laan
op naar het N.W.-kanaal en verder naar de bewuste
brug.
Komt in grote getale
een prettige middag.

op. We wensen de deelnemers
De Secretaris, T. Luppens.
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Buitenlandse collega's schrijven voor "De Reflector"
In ons Maartnummer 1955 van "de Reflector" schreef
de collega A. O. Hansen uit Svendborg (Denemarken)
iets over de Deense politie.
Thans heeft hij ons weer een artikeltje gezonden dat
meer speciaal gaat over de salariëring van de politie
in Denemarken, de vacantie en de opleiding.
Wij zijn de Heer Hansen daarvoor zeer erkentelijk en
wij hopen, dat door een dergelijk contact wij ook een
steentje kunnen bijdragen tot onderling begrip en
waardering op internationaal niveau.
Ook onze Deense vriend zal wel in deze richting den-
ken want hij schreef o.m. in zijn begeleidende brief
na de redacteur bedankt te hebben "voor zijn vrien-
delijke woorden" in het Maartnummer:
"Aangezien wij pas de dag herdacht hebben waarop
het 10 jaar geleden was, dat het nazidom ineenstortte,
veroorloof ik mij tevens een groet aan de Hollandse
collega's te zenden, en hoop dat iets dergelijks nooit
weer zal voorkomen.
Naar mijn mening heeft de tijd nà 1945 niet die vrede
en die verdraagzaamheid gebracht, waarop wij gehoopt
hadden, maar de uitgebreide internationale samenwer-
king (NATO enz.) en het daaraan verbonden begrip
voor elkaars problemen (ook van de kleine landen)
hebben ons een heel eind op weg geholpen."
Ook complimenteerde onze Deense vriend mij met het
Deense stukje in het Maartnummer. Ik wil echter hier
gaarne verklaren, dat de vertalingen uit en in het
Deens verzorgd werden door een lid van het Amster-
damse Politiecorps, nl. de Heer G. J. Seppenwolde
(commies), voorzitter van de Nederl. Afdeling van de
Internationale Police Association in Nederland. Zijn
medewerking in deze stellen wij op hoge prijs.
Laten wij dan thans onze Deense collega aan het
woord laten.

Red.

De politiesalarissen in Denemarken

In Denemarken heten allen, die door de staat zijn aan-
gesteld "tjenestemaend" (ambtenaren), zo ook de po-
litie.
De ambtenarensalarissen worden bij de wet vastge-

steld en bestaan uit een basissalaris en uit verschillen-
de toelagen, waarvan er enige vaste zijn die verbonden
zijn aan de politie (ambtstoelagen), terwijl er andere
reguleringsteelagen zijn (duurtetoelage), die uitgere-
kend en gereguleerd worden op basis van de geldende
prijzen, huren, belastingen e.d. Deze basis wordt het
prijscijfer genoemd en dat krijgt men omdat men van
de gemeentebesturen van' de gezamenlijke grote steden
en van minstens 100 kleinere gemeenten over de eerste
week van de maanden Januari, April, Juli en October
gegevens verzamelt betreffende de in de gemeenten
geldende detailprijzen van de algemene voedingsmid-
delen, kleding, brandstoffen, verlichting, huren, per-
sonele belasting, contributies e.d.
Met de prijzen van 1 Juli 1914 als basis, berekent het
bureau van de statistiek (een staatsbureau) over iedere
genoemde maand het detailprijscijfer uit. De prijscijfers
over Januari en Juli worden gebruikt om de' regule-
ringstoelage voor de ambtenaren voor het komende
halfjaar vast te stellen.. Voor iedere 6 punten dat het
prijscijfer stijgt of zakt, wordt de regulermgstoelage
verhoogd of verlaagd met 1 deel. Deze delen variëren
in verhouding tot de grootte van de pensioengrondslag
van 120 Kr. voor de minst gesalarieerden en tot 192
Kr. voor de hoogst gesalarieerden in de politiedienst.
Sinds April 1946 is het prijscijfer, met uitzondering
van het zomerhalfjaar 1952, toen het met 1 punt ver-
minderde, constant gestegen en bedraagt nu 379 pun-
ten, en de reguleringstoelage in hetzelfde tijdvak is
met 16 delen gestegen. In 1946 was de regulerrngstoe-
lage voor de laagst gesalarieerden 2400 Kr. oplopend
tot 3840 Kr. voor de hoogste loonklasse. Tegenwoordig
bedraagt deze toeslag respectievelijk 4200 Kr. tot 6720
Kr.
Hier volgt een overzicht van de maandsalarissen van
de verschillende rangen, waarvan het aanvangs- en
maximumsalaris wordt genoemd:

Politibetjente: 945.62 Kr. stijgend in de loop van 9 jaar
tot 1034.38 Kr.
Overpolitibetjente 2e klas of Landbetjente: 990.75 Kr.
stijgend in de loop van 6 jaar tot 1113.13 Kr.
Civilbetjente: 1052.- Kr. stijgend in de loop van 6 jaar
tot 1174.38 Kr.
Kriminalbetjente: 1091.59 Kr. stijgend in de loop van
6 jaar tot 1213.97 Kr.
Overpolitibetjente le klas: 1034.38 Kr. stijgend in de
loop van 6 jaar tot 1141.63 Kr.
Civiloverbetjente: 1095.63 Kr. stijgend in de loop van
6 jaar tot 1202.88 Kr.
Kriminaloverbetjente: 1135.22 Kr. stijgend in de loop
van 6 jaar tot 1242.47 Kr.
Politiassistenten 2e klas Ordepolitie: 1117.88 Kr. stij-
gend in de loop van 6 jaar tot 1209.52 Kr.
Politiassistenten 2e klas Civilpolitie: 1179.13 Kr. stij-
gend in de loop van 6 jaar tot 1270.83 Kr.
Kriminalassistenten 2e klas: 1218.72 Kr. stijgend in de
loop van 6 jaar tot 1310.42 Kr.
Politiassistenten le klas Ordepolitie: 1181.38 Kr. stij-
gend in de loop van 6 jaar tot 1347.15 Kr.
Politiassistenten le klas Civilpolitie: 1242.63 Kr. stij-
gend in de loop van 6 jaar tot 1408.40 Kr.
Kriminalassistenten le klas: 1282.22 Kr. stijgend in de
loop van 6 jaar tot 1447.99 Kr.
Politikommissaerer en Kriminalkommissaerer: 1589.05
Kr. stijgend na 5 jaar tot 1719.45 Kr.

De genoemde salarissen zijn. zoals zij voor de verschil-
lende rangen maandelijks worden uitbetaald. De pen-
sioenpremie, die 5% van de pensioengrondslag be-
draagt, is er reeds van afgetrokken.
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De basissalarissen van de overpolitibetjente 2e klas,
landbetjente, civilbetjente en kriminalbetjente zijn ge-
lijk, hetwelk ook het geval is met die van de over-
politibetjente 1e klas, civiloverbetjente en kriminal-
overbetjente. Het verschil ligt daarin, dat de civil-
politie een ambtsteelage van 435 Kr. en een kleding-
toelage van 300 Kr. ontvangt, die de ordepolitie niet
krijgt. Zo ontvangt de kriminalpolitie een recherche-

,toelage, die 910 Kr. hoger is dan de toelage voor de
ordepolitie, benevens een kledingtoelage van 300 Kr,
De ordepolitie heeft vrije uniformkleding en voor de-
genen die belangstelling daarvoor hebben volgt hier
een opsomming van de verschillende uniformstukken
en van de tijd hoelang men met deze moet doen:
petten: 1//2 jaar overjassen 6 jaar
jakken: 1-%jaar korte jassen: 4 jaar
truien: 2 jaar regenjassen: 5 jaar
broeken: 1 jaar dassen: 2 jaar
handschoenen: 2 paar witte waslederen handschoenen
per jaar en om het jaar een paar bruine met lamsvel
gevoerde lederen handschoenen.
De ordepolitie moet voor de belasting 100 Kr. opgeven
voor vrije uniformkleding, terwijl de civilpolitie en
kriminalpolitie in de belasting worden aangeslagen
voor de volle kledingtoelage, 300 Kr.
Ten opzichte van wat er voor belasting moet worden
betaald, zij vermeld, dat de staats- en stedelijke be-
lasting 10 tot 15% van de inkomsten bedraagt. Er
wordt geen kindertoelage uitgekeerd, maar mensen
met kinderen krijgen een belastingaftrek. Zo kan ik
zeggen, dat b.v. ik met mijn 3 kinderen het vorig jaar
een aftrek had van 408 Kr. Deze aftrek is hoger of
lager naar gelang het inkomen en wel zo, dat hogere
inkomsten een lagere aftrek hebben.
Betreffende de huren kan worden vermeld, dat voor
een goede woning met centrale verwarming 1200 Kr.
wordt betaald, maar vele politiemannen hebben een
eigen huis en de uitgaven voor het wonen liggen dan
iets hoger, in elk geval voor huizen, die na de oorlog
zijn gebouwd. Een gewoon aardig huis voor een familie
met een paar kinderen kost heden ten dage circa 50.000
Kr. voor het bouwen.

Vacantie
Ambtenaren met een basissalaris boven 7800 Kr. heb-
ben recht op 24 werkdagen verlof. Hetzelfde geldt voor
alle ambtenaren, die de 53-jarige leeftijd hebben be-
reikt. Alle andere ambtenaren hebben recht op een
vacantie van 18 werkdagen.

Politieschool
De Staatspolitieschool wordt voor de gehele politie ge-
bruikt en wordt geleid door een directeur (politiinspek-
tor). De politieschool ressorteert direct onder de Rigs-
politichef, die er het oppertoezicht over heeft. De le-
raren van de school zijn deels politiemannen en deels
burger-leraren.
Op de politieschool worden de volgende cursussen ge-
geven:
Politibetjente op proef.
Politibetjente op proef moeten eerst een 10-weekse
cursus doormaken, waar zij worden onderwezen in:
Deens, het maken van processenverbaal, politiekennis,
verordeningen, verkeersleer, wetten, typen, gymnastiek
en zelfverdediging, schieten, lijntekenen en KH.B.O.
Na minstens 6 maanden practische dienst wordt de
cursus voortgezet voor 20 weken, waar zij worden on-
derwezen in: Deens, het maken van processen-verbaal,
politiekennis, verordeningen, verkeersonderricht, wet-
ten, strafwet, burgerlijk recht, vreemdelingenwet,
signalements- en opsporrngsleer, gymnastiek en zelf-
verdediging, lijntekenen, motorkennis, registratuur
en Deense politieberichten, electrotechniek en maat-
schappijleer.
Ook kan er door de Rigspolitichef beslist worden, dat
er taalonderricht zal worden gegeven, en het kan wor-

den gezegd, dat Engels in het onderwijsplan is opge-
nomen.
Deze cursus wordt afgesloten met een examen.
Binnen 3 jaar na de vaste aanstelling is de poli tibet jent
verplicht een repetïtiecursus van 4 weken te volgen.
Uitgebreide cursus voor politibetjente (Bevorderings-
cursus).
Na verzoek aan de Rigspolttichef moeten politibetjente,
die gesolliciteerd hebben voor een dienst op plaatsen,
waar geen directe chef aanwezig is (zoals de landpo-
litie) of die bevordering binnen de Ordepolitie wensen,
aan deze cursus deelnemen. Zij worden onderwezen
in: Deens, opmaken van processen-verbaal, alsmede
het verhoren in civiele zaken, politiekennis, alsmede
instructie leiding geven en dienstverdeling, algemene
wetten, verkeerswet, verordeningen en strafwet (dit
vak bijzonder met het oog op de praktijk), familie-
recht en maatschappijleer, politietactiek zoals luchtbe-
scherming, gymnastiek en wapenleer. Daarenboven
wordt hun onderwijs gegeven in opsporing, lijn- en
perspectieftekenen, toezicht op vreemdelingen, psycho-
logie en fotografie.
De duur van deze cursus is 4 maanden. Er worden
termijnrapporten over de practische en theoretische
vorderingen door de leraren uitgebracht, die eindigen
met de beslissing: zeer geschikt, geschikt of ongeschikt.

Rechercheurscursus
Deze cursus, waaraan politibetjente deelnemen, die
naar de Kriminalpoliti willen overgaan, heeft een duur
van 4 maanden. Zij worden onderwezen in de volgende
vakken: wetboek van strafvordering en strafrecht in
het bijzonder met het oog op de praktijk, opspormgs-
leer alsmede recherchetactiek en -techniek, Deens en
het opmaken van processen-verbaal in het bijzonder
met het oog op strafzaken, alsmede gymnastiek en wa-
penleer.
Daarenboven wordt in deze cursus lesgegeven in sur-
veillance, toezicht op vreemdelingen, algemene wets-
kennis, boekhouden, lijn- en perspectieftekenen, foto-
grafie, psychologie, electrotechniek e.d.
De cursus wordt niet met een examen besloten, maar
er worden rapportcijfers gegeven en een uitspraak be-
treffende de geschiktheid van de leerling.

Civilpoliticursus
Deze cursus, waaraan politibetjente deelnemen, die
naar een civiele afdeling van de politie willen over-
gaan, heeft een duur van 4 maanden. Zij worden on-
derwezen in: Wetboek van Strafvordering, strafrecht
en familierecht alsmede maatschappijleer in het bij-
zonder met het oog op de praktijk, opsporingsleer,
Deens en het opmaken van processen-verbaal in het
bijzonder met het oog op het verhoren in civiele zaken,
gymnastiek en wapenoefeningen. Daarenboven wordt
in deze cursus les gegeven in surveillance, toezicht op
vreemdelingen, algemene wetskennis, boekhouden, lijn-
en perspectieftekenen, fotografie, psychologie, electro-
techniek e.d.
De cursus wordt niet met een examen besloten, maar
er worden rapportcijfers gegeven en een uitspraak be-
treffende de geschiktheid van de leerling.

Volleybal tournooi van de P.S.V.H.
De oefengroep Weststellingwerf organiseerde op 10 Mei
1955 te Wolvega het jaarlijks volleybaltournooi voor
A-teams van de oefengroepen, aangesloten bij de Po-
litie Sport Vereniging Heerenveen.
Jammer was het, dat het weer zich niet van zijn beste
zijde liet zien. Hoewel het de gehele dag tamelijk droog
bleef en zelfs zo nu en dan de zon zich liet zien, woei
er toch een krachtige Noordwesten wind, die veel af-
breuk aan het spel deed en de prestaties waren er
dan ook naar. Ondanks deze wind hebben allen weer
genoten van zeer sportieve wedstrijden en het behoeft
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geen betoog, dat dergelijke wedstrijden, gespeeld in de
sportieve sfeer zoals nu weer in Wolvega, de onder-
linge teamgeest prachtig bevorderen en dat wij daar-
van in onze dagelijkse dienst de vruchten zullen pluk-
ken.
Er waren zeer spannende wedstrijden bij, zoals die
tussen Lemmer en Opsterland 16-14; 18-16 en Op-
sterland-Z.W.H. 16-18; 15-10 en 15-7.
De wedstrijd tussen de twee sterkste zestallen van dit
tournooi t.w. Gem. Politie Heerenveen tegen Rijks-
politie Heerenveen, werd met belangstelling tegemoet
gezien. De Rijkspolitiemannen toonden zich hier over
alle linies sterker en de mannen van de Gemcente-
politie moesten dan ook genoegen nemen met een
11-15 nederlaag. Ondanks de wind stond het spel van
deze beide ploegen op hoog peil.
De uitslagen waren:
Ooststellingwerf-Z.W.H.
R.P. Heerenveen-Z.W.H.
Lcmmcr- Weststellingwerf
R.P. Heerenveen-Opsterland
Opsterland- Weststellingwerf
G.P. Heerenveen-Oostst.werf
Ooststellingwerf-Lemmer
Z.W.H.-G.P. Heerenveen
G.P. Heerenveen-Westst.werf
Lemmer-G.P. Heerenveen
Opsterland-Z. W.H.
Z.W.H.- Weststellingwerf
Lemmer-Z.W.H.
Lemmer-Opster land

12-15; 15-10.
15- 1.
4-15.

17-15.
15-12; 12-15.
15- B.
15- 7.
8-15.

15- 2.
15-13;
15-10;
5-15;

15- O.
18-16.

15-13;
15- 2;
12-15;
15- 7;
9-15;

15-13;
15-13;
5-15;

15- 3;
4-15;

16-18;
15-13;
15- 0;
16-14;

6-15.
15- 7.
9-15.

R.P. Heerenveen-Lemmer 15- 5; 15-10.
Oostst.werf-R.P. Heerenveen 5-15; 13-15.
G.P. Heerenveen-Opsterland 15- 2; 15- B.
Westst.werf-R.P. Heerenveen 2-15; 3-15.
Westst.werf-Oostst.werf 15-10; 15-10.
De 1e prijs: Wisselbeker plus een bekertje, aangeboden
door burgemeester van Weststellingwerf, Rijkspolitie
Heerenveen.
De 2e prijs: Bekertje, aangeboden door Groepscdt.
Rijkspolitie Weststellingwerf, Gemeentepolitie Heeren-
veen.
De 3e prijs: Medaille in sierbeugel, aangeboden door
bestuur oefengroep Weststellingwerf, Oefengroep West-
stellingwerf.
De 4e prijs: Lauwertak, Oefengroep Ooststellingwerf.
Behalve de Districts-adjudant S. de Jong, die de Dis-
trictscommandant der R.P. Heerenveen vertegenwoor-
digde, gaven o.m. van hun belangstelling blijk de heer
Kamphuis, Insp.-Korpschef Gem. pol. Opsterland en
de Groepscommandant der Rijkspolitie Weststelling-
werf, de adjudant Heijstra. De Burgemeester van West-
stellingwerf en de Inspecteur-Korpschef van gem. Pol.
Heerenveen gaven bericht van verhindering.
Na afloop werden de prijzen met een toepasselijk
woord door de Gr. Cdt, R.P. Weststellingwerf uitge-
reikt. De Secr. van de Oefengroep Weststellingwerf
bracht dank aan allen die hadden medegewerkt om
deze dag te doen slagen. Een bijzonder woord van dank
is hier nog op zijn plaats voor de scheidsrechters van
de onderlinge oefengroepen. Zij hebben op keurige en
prettige wijze de wedstrijden geleid. J. Draaisma.

CDerltaLen ""er en r"Jtáum

,

I

Dit kèr over: IEN-NUL VEUR STREUPER RIEKS
Veldwachter Schulting en Rieks ter Haar, of zoas wij
hum nuumt: Streuper Rieks, hadd'n 't nog wal ies
met mekaar in 't stek. Rieks was al 'n paar kèr deur
d' veldwachter bekeurd veur 't streup'n, mor - dat
mot zegt wodd'n - Rieks was 't ok al ies op 'n gladde
menèr mislop'n. Dat gung zo teg'n mekaar, d' veld-
wachter mus toezien op 't streup'n en Rieks kun 't
streup'n niet loat'n. Smangs had 't ketonrechter 't lèste
woord en smangs wus Rieks de daans te ontspring'n.
Rieks zien Voader was scheper west vroeger en Rieks
gung vaak met hum 't veld in. d'OI boas had d' jong
lèrd wat er over 't streup'n te lèrn valt. Rieks was nou
al wèr vief tig joar en hie was nooit trouwd. Hie woont
met zien ol Moeder op 't olderliek steechien an d'
schoap'ndreef. Zie holt -n' paar koen'n en Rieks warkt
in de drokke tied bij Eemhoes-J ongs, 't Streup'n dödde
in zien vrije tied en vrije tied hef Rieks wal. Doar
zörgde wal veur. Tot last van oes veldwachter, dat
moek zegg'n.
Vlirm'n winter - eem veur de Kerstdag'n - had d'
veldwachter strikk'n zien stoan in Huuzing zien bos-
sien en d' aander mörg'n was e al vro in de bien. 't
Was nog zo duuster as 'n barg toen e zien fiets teg'n
'n barkenboompien zedde. Hie kreup over de wal ach-
ter 't bossien. Die mörg'n zul Streuper Rieks teg'n de
laamp lop'n, doar was veldwachter Schulting van
overtuugd.
't Kwam eemwal aans oet, want Streuper Rieks was
die mörg'n al bij 't strikk'n langs west. Hie had zo'n
veurgevuul had, dadde die mörg'n Vl'Omus wez'n en
dat kwam oet. Hie had twiej dikke hazen bij zuk toen
e de veldwachter over 't besnijde veld zag ankomm'n.
"Dende is te laat", dacht Rieks en hie kreup achter
wat stroek'n van 'n brummelbos. d' Veldwachter luup
hum veurbij. Noar de strikk'n, wus Rieks, en toen e
wiet genog weg was scheut Rieks de wal over en hoes.
Oes veldwachter hef die mörg'n twiej uur in Hunzing-
bossien Ieg'n en toen is e 'n beetien gemieterig en hoes
goan. Zien vrouw zag hum aankomm'n en ruup bij d'

'n ':Drent"e "eLáwacltter
deur: "Bees doar? Kom er moar gaw in. Ik heb d' kof-
fie kloar". En drekt doarop: "Moar wat hes doar in
d' fietstas?" d' Veldwachter en zien vrouw kek'n beide
noar de fietstas, woar 'n dikke haas met d' kop eet-
keek. d' Veldwachter stun eem stil te kiek'n en toen
zeede: "Verrek, dat hef streuper Rieks mij flikt". "Die
donder", en in gedachten zag d' veldwachter wat er
gebeurd was.
Een noa nijjoar hef oes veldwachter toen de stand
wèr in eemwicht bracht. 't Was al 'n paar dag'n doai
west en 't was best wèr um met de lochtbak op haz'n
oet te goan, daagt d' veldwachter.
Op d' stroat kwamme Koepel' Gerriet teg'n, ij wit wal:
,,'t Lopend nijsblad van oes darp" en d' veldwachter
stapde van d' fiets. Er was hum 'n mooie gedacht'n
binnenscheut'n.
"Wat ist 't smèrig wèr Gerriet, niet?" "Smèrig?" zee
Gerriet, "zie bint doar in De Bilt ok hardstikke gek.
En d' Gemiente lat d' stroat mor driev'n van de mod-
der. Zie doet er niks an. 'n Schandoal."
"IJ hebt geliek", zee d' veldwachter, "mien vrouwen
ik goat mor ies 'n paar dag'n oet gast'n en mien breur
in Doalen. Misschien ist beter wodd'n haw der wèr
bint." "Joa", dat kunt d' veldwachters heul' veroor-
lov'n", zee Gerriet. Hèt veegde zuk 'n drup van d' neus
of en veegde d' haand langs de boks. Toen gunk 't en
d' botterfabriek.
Hoe dat nou precies giet met Gerriet, dat week niet,
mor diezölfde aomt wus Streuper Rieks dat oes veld-
wachter d' aander mörg'n met de bus van acht uur
hen Doal'n zul goan.
.... Mor ien nacht wieder was 't oes eig'n veldwachter,
die Streuper Rieks in 't Waanderveld betrapde met 't
lochtbakk'n. Rieks had 'n dikke haas bij zuk.
Zie old Poep'ngeweertien hef d' veldwachter inbeslag
numm'n.
Rieks kreeg 'n bekeuring en 't kosde hum dartig gulden.
Koepel' Gerriet had zien wark onbewust goed doan.
"Verdöld", zee Rieks, toen e aanholl'n wuur in 't veld,
"ik daagde dai oet gast'n war'n." "Oet gast'n?" zee
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d' veldwachter, "wel hef dat zegt?" "Ak 't goed heb,
Koeper Gerriet". ,,000, Koeper Gerriet", sprak d' veld-
wachter. Toen dacht Streuper Rieks: "Te duvel, doar
heffe mij der lillek tuss'n had. Dat zak votdoalik niet
wèr verget'n."
'n Week of drie leen gung de jacht op patriez'n lös
en Rieks de Streuper was oarig in de wèr. Alle haz'n
die 'k nog te pakk'n kan krieg'n veur dat de hazen-
jacht lös giet, schiet de jagers niet, dacht Rieks. Hie
had eemwal ok aaltied nog wat te verhakstukk'n met
de veldwachter en op 'n mooie Septembermörg'n -
't was nog zo'n beetien duuster - gung Rieks noar
Huuzing zien bossien. De dag te veur'n hadde vlak
achter 't bossien, in 'n erpelkampien, strikk'n zet. En
Huuzing Jaan - zölf jager - had ze zeker zien en 't
an de veldwachter deurgev'n. Dat deede altied, die
smeugel.
Rieks kwam bij de strikk'n, mor luup er gewoon bij
langs. Ien knien zat er in. Rieks luut 't deel' mooi
zitt'n en luup noar de raand van 't bossien en kreup
in 'n döchte barkenboom op 't wallechien. En doar -
goed verbög'n deur 't loof - bleef Rieks wacht'n op
wat er komm'n zul.
'n Dik ketèr later kwam d' veldwachter, zoas Rieks
verwacht had. Schulting kreup veurzichtig over 't wal-
lechien hen en keek in de strikk'n. Tevred'n gung e
wèr trugge en gung achter 'n brummelbossien op zien
zwarte keep ligg'n, Hie stènde eerst nog wat en bleef
toen stil en zunder geluud te mak'n achter 't walle-
chien Iigg'n.
Zo zat Rieks die mörg'n dan in de barkenboom en
oes veldwachter lag der under. En zo was 't nog toen
de zun opgung. d' Veldwachter loerde op Rieks. Mor
Rieks zág d' veldwachter. Gien tien meter van hum of.
't Wuur 'n mooie dag. 'n Dikke haas huppelde deur
d'erpel op 't strikken of. "Duvels", dacht Rieks, "mot
dende er ok nog eem inlop'n". Dat zul joa sneu wez'n.
Mor de haas luup 't bossien in.
Wiederop bov'n Haakenbos zweefde 'n buuzerd en in
de varte - deur 't goorritten - kwam Grelling Jaan
alanlop'n. Die gung en erpelroon. d' Veldwachter ver-
scheuf eem en toen luude de wind stoev'n. Hie schrik
er zölrns van, dunkde Rieks.·

1620
"MAYFLOWER"

(Maei)ebLom)

Der sU wel' in Mayftower [arre
nei it fiere Amearika.

Sa earet in lun syn pioniers
dy't de steat mei great makke ha.

It skipke meat hûnderdtachtich tûne,
it hie seilen en wie fan hout.

Dêrmei gyngen de "Pilgrimfathers",
it waerd harren hjir to binaud.

Rja woene it dêr ris bisykje,
dêr jinsen yn it frjemde Uin.

En it slagge de [oech. hûnderd man,
to Wnjen oan it fiere strun.

De striid wie swier en it offer great,
dêr yn Plymouth, Amearika.

Mal' hja holden stan, de pioniers,
hwat dat oangyng koen' se hwat ha.

Hja dreamden lykas foLle der [oar,
fan de Amerikaenske dream.

Ral' bea wurde heard, de kiem hold groun,
fan'e twadde Ingelske beam.

Der sU wel' in Mayflower [arre
nei it fiere Amearika.

Om to earjen de greaten fan doe,
. dy't al hwat se hienen jown ha.

X.

Toen stak Streuper Rieks zien haand in de buus en
speulde zien spullechien teneinde. Veldwachter Schul-
ting keek wat dadderig over 't wallechien hen. Hie
gleufde er al hoast niet mèr an die mörg'n.
Doar vuul hum wat op de rugge. Zeker 'n stokkien.
Toen vuul er 'n rond wit kiezelstientien véûrd' veld-
wachter op 't wallechien 't Rolde deur 't zaand en bleef
ligg'n. Drekt er op wubde er wèr 'n stientien véûr d'
veldwachter langs en bleef bij zien haand Iigg'n.
d' Veldwachter keek er noar. Eerst zunder noadenk'n ...
en toen sprungn hum de og'n in ien kèr wiet lös en
hie keek opnij noar die stienties.... en zag ze toen
pas goed
Eem bleve stil ligg'n. Toen kwamme zachiesan over-
ende en gung in zien volle lengte rechtop staan. Zun-
der op of um te kieken zeede: "Rieks, kom veur d'
duvel drekt oet die boom". Rieks luut zuk oet d' boom
zakk'n en zee: ..Hier bink Schulting. Is 't verbeud'n
um 's mörg'ns vro in 'n boom te zitt'n?" "Nee", zee oes
veldwachter, "moar ak 't vroag'n mag: VERDWIEN".
En toen Rieks nog gien tien meter weg was lop'n
ruup e: "Huw". Veldwachter Schulting is toen noar
Streuper Rieks toelop'n en hef zegt: "Het is ien-nul
veur je, Rieks." Zie hebt mekaar toen eem stief an-
kek'n en toen wuurp'n ze allebeide 't heufd achterover
en lacht'n dat 't bulderde over 't wallechien de es op,
tot an woar Grelling Jaan en 't erpelroon was. Die
hef doar 't ien en 't aander over zegt teg'n Hunderkien,
dat hum met d' skoft koffie noa kwam breng'n. Moar
wadde zegt hef, week niet volkien. "LO G STORY"

De comptabele van
Groningen "in

het gewest
het goud"

Op 29 April was het voltallige personeel van de Ge-
weststaf Groningen in de grote benedenzaal van "Gel-
ria" verzameld, welke zaal, doordat alle tafels waren
voorzien van vazen met voorjaarsbloemen, een fees-
telijke aanblik bood.
Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de Ko-
ningin zou aan de Comptabele van het Gewest Gro-
ningen, de Heer A. Ousen, de Eremedaille in goud,
verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau worden
uitgereikt.
Nadat de Gewestcommandant, vergezeld van zijn echt-
genote, de familie Ousen en enige kennissen waren
binnengeleid, werd het Kon. Besluit door de Overste
R. F. Hoestra voorgelezen.
Kolonel G. H. van Helden sprak waarderende woor-
den tot de gedecoreerde, roemde de voortreffelijke
samenwerking en speldde hem daarna het eremetaal
op de borst, terwijl hij hem namens het personeel van
de Geweststaf, een kleine draagmedaille aanbood. Me-
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vrouw Ousen werd in de hulde betrokken door het in
ontvangst nemen van een fraaie bloemenmand.
De Heer Ousen sprak een dankwoord aan H.M. de
Koningin en de superieuren voor het verlenen en be-
werkstelligen van deze onderscheiding en verder aan

allen die deze dag voor hem en de zijnen tot een on-
vergetelijke dag hadden gemaakt.
Nadat gelegenheid was gegeven voor felicitatie, bleef
men nog een poosje gezellig bijeen.

St.

De reserve rijkspolitie van de groep Warffum won de wisselbeker
Op Donderdag 12 Mei 1955 organiseerde de plaatse-
lijke commissie van het instituut S.W.G. te Warffum
een schietwedstrijd tussen de Nationale Reserve en de
reserve Rijkspolitie van de Groep Warffum. Deze wed-
strijd werd gehouden in de bovenzaal van het hotel
"Spoorzicht" te Warffum.
Evenals verleden jaar had genoemde commissie voor
deze wedstrijd weer aantrekkelijke prijzen beschikbaar
gesteld. Bovendien zou het resultaat van deze schiet-
wedstrijd uitmaken, welke Groep de wisselbeker zou
winnen, welke verleden jaar in het bezit kwam van
de Nationale Reserve.
De commissieleden en de deelnemers mochten zich
verheugen over het feit, dat voor deze wedstrijd ook
hun belangstelling toonden de Heer Burgemeester der
gemeente Warffum, diens gemeente-secretaris en enige
wethouders, alsmede Overste De Boer, Officier der
Rijkspolitie 1e klasse G. van Dijk en de Groepscom-
mandant der Rijkspolitie te Warffum.
In afwijking van de schietwedstrijd van verleden jaar
werd thans door beide groepen niet alléén geschoten
met k.s.o. Le-Enfield geweren, doch ook met k.s.o.
Webley & Scott. Beide groepen hadden enige weken
vóór deze wedstrijd de gelegenheid gehad, zich met
het voor hen vrijwel onbekende wapen van hun tegen-
partij te oefenen.
Met de Le-Enfield geweren werden door iedere deel-
nemer 2 x 5 schoten gelost op een afstand van 10 me-
ter van de schijf, waarna met de Webley & Scott 1
serie van 6 schoten volgde op een afstand van 8 meter
van de schijf.
De puntenwaardering van de schijf liep van 1 tot 12.
De Nationale Reserve nam met 14 leden deel en de
reserve Rijkspolitie met 12 leden.
Nadat omstreeks 20.00 uur de eerste deelnemersscho-
ten de aanvang van de wedstrijd hadden aangekon-
digd, volgde een ieder vol spanning het verloop van
de resultaten. De eerste ronde met de Le-Enfield ge-
weren leverde slechts een klein voordeel op voor de
Nationale Reserve. Per schutter werd in deze ronde
een gemiddelde behaald van 41 12/14 punt voor deze
groep. De reserve Rijkspolitie eindigde in deze ronde
met gemiddeld 41 7/12 punt per schutter.
De tweede ronde met de Le-Enfield geweren was al
even spannend als de eerste. De Nationale Reserve
behaalde in deze ronde een gemiddelde per schutter
van 44 1/14 punt, terwijl de reserve Rijkspolitie kans
zag een kleine voorsprong te krijgen met gemiddeld
44 10/12 per reservist.
Het totaal gemiddelde na beide ronden was voor de
Nationale Reserve per schutter 85 13/14 punt, de re-
serve Rijkspolitie boekte 86 5/12 punt per schutter.
Hierna volgde een niet minder spannende strijd met
de Webley & Scott. Al spoedig bleek dat de schiet-
vaardigheid met dit wapen bij de leden van de reserve
Rijkspolitie op een hoger niveau lag dan bij de Natio-
nale Reserve. Na de derde ronde bleek al vrij spoedig
bij het opmaken van de balans, dat de groep van de
Nationale Reserve in de groep van de reserve Rijks-
politie haar meerdere moest erkennen. De eerste groep
behaalde in de laatste ronden een gemiddelde per
schutter van 11 ~/14, terwijl de reserve Rijkspolitie in
deze ronde eindigde met een gemiddelde van 22 1/2
punt per schutter. De Nationale Reserve toonde zich
een goed verliezer, gezien het spontane applaus, dat
de reserve Rijkspolitie van hun tegenpartij in ont-
vangst mocht nemen.

Aldus trad de groep reserve Rijkspolitie als winnaar
uit het strijdperk. Zij behaalde een totaal gemiddelde
per schutter van 108 11/12 punt. De Nationale Reserve
boekte 97 4/14 punt per schutter.
Na afloop van deze wedstrijd sprak de Heer Burge-
meester der gemeente Warffum de deelnemers toe,
waarna de prijsuitreiking volgde. De Heer Groeps-
commandant der Rijkspolitie te Warffum ontving uit
handen van genoemde Burgemeester de betreffende
wisselbeker. Daarmede zagen de reservisten der Rijks-
politie de kroon op hun werk gezet.
Vervolgens reikte de Burgemeester een tweetal prijzen
uit aan de schutters van die avond, die zich als eerste
hadden weten te plaatsen met het Le-Enfield geweer
en met de Webley Scott.
De beste schutter met het Le-Enfield geweer was de
reserve wachtmeester K. Meijer Wzn. uit Usquert. Hij
behaalde totaal 107 punten. De beste prestatie met
de Webley & Scott leverde de reserve wachtmeester
B. Huizing uit Baflo. Hij wist totaal 39 punten te ver-
garen.
Tenslotte ging de Burgemeestér over tot uitreiking
van de door de plaatselijke commissie beschikbaar
gestelde prijzen.

. Deze prijzen golden voor de generale prestaties van
de schutter. Als 1e prijswinnaar trad naar voren S. P.
Huizinga (Nat. Res.), die had getoond over een "argus"-
oog te beschikken. De schijfroos was voor zijn schut-
terstalent geen moment veilig geweest. Hij had kans
gezien totaal 140 punten op zijn naam te krijgen, res-
pectievelijk 51 en 55 punten met Le-Enfield en 34
punten met Webley & Scott. Hij zag zijn prestaties
beloond met een mooi schemerlampje. Als tweede
prijswinnaar plaatste zich de reserve wachtmeester J.
de Boer uit Warffum. Hij scoorde 128 punten totaal.
De 3e prijs verwierf res. wachtmeester B. Huizing uit
Baflo, eveneens met 128 punten. De 4e prijs viel de
res. wachtmeester K. Meijer Wzn. uit Usquert ten deel
met 125. De 5e prijs sleepte de res. wachtmeester G.
Boerma uit Pieterburen in de wacht met 122. Als 6e en
7e prijswinnaars plaatsten zich met ieder 121 punten
de res. wachtmeester M. Rispens uit Den Andel en D.
Scholma te Baflo. Tot en met de 13e prijs ging in
handen over van leden der Nationale Reserve. Met de
14e, 15e en 16e prijs werden nog de prestaties beloond
van de res. wachtmeesters K. Prins te Warffum (102
punten); A. de Haan te Westernieland (97 punten) en
M. Scheerstra te Tinallinge (97 punten).
Nadat de Burgemeester nog had gewezen op het nut
van dergelijke avonden, dankte hij de organisatoren
van deze avond en verder allen, die aan het welslagen
hiervan hadden medegewerkt.
Tot slot verrichtte de Kapitein G. van Dijk nog een
alleszins vermeldenswaardige handeling. Door hem
werd namelijk een grote wisselbeker uitgereikt aan
de res. wachtmeester D. Scholrna. Deze wisselbeker
stelde de voorzitter van het Provinciaal Bestuur van
het S.W.G., de Weledelgestrenge Heer Mr Dorhout, ver-
leden jaar beschikbaar voor die reservist der Rijks-
politie, die dat jaar de beste prestaties leverde in de
ruimste zin des woords. In overleg met de Heer Dis-
trictscommandant te Winschoten werd besloten, deze
beker ter beschikking te stellen van die reservist in
het District Groningen, die de beste schietprestaties in
1954 op de schietbaan te Groningen leverde. Deze re-
servist bleek D. Scholma te zijn. Van deze plaats har-
telijk geluk gewenst met dit succes, Scholrna.

Duc.
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De zilveren medaille verbonden aan de orde van Oranje-
Nassau voor Opperwachtm. H. lalkens te Surhuisterveen

Op Vrijdag, 29 April 1955, te 10 uur was het personeel
van de Groep Achtkarspelen der Rijkspolitie bijeen-
gekomen op de Kazerne te Buitenpost, in verband met
het feit, dat het Hare Majesteit de Koningin had be-
haagd de Opperwachtmeester H. Lalkens, behorende
tot de Groep Achtkarspelen, Post Surhuisterveen, te
onderscheiden met de ere-medaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau, in zilver.
Het personeel van de Groep Achtkarspelen had zich
opgesteld op het terrein naast de kazerne en omstreeks
10.10 uur werd door de Districtscommandant der Rijks-
politie te Leeuwarden, de Overste A. S. Fogteloo, het
desbetreffende Koninklijke Besluit voorgelezen, waar-
na de Districtscommandant de medaille op de borst van
de Owmr. Lalkens speldde. Overste Fogteloo wenste
Owmr. Lalkens - mede namens de Heer Algemeen
Inspecteur der Rijkspolitie en de Heer Gewestcom-
mandant te Groningen - geluk met zijn onderschei-
ding en schetste Lalkens als een plichtsgetrouwen ijve-
rig politieman, die zijn arbeid op bescheiden wijze ver-
richtte.
Nadat Owmr. Lalkens en zijn echtgenote, de Districts-
commandant en zijn echtgenote, de 1e Luitenant Van
der Meer, Districts-Adjudant P. Procee, de Groepscom-
mandant Adjudant J. Hoekstra en zijn echtgenote en
de Heer F. Kuipers, Wethouder der gemeente Acht-
karspelen, zich naar de feestelijk ingerichte theorie-
zaal boven het Groepsbureau hadden begeven, verza-
melde het personeel zich daar eveneens.
De Groepscommandant, Adjudant Hoekstra, sprak na-
mens het personeel van de Groep Achtkarspelen en
feliciteerde Owmr. Lalkens met de hem verleende on-
derscheiding. Hij schetste de gedecoreerde als een be-
scheiden - soms te bescheiden - politieman en was
blij dat Owmr. Lalkens eens naar voren werd gehaald.
Adjudant Hoekstra zegde namens het personeel Lal-
kens de draagmedaille toe, terwijl mevr. Lalkens een
bloemetje werd aangeboden.
Wethouder F. Kuipers, die de Burgemeester, die ziek
was, vertegenwoordigde, feliciteerde Owmr. Lalkens
namens het gemeentebestuur van Achtkarspelen met
zijn onderscheiding. Hij zeide, dat de verhouding tus-
sen gemeentebestuur en politie goed was.
Adjudant T. Miedema wenste de gedecoreerde namens
de Afdeling Buitenpost van de Bond van Chr. Politie-
ambtenaren geluk en bood een bloemstuk aan.
Adjudant G. Dijkstra sprak als voorzitter van de
R.P.S.V.L. en als oud-collega en bood eveneens een
bloemstuk aan.
Verder werd nog het woord gevoerd door de Luite-
nant Van der Meer, Adjudant Procee, Owmr. Hindriks,
Wm. 1e kl. A. Alberda en de Wmr. J. H. Berduszek.
In zijn dankwoord bracht Owmr. Lalkens dank aan
Hare Majesteit de Koningin, dat het Haar had behaagd
hem deze onderscheiding te verlenen. Verder dankte
hij de Districtscommandant en alle andere sprekers
voor de tot hem gerichte woorden .

Ook verder op de dag ontbrak het Owmr. Lalkens niet
aan belangstelling. Des middags brachten de Heer Ge-
westcommandant en zijn echtgenote hem een bezoek
en des avonds bracht de plaatselijke muziekvereniging
hem een serenade.

De Adjudant,
Groepscommandant J. Hoekstra.

AAN HET VIJF-CENT FONDS
Bij deze betuigen wij onze hartelijke dank voor de
prachtige schaal met fruit, die wij mochten ontvangen
voor ons zoontje, bij zijn thuiskomst uit het ziekenhuis.

De Wmr. der Rijkspol. 1e kl.
A. Koning,
Feiks Clockstraat 18,
Oude Pekela.

Mijn hartelijke dank aan de leden van het 5-cent
fonds voor de prachtige fruitmand welke ik tijdens
mijn ziekte mocht ontvangen.

Mevr. A. de Graaf-Kuipers,
Verlengde Stationstr. L 130a,
Zwaagwesteinde.

Hierbij betuig ik mijn oprechte dank voor de prachtige
schaal met fruit, welke ik tijdens mijn ziekte thuis
van het "Vijf-Cents Fonds" mocht ontvangen.

Wmr. J. Pruis,
Staf-Gewest Groningen.

•••••••• ••• - .
•

Aannemer van Grond- en
Baggerwerken

Verhuur van alle bagger"
materiaal

•ATLANTA-PUDDING ·
/

.. TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Peteerwee 1

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)
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fJüntur
SCHOENEN

VAN

* *

,,00EO CjESl.1J.00" zegt U zeer zeker
Voor Dames- en Hereneostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz_,
in het aparte genre naar:

"t€xtlll.1·' - COEVOROEn
(Speciaal lnçcrtcln veor moeilijke malen mei leverinu ca. 3 wekcn)HOOGENBOSCH

~!~.f::;~;:t:::;;;;;i:;(!ji~1 Voor al Uw transporten is hèt adres:
EXPEDITIEBEDRIJF

~e.rará q)"9e.L
HOOFDDIEP 90 TELEFOON 26 Z EVEN H U I ZEN

HERESTRAAT 81 GRONINGEN

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie

in Nederland

Een product van

Asphalt-' en Chembche Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Wordt U verp aalst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 51 T.I.1372

• Hel mcoisle is, U te lalen verhuizen door de

Fa J. F. de Bel. "Het Woonhuis"
Frievesuae t 40 - COEVORDEN - Tel, 144
die levens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

Jac. Smedes & Zn

*
Zo het maar even mogelijk is

"Roomboter Bectum» op Uw dis Motoren - Bromfietsen

en- Rijwielen

Verkrijgbaar bij vele levensmiddelenzaken in de
stad en in de provincie Groningen Prima reparatie inrichting

WINSCHOTEr
Engelsehslr. 32 - Tel. 514

Blijhamslerslr: 9 - Tel. 509
COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM
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voor het kopen van:
DAMES-
HEREN-
JONGENS- EN
MEISJESKLEDING

H.H.t.tII'IRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

Grote voorraad onderdelen van de
meest voorkomende merken vrachtwagens

J. KNOOP N.V.•ADUARD - Tel. 235 (K 5903)
AUTOSLOPERIJ

(f8'O)
ltJ,ot' ve&n tuë ~ ~ .1

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbtnqestraet 35, Groningen
BIJKANTOREN : Groningen, Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijkutraatweg 98a.

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ

I
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

NOORD NED.
SCHEEPSWERVE N

, ,

GRONINGEN

N.V.~·~~s.
OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)

GRONINGEN

D.A.M.- remmen

Import voor Nederland van HO!i(Ii:t ••.dt.•.:i04-,;;Q

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scoole ••

Speciaal adres voor Lederkleding

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. Tel. 32 en 237 APPINGEDAM

Wij deden een ontdekking
-1C Wij wisten niet dat hier zo'n zaak

bestond: Hoe kan dat nu dat U alles
Wij hebben veel goedkoper kan verkopen dan

voor U alles anderen. Als we weer iets nodig
op het gebied hebben, komen wij vast bij U terug
van worunq-
inrichting en .... Niemand is zo goedkoop

Niemand kan zo goedkoop als

't VENDUHUIS GRONINGEN
Folklnqestraat 37 Tel. 29716~325R1

~C.fé
Prima ~v co r 0' ••"

-Bij Uw

cens cmp- Partijen bezoek
Restaurant

Bruiloften
ties in aan

iJconcert"'1
Uitstekend

gezellige Ingericht Meppel

Tele!. 620 _omgeving Prima keuken HET adres

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
Markt COEVORDEN, Tele+ccn 159

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften,. verqederinqen etc.
Ruime parkeergelegenheid
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4e Jaargang

No. 7

1 Juli 1955

JULI prijsvraag
De oplossing van de hieronder volgende naamkaartjes
moeten uiterlijk 16 Juli in het bezit van de redactie
zijn. (S.v.p. ingesloten enveloppe). Deze keer zijn het
ook weer woorden, die de Rijkspolitie vaak in de
mond heeft.

R. H. DIECA
Gent S. STATEN

...
G. N. POON

Amsterdam (C).

Oplossing Juni-prijsvraag
Dit keer was het een wat eenvoudiger probleem dan
de vorige keer. Vijfmaal zo veel oplossingen kwamen
bij de redactie binnen, dus 35, en alle inzenders don-
gen mee naar één van de vier prijzen.
Na loting vielen zij toe aan:
le prijs: Wmr. B. Baar te Bedum.
2e prijs: Mevrouw M. Hoekstra-van Coevorden, Ju-

lianastraat 8, Balk (Fr.).

3e prijs: Wmr. M. van Voorst, Wapse (post Diever).
4e prijs: Mevrouw G. Postma-de Boer, Tietjerk 6a

(Fr.).
De oplossing was: 1 Overplaatsing,

2 Bevordering.
3 Pensionnering.

Aan het vijf-cent fonds
Leeuwarden, 15 Juni 1955.

M.H.,
Mijn hartelijke dank voor het lekkere fruit, hetwelk
ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen van de leden
van het 5-cent-fonds.

De Wmr. der Rijkspol. le kl.
H. Ruiter,
Archipelweg no. 61
Leeuwarden.

Zuidlaren, 25 Mei 1955.
M.H.
Langs deze weg betuig ik de leden van het 5-cent-
fonds mijn hartelijke dank voor de prachtige fruit-
schaal, welke ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.

Hoogachtend,
C. J. v. Ringelenstein-Brenkman
Zuidlaren.
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Grote prijs van Nederland der K. N. M.V,
ZATERDAG 16 JULI 1955

- """""" TRiBUNES EN TALl/OS
-. R'lRiCHTINO

-_.- GEMEENTEóRENS

TT CIRCUIT

,
MOTOR- en ZIJSPANRACES

Start klasse 250 cc 10,1 5 uur
Start klasse 350 cc 11,30 uur
Start klasse 122 cc 13.15 uur

Toegangsprijzen van f 4. tot f 8.50

Start zijspannen 15.00 uur
Start klasse 500 cc 16.15 uur

"qO€O cestaaco:' zegt U zeer zeker
Voor Datnes- en HerencostuDtes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

"t€xtllla" - CO€VORO€n
(Speciaal ingericht voor moeilijke maten met levering ca. 3 weken)

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP . GRONINGEN

*

ftünttu.
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH
mtt:·· dl fiiintu,..rpecialiit .'.:::::::::~

l!l~:~:~:~:~:~:~:~:~:::::::::::::::::::::::l:~:~:~:~:~:~d!t!]
HERESTRAAT 81 GRONINGEN

MEDEMA Carrosserieën
. voor elk bedrijf

TELEFOON t08. APP) GEDAM

••••••••• •• -.• •ATLANTA-PUDDING
I

• •

CAFÉ RESTAURANT ARE NDS
Markt COEVORDEN. Tele/oon 159

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid
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4e Jaargang No. 7 Verschijnt 1 x per maand. 1 Juli 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvallende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Ofl. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Dlstrictsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
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Grote paraatheidsoefening reserve rijkspolitie groep Zuidlaren
In de avond van 10 Juni 1955 werd door de reserve
manschappen van de Groep Zuidlaren een grote pa-
raatheidsoefening gehouden.
De oefening werd bijgewoond door de Gewestcdt.
Kolonel G. H. Van Helden, de wnd. Districtcdt. Ka-
pitein G. van Dijk en de Groepscd't. Adj. A. Timmer,
terwijl de Burgemeester der gemeente Anloo, MI' K.
H. Lambers, een gedeelte van de oefening bijwoonde.
Als oefenterrein was gekozen een gedeelte van het
Kniphorstbos, gelegen nabij het mooie Drentse Dorpje
Anloo.
Bij deze oefening werd van de veronderstelling uit-
gegaan dat d'e beroepspolitie elders vertoefde in ver-
band met onlusten, en dat de taak van de politie vol-
ledig was overgenomen door de reservisten.
Bij de commandant van de reserve Rijkspolitie van
de Groep Zuicïlaren was op genoemde datum het be-
richt binnengekomen, dat men het station van de
Nederlandse Spoorwegen, staande op een bepaalde
plaats in genoemd bos, met springstof zou proberen
te vernietigen.
Een viertal, tot de beroeps- en reserve Rijkspolitie
behorende manschappen, in burgerkleding, had zich
in het bos genesteld, waarna de overige leden van de
reserve RP., gekleed in uniform en tot de tanden ge-
wapend het bos omsingelden en doorzochten.
Hierbij werd de ervaring opgedaan, dat het lang niet
altijd gemakkelijk is, in het bos een vijand te vinden,
vooral niet, wanneer deze zich daar van tevoren ver-
dekt heeft opgesteld.
Het was voor de Groep Zuidlaren dan ook maar ge-
lukkig dat de saboteurs geen geladen vuurwapenen
bij zich mochten hebben en dat de springstof bestond
uit een met lucht gevulde schoenendoos. Een nieuwe
wervingsactie zou anders het gevolg zijn geweest.
Dank zij het goede speurderswerk van de reservisten,
werden al spoedig enige saboteurs opgespoord en in-
gerekend.
Door middel van transportboeien werden zij aan el-
kaar geklonken en door een reservist bewaakt. Het

genot van een sigaret werd de gevangenen niet ont-
houden.
Desondanks namen toch twee aan elkaar geklonken
saboteurs de benen. Een niet al te dikke denneboom,
die zij ieder aan een kant voorbij wilden riep hun een
ontijdig halt toe.
Nadat ook de overige saboteurs waren ingerekend en
gefouilleerd, noteerde de commandant en zijn assis-
tent de namen en geboortedata van de saboieurs
De gevangenen werden hierna overgebracht naar het
Postbureau der Rijkspolitie te Annen en aldaar door
de commandant aan een streng verhoor onderworpen.
Hierbij bleek, dat men inderdaad een goede vangst
had gedaan en dat men te doen had met een wijdver-
takte organisatie.
Verder bleek echter ook. dat men nog niet te doen had
met doorgewinterde saboteurs, aangezien allen op één
na nog in het bezit waren van een schriftelijke opdracht.
Nadat de verhoren waren beëindigd, richtte Kolonel
Van Helden omstreeks 23.00 uur het woord tot de
reservisten. De Kolonel wees op enkele fouten die
zowel tijdens de omsingeling, als tijdens de verhoren
waren gemaakt, maar noemde toch de oefening als
geheel, geslaagd.

Na afloop van de oefening maakte één der reser-
visten de opmerking, dat hij het toch aardig gevon-
den zou hebben, wanneer, "die mijnheer in burger"
ook het oefenterrein tijdens de oefening zou hebben
betreden. Hij zou hem wat graag als terrorist hebben
ingerekend. N.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGEN
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Verplaatsingen:

Kampen A. van, Wmr. no. 149, van Parketgr. Gronin-
gen naar Aduard.

Timmer H., Wmr. 1e kl. nel'.2425, van Peize naar Sleen.
Hut J. G., Wmr. 1e kl. no. 2769, van Zuidwolde (Gr.).

naar Appingedam.
Boer H. de, Wmr. 1e kl. no. 2614, van Verk. gr. Leeu-

warden naar Rijkspel. te Water te Leeuwarden.
Wisse B. J., Owmr. no. 759, van Sleen naar Aarden-

burg (Gew. Den Haag).
Bekkema E., Wmr. 1e kl., van Verk. gr. Leeuwarden

naar Verk. gr. Zwolle. .
Kruijer D., Wmr. 1e kl. no. 2441, van Appingedarn

naar Verk. gr. Alkmaar.
Schoonbeek G., Wmr. no. 598, van Verk. gr, Alkmaar

naar Zuidwolde (Gr.).
Hadderingh W., Wmr, no. 49, van Nieuwerkerk a/d

IJssel (Gew. Den Haag) (als adsp.) naar Roden.

In de sterkte opgenomen:

Drolenga B., Wmr. Peize. Afkomstig van Gem. Politie
Monster.

Bevorderd tot Adjudant de Opperwachtmeesters:
NAAM RANG No. STANDPLAATS

m.i.v. 1 Mei 1955
Zwier J. 94 Sleen.

m.i.v. 1 Juni 1955
Overbeek G. J. 78 Wehe.
Zantinge A. 92 Muntendam.
Roorda J., 104 Ten Boer.

m.i.v. 1 Juli 1955
Manuel J. 123 Odoorn.
Dost A. 159 Diever.

Bevorderd tot Opperwachtmeester de Wachtmeester
Ie klasse:

m.i.v. 1 April 1955
Walle I. J. v. d. 370 Oosterhesselen.

STANDPLAATS
1955

Hijkersmilde
Appingedam.

NAAM

Bevorderd tot Wachtmeester Ie klasse de
Wachtmeesters:

Fabel' W.
Zwart G. J.

Oele M. P.
Houwing H.
Wolf L.
Luijn J. C. J. v.
Veen R. v. d.
Harmens A.
Raspe A.
Velde M. v. d.
Bos H.
Sijbrandi P.
Draijer H.
Procee S.
Pruis J.
Ophof H.
Prins T. J.
Haak J. G. v. d.
Vinne J. v. d.
Herder H.
Hoving A.
Jager P.
Bisschop H.
Drent P. J.
Westerhof R.
Bergman H. W.
Heidema C.
Mik J. D.
Kuipers- A.
Westerhuis J.
Schuldink H. J.
Warris J.
Blink L.
Postma Tj.
Meijer F.
Toorn B.
Medenà'orp R.
Klein R.
Westra Y.
Molen M. v. d.
Groen H.
Dijksti-a Tj.
Veeristra J.
Uneken H. A.
Rozema H.
Berga L.
Boer K. de
Sluis M. v. d.
Smeding L.
Jonge F. de
Eggink E.
Wiekamp J. H.
Kok S.
Graaf G. de
Hulzinga J.
Vrieling J.
Buitenga G.
Buss H.
Hofstra C.
Weide J. v. d.

4

RANG No.
m.i.v. 1 Mei

340
958

m.i.v, 30 Juni
35

103
224
227
229
230
232
241
242
248
249
253
261
269
272
276
277
283
290
292
313
317
338
341
347
351
352
357
362
373
397
402
404
427
428
430
437
449
457
462
470
497
533
534
541
542
543
557
561
562
563
564
577
585
594
600
612
615

1955
Groningen.
Groningen.
Veenoord.
Groningen.
Roordahuizen.
Bergum.
Groningen.
Veenwouden.
Stadskanaal.
Heeg.
Appingedam,
Kollum.
Groningen.
Smilde.
Leeuwarden.
Akkrum.
Wirdum.
Wolvega.
Paterswolde.
Nieuwolda.
Heiligerlee.
Coevorden.
Assen.
Oosterhoogebrug.
Buinermond.
Kerkenboseh.
Winsum (Fr.)
Witteveen.
Elp.
Grootegast
Hollum.
Tietjcrk.
Bierum.
Finsterwolde.
Uithuizen.
Bellingwolrîe
Boelenslaan.
Noordhom.
Kollum.
Wierum.
Wierum.
2e Exloërmond.
Winsum (Gr.).
Wanswerd.
Leeuwarden.
Minnertsga.
Ried.
Annen.
Assen.
Leeuwarden.
Ferwerd.
Leeuwarden.
Ferwerd.
Butnermond.
Lemmer.
Vledder.
Lemmer.
Assen.
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NAAM RANG No.

Goede J. de 624
Noor D. 625
Oosting J. A. 628
Nieuwenhoven I. v, 632
Luten L. 642
Tol O. v. d. 643
Tuinenga K. 644
Gansekoele G. 648
Schalen J. 655
Rozema R. J. 657
Bosma H. 658
Hensens G. 664
Dijkman J. 667
Timmer A. 671
Krommedijk H. 683
Mulrîer W. J. 685
Forsten J. 689
Boezen G. 702
Schuurhuis J. 705
Hoek P. 709
Warris H. 712
Kingma D. 729
Eleveld R. H. 731
Aardema J. 747
Annema Tj. 755
Timmer G. 762
Meijer T. R. 763
Klunder H. 768
Mulder G. 770
Laan G. v. d. 786
Braaksma G. 792
Rodenburg H. 797
Nijenmanting J. A. 798
Remerie E. 803
Heising G. J. 806
Foekema M. F. 807
Hiemstra J. 825
Bijl C. v. d. 828
Swarts D. J. 839
Kiewiet A. 846
Baar B. 848
Hummel G. 849
Tellingen W. v. 851
Guichelaar H. 853
Spijker R. 854
Dijkstra J. 879
Bloemberg H. R. J. H. 880
Kap B. J. P. 890
Ennema B. 892
Ebbens F. 899
Mulder K. C. 902
Mein M. F. 906
Oudekerk H. 910
Assen J. H. 913
Betten W. 915
Dijkstra M. 917
Went G. 918
Berg A. H. v. d. 919
Zwart M. 921
Bosscher H. 926
Nijzing G. 930
Aardema K. 931
Bijma B. 935
Bloemsma D. 951
Woldendorp K. 953

STANDPLAATS

st. Anna Parochie.
Winschoten.
Beilen.
Wolvega.
Muntendam.
Joure.
Leeuwarden.
Kerkenbosch.
Muntendam.
Arum.
Assen.
Winschoten.
Scheemda.
Giekerk.
Nieuwlande.
Leeuwarden.
Kornwerderzand.
Ide.
Schipborg.
Zevenhuizen.
Oude Pekela.
Buitenpost.
Dwingeloo.
Groningen.
Metslawier.
Nieuwe Pekela.
Winschoten.
Hoogkerk.
Holwierde.
Nieuwe Pekela.
Bedum.
Assen.
Assen.
Groningen.
Scheemda.
Dokkum.
Sloten.
Noordwelde.
Bellingwolde.
Kolham.
Bedum.
Zuidlaren.
Eelde.
Rolde.
Koudum.
Terschelling.
Oude Pekela.
Winschoten.
Grootegast.
Beerta.
Akkrum.
Groningen.
Stroobos.
Groningen.
Oudega.
Pesse.
Groningen.
Groningen.
Nes (Ameland).
Nieuwolda.
Tjerkgaast.
Leeuwarden.
Stiens.
Murmerwoude.
Groningen.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 1 6 .r-i 22812 GRONINGEN

UNIFORMEN
Daarbij zeer concurrerende prijzen

naar maat van de
fijnste kamgarens.

NAAM

Leutscher M.
Abbingh R.
Ploeg L. v. «
Bosma B.
Rekel' H.
Ausma J. W.
Ensing W.
Epema H.
Westra-Winselaar S.
Sanders H. R.
Lubberts K.
Meerveld H.
Zijlstra G.
Stel W. J.
Groendijk L.
Timmermans J.
Benjamins H.
Volders G.
Slik A.
Smit S.
Haan H. de
Dieterman H. G.
Fokkema F.
Rozema H. P.
Bansema H.
Reitsma D.
Witteveen W.
Tjapkes H.
Bunt H.
Ringnalda Y.
Schuit 1. C.
Kamps G.
Taekema H.
Blanken J.
Cusiel J.

RANG No.

963
966
969
978
983

1000
1003
1007
1010
1012
1020
1021
1022
1027
1036
1041
1042
1043
1049
1055
1056
1059
1060
1064
1066
1074
1103
1152
1165
1186
1412
1419
1420
1437
1487

Geboren:

STANDPLAATS

Gieten.
Dregteropslagen.
Nieuw Scheemda.
Holwerd.
Groningen.
Appingedam.
Paterswolde.
Appelscha.
Augustinusga.
Zuidbroek.
Joure.
Groningen.
Groningen.
Pesse.
Wommels,
Donkerbroek.
Assen.
Zuidbroek.
Loppersum.
Zwaagwesteinde.
Groningen.
Oostwold.
Hoogkerk.
Hardegarijp.
Roodeschool.
Winschoten.
Hooghalen.
Siddeburen.
Woldendorp.
Leeuwarden.
Groningen.
st. Anna Parochie.
Terhorne.
Zuidlaren.
Oosterhoogebrug.

Fennechien, d.v. Wmr. le Kl. H. W. J. Mulder en H.
Mennen te Koudum.

Engelina, d.v. Wmr. le kl. H. de Jong en S. Paulusma
te Leeuwarden.

Walter, Hans, z.v. Wmr. 1e kl. H. Houtman en S. H.
de Jong te Ternaard.

Jan, z.v. Wmr. R. Nooitgedagt en G. Nagel te Makkum.
Margaretha, rl.v. Wmr. 1e kl. G. Jeurink en C. S.

Hoekstra te Coevorden.
Esther, d.v. Wmr. le kl. K. v. Ingen en S. v. Dijk te

Aduard.
Jan, z.v. Wmr. le kl. E. Zondag en G. K. Salomons

te Coevorden.
Sierd, Jacob, z.v. Wmr. J. Zijlstra en L. Tilma te

Dokkum.
Jantje Antje, d.v. Wmr. le Kl. K. de Boer en T. v.

Dijk te Oldeberkoop.
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lJijl en twintig jaar [,ij de politie
Een 25 jarig jubileum is meestal een gebeurtenis
waaraan grote aandacht geschonken wordt, maar de
belangstelling bij het 25 jarig jubileum als politieman
van de sinds 22 Juli 1954 als adjudant der Rijkspo-
litie in Wolvega geplaatste Heijstra, was bijzonder
groot. Op 3 Juni werd deze mijlpaal door adjudant
Heijstra bereikt, en dat velen de adjudant hebben
leren waarderen als mens en als prima politieman,
bleek wel duidelijk bij de herdenking van het jubi-
leum in de vrijwel geheel gevulde Raadzaal.
Aanwezig waren o.m. burgemeester Huisman en de
burgemeester van Baarderadeel, de heer Boelens,
alsmede de districtscommandant der Rijkspolitie (ma-
joor J. G. Aalders), districtsadjudant S. de Jong en
verder adjudanten en opperwachtmeesters uit omlig-
gende plaatsen, een gedeelte der groep Baarderadeel
der Rijkspolitie en het bijna voltallige personeel der
groep Weststellingwerf.
Burgerneeester Huisman opende de rij van sprekers
om zijn voldoening te uiten over het feit dat adju-
dant Heijstra in deze gemeente als groepscommandant
werd benoemd. De samenwerking met de jubilaris
noemde spr. zeer prettig. Spr. complimenteerde hem
en liet zijn gelukwens vergezeld gaan van een fraai
bloemstuk.
Majoor Aalders wenste, mede namens de Gewest-
commandant, de jubilaris geluk en gewaagde van
de eer voor de jubilaris die gelegen is in de bevor-
dering tot groepscommandant der groep Weststelling-
werf na eerst groepscommandant te zijn geweest
te Mantgum van 1 Maart 1943 tot 22 Juli '54. (Op 1
Januari '54 werd de jubilaris bevorderd tot adjudant).
De eer is groot want de groep Weststellingwerf is de
grootste die er bij de Rijkspolitie is. De samenwer-
king tussen districts- en groepscommandant werd
door spr. zeer geroemd. Een enveloppe met inhoud
onderstreepte de felicitatie.
Burgemeester Boelens (Baarderadeel) herinnerde aan
de scheiding toen de jubilaris zijn gemeente moest
verlaten. Gezien echter de promotie was overplaat-
sing volkomen op zijn plaats. Spr. beklemtoonde met
bloemen zijn gelukwens en waardering.
Adjudant Venema sprak als oudste der groepscom-
mandanten, daarbij wijzend op de fijne samenwer-
king bij diverse gebeurtenissen. De felicitatie werd
vergezeld van een boekenbon.
Opperwachtmeester Looyenga, groepscommandant te
Mantgum, opvolger van de jubilaris, uitte zijn lof
over de voortreffelijke administratie die adjudant
Heijstra in Mantgum achterliet en overhandigde de
jubilaris namens de groep Mantgum een vulpen met
inscriptie.
Bij afwezigheid van inspecteur de Lange uit Hee-
renveen, sprak adjudant Schoenmaker namens de
Alg. Ned. Politie Bond, en overhandigde de jubilaris,
die trouw lid is en deze een warm hart toedraagt
een boekenbon en bloemen.
Postcommandant L. de Dood gewaagde van een pri-
ma samenwerking die tussen Groeps- en Postcom-
mandant bestaat. Als blijk van achting en waarde-
ring overhandigde spr. namens de groep Weststel-
lingwerf een polshorloge en bloemen.
Als voorzitter der politiesportvereniging Heeren-
veen sprak adjudant Schoenmaker nog, en liet zijn
gelukwens onderstrepen door het overreiken van een
boekenbon.
Tenslotte sprak nog de wachtmeester 1e klas Draai-
sma, secretaris van de oefengroep Weststellingwerf.
Spr. roemde de samen- en medewerking op het ter-
rein der sportbeoefening.
De jubilaris, getroffen door de hulde en waardering
sprak een dankwoord, niet alleen voor de prachtige
cadeaux, maar ook voor de gesproken woorden. Hij

richtte tot iedere spreker afzonderlijk het woord en
wees er op dat hij aanvankelijk met gemengde ge-
voelens naar Wolvega ging. Dit is reeds lang verbe-
terd, aldus spr., mede dank zij de prettige samen-·
werking met- en medewerking van burgemeester
Huisman en districtscommandant.
Men vertoefde, onder het genot van een kop koffie
en een gebakje en natuurlijk een rokertje, nog een
tijdje in de raadzaal, waarna burgemeester Huisman
de bijeenkomst sloot.
De verdere viering van het jubileum had plaats ten
huize van de jubilaris, waar collega's en vrienden
zorgden voor het nodige vertier.

DAT WAS GOED WERK I
In het Aprilnummer van "De Reflector" hebt U kun-
nen lezen onder welke droevige omstandigheden de
reserve- Wachtmeester Fokko van der Heide van de.
groep Wehe, aan zijn gezin en aan het Gewest door
de dood is ontvallen. Het. gezin bleef onverzorgd
achter.
Toen de reservisten en hun instructeurs van het Ge-
west er kennis van kregen dat hier financiële hulp
noodzakelijk was hebben zij samen deze hulp verleend.
Van de z.g.oefenvergoeding stelden zij een zeker be-
drag beschikbaar. Dat de offervaardigheid hier van
grootse allure was, blijkt uit het totaal bedrag v.an
f 1067,50 dat aan de weduwe Van der Heide kon wor-
den afgedragen.
Namens de weduwe Van der Heide wordt aan allen,
die hebben bijgedragen tot leniging van de nood van
het hier zo zwaar getroffen gezin, hartelijk dank ge-
zegd.
Het is verheugend dat in het Gewest Groningen de
reserve Rijkspolitie ervan heeft blijk gegeven dat zij
bereid is het leed te verzachten dat het gezin van een
collega heeft getroffen. Indien deze geest van saam-
horigheid ook in de toekomst moge voort leven, dan
blijkt hieruit dat de goede richting is bepaald.

De Generaal Crerar wandelmars
Op 7 Mei jl. werd te Hoogeveen de traditionele Gene-
raal Crerar wandelmars gehouden.
De Rijkspolitie werd daar vertegenwoordigd door
een klein detachement reservepolitie uit het District
Assen. Van de groep Borger namen deel 5 man, van
Beilen 3, Coevorden 3 en Roden 2 man. Van de be-
roepspolitie liep als leider mee de adjudant Faber
van de groep Berger,
De mars werd zonder uitvallers gelopen waardoor
een diploma werd verworven met 47'/u punt en plaat-
sing in de klasse uitmuntend.
Met dit aantal punten werd tevens de 3e prijs be-
haald onder de politiegroepen.
Behalve dat elke deelnemer een persoonlijke medaille
ontving, kon aan de heer Distrtctscommandant voor
de kast op het districtsbureau worden overhandigd,
een lauwertak, groepsmedaille en diploma.
De stemming was uitstekend.
De namen der deelnemers zijn: H. Pomp, A. Groothuis,
W. v. d. Schoot, L. Visser en J. Dobbelaar van de
groep Borger ; A. Stevens, H. Hekert en J. Tromp
van Coevorden; W. Dondorff, K. v. d. Heide en R.
Pit van Beilen; T. Kuipers en G. Meijer van Roden.
Als de Rijkspolitie op sportevenementen mee wil
blijven doen en dit is m.i. noodzakelijk, dan is het ge-
wenst dat voor de jubileummars in 1956 het aantal
reservisten minstens wordt verdubbeld maar dat ook
de beroepspolitie met een behoorlijke ploeg aan deze
prachtige 25 km tocht deelneemt. J. F.
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De reservisten van de Groep Borger in actie
Donderdagavond, 9 Juni 1955, om 19.00 uur, stond
het dorp Buinen, in de gemeente Borger, in het te-
ken van strijd, gevoerd tussen de misdaad en de re-
serve Rijkspolitie. De grote paraatheidsoefening werd
daar gehouden waarbij de 25 reservisten van de groep
Berger hun politieoptreden moesten demonstreren.
In de 0.1. school was de politiewacht opgericht waar
een buitengewoon geoefend man, de res, wmr. M.
van Fenema, onder leiding van postcommandanten,
bevelen gaf.
De oefening begon op binnengekomen telefoonberich-
ten, doorgegeven door res. personeel. Het eerste on-
derdeel van de drie waaruit de oefening bestond,
stelde een staking voor onder de bouwvakarbeiders
in het dorp. Werkwilligen moesten worden begeleid
en in het dorp moest tegen ongeregeldheden worden
gepatrouilleerd.
Terwijl dit onderdeel liep kwamen de telefoonbe-
richten aan de lopende band door. Een tweede bericht
hield in, dat op het bouwwerk vernielingen waren
aangericht. Opdracht werd gegeven dat dit feit moest
worden onderzocht en de daders zo mogelijk moesten
worden gearresteerd. Terwijl dit onderzoek in volle
gang was, meldde een derde bericht een autodiefstal
to Stadskanaal. De toegangswegen van het dorp wer-
den afgezet ondertoezicht van beroepspersoneel in
burgerkleding. Uit een niet verwachte richting kwam
de gestolen auto het dorp binnen en reed door het
stopteken van de politie heen. Vanuit de wacht werd
opdracht gegeven de ring om het dorp te sluiten.In-
middels was de auto in het dorp door een patrouille
gesignaleerd. De jacht op de daders werd eerst sen-
sationeel toen de verdachten de auto in de steek
lieten en achter boerderijen en woningen de vlucht
namen. Doordat de ring om de verdachten steeds
dichter werd getrokken kon tenslotte tot arrestatie
worden overgegaan.
Inmiddels werd krachtig opgetreden tegen de da-
ders van de vernieling op het bouwwerk. Onder ver-
zet en het aanwenden van pogingen te ontvluchten,
werden deze daders geboeid op het bureau gebracht
en verhoord. Toen ook de autodieven waren ingere-
kend verzamelde al het personeel zich weer in de
wacht om nieuwe opdrachten af te wachten.
Een bericht, dat de ontvluchting van 4 gevangenen

uit het Huis van Bewaring te Assen meldde, gaf weer
aanleiding de toegangswegen af te zettten. Aanvul-
lende berichten maakten gewag van autodiefstal te
Rolde, welke in verband moest worden gebracht met
de ontvluchting. Tenslotte was deze auto gesignaleerd
in het dorp Berger. De aanvullende berichten werden
per ordonnans naar de posten gebracht. Met een per-
sonenauto van de reservisten de gebroeders G. en H.
Diemer werd de oefening uitgevoerd. De bestuurder
G. Diemer speelde zijn rol zeer goed en wist weer
om een politiepost heen te rijden.
Weer werden de posten op dit feit geattendeerd
en sloten het dorp geheel af.
Kennelijk werd het de ontvluchten in het dorp te
"warm" en ontkwamen binnen de afzetting over een
zandweg. Zij wisten zich in een complex bos schuil te
houden. Dit boscomplex werd afgezet en de rijks-
speurhondengeleider, de wmr. 1e kl. Rehwinkel, werd
voor assistentie opgeroepen. Al spoedig wist de speur-
hond één der ontvluchten uit het bos te halen. De
rest van de opsporing werd opgedragen aan de af-
zetting. Het bos werd systematisch afgezocht doch
door de invallende duisternis konden de ontvluchten
in het dichte bos niet meer worden gevonden. Ach-
teraf bleken de "heren" zich in de bomen schuil te
hebben gehouden. De oefening werd hier wegens de
duisternis gestaakt.
De reservisten hebben zich met veel animo en ac-
tiviteit van hun taak gekweten en waren zeer vol-
daan over de hun voorgezette taak.
De heer Burgemeester en leden van de plaatselijke
commissie S.W.G. woonden de oefening geheel bij.
Zij stonden verbaasd over het goede werk, dat door
de reserve politie, onder voorlichting van .het beroeps-
personeel, werd geleverd. Na afloop werd in gezel-
schap van genoemde autoriteiten, onder het genot
van een kop koffie met koek, geserveerd door de
familie Nijlunsing, reservist te Buinen, in diens wo-
ning, nog even gezellig nagepraat.
De groepscommandant dankte de autoriteiten voor
hun zeer op prijs gestelde belangstelling. .
Burgemeester Bijleveld danklte de gastvrouw voor
het genotene.
Om plm. 22.30 uur werd de thuisreis aanvaard. J.t

~nterfinezzo _
Rustig wentelen de wielen van des Wachtmeesters
rijwiel over de weg welke hij uit hoofde van zijn
dienst deze voormiddag heeft te gaan. Links en rechts
speurend waken zijn ogen over de wegen en velden en
niets ontgaat zijn oog. Criminaliteit komt practisch
niet voor in zijn bewakingsgebied en hij acht zich-
zelf daarvan het preventieve object. Maar.... vogel-
wet, visserij, jacht en de wegenverkeerswet met al
zijn mogelijke en onmogelijke obstakels vinden een
dankbaar terrein waar hij zijn activiteit kan ont-
plooien. Weliswaar kwam hij tot dusver weinig
everzwijnen tegen (althans niet op patrouille) maar
in de geest zag hij zich soms als verdekt opgesteld
achter wat bosjes; de loop van het repeteergeweer
gericht op een opening in het bos en ja .... daar komt
het wilde beest recht op hem aangestormd; hij legt
aan, mikt en trekt af. Nog een paar passen rent het
ever in de richting en dan stort het ter aarde. Wild
krijsend springt hij op, zet zijn voet op de met kogels
doorboorde speklaag en stoot zijn overwinningskreet
uit. "Ha, dat is leven". Grote koppen in de Courant:
"Wachtmeester der Rijkspolitie schiet gevaarlijk beest
neer." Carnegieheldenfonds. Dankbetuiging van Z.E.

Dan .... ? Om de deur van een boerderij steken plot-

seling een aantal biggetjes hun speurende snoeten. Zij
ruiken en snuffelen en knorren van echt varkens-
plezier. Hun kleine spleetoogjes knipperen tegen het
volle zonlicht en met opgeheven snoetjes verkennen
ze de omgeving. Het erf van de boerderij is .groot: is
wijd. Och, och wat is de wereld toch groot. Steeds
verder komen ze; steeds brutaler worden ze. Ze dar-
telen over het erf en stoeien en rennen en knorren
zoals alleen jonge biggen dat kunnen.
De Wachtmeester ziet het. Vlug rafelen zijn hersens
bij strafrecht en bij tal van bijzondere wetten langs.
Wat mag dit zijn? Erfvredebreuk? Een gevaarlijk
dier niet onder zijn hoede houden? .Nou, gevaarlijk?
Veewet; Vleeskeuringswet? Artikel 25 Wegenverkeers-
wet? Ach wat; lijkt er niet op. Afijn, toch maar iets
aan doen. Een mooi gevalletje voor het rapportenboek.
Nee, niks voor de krant. "Wachtmeester der Rijks-
politie; onbezoldigd U-weet-wel, Post-Cdt. aldaar
overmeestert in de rechtmatige uitoefening zijner be-
diening een toom wilde biggen."
Hij stijgt af. Kijkt op zijn horloge. Ja, 't kan nog wel
even voor 't postvatten. Al kssssende probeert hij het
dartele goed weer in de schuurdeur te drijven. Jonge
ja, het lukte. Bijna! Eén jong serpent stormt op korte
pootjes met een rotgang in zijn richting. Toch nog
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een gevaarlijk dier? Wachtmeester grijpt zijn pet en
zwaait en kssst maar niks helpt. Met een vervaarlijke
sprint stormt het adspirant-varken hem voorbij in
de richting van de grote weg. Ja, maar dát kan toch
niet. Tóch nog Wegenverkeerswet? De Wachtmeester
zet het op een draf. Zo'n klein loeder toch. Lopen
dat het deed; de benen van zijn lijf, om met Boerke
Naas te spreken. Maar voor dichterlijke neigingen
had de wachtmeester op dat moment geen asem.
't Was een behoorlijke warme Juni-dag en och, U
snapt het al, in uniform valt een paar honderd meter
sprinten niet mee. Het biggetje rende, rende; de
wachtmeester rende, rende óók. Maar hij kon 't niet
doen; lange niet. Terug om de fiets. Ja, en nu lukte
het. Met een vaart stoof de wachtmeester het var-
kentje voorbij en deze .... ? Remde met al zijn vier
pootjes gierend over het warme wegdek; liet een ju-
weel van een remspoor achter, en dook met een sier-
lijke sprong een zo goed als droge rietsloot in. Beide
waren uitgeput. De wachtmeester merkte dat hij
stiekum toch nog teveel rookte (buiten dienst wel te
verstaan) en het varken was een hartklopping nabij.
Een minuut of drie duurde deze pauze: "Staakt het
vuren". Toen met hernieuwde poging het biggetje op-
gejaagd uit de sloot want als het verdronk, wiens
schuld was het? Zojuist had hij heel wat moeten leren
uit ons BW en wat stond daar al niet in over verant-
woordelijkheid en zo? Maar 't loedertie verdrónk niet.
Rustig knorrend, nog nagenietend van de heerlijke
race zo net, vervolgde het zijn weg door de rietsloot.
De Wachtmeester liep nu kalm achter het varken
aan, op de wal natuurlijk. Vlak bij de boerderij tank-
wielde het beest met slippende achterpootjes bij de
wal op en toonde de wachtmeester een bemodderd
krulstaartje waarna het "zonder geweld of be-
dreiging met geweld" in het hok terugkeerde. Een
luid hoera steeg op bij z'n broertjes en zusjes en de
oude zeug was van mening dat in dit geval, gezien
de zeer jeugdige leeftijd van verdachte met een be-
risping kon worden volstaan.
Uit overwegingen, ontleend aan het Burgerlijk Wet-
boek, om ook over het goed van de naaste te waken
als een goed huisvader, is de wachtmeester even met
de boer gaan praten.
"Nee, dank U, ik rook niet in dienst." Hij was op tijd
bij het contrölepunt maar transpireerde toch wel een
beetje.
Zo'n akelig zwien ook! HH.

Viswedstrijd personeel groep Zuid/aren
Op initiatief van de Groepscommandant, Adjudant
A. Timmer en met goedvinden van de wnd. Districts-
commandant heeft het personeel van de Groep Zuid-
laren, verdeeld over twee dagen, op 14 en 15 Juni j.l.
een viswedstrijd gehouden op het mooie Zuidlaarder-
meer.
Aanvankelijk leek het er op, dat het een natte en
koude wedstrijd zou worden en de Adjudant moest
de dagen tevoren van de minder enthousiaste aanhan-
gers van de vissport wel eens horen: "Als het koud
is of regent, gaan we dan ook?", maar het stereotiepe
antwoord luidde: "We zullen nog wel eens zien!".
De hengels werden dus toch maar voor de dag gehaald,
geleend of zelfs gemaakt. Wij zagen later tot onze
niet geringe verbazing een hengel geïmproviseerd van
een wandelstok en een eind lat.
Zo brak dan de morgen van à'e 14e Juni 1955 aan en
zie, alle sombere verwachtingen omtrent het weer
werden gelogenstraft; het beloofde een pracht dag te
worden.
Om half vijf was het verzamelen geblazen bij paviljoen
"De Bloernert" te Mià'laren. Niemand had zich verslapen
en de boten kozen met spoed "het meer". Sornmigen
probeerden dat althans te doen, maar al het personeel
van de Groep bleek de roeikunst nu niet bepaald

machtig te zijn, want iemand presteerde het om op
het grote meer juist tegen een bewoonde woonark te
varen, wat een luid "Help!" "Help!" geroep veroor-
zaakte. De mannelijke bewoner verscheen vrijwel on-
middellijk in nachtgewaad, na het gordijn snel ter-
zijde geschoven te hebben, voor het raam. Zijn hulp
bleek evenwel niet nodig te zijn.
Ondanks deze hindernissen zaten wij weldra naar on-
ze dobbers te turen. Hoewel de vissen rusteloos om
ons heen in het water spartelden, hadden wij niet veel
"beet", maar dat was niet het allerbelangrijkste. Be-
langrijker was dat wij heerlijk in de zon, luisterend
naar het gezang der vogels, ongestoord genoten van
de natuur.
We gingen eens bij elkaar buurten, trakteerden elkaar
eens en zo was, naar onze smaak veel te vroeg, het
vastgestelde uur van scheiden weer aangebroken.
In de haven teruggekeerd bleek alras, dat de vangsten
niet om over naar huis te schrijven waren. Zegge en
schrijve één voorn van bijna 17 cm, werd de Jury
aangeboden. Leuk was, dat de verschalker van dit
visje een beginneling in de hengelsport was en dat
hij de "ervaren visser" Opper De Roode dez-e morgen
de baas was gebleven.
De tweede ploeg trof het met het weer niet zo goed
als de eerste ploeg, maar het wilde de tweede dag
véél beter bijten. Drie van de zes vissers hadden suc-
ces. Twee van de zonder valigst weergekeerde vissers
waren echter om 9.00 uur reeds met een zeilboot op
het meer gesignaleerd. Mogelijk waren zij toen met
een sleephengel aan het experimenteren; wij weten het
niet, maar resultaat heeft dit in ieder geval niet opge-
leverd.
Nadat de Jury, onder het genot van een kopje koffie
op het terras van het paviljoen, de vangsten van de
eerste en tweede visdag vergeleken had, werd het
duidelijk dat de vissers van de tweede ploeg met de,
uit onze groepskas bekostigde prijzen, zouden gaan
strijken. De gebruikelijke verhalen over verspeelde
dikke brasems legden bij het bepalen van de winnaars
vanzelfsprekend geen gewicht in de schaal.
De Adjudant Timmer had de eerste, W. 1e kl. Gom-
mers de tweede, Wmr. De Jonge de derde en W. 1e kl.
Nagelhout, als vertegenwoordiger van de eerste ploeg,
de vierde prijs gewonnen.
We hadden allen een prettige dag op het meer door-
gebracht en van alle kanten hoorden we de vraag om
het spoedig te herhalen.
De minder bekwame of laten we zeggen minder ge-
lukkige vissers ontvingen van de Groepscommandant
de voor hen verheugende belofte, dat zij op een vol-
gende sportdag de gelegenheid zouden krijgen, bij een
andere tak van sport, mogelijk de schietsport met
K.S.O. munitie. zich de meerdere te tonen en een
prijsje uit de groepskas in de wacht te slepen.
Ongetwijfeld hebben deze eerste sportdagen aan het
gestelde doel, ontspanning en bevordering van het
saamhorigheidsgevoel in de groep, beantwoord. Een
reden te meer om op de ingeslagen weg voort te gaan.

1

•
De Adjudant Paulusma-dag te Heerenveen
Op Donderdag 26 Mei 1955, organiseerde de oefen-
groep van de Rijkspolitie te Heerenveen evenals vorig
jaar weer een schietwedstrijd voor haar leden waar-
bij als hoogste inzet de Adjudant Paulusrnabeker
werd verschoten. Deze dag wordt dan ook door de
deelnemers de Adj. Paulusmadag genoemd.
Het meeste voorbereidende werk was ook dit jaar
weer verricht door Adj. Westra.
Omstreeks 9.00 uur richtte de voorzitter zich met een
woord van welkom tot à'e deelnemers, in het bijzonder
tot adj. Paulusma en de ingelijfde leden Boonstra en
Huisman van Groep Haskerland. Hij hoopte dat het
evenals vorig jaar een prettige dag zou worden en
dat er sportief zou worden gestreden.
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Er werd weer op 5 banen geschoten n.l. karabijn,
pistool, webley, buks en karabijn beweegbaar doel.
Op de eerste vier banen moesten 5 patronen worden
verschoten met desgewenst een proefschot. Met het
laatste wapen werden 2 patronen verschoten.
Het beweegbare doel bestond weer uit het papieren
kereltje dat 5 seconden zichtbaar was.
Om 10.30 uur werd de koffie genuttigd, waarbij ook de
Districtscommandant, Majoor Aalders aanwezig was.
Tijdens het koffie drinken werden vele oude verhalen
opgehaald. Het was jammer dat de hypnotiseur van
de verkeersgroep zijn nieuwste stunt "het doodleggen
van kippen" niet kon laten zien omdat niemand in
het bezit was van Islanders.
Na de koffie werd de wedstrijd voortgezet.
Het was een genot voor het oog, de diverse schutters
gade te slaan. Verscheidene schoten met verbeten
gezichten en sommigen hadden de jassen uitgetrokken.
De laatsten wonnen evenwel geen prijzen .
Na het middagmaal begaven de strijders zich weer
gesterkt naar de banen.
Bij het buksschieten liet Adj. Paulusma zien dat hij
het nog kon. Hij schoot hier 6 maal achter elkaar in
de roos. Dit is hem die dag niet nagedaan.
Omstreeks 15.00 uur werd gezamenlijk thee gedronken,
waarbij het ook weer gezellig toeging.
Na de thee moesten allen die geen prijs hadden ge-
wonnen nog eens tegen elkaar schieten op het be-
weegbare doel. Dit moest gebeuren omdat, wat later
bleek, voor ieder een prijsje beschikbaar was.
Omstreeks 17.00 uur werden bij een flesje fris drinken
en een croquet je de prijzen bekend gemaakt.
Adjudant Paulusma reikte met een kort woord de
door hem beschikbaar gestelde beker uit aan de
Koningsschutter van die dag Wachtmeester 1e kl.
Oppenhuis.
Adj. P. dankte de organisatoren voor de gezellige
dag en hoopte dat die volgend jaar weer zou worden
gehouden, maar dat dan een hoger punten aantal zou
worden behaald.
Hierna reikte Majoor Aalrîers met een toepasselijk
woord de overige prijzen uit.
De Majoor dankte ook de organisatoren voor de ge-
zellige dag en zei dat zulke dagen de kameraadschap
en de onderlinge band versterkten.
Hierna sloot de voorzitter de dag met een dankwoord
aan de schutters voor het sportief strijden en hij
hoopte dat dezelfde organisatoren zo'n dag volgend

jaar weer wilden voorbereiden omdat zij hadden ge-
toond dit te kunnen.
De drie hieronder staande schutters hadden in totaal
het hoogste aantal punten verworven:
1. Wmr. 1e kl. Oppenhuis 74 punten; 2. Adj. De Jonge
72 punten; 3 Adj. Westra 68 punten. Jappie.

P.S.V.A. Hunebeddentocht 1955
Dit jaar hield P.S.V.A. voor de zevende keer haar
alom bekende Hunebeddentocht. Om wat meer va-
riatie te krijgen in de routebeschrijvingen, behoefden
deze keer niet zoveel hunebedden te worden bezocht.
Het was zelfs zo, dat de 50 km tocht gerust tot de
mooiste van de tot nu toe gehouden tochten gerekend
kan worden. Deze leidde door de verboden bossen
(met ontheffing) van Veenhuizen, met een half uur
rust in het steeds weer mooie Norg, om tenslotte via
de Zeijer Strubben weer in Assen te eindigen.
Collega's, ook uw deelname wordt door de P.S.V.A.
ten zeerste op prijs gesteld. Zij stelt U in de gelegen-
heid om aan de hand van een leidraad Drente's mooi-
ste plekjes te bezoeken. Voorts mag het sportieve
element zeker niet worden verwaarloosd. Steekt uw
licht eens op bij hen die U volledig kunnen inlichten.
De deelname was evenals andere jaren groot, zodat
de Commissie en de controleurs weer handen vol
werk hadden om alles in goede banen te leiden.

O.K.

Vraagt

'Udewta'J
Echte Boeren 'Metworst

Verhalen over en rondum 'n Drentse Veldwach ter

Dit kèr over: De doaders blev'n onbekend.
Het was hiet in de klas van Meester Kroeze die mid-
dag. 't Was in de bow en dikke wagens met zaad bol-
derden over de straat veur de scheel langs. Ieder kèr
as dr 'n wag'n veurbij reed kek'n 't kinder eem op
en dacht'n: zull'n dat oes volk wez'n? Zien kunn'n ze
't niet, want de underste roeten van 't school war'n
van matglas, behalve dan bij de bank van Jonkers
Gèrt zien Rieksien - dende met dat rooie haar -
dat veur 't lenigste glas zat wor ai deurhen kieken
kunn'n. Daar mus altied nog wèr ies 'n matglas in,
mor 't schilder had nog giende.
Kinder hadd'n gien aandacht bij de les. Meester zag
't ok wal. Hie dacht er over urn de kinder maar wat
èrder in hoes te sturen. 't Was eig'nluk ok te warm
in 't scheel. De grot'n kunn'n dan nog eemties help'n
met garrns smieten. Dat woll'n ze toch gern.
Meester keek nog ies eem over de kopp'n van 't kinder
hen en toen pas völ 't em op dat Waanders zien Bè-

rend er niet was. Metien vruge an Lametien, Bèrend
zien twielingbreur: "Waar is je broer Berend, Lam-
bert?" Lametien kreeg 'n kleur en zee: "Oes Bèrend
hef 'n loop Meester".
"Wat heeft ie?" "Hie hef 'n loop Meester".
En toen voegde' ter an toe - de hiele klas wuur dood-
stil en Meester keek em onbegrtepend an -: "Oes
Moe zeg dadde te veul grunigheid et'n hef Meester".
Non gung Meester 'n lochien op. "Heeft hij erge pijn
in de buik en moet hij veel naar de W.C. lopen?"
"Joa Meester", zee Lametien en 't zugde diep. Het
was bliede dat Meester 't non begrep'n had.
De kinder gniffeld'n wat en 't wuur nog ua-rustiger
in de klas
Net wol Meester er veur die middag maar 'n einde
anmaken, toen Rooi Rieksien opiens hadop zee:
.,Doar kamp Veldwachter Schulting an. Wat zul dende
moet'n?" Riekzien was zuk metien bewust dat 't
hadop praat had en 't wuur glunig rood urn de kop.
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't Hoar was gladweg niet mèr van 't gezicht te under-
scheid'n. Meester en al 't kinder keken noar Rieksien
en dat wuur doodverleg'n. 't Was eig'nluk zo, dat
Rieksien altied wal ien red'n had urn schrikkig veur
d' veldwachter te wez'n. Dat wös d' Meester ok wal
en hie zee teg'n Rieksien: "In de school praat je niet
hardop Henderikus, begrepen?" "Joa Meester", zee
Rieksien, en 't was bliede dat 't er zo of kwam.
De veldwachter klopte op d' deur en Rieksien mus em
derin loaten. d'Veldwachter gaf Meester 'n haand en
kwam toen metien op zien bosschup. Er war'n al vro
in c1emörg'n per'n wegnummen under de sukerpèren-
boom van Grelling Jaan. d'Veldwachter zee niet van
"stelen" moar van "wegnimmen", woar verschil
tuss'n is.
't Wuur doodstil in de klas. Wel zul dat wal doan
hebb'n? Wat eig'nluk 'n smeerlap die Grelling Jaan,
dat hie en d' veldwachter was goan. Dat ded'n ze in
't darp gewoonlek niet.
Grelling Jaan woonde met zien zuster Hunderkien
op 'n steegien an 't schoeI pad en al 't kinder wussen
dat Jaan en Hunderkien 't pèr'n under 't boom luutt'n
verrött'n. d' Ol mensken in 't darp zeeden vaak dat
Jaan en Hunderkien 'n hekel hadd'n an d'hiele wèreld
en ok an heur zölf. Woarum, dat wus gien mensk.
d' Veldwachter keek Meester ies schuuns an en toen
't kinder.
"Wel van je almoal is doar bij wèst?"
't Bleef eem stil. Toen gung Rooi Rieksien noast
d'bank stoan - zoas hum lèrt was - en zee: "Zie löt
ze under 't boom verrött'n, Schulting".
"War'n je der bij, Rieksien?" "Joa Schulting; dat wak".
"En wel nog mèr?" vruug d'veldwachter.
Bettus, de zeun van d'veldwachter zölf, was de twiejde
die stoan gun en Roelf Oving de daarde. De lèste die
stoangung was Hillechien de Jong, 'n wichien woar
nog wat Fries bloed in zat. Al kinder en ok Meester,
keken noar Hillechien, dat doodverleg'n wuur.
"Do ok Hillechien?", zee d'veldwachter. "Joa Schul-
ting, en Hillechien begun te rèren. Veul mensken in
't darp wussen dat Schulting niet teg'n rèren kun. Hil-
lechien wus 'tniet. d'Veldwachter gung met d'rneester
naor d'gang en hadél'n doar 'n kört proatien. Toen

zee d'veldwachter 't kinder goeiendag en gung weg.
Rieksien, Bettus, Roelf en Hillechien, mussen urn half-
vèèr nabliev'n en viern'mtwintig moal opschriev'n:
"Stelen is verboden en het wegnemen van peren ook",
Rieksien mus hoams an toa vel vertell'n woarum hie
zo laat oet scheel komm'n was. Rieksien kun slecht
lieg'n en zodoende wuurn ze 't rechte ok gewaar. Hun-
derk, Rieksien zien grote breur lusterde met grote
aandacht. Noa 't eten scharrelde dende nog eern noar
d'Brink en tröf doar 'n paar kameroaden. Hunderk
had wat te vertell'n en toen 't duuster wuur ging'n
ze met mekaar in de richting van 't schoelpad.
De aander mörg'n - al vro - stund Grelling Jaan
bij d'veldwachter an déachterdeur. Zie hadd'n hum
'snachts d'hiele sukerpèrn-boom leeg haald. "Niet iene
- ma or dan gien iene - zit er mèr an", zee Grelling
Jaan, " en ZÖlfSde röttig'n hebt ze metnummen". Du-
vels was Grelling Jaan, en hie vruug an d'Veldwach-
ter of die der vötdoalik wark van maken wol. Dat hef
c1'veldwachter toezegd, moar tot non toe bint de doa-
ders onbekend blev'n. 't Volk in 't darp hef doar zo
zien eig'n gedacht'n over.
'n Dag later had Grelling Jaan, 's mörgens vro, 'n ol
körf met rottige pèr'n op 'tputtenkeep stoan. Hie
greep ze der of en smeet ze achteroet. In 't mest gat
dagde. Moar tussen 't mestgat en Jaan stund toevallig
Hunderkien en dat kwam under d'e smurrie van röt-
ti ge pèr'n te zitt'n. Het wuur glunig op Jaan en doar
bint 'n paar lelike woord'n zegt bij 't puttenkeep. Dat
proatien giet er tenminste in 't darp.
Nog 'n dag later hef Bettus van d'veldwachter eem
under vèr og'n proat met Geert van Ep Bos. Die had
die middag in 't schoeI, toen d'veldwachter er was, ók
stoan goan moet'n. Geert kwam soams met 'n scheur
in de boks in hoes en kreeg van zien Moe veur de
twiede moal die dag op 't jak. Geert zal non wal lèrt
hebb'n daj noast 't bank moet goan stoan, as 't fesoen
dat vrag.

Dat was 't, wat ik je vanoamd over- en
rondum oes veldwachter wol vertell'n volkien.
Tot 'n aander kèr en goei'noamd.

"LONG STORY".

de

*
Zo het maar even mogelijk is
<Roomboter Bedum> op Uw dis

Koopt
bij

Verkrijgbaar bij vele lcvensmiddelenaaken in

stad en in de provincie Groningen onze
adverteerders ..

COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM

HOTEL-CAFE.-RESTAURANT ~eb&~
Sallandsestraat 51 Coevorden Telefoon 74

Het adres voor uw diners; grote en kleine
zalen voor gezelschappen; en uitstekend ge-
outilleerd als pleisterplaats voor trips.

Ruime parkeergelegenheid

Voor elke vorm van beroepsvervoer
Voor Iedere kostprijsberekening zorgt WEGTRANSPORT

Kantoren:
DELFZIJL, Oud.schans 65. Tel. K 5961 - 2237·2239
GRONINGEN, Florakade 396. Tel. 25314

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN
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f!I-loe kwam die deur open I
Op één der "stralende" zomeravonden in het begin
van de maand Juni, (het was in die tijd, toen men
nog zo echt gezellig een extra jas er bij aan kon
doen) de zon neigde reeds ter kimme, zonder zich
die dag vertoond te hebben, maakten de reservisten
van Ruinen zich op om gehoor te geven aan de daags
te voren ontvangen oproep van de Groepscomman-
dant. Zij kregen als zware taak toegemeten zich
meester te maken van enkele terroristen, die een
overval hadden gepleegd op een enigszins afgelegen
boerderij en volgens de berichten zich nog moesten
bevinden in de schuur van die boerderij.
Gewapend met een ledige zesloper. voldoende kennis
hoe ter- zake te handelen en een grote dosis enthou-
siasme, werd, nadat het krijgsplan onderling uitvoe-
rig was besproken, het object op de meest solide
wijze omsingeld, zodat geen der aanwezigen daar-
binnen een voet buiten zou kunnen zetten, indien
bij niet "vol moordend lood" gepompt wilde worden.
Het was dus alras duidelijk, dat er voor hen geen
andere weg zou openstaan, dan hun huid daarbinnen
zo duur mogelijk te verkopen.
In de omgeving van de boerderij, die aan een niet te
drukke straatweg is gelegen, heerste alom een grote
stilte: 't leek wel of de bevolking in de omtrek zich
uit vrees voor repressailles - zoals tijdens de bezet-
ting- bij de haardsteden had teruggetrokken! Of
zou de weinig zomerse temperatuur daaraan debet
zijn geweest? Hoe het ook zij, slechts weinig spiedende
ogen lieten zich gaan over de "er volop in zijnde"
reservisten. Slechts enkelen. gekleed in dikke lederen
jassen, waarboven een uniformpet troonde, trotseer-
den de snijdende wind, om de verrichtingen van die
wakkere reserve-Rijkspolitiemannen gade \te slaan.
Enkele, op het erf van de boerderij "gepaalde" kal-
veren, keken met hun lodderige ogen naar het zon-
derlinge gedrag van deze grote kerels in uniform
die nu eens als hazen van dekking naar dekking
stormden, dan weer als slakken langs de gevels van
de schuur kropen, speurend naar een opening, om de
veste bij verrassing te kunnen binnendringen.
Niets ontging aan het spiedend oog der reservisten,
noch de November-temperatuur, noch het geklapper
van pistolen binnen de boerderij was in staat hun
strijdlust in te tomen.
Vol élan en toch met de nodige omzichtigheid wier-
pen zij zich in de strijd. Het vooronderzoek wees al
spoedig uit, dat de tegenpartij zich binnen behoor-
lijk verschanst had en ruimschoots van vuurwapenen
was voorzien.
Zo op het oog geleek het wel, dat de reservisten voor
een te zware taak waren gesteld: nagenoeg alle toe-
gangen tot de boerderij waren afgegrendeld en via
talrijke stalramen waren de terroristen van binnenaf
in staat. om hen, à'ie zich bloot gaven, ontijdig naar
de "zalige jachtvelden" te doen verhuizen. Het zij
hier tot hun eer vermeld, dat de tegenpartij echter
zeer weinig kans werden geboden, om "voltreffe.rs"
te plaatsen. Wel werd hier en daar een enkel "schamp-
schot" genoteerd, waaraan de verbandtrommel niet

••

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
Als één bet kan, is 't Zigterman

Kenteer Ocsterhemrtkkade 102. Tel. 22598 (K 5900)
Oosterstnqel 124b. Telelcon 22233

eens te pas behoefde te komen .maar tot een buiten
gevecht stellen wist men het niet te brengen.
Zo omstreeks een uur of tien, toen men pok vanuit
het wuivende roggeveld aan de achterzijde van de
boerderij kon oprukken, en het zelfs voor een muis
niet meer verantwoord was, de boerderij en het erf
te verlaten, vonden toch eindelijk de mannen van
S.W.G. een deur, die, tactisch geopend, de weg baande
tot het hart van de vesting. Als katten slopen een
tweetal wetshandhavers naar binnen en het mocht
hun inderdaad gelukken een der "zware jongens" bij
verrassing te overmeesteren! Hoe die deur zo open
kwam? Vermoedelijk zal de koffie in het woonge-
deelte en enkele, aldaar aanwezige lieftallige schonen,
daaraan niet vreemd zijn geweest!
Bij grondige fouillering van de gevangene kwam een
nieuw model automatisch wapen te voorschijn, als
bewijs, dat de reservisten ook in die tak goed door-
kneed waren. De buiten gevecht gestelde werd in
triomf afgevoerd: het "honderd schots wapen" was
een welkome versterking voor de gerechtigheid.
Het tweetal, dat nog restte, was door de "kleine
aderlating" geenszins gedeprimeerd, want het ene
salvo na het andere werd afgevuurd, zonder geluk-
kig veel onheil aan te richten.
Echter, nu de vesting eenmaal was gepenetreerd, ge-
voelden zij zich toch niet erg "safe" meer en toen dan
ook nog een andere deur perspectieven ging bieden,
om de vijand in de rug aan te vallen en in ieder ge-
val de strijd op twee fronten kon worden gevoerd,
was het pleit spoedig in het nadeel beslecht. Tegen
het zwaarder geschut, dat door de reservisten, die
uiterst waakzaam bleven en in het nachtelijk duister
als katten rondslopen, op het critieke moment werr!
aangewend, gingen de terroristen roemloos ten onder
in het hooivak. Er behoefde zelfs niet eens meer ge-
fouilleerd te worden: doden plegen geen kwaad meer
te doen.
De strijd werd volledig in het voordeel van de reserve
rijkspolitie beslist.
De wreed verstoorde rust was weer hersteld: de in
de boerderij vastgeketende stier, die somwijlen als
er aan de staldeuren werd gerommeld, een onrustig
zwaar gebrom had doen horen, kon weer rustig door-
mijmeren over de koe van Cees de Lange, nadat hij
"even in zijn trouwe blauwe ogen was gekeken".
De soms als dol rennende paarden in de wei stonden
weer kalm de schoften te schuren tegen de dampaal
en de kalveren, aan hun "stek" gebonden, verzonken
met hun donkere contouren in het nachtelijk duister,
terwijl vriend en vijand zich in de keuken van de
omstreden boerderij te goed deden aan koffie en
koek, waarna allen voldaan huiswaarts keerden.
Wederom hadden de reservisten bewezen, uit het
goede hout te zijn gesneden: zij stonden hun man-
netje en met inzet van hun gehele persoon en soms
met ware doodsverachting, wisten zij te waken voor
de belangen van hun dorpsgenoten en zo ook voor
het algemeen belang.

Een toeschouwer.

GARAGE BAAKMAN
Nieuwe Huizen 17 - ASSEN

Volkswagen dealer
Shell benzine en olie

Auto en motor reparatie
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voor het kopen van: =--
DAMES- .
HEREN-
JONGENS- EN
MEISJESKLEDING

Jac. Smedes & Zn

Motoren - Bromfietsen
en- Rijwielen

Prima reparatie inrichting

WINSCHOTE

Engelschstr. 32 - Tel. 514

Blijhamsterstr. 9 - Tel. 509H. .MII.lIRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

Het omhouwen van reminstaIIaties. zodat deze voldoen

aan de wettelijke eisen, verzorgt met grote ervaring

J. KNOOPN.V .. ADUARD - Tel. 235 (K 5903)
AUTOSLOPERIJ

(f6O)
ltJ,ot ve&H. tuC de huH1p .1

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbingestr•• t 35. Groningen
BIJKANTOREN : Groningen. Ooslerweg 1. Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rljkutraatweg 98a.

Voor al Uw transporten is hèt adres:
EX PED I TIE BE D RIJ F

HOOFDDIEP 90 TELEFOON 26 ZEVENHUIZEN

N.v.~~
OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)

GRONINGEN

Import voor Nederland van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen

Speciaal adres voor lederkleding
seooters

I-Ogterop (R. DE VRIES)
MEPPEL

RESTAURANT - BARHOTEL - CAFÉ
(A.N.w.B. - K.N.A.C. - K.N.I·W. - K.N.V.v.L)

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie

in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

.À~~ll~J
RESTAURANT SJANGHAI

CAROLIEWEG 27 GRONINGEN TELEFCON 30096

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. T••1. 32 ••n 237 APPINGEDAM
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4e Jaargang

No. 8

1 Aug. 1955

AugUdU. P,.ïjfV,.aag
Gezien het stijgende aantal inzendingen lijkt het mij
goed deze keer weer een naamkaartjes puzzle op te
geven. Het opschrift van de hieronder volgende
naamkaartjes geeft een drietal beroepen aan. Inzen-
dingen moeten vóór 16 Augustus a.s. in het bezit van
de redactie zijn (s.v.p. voldoende gefrankeerd).

1. Marko. R. v. Moorst.
Peperga.

2. Rins Ziragh,
Eelde,

3. Ruurt Voch,
Wateren.

('!jplonïng t}uli-p,.ijfv,.aag
Deze keer werden niet minder dan 39 oplossingen in-
gezonden. Na loting werden de volgende prijswinnaars
aangewezen.

VAN HE.T

ST GRONINGEN

le prijs Wmr. 1e kl. M. Nolles, te Coevorden.
2e prijs: Mevr. J. Kok-v.d. Haar, te Ferwerd.
3e prijs Owmr. J. Schoonbeek, te Wildervank.
4e prijs Wmr. le kl. J. Schooljan, te Ruinen.

De oplossing was:
1. Detachering.
2. T.T. Assen (of Stentas).
3. Groepscommandant.

àÖRPSVElàWOochtER
Hai har vandoag ain vrije dag,
En zat nou zo echt Lekker
Bie kaggel, 's oavonds tegen haLf elf.
(Hai, dat is veldwachter Dekker).

Doar wuir er tegen 't gLas.aantikt.
Ain stem: Is veldwachter ook thuus?
Dekker springt direct van stoul
En denkt, 't is weer nait pluus.

"Ik kom d'r aan", ropt Dekker dou,
Want hai verstait zien plicht.
"BLief moar zitten", zegt stem den weer
,,'k Wol 't waiten, want 'k fiets zunder licht."

A. K.
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Verplaatsingen:
Binnema B., Wmr. le kl., van Rinsumageest naar Fer-

werd als Post C.
Kamps G., Wmr., van Makkum naar Rinsumageest.
Houwing H., Wmr. le kl., Van Parketgr. Groningen

naar Vries.
Procee Sj., Wmr., van Wolvega naar Noordwolde.
Raspe A, Wmr. le kl., van Parketgr. Groningen naar

Warffum.
Koetje H. H., Wmr., van Zuidhorn naar Verk.gr. Gro-

ningen.

In de sterkte opgenomen:
Frikken H., Adspirant, Nieuwolda, Afkomstig van

Opleidingsschool Nistelrode.
Haan J. J. de, Adspirant, Gasselte. Afkomstig van

Opleidingsschool Nistelrode.
Schut H., Adspirant, Hallum. Afkomstig van Oplei-

dingsschool Nisterode.
Dijkstra H., Adspirant, Lemmer. Afkomstig van Oplei-

aingsschool Nistelrode.
Idsardi E., Wmr., Menalà'um. Afkomstig van Konink-

lijke Marechaussee. .

'In het huwelijk getreden:
Rozema R., Wmr. Uithuizen, met mej. M. J. Arts.
Folkers A., Wmr. le kl. Paterswolde, met mej. K.

Lutker.

Bevorderd tot Wachtmeester le klasse m.i.v. 30 Juni
1955 de Wachtmeesters:

Woudstra J., Workum.
Schoonbeek G., Zuicïwolde (Gr.).

Geslaagd voor het politiediploma AA:
Vries B. de, Wmr. Slochteren.
Jonge H. de, Wmr. Westerbork.
Wieringa L. J., Wmr. Coevorden.
Jongstra J., Wmr. Balk.
Dijkstra E., Wmr. Assen.
Nijmeijer M., Wmr. Assen.
Groendijk L., Wmr. le kl. Wommels.
Keuning J. J., Wmr. le kl. Zuidhorn.

Geslaagd voor het diploma A:
Bruining J., Wmr. Slochteren.
Mulder F., Wmr. Bovensmilde.
Werf F. . d., Wmr. Assen.
Koers H., Wmr. Buinermond.
Fröling B. A., Wmr., Eenrum.
Geluk J., Wmr., Vries.
Jong P. A. de, Wmr. St. Anna-Parochie.
Hagedoorn J., Wmr. Valthermond.

Belast met het postcommando te Rinsumageest:
Anjema L." Wmr. le kl. Rinsumageest.

Terug van detaehertng naar de vormingscursus
Groepscommandanten te Bilthoven:

Overbeek G. J., Adj. Wehe.
Manuel J., Adj. Odoorn.
Spa J., Owmr. Verk.gr. Groningen.
Sijnstra E., Owmr. Pesse.
Lalkens H., Owmr. Surhuisterveen.

Gedetacheerd aan de Opleidingsschool der
Rijkspolitie te Nistelrode:

Dam H. van, Wmr. le kl. Niekerk, als instructeur.

fi'"
~';' ~~~.:.:( ~,~0

~/\

c~
Geboren:

Dirk, z.v, Wmr. le kl. L. Anjerria en F. v. d. Lep te
Rinsumageest.

Josephus, Bernardus, z.v. Wmr. le kl. J. H. Assen en
K. H. Brinker te Groningen.

Hendrika, Janet, d.v. Wmr. le kl. H. Ouderkerk en J.
Welstra te Stroobos.

Elisabeth, d.v. Owmr. C. Hofing en C. Filmer te Me-
naldum.

Anna, ä.v . Wmr. le kl. A. C. v. d. Veen en D. Blom
te Norg.

Dorothea, Marchien, d.v. Wmr. le kl. G. Nijzing en
G. de Jong te Tjerkgaast.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N
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25-Jarig
ambtsjubileum.
Adj. C. Reinders
te Gieten

Op 16 Juni 1955 was de Adjudant G. Reinders, Groeps-
commandant der Rijkspolitie te Gieten, 25 jaar in
overheidsdienst. Hoewel hij te kennen had gegeven dat
hij daaraan, in verband met tragische familieomstan-
digheden, geen plechtigheid verbonden wilde zien en
zelf die dag afwezig zou zijn, was het personeel van
de groep Gieten eenparig voornemens dit jubileum
toch niet geheel ongemerkt voorbij te laten gaan.
Uitvoering gevende aan dat voornemen was een depu-
tatie van deze groep de dag daarvoor, omstreeks 15.00
uur, aan de woning van de Adjudant om de jubilaris
en zijn gezin geluk te wensen.
Des voormiddags mocht de jubilaris, alsmede zijn
echtgenote, reeds de felicitaties in ontvangst nemen
bij monde van de waarnemend Distr. Commdt. der
Rijkspolitie te Assen, Kapt. G. van Dijk, die hem daar-
bij de gebruikelijke chèque overhandigde.
Als hoofd van de deputatie voerde Opperwachtmees-
ter J. Kuik, Postcommdt. te Rolde, het woord.
Als blijk van waardering voor het vele en goede werk
dat de Adjudant voor zijn personeel heeft gedaan en
nog steeds doet, overhandigde spr. de jubilaris, namens
het personeel, een vulpen, daarbij de wens uitspre-
kende dat hij daarvan nog vele jaren in en voor de
groep Gieten gebruik mag maken. .

•.

Daarna het woord richtende tot Mevrouw Reinders,
overhandigde SpI'. haar, namens het personeel, een
fraai bloemstukje.
De jubilaris sprak daarop, mede namens zijn echtge-
note, zijn dank uit voor de felicitaties en de aangebo-
den cadeaux. Gaarne had hij dit jubileum meer uit-
gebreid willen vieren, doch door de pas overkomen
sterfgevallen van naaste familieleden was zulks voor
hem en zijn gezin onmogelijk geworden.
Onder het genot van een rokertje e.d. werd daarop
nog enige tijd gezellig bij elkaar gebleven.

J.K.

Dezelfde middag werd ook de Wachtmeester le klasse
J. Vos, Postcommand'ant te Gieten gehuldigd. Deze
had - zoals eerst later bleek - in October 1954 reeds
25 jaar bij de politie gediend. Evenals zijn Groepscom-
mandant werd hem ook een vulpen geoffreerd en ont-
ving zijn vrouw een bloemetje.

Uitslagen van de op 2 Juli 1955 voor het District Assen
gehouden schietwedstrijden.

Pistool:
le pro Wmr.I. G. H. Bergervoet 225.00 pnt.,· Encyclo-
pedie; 2e pro Owmr, H. Brander, 221.05 pnt., Vogelboek ;
3e pro Wmr. L. Tissingh, 214.29 pnt., Schemerlamp;
4e pro Wmr.I. W. A. Toet, 192.31 pnt., Ballpoint.
Karabijn:
le pro Adj. J. Fabel', 117.14 pnt., Pelikan vulpotlood;
2e pro Wmr. L W. A. Toet, 96 pnt., Beierse bierpul;
3e pr. Wmr.I. J. T. Dunnewijk, 85.- pnt., Nest scha-
len; 4e pro Wmr.I. S. Sikkema, 82.50 pnt., Ballpoint.
Revolver W. & S.:
le pr. Res. Wmr. J. Waaringa, 67 pnt., Encyclopedie;
2e pr. Res. Wmr. M. Hollander, 59 pnt., Vogelboek;
3e pro Res. Wmr.W. Kleine, 67 pnt.,Julianabril; 4e pro
Res. Wmr. G. Weijer, 64 pnt., Sigarettenstandaard;
5e pro Res. Wmr. A. Koekoek, 58 pnt., Schemerlamp;
6e pro Res. Wmr. J. F. Vriends, 70 pnt., Ballpoint; 7e
pro Res. Wmr. J. Hut, 69 pnt., Scheerapparaat.
Voor verschillende prijzen moest worden overgescho-
ten.

3
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Schietwedstrijden District Winschoten.
Onder bijzonder gunstige weersomstandigheden wer-
den op 27 Juni j.l. op de schietbaan te Winschoten-
Zuiderveen de jaarlijkse schietwedstrijden gehouden,
waaraan door de groepen en de Staf van het District
Winschoten werd deelgenomen.
Er werd dit jaar wel een bijzonder spannende strijd
geleverd, omdat de Groep Nieuwolda, die de wissel-
beker reeds 2 jaar achtereen had gewonnen, dit jaar
definitief in het bezit hiervan kon komen.
Hoewel het verschil met no. 2 (de groep Loppersum)
slechts 19 punten bedroeg, kwam Nieuwolda uiteinde-
lijk toch weer als overwinnaar uit de strijd.

De uitslagen luidden als volgt:
Wisselbeker ; Groep Nieuwolda (Wmr. le klasse H.
Leupen en A. J. H. Bos) 357,40.
Karabijn
1. Wmr. I. A. J. H. Bos, Nieuwolda 96,43; 2 Wmr. H.
Leupen, Nieuwolda 68,97; 3 Wmr. A. Koning, Nieuwe-
Pekel a 55,00; 4. Owmr. D. J. Stoel, Distr. Staf 48,39;
5. Wmr.· I. D. Forrer, Finsterwolde 47,22.
Karabijn (reserves)
1. Wmr. I. T. Dijkerna, Verkeersgrcep 66,67; 2. Owmr.
E. Kruit, Wild'ervank 48,78.
Pistool
1. Owmr. K. de Vries, Loppersum 223,53; 2. Wmr. I. A.
Koning, Nieuwe-Pekela 186,96; 3. Wmr.I. H. v. d. Donk,
Muntendam 160,87; 4. Owmr. F. Eleveld, Verkeers-
groep 146,15; 5. Wmr.I. H. Bos, Wildervank 127,78.
Pistool (reserves)
1. Wmr. J. Drok, Nieuwe-Pekela 230.00; 2 Wmr.I. T.
Dijkerna, Verkeersgroep 225.00.
De prijzen, bestaande uit luxe voorwerpen werden na
afloop door de Districtscommandant, de Kapitein A.
W. de Vrieze met een toepasselijk woord' uitgereikt.

Kl.

Schietwedstrijd Reserve Rijkspolitie District
Winschoten. .

Begunstigd door prachtig zomerweer, werden op Za-
terdag 9 Juli j.l. op de schietbaan ,,'t Haantje" te
Winschoten de uitgestelde schietwedstrijden voor de
reserve-Rijkspolitie in het District Winschoten ge-
houden.
In totaal namen 54 reservisten aan deze wedstrijd
deel, die elkaar met veel animo bekampten.
In aanmerking nemende, dat velen voor het eerst of
pas voor de tweede keer met scherp schoten, werden
in het algemeen goede series geschoten. Een tiental
schutters moesten een steunserie schieten van 3 pa-
tronen.

De uitslagen luidden als volgt:
1. Res.Wmr. J. Bangma, Groep Appingerïam 55 p.;
2. Res.Wmr.1. E. J. Naberman, Groep Appingedam
54 p.; 3. Res.Wmr. H. Nutbroek. Groep Bellingwolde
53 p.; 4. Res.Wmr. W. Guikena, Groep Nieuwolda 52
p.; 5. Res.Wmr. M. J. v.d. Flier, Verkeersgroep 51 p.
(st. serie 27); 6. Res.Wmr. F. v. d. Wal, Groep Nieuwol-
da 51 p (st. serie 26); 7. Res.Wmr. J. v. d. Wal, Groep
Nieuwolda 51 p. (st. serie 25); 8. Res.Wmr. R. v. d.
Wal, Groep Nieuwolda 50 p. (st. serie 22); 9. Res.Wmr.
W. Blokzijl, Groep Bell.wolde 50 p. (st. serie 21); 10.
Res.Wmr. P. Slager, Groep Loppersum 48 p. (st. serie
24); 11. Res.Wmr. H. J. Schipper, Groep Finst.wolde
411p. (st. serie 21); 12. Des.Wmr. J. Smit, Goep Ap-
pingedam 48 p. (st. serie 10); 13. Res.Wmr. H. P. Jager,
Verkeersgroep 48 p. (st. serie 0); 14. Res.Wmr. G.
Roelfsema, Groep N.-Pekela 47 p. (st. serie 29); 15
Res. Wmr. F. J. Lalkens, Groep Appingerïam 47 p.
(st. serie 17).

Na afloop verzamelden zich allen in café ,,'t Haantje"
voor de prijsuitreiking, welke i.v.m. uitstedigheid van
de Districtscommandant werd verricht door de Adju-
dant W. Ramaker, Groepscommandant te Loppersum.
Een 15-fal fraaie prijzen was voor deze wedstrijd be-
schikbaar gesteld.
De niet-prijswinnaars kregen een "troostprijs", in de
vorm van een pakje sigaretten, terwijl aan iedere
deelnemer 2 consumptiebonnen verstrekt konden
worden. Deze sigaretten en consumpties waren be-
schikbaar gesteld door het Provo Comité S.W.G. te
Groningen, hetgeen door de reservisten op hoge prijs
werd gesteld.

El.

HET VIJF-CENT FONDS
M.H.,
Ondergetekende betuigt langs deze weg aan het vijf
cents fonds en zijn collega's, zijn hartelijke dank voor
het prachtige boek dat hem door U gezamenlijk bij
ontslag uit het ziekenhuis werd geschonken.

F. Zijlstra.
Ruiterweg No. 29
Havelte.

Langweer. 12 Juli 1955.
M.H.,
Langs deze weg betuigen wij de leden van het 5-cent-
fonds onze hartelijke dank voor de belangstelling
(speelgoedauto) welke ons zoontje tijdens zijn ziekte
mocht ontvangen.

De Heer en Mevrouw
de Schiffart-Pebesma,
Langweer Fr.

Vertaald voorzover ik het Fries machtig ben.

Opregte hulde.

Nu is het wel erg, ik moet me waarachtig schamen!
Het is al langer dan een maand geleden -
Nee, ik zal niet liegen: eerder twee misschien;
of - laat mij het schaamrood op de kaken komen:
het is haast drie, geloof ik - dus een kwartaal -
toen het kwartjesfonds voor mij in actie kwam.

Ik lag op bed, - een zweertje aan de maag.
De vraag was toen: Wat wordt zo'n stumper gegeven?
Het is pap - of pap - of pap. Pap is zo gezond!
Een mand met appels kan hij niet verdragen.
Maar wie geeft pap. - Nee, iemand was zo gevat,
kwam op het idee: Geef hem een boek!

Het werd' een boek. Welk mens is niet vereerd
met zo'n attentie? Waarlijk, ik weet het nog goed,
mijn maag deed direct gewoon.
Daarom: aan het vijf-cent-fonds mijn oprechte dank!

Het boek is uit, dat wilde ik nog even zeggen ....
Ik mocht straks weer eens met mijn maag gaan liggen.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenfqde Nederlandse Kleermakerijen

Pelslerslraaf 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen
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De groep Borger
Op veurstel van oze Groepscommandant waren Wij in
1954 met de hele groep aan 't sparen gaan urn dit
jaar ies een rei zie te maakn. Wij haarn elke week
allemaal een gulden van oos salaris loaten staan en
de leste paar maand' nog wat extra.
As nutgangsdag haren wij 't op 29 Juni anholn en nou
was 't dan eindelijk zo wied. 's Murgns zul de bus urn
ongeveer half zes bij Chris en de vrouw weezn en dan
over de Bunermond en Bunerveen naar Börger. In
Börger zulln wij urn zes uur vertrekn. Nou wusn wij
oet de veen streken natuurlijk wal wie in Börger al-
lemaal mussn instappen en dus haarn wij rl'r wal op
reeknd dat er daar wal een Dreins half uurtie bij
kwam. Maar dat völ oos toch warkelijk wal een
beetie met. De Adjudant en de vrouw waarn geleuf ik
tien minuten te laat en Opper van Aaideren en 't meins
mor vijftien minuten. Dus dat gung nogal.
Nou jong, toen Offeringa as leiste met zien vrouw een
plekkie vunn haren in d'e bus van Siepes leutn wij
Börger achter cos Iiggn en reden wij in ne richting
Emmen.
As volleerde boeren haarn wij al gauw grote gesprek-
ken over 't heuien en zo. In Emmen was 't meeste
volk nog op berre, dus daar bin wij nog maar niet
angoan, De chauffeur gaf natuurlijk wel een uutleg,
deur wat grote ploas wij reedn en maakte as bizon-
dere attractie van Emmen bekend, dat dit nou het
laand was van ne gattiesboorders.
Zo gungn wij wieder, naar Coevorden. En toen wieder
het Overieselse in. Ja jong, ze hebt 't wal ies over
arm Drente, maar weet ie met mekaar wal woarum
d'r tussen Drente en Overiesel geen greinspoalen stat.
Umdat de meinsen an de slechte gewassen wal kunt
zeen dat ze in Overiesel bint. Grieselig wat een ver-
schil met Drente, waar alles d'r we ir gezond en good'
verzurgt veursteet. Hierover verwacht ik natuurlijk
gien commentaar, want de waarheid mag zegt worrn.
Zunder dat d'r ene meu worrn was van 't riedn
kwaamn wij bij de Steile Oevers, eernn an de gin se
kaant. van Ommen. le heuft natuurlijk niet lang te
prakkezeern wie dat plekkie oetvun haar as eerste
plek urn eemn op te steekn, Herman gaf naar teks en
oetleg en hij meende geleuf ik dat hij de enige was
die daar iets over kun verteln. Maar 't was wal good
bedoold hör. Jammer dat hij de vrouw van Chris niet
eemn op de grote gevoarn weezn he" van zukke hoge
bulten, met daarnaast van d'ie depe koein. 't Wicht
wol hard naar beneedrr lopen, maar dat bleef niet bij
loopn. Onze baas stun, als altied, al klaar urn 't boor-
deknopie lös t maken en heur noa te spr ingn, want
hij was natuurlijk bang dat zij in de Regge terecht
kwam. Maar op een gegeevn moment stun d'r nog
een straampel van sen boom, die Herman en zien
kornuiten in de jeugd afzaagt haarn, en daar kwam
ze gelukkig, aj 't zo nuumn mugt, tegen an en bleef
ze Iign, urn vlug weir overeind' te kommn en weer naar
bomn te klimmen. 't Meinse haar zuk wal een be tie
zeir doan, maar leut daar niks van bliekn. Chris hef
van 't gebeurde natuurlijk niks zeen, wknt die was al
op zeuk naar een openbaar gebouw, waar ok wal ies
wat te drinken. Jan en Jo waren daar ok al op oet.,
en vleugn tegen een dichte deur an, want het volk lag
overal nog op berre.
Wij bint toen mor weir in de bus stapt en toen op
Hellendoorn an, via d'e Lernelerberg. Keirlse dingen,
wat is dat ok een mooie en een hoge bult hè. Ik be-
klaag 't volk die dat zaand daar allemaal hen kraait
hebt. Daar hebt ze een heel gespit met had. In Hel-
lendoorn hew dan veur 't eerst wat zien van oze
gespaarde centen, naar kreegn wij een kop koffie op
reekn van de kas. Dit weur oos direct al eernn ver-

.~

maakte een reisie

teld deur de baas, want hij haar natuurlijk wal in de
gaten dat de koppies aans verrekte gauw leeg waarn.
Daar is dano rk niet veul koffie opmaakt, ie kunn ok
jao beter wachtn tot wij weir angungn. Koffie drinkn
in bedriefn nuumt ze zo iets. De vrouwn stunn na-
tuurlijk allemaal d'irect veur de spiegel maar ze
keekn mekaar ies an en d'an weir in de spegel, want
ze woln gien één van aln zo lilk weesn as dat ze daar
in waarn. 't Waarn lachspegels hor. Bij dit gebouw
wast ok dat wij zagen hoe Willm deur een stuk of
wat vrouwen misbruukt weur as lastdier. Hij mus
notabene wal een stuk of vier van die hele grote
tassn in de bus brengn. Jan en ik mor lachn, want
dan moei altied eem eerder weggaan. Wij zaagn Ibele
as oud cavalerist nog bij een pony staan, die hem
aandachtig opnam.
Wij bint met 't hele stel in de speultuun west en Harm
leidde oes nog eernn deur de sprookjes tuun. Kerl jong,
daar lag mij toch een beeld op de grond met een stel
grote vootn, maat 76 haar e. Die opzichter van Börger
zien dauwtrappers bint dl' babyschoentjes bij hör. De
baas hef d'r nog eemn veur zorgt daw veur 98 cent,
niet oet d'e kas, op de foto kwaamn en weir wieder.
Wat is die natuur daar toch gloepense mooi zeg. Met
de bus bin wij daar deur de bossen en over de barg
en bultn reden en dan zo maar weir naar de deepte
in. Het was geweldig, aj dan weir naar beneedn gung
sneed je 't gewoon deur 't lief.
Op de Halterberg kreegn wii 't natuurhistorisch mu-
seum te zeen, en nou kan 'k dl' ieder keer wal bij
zegg'n. niet oet de kas. maar dat snap ie natuurlijk
wal hè. Wat die Piet Bos oas daar eemn leut zeen
en vertelde van de natuur völ, naar bink van over-
tuugd, bij ieder in de smaak.
Zon keirl mug ik wal ies een hele oavnd heurn proatn.
Maar 't was met alle gekheid al half twaalf wordn,
dus mor weir karn. In de buurt van Deventer zaagn
wij die grote brug over het Twente-Rijnkanaal Iign.
Harm zee 't er ieder keer eemn bij hör, aans wus ik
dat ook zo niet. Ik nacht eerst te minste al dat dit nou
het Suezkanaal was. En toen begunde het gegooi in
de roetn. Het begunde eerst wat zachies en later wat
hard'er, te reegn. Wat musn wij nou hè, zingn natuur-
lijk! Urn kwart over één waarn wij in Velp urn daar
een warme moalteid te gebruukn. Ze haarn doar 't
hele spul al zon betie klaar staan, want Harm haar
verteld, an die luu daar, d'aw kwaamn.
Veur daw begurm te eten waren wi] eemn gezellig
bij elkaar onder het dr inkri van een theet je, zo hek
dat wal ies vaker in een blattien leesn. le baarn 't
volk ies moeten zeen gleepen. wat er allemaal op de
toafel kwam, want ze haarn allemaal honger in de
oogn staan hör. Och, ja jong dl' waarn dl' bij die in
dree daagn al niet eetn haarn, want dr mot ook wat
van terug komn is 't niet. Ik wil. gien naamn numen
jongens, maar ik zal je verteln die beide magern oet
Börger, die kunt eten hör. Dat is good gezond' volk
hör. Ik snap alleen niet hoe die luu nog zo mager
bint, ie kriegt in hoes toch wal zat [onaens, aans kom
maar gerust ies een keer urn de beurt bij een van je
collega's in 't veen hör, want die hebt de naam maar
jullie bint't. Die dikke taaide hum ok wal hör, ik zal
je verteln de jus leup hem bij toern over de' raand
van 't bord. 0 ja jong, dat vergeet ik glad te ver-
teln. Toen wij in Velp begurmen mussen te eten, wol
de baas niet meer naast zien vrouw zittn en hij beet
veur oos allemaal de spits of, want wij dachten der
joa geliek over. Hij zette oos allemaal tussen een paar
andere vrouwluu en ik was met die van mij best
ok betalen natuurlijk. Daar wast ok dat Jan zuk ver-
giste en meende dat hij in Elp was, hij nuumde het
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ingeneumn hör. Speet mij nog wal dat ik de zeriuwn
nog wat op de maag haar van daags te veurn.
Nou en toen bin wij dan noar Arnhem goan. Doar
hew d'e bus stil hen zet en kun ieder zien gang goan.
De chauffeur (ik nuumde hem al een paar moal Harm)
en zien vrouw gungn met oos met, 't zit nog wat in de
familie hè. De boas haar al zegt dat wij urn half vief
controle punt haarn bij de bus en dat hij op controle
kwam, raar hè dat zegge aans nooit. Ik zal der niet
over oetweiden hoe ieder zien plezier had hef in Arn-
hem, want ik bin moar bij één ploegie west, want de
aandern waarn nargens te vinden, mor wij hebt oos
best vernuverd, wat ie Harm. Ik zal vroagn of ze je
ook zo'n blattien stuurt. Urn half vief was ieder weer
bijn de bus, behalve natuurlijk Rieks met zien moat.
Ik geleuf dat die heeltled noar heur vrouwen ant
zeuken west bin. Met een kwartier vertraging kwaamn
ze weer bij de bus. Ze haarn nogal wat kleur opdoan
in Arnhem, dus het zal doar wal gezond weezn ok.
Toen wij urn vief uur wez reden oet Arnhem he-
gunde 't ok weir te reegn. Harm gaf steeds mor tekst
en oetleg van de dingn die wij voorbij kwaamn en
allemoal vundn wij alles eemn mooi. Urn half zeumn
haarn wij nog een optocht in dat park bij Apeldoorn.
Keirl, kei rl wat is 't doar mooi. Dit is nou de plek
woar Harm regelmoatig zien dreug brood hen brengt.
Aj o'at zeet hoe die karpers gewoon bij mekaar op
de rug got zittn om ook wat van de boterhamn te
k riegn, 't is een lust om te zeen. Met twee man te
gliek under een regenjas leupen wij doar in 't park,
want wie rekent nou in Holland op regen aj een dag
oetgaot, Doar hew nog boven op een grote holten eet-
kijktoren stoan. Gloepens wat een mooi gezicht, urn
zo de natuur te bekiekn. Urn half acht waarn wij in
Apeldoorn en ook doar musn wij zólf natuurlijk de
onkosten betalen, want zon kas is niet een ding woar
ie al mor met de handen in moet zitten grabbeln, dan
hij veul te gauw de bodem. Doar bin wij in zon ge-
bouw west met weir allemoal spegels. Ie waarn dl'
nog moar net in of ie lachten je al een bult. 't Ene
moment haren ie lange benen en dan waren ie we ir
een proppie en ie lachten een ander oet die ie stiekem
stunden te beloern moar ie haren niet in de gaten hoe
komiek of ie dr zólf op zon moment veurstunn. 't Was
mor good daw allemoal een verschoning bij oos haren,
wan meinsen. meinsen wat is doar lachn. Ik zee ook
nog die gezichten van die twee vrouwn die deur Harm
deur een donkere gang leidt weurn, zo noar het
locht in en toen stunn ze meteen veur een brullende
tijger. Ze schrökkn zich 't apezuur en 't ding was
dood, want 't was een opgestopte. Ik geleuf dat 't ook
in dat gebouw was woar ie je veur niks dronken kun-
nen veulen. Dat lag hum louter aan d'c bodem wo-ir
ie over leupen, "moar toch geleuf ik dat einkeln de
smaak der van te pakkn kreegn .. Want toen wij weir
wieder mussn, begurm ze al te zingn van wij gaot nog
niet noar hoes enzo, ie weet wal. Nou toen bin wij in

Vaassen nog weir an west urn koffie te drinken en
wie wat aans wol hebn mus dat zulf moar nemen en
meins van de caféholder zo mor Margie en vreug heur
beleefd urn een kop koffie.
Eirlijk woar, mar toen wij vanof Vaassen vertrukkn
zat de stemming dr best in en haarn wij an de omroe-
per Chris, die al vanof Apeldoorn 't woord voert
haar veur de microfoon, een goede dirigent. Ik geleuf
niet dat hij een leetie ver geetn hef. Wij hebt zungn
tot wij der schor van weurn en iederkeer kwam hij
met de neiste en de olste leties op de proppen en dan
mor weer inhaakn en varen in de busse.

Jammer was 't daw ook nog pech kreegn. In Wes-
terbork wol de bus niet wieder, mor wij stunn geluk-
kig net bij tankstation Meursing veur de deur. Wat
bint zukke bussn toch loos hé. Doar waarn wij nog
even gezellig bij mekaar onder het drinken van een
theet je en leut Willem van 't zaandgedeelte heurn dat
hij vroeger komiek wol wordn en veur zeerover leert
haar. Willem die stukkies waren good en wij hebt el'
rest urn moeten lachen.
Toen wij weer in de bus gung deer een van de nota-
belen oet Westerbor koos oetgeleide. Struik stun doar
namelijk boeten te wachten. Hij was de toestand doar
volkomen meester en haar de zaak doar volledig in
handen. Jammer Struik dat ie doar niet wat eerder
waarn, dan haaj nog best een koppie thee met kunn
drinken. Noadat wij Struik allemoal eemn de haand
langt haarn bin wij op hoes aan goan. In Berger was
d'e hele kazerne nog verlocht en zat de vervanger, veur
die dag, al met smart te wachten. Doar richtte Chris
zich nog met een kort woord tot de boas en bedankte
hum namens de hele groep veur het mooie initiatief
en hij hoopte net as wij allemoal dat wij 't volgend
joar weer met de hele ploeg een dergelijke reis mugt
maakn. De adjudant d'iende natuurlijk van repliek en
zag in Chris nog ies een groot radioverslaggever
zruien. Met het zirign van een afscheidsleed hew
Börger in Börger loatn en bin wij 't veen weer in
zoan. En doar zit wij dan now weer te zitn.
Wij wilt met d'e hele groep natuurlijk niet noaloaten
oze kapitein van harte beterschap te wensen en hem
van deze plo as of nogmoals hartelijk bedanken veur
zien medewerking in deze.
Ok de collega as die de deenst veur oos doan hebt
op de standploats van harte bedankt. En de vrouw van
Chris spoedige genezing van alle blauwe plekken die
ze oplopen hef bij de steile oevers.
Dr wordt nou al beweerd: dat Chris een aanbieding
kreegn hef bij de wereldomroep.
Dat de boas in het volgende ministerie minister van
financiën wordt.
Dat Willem uut Berger Buziau zal opvolgen.
En dat der ok nog een paar reiziger zult worcïn veur
een d'istelleerderij.
De busondernemer hartelijk dank voor de goede he-
handeling. H. KOERS.

1-loe iJ Uw rurarn
IX
In één onzer vorige artikelen waren we in Wester-
wolde beland, eertijds een "schoon en lieflijk land,
met mooie bossen rijk getooid", aldus de dichter van
omstreeks 1900.
In dit, door moerassen vrijwel geheel ingesloten landje
werd in 1593 door Sonoy, een krijgsoverste van Graaf
Willem Lodewijk, de vesting Bourtange gebouwd en
daarin krijgsvolk van allerlei allooi gelegerd. Daar-
onder waren dragers van eigenaardige namen, waar-
van we wel enkele kunnen noemen. Hierbij dienen we
indachtig te zijn, dat deze "krijgsliên, zo vol moed"

niet alleen uit zeer uiteenlopende landen afkomstig
waren, doch dat zij ook in vele gevallen zo maar on-
der een aangenomen (en dikwijls gefingeerde) naam
waren ingeschreven; sommige hunner hadden een niet
geheel brandschoon verieden en gingen op deze wijze
in het leger "onderduiken" teneinde aan de blanke,
doch nogal stevige armen van Vrouwe Justitia te ont-
komen.
Zo lezen we dan in de oude archieven, dat tot de be-
zetting behoorden o.a. de soldaat D'alpino; niet meer
na te gaan is, of deze naam in verband moet worden
gebracht met "de alpino", het bekende mutsje. Jannes
Theodorus Adolph Roscop zal geen groene haren heb-
ben gehad. Christoffel de Mank had mogelijk een
blijvende herinnering aan een of ander treffen over-
gehouden. Christiaan Boos was waarschijnlijk niet in-
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genomen met deze naam, want in 1739 doet hij de zoon,
die hij gewon, Eppelt Goethuisen dopen. In 1745 is het

. de soldaat Berend Schilt wiens zoon wordt ingeschre-
ven onder de namen Pompejus Heijdanus; hoe hij er
toe kwam, deze, zijn zoon, de wel niet heidense, doch
enigszins pompeuze namen te schenken, zal wel een
raadsel blijven. In Westerwold waren ze beslist niet
inheems.
Tijmen Nagtegaal. vermeld als "geweldige provoost"
zal in deze functie wel niet gezongen hebben, zo lief
en schoon als onze bekende Filomene. Men kan zich
moeilijk onttrekken aan de vage indruk, dat zijn werk-
kring dit nu eenmaal niet meebracht.
Namen als Jan Hendricks Kogel, Johan Speer, Arnol-
dus Staal, Berent Schilt en nog andere werden door
soldaten gedragen. Mogelijk was Jacob Jans Sluiter
belast met het sluiten der bomen, hierin bijgestaan
door Jan Adams Cortenboom. Merten de Beenhouwer
had zeer waarschijnlijk de zorg voor het slachten van
het vee voor het garnizoen. Zo zal Cornelis de Ruijter
wel een beredene zijn geweest.
Derk Speelman, Johann Gotfried Harffe, Immanuel
Thcophilus Pfeiffer zullen wel deel hebben uitgemaakt
van het "muziekje", terwijl aan de "heimat" van beide
laatsten niet behoeft te worden getwijfeld. Opvallend
zijn hierbij nog de beide religieuse voornamen van
laatstgenoemde. Johannes Schcllendragers, corporaal,
zal allicht degeen zijn geweest, die bij de muziek de
bellenboom droeg.
In .een volgend nummer zullen we nog een paar van
dergelijke merkwaardige namen bespreken.

VAN RODE ROEDE
TOT WACHTMEESTER

Iets over de rechtspraak en het politiewezen in de
Groninger Ommelanden.

XI
Van Rode Roede tot veldwachter is een lange weg;
de voorgaande tien hoofdstukken hebben het aange-
toond. Het opschrift schept echter de plicht om nog
iets verrîer te gaan en niet te blijven steken bij de
veldwachter. Reeds meerdere maanden lang hebt U
de geschiedenis van de Ommelander politie niet in
d'eze rubrieken aangetroffen maar men heeft mij
inmiddels een hart onder de riem gestoken en me
bewogen de vertelling voort te zetten tot en met de
Wachtmeester. Commissaris Voordewind vertelt im-
mers ook maar steeds door en bovendien heb ik een
concurrent gekregen in Drente, die aan het vertellen
is gegaan over Drentse Veldwachters. De omstandig-
heid dat in mijn nieuwe standplaats op gemakkelijker
wijze geput zal kunnen worden uit de gegevens van
het Rijksarchief zal me bij het samenstellen van deze
stukjes van dienst kunnen zijn.
Deze keer wil ik volstaan met enkele aardige cita-
ten, die een licht werpen op de omstandigheden waar-
in onze voorgangers in deze provincie zo ongeveer 100
jaar geleden verkeerden.
Reeds eerd'er citeerde ik Mr d'Aulnis, Officier van
Juistitie te Groningen, die zijn mening over de toe-
stand der politie op onomwonden wijze kenbaar maak-
te. Hij deed dit omdat het politievraagstuk 100 jaar
geleden niet mind'er actueel was dan dit thans is. Ook
toen overwoog men namelijk een Politiewet samen te
stellen, die een einde moest maken aan de onbevreá'i-
gende situatie, die er op het terrein der Politie be-
stond. Ook toen was men het er helemaal niet over
eens welke oplossing de beste was. Mr d'Aulnis was
een warm voorstander voor Rijkspolitie. Voor de be-
staande gemeente veldwacht had hij weinig waarde-
ring. Hij was van mening dat de gemeentebesturen
ten plattelande hun politie hadd'en verwaarloosd.

De toestand was in de Groninger Ommelanden verre
van rooskleurig .
Omstreeks 1850 kwamen hier toen meerdere nach-
telijke overvallen voor waarbij benden van 10 tot 15
personen de plattelandsbevolking terroriseerden. De
gemeenteveldwachter kon daartegen op zijn eentje
weinig uitrichten. Mr d"Aulnis wilde hierin voorzien
door ook in de Ommelanden Marechaussee te station-
neren, die in die tijd nog alleen in het Zuiden van
het land voorkwam en daar met goed succes had op-
getreden o.m. tegen "alle dezulken die bebloede mes-
sen dragen", zoals het Reglement op de Policie enz.
hen voorschreef.
Thans laat ik Mr d'Aulnis aan het woord met een
citaat over de toestand in Muntendam omstreeks 1850:
"In vele provinciën zijn enkele gemeenten, welke te-
recht worden beschouwd als schuilplaatsen van zed'e-
loosheid en roofzucht.
Zodanige gemeente is Muntendam. Op ruim 2000 in-
woners is slechts één veldwachter met een jaarwedde
van f 150,-; de gemeente weigert iedere meerdere
uitgave te doen; aan plaatsing van gewone Kavalerie
of Infanterie valt niet te d'enken, want de onzedelijk-
heid der Muntendammer vrouwen zoude hen, die
moesten waken, geheel demoraliseren. Hoe kan voor
de regtsveiligheid van dien geheclen omstreek beter
worden gezorgd, dan door een behoorlijke rijkspolicie
in de gemeente zelve te plaatsen?"
Onze collega Dijkst.ra, Postcommandant in het tegen-
woordige Muntendam zal ons misschien t.z.t. eens
kunnen vertellen in hoeverre hij en zijn voorgangers
er in geslaagd zijn de zedeloosheid van de Munten-
dammer vrouwen en de roofzucht van de Munten-
dammer mannen binnen engere grenzen te leiden.

C. PUNTER.

WAKKERE RESERVISTEN
Een ieder, die al eens iets met een bromfiets te maken
heeft gehad, kent het euvel van het bijvullen van de
brandstof. Al deze motortjes hebben namelijk "ge-
mengde smering" en om het geheel nog ingewikkelder
te maken per liter benzine verschillende hoeveelheden
olie nodig, waarbij de olie dan vaak ook nog van ver-
schillende dikte moet zijn.
Heb je nu zelf zo'n "plofje", dan schaf je die olie aan
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die ervoor gebruikt moet worden en een busje van een
bepaalde inhoud en dan maar schudden om de olie
goed door de benzine te krijgen. Handel je echter in
bromfietsen en komen er zo dagelijks enige tientallen
bromfietsbezitters aan je zaak, die bijna evenzovele
verschillende mengsels brandstof nodig hebben, dan
kunt U zich, waarde lezer, indenken, dat je als hande-
laar tracht een goede oplossing voor dit vraagstuk te
vinden. In de eerste plaats voor een vluggere bedie-
ning van de cliënt en in de tweede plaats om te ko-
men tot een behoorlijke tijdsbesparing voor jezelf.
Eén van deze bromfietshandelaren is nu de reserve-
wachtmeester Berghuis te Bedum, die over zijn moei-
lijkheden sprak met de reserve-wachtmeester Reine-
king en de heer Laanstra, beiden te Bedum woonachtig
en lieden met goede technische knobbels.
In hun vrije tijd moest er dus geëxperimenteerd wor-
den en na 9 maanden rusteloos zwoegen en na vele te-
leurstellingen te hebben overwonnen kon een apparaat
worden vervaardigd, zoals op bijgaande afbeelding
voorkomt.

Dit meetmengapparaat ziet er keurig verzorgd uit en
bestaat uit een mengcylinder van plexi-glas voor 1 of
2 liter benzine, waar binnenin een maatglas voor de
vereiste hoeveelheid olie is aangebracht. Aan elke zijde
van deze mengcylinder bevinden zich twee oliereser-
voirs, waarin olie van verschillende dikte, terwijl door
middel van een mengkraan de olie en benzine op vol-
maakte wijze worden gemengd. Het geheel staat onder
druk van 1/10 atmosfeer, terwijl de benzinetank, waar-
omheen dit alles is gebouwd, 60 1 benzine kan be-
vatten. Op vernuftige wijze is ervoor gezorgd, dat de
klant precies die hoeveelheid en die menging krijgt,
welke hij voor zijn bromfiets nodig heeft.
Aangezien thans de goedkeuring van het IJkkantoor
te Dordrecht is ontvangen, kan met de fabricage een
aanvang worden gemaakt en wordt het apparaat on-
der de naam "Bereila" in de handel gebracht.
Ik meende als beroepspolitieman, dit staaltje van door-
zettingsvermogen van o.a. twee reserve-wachtmeesters
van onze groep niet onvermeld te mogen laten en wens
hen gaarne een grote omzet in deze apparaten tee, P

De Hermandad op
Het begon al goed: hoewel het nog vroeg was toen
28 Juni de Oefengroep Koudum (genaamd "De Zuid-
westhoek" en onderdeel van de P.S.V.H. Heerenveen)
in gezelschap van de dames hun "dagje uit" aanving,
straalde de dag ons tegemoet en hetzelfde kon van de
dames getuigd worden. Alles liet zich dan ook gunstig
aanzien en laten we maar direct verklaren dat er
onzes inziens niemand was die zich aan het eind van
de, toch wel lange dag, teleurgesteld voelde. Ieder had
een goede zin en was, om eens een standaarduitdruk-
king in ander verband te gebruiken, in "blijde ver-
wachting" (die in blijde verwachting waren in de
eigenlijke zin van het woord waren nl. thuis geble-
ven).
Begonnen werd met via de'Noordoostpolder naar Kam-
pen te rijden. En die nu voor het eerst in staat waren
kennis te nemen van de ondernemingszin en werk-
kracht die in dit nieuwe land door ons volk tot open-
baring gebracht werden, keken zich de ogen uit; maar
ook zij, die bij herhaling kennis maakten met dit ge-
welrîige project, kwamen er wederom van onder de
indruk. MEt verbazing werd nog eens vastgesteld dat
wij over een bodem reden, die voor enkele jaren nog
zeebodem was. En thans: eindeloze vlakten in cultuur
.gebr-acht, nieuwe dorpen uit de grond verrezen en
daartussen (vanuit ö'e bus waar te nemen) het oude
Schokland, als een fossiel uit vervlogen tijden.
Interessant was het, de overgang waar te nemen tus-
sen dit nieuwe land en het oude dat we op. Kamper-
eiland doorkruisten. Oude, gemoedelijke, als in de
grond weggeduwde boerderijtjes, nog op terpen ge-
bouwd, gaven het landschap een gans ander, vrien-
delijker en minder zakelijk aanzicht.
Intussen waren wij de oude Hanzestad Kampen ge-
naderd, waar we onze leden eens even konden strek-
ken en op het terras van een aardige uitspanning met
het gezicht op de IJsel van een heerlijke kop koffie
genoten. En hier was het ook dat verschillende leden
van het gezelschap in contact kwamen met de echt-
genoten van collega's, welke tot dusverre bescheiden
slechts een plaatsje op de achtergrond hadden inge-
nomen. Dit was ook een van de redenen waarom het
plan was ontstaan om samen met de dames eens een
dagje uit te gaan. Men leert dan niet alleen de namen
maar ook de personen kennen. Ook wat di'; betreft
kan men het plan dus uitstekend geslaagd noemen.
Dat bleek al dadelijk toen wij Kampen vaarwel zei-
den: hadden we tot dusverre wel eens fluisterend ge-
vraagd: "Nou, en die dan, die daar naast die en die
zit, van wie is dat de vrouw?", nu was alles klaar en

'1 lourpod
duidelijk en in een geest van algemene verbroedering
reden wij Kampen uit. Edoch door een of andere gril
van het lot bleek de reeds tevoren uitgekiende weg
afgesloten en waren we gedwongen, een binnenweg
te volgen, die overigens meer van een pad dan van
een weg had. En was onze stemming niet tot OP de
bodem áf geweest, misschien was zij niet bestand ge-
weest tegen hetgeen nu volgde, want ook de boeren
maakten druk gebruik van het mooie weer en ontel-
bare hooiwagens verduisterden ons pad zodat we
slechts met horten en stoten vooruit kwamen. Maar
als U denkt dat dit nu toch wel een strop was, hebt
U het mis; iedere hooiwagen werd reeds vanuit ö'e
verte met gejuich begroet. Dit nam niet weg dat we
intussen ruimschoots van de gelegenheid gebruik
maakten om volk en land in ons op te nemen: vrien-
delijke besloten hofjes, rustieke boerderijen en intie-
me zandpaadjes, welke laatste men trouwens boven
bijna ieder dressoir kan bewonderen.
"Kijk!!" riepen we "wat een mooie bloemen!!" We
schrilven dit overigens alleen maar op om te laten
zien hoe opgetogen we eigenlijk waren en hoe wij al-
les in ons opnamen, want als het er op aan komt
hebben we zelfs in onze eigen standplaats wel mooiere
bloemen gezien.
In Harderwijk kwamen we op de foto. Diverse, als
a+tisten vermomde personen renden daar af en aan en
één gelukte het, ons op een enigszins ordentelijk
hoopje te groeperen ("Ja meneer, ti nog wat bukken
en ti knielen en mevrouw dáár gaan staan"). Opge-
lucht vernamen we de bevrijdende klik en verspreidden
ons om elkaar kort daarna terug te vinden bij de boot,
die ons in de gelegenheid zou stellen de bezienswaar-
digheden van de nieuwe polder (voorzover aanwe-
zig) in ogenschouw te nemen. Interessant was eigenlijk
allen maar ö'e spreker. want er bleek niet anders te
zien dan een dijk, het bovenstuk van een put, een
sluis en water natuurlijk. Er lag ergens ook wel een
baggermolen, maar die was niet in bedrijf en bleek er
eigenlijk ook niet eens bij te horen. Zodat er, al met
al, niet zoveel beztenswaardigs overbleef.
Na terugkomst in Harderwijk tracteerrïen we de dames
op een lekker likeurtje; zelf namen we wat anders.
Per slot van rekening was de reis eigenlijk voor hen
op touw gezet en de vrouwen mochten vandaag wel
een beetje vertroeteld worden.
Na het middagmaal, dat eveneens te Harderwijk in
een uitermate gezellig samenzijn genuttigd werd, ging
ieder zijns weegs tot kwart voor drie, op welk tijd-
stip de reis werd voortgezet, door een prachtige, bos-
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rijke omgeving, naar Apeldoorn, of beter gezegd: de
speeltuin bij de Julianatoren.Via uitkijktoren, myste-
rieuze grotten, lachspiegels ("Wat een koppen !!") be-
landde een groot deel van het gezelschap in een auto-
scooterbaan en in de motorbootjes. Wij aten sinaas-
appels, bananen, ijsco's, zure worst en zoute haring en
kochten chocoladerepen voor de kinderen thuis en
souvenirs voor hen die er op pasten en ploften ten-
slotte op ons plaatsje in de bus voor het volgende
reisdoel: een forellenkwekerij van de Nederlandse
Heide Mij. Als wij daar met twee bussen waren ge-
weest, hadden de dames ons zeker verlaten, want lie-
ver schenen zij maar rechtstreeks te willen doortuf-
fen naar Zwolle, om te winkelen. Het is misschien wat
ál te boud om te beweren. dat de heren het bezoek
aan de kwekerij zo lang mogelijk rekten (het was voor
de heren, meest hengelaars, overigens wel interessant),
maar een feit is het dat wij op een tijdstip in Zwolle

aankwamen, dat de winkels gesloten waren.
Zwolle was onze laatste aansteekplaats". Vandaar
werd tegen negenen het laatste traject - naar huis -
begonnen. Het was tijdens dit traject dat zich een
zanger ontpopte, die niet spoedig zijn weerga zal heb-
ben gevonden. Er is die dag veel gezongen en er is
haast geen lied te bedenken of het is de revue ge-
passeerd, maar dit overtrof alles! Vol ontzag zwegen
wij en hoorden hoe zelfs met het grootste gemak de
hoge "P" 's deze keel ontvloden.
Alles met elkaar: een dag, die bij allen die er aan
deelnamen een prettige herinnering zal achterlaten;
een dag, die, zoals de voorzitter van de Oefengroep
tijdens zijn tafelspeech te Harderwijk opmerkte, de
achterblijvers in het ongelijk heeft gesteld' en op zich
zelf reed's een recommandatie is voor herhaling.

H. VINKE.

Verslag van de op 23 Juni 1955 door de GroepBeilen gemaakte reis

Op Donderdag 23 Juni 1955 werd de reisgeest weer
vaardig over het personeel van de Groep Rijkspolitie
te Beilen.
Evenals in 1954 het geval was, gingen op die dag
alle leden van de Groep, met hun echtgenoten, per
touringcar een gedeelte van ons land verkennen.
Om de politie een genoegen te doen, waren de
Weergoden op 23 Juni eens wat royaal. Zij het dan dat
het weer niet stralend was, het was toch mooi zomer-
weer.
Om zes uur 's ochtends werd gestart. Nadat alle
deelnemers van de verschillende standplaatsen waren
gehaald, vertrok Adjud'ant Booij met zijn gezelschap
in de richting Schoonebeek.
Na daar de olievelden te hebben bekeken, en nadat
ieder de "ja-knik" weer kwijt was, werd via Coevor-
den en Hardenberg koers gezet naar de Overijsselse
achterhoek.
In het rustieke plaatsje Vasse werd even gepauzeerd.
voor d'e morgenkoffie.
Vervolgens werd een bezoek gebracht aan de Kui-
perberg bij Ootmarsum, vanwaar men van' een prach-
tig uitzicht had kunnen genieten, ware het niet dat op
dat moment de zon verstek liet gaan en de "nevelen
door de dalen dreven."
Door deze kleine tegenslag niet in het minst gede-
primeerd' werd vervolgens doorgetourd via Oldenzaal-
Enschede-Haaksbergen-Borculo-Ruurlo- Zelhem - Laag
Keppel en Doesburg naar het eigenlijke doel: Arnhem.
Het was inmiddels middag geworden en daarom werd
eerst tie inwendige mens versterkt in het paviljoen
van het Openluchtmuseum aldaar.
Vervolgens werd onder deskundige leiding een rond-
gang gemaakt door een deel van dit mooie museum,
dat uniek is in een groot deel van Europa.

Slechts Zweden was ons op dit gebied een slag voor
want twintig jaar geleden is daar reeds het klassieke
Openluchtmuseum Skansen opgericht.
Desondanks mag Nederland trots zijn op dit bezit en
een bezoek is dan ook alleszins de moeite waard.
Omdat het niet d'e bedoeling was om van deze reis
een "nachtdienst" te maken, werd om pLm. 15.30 uur
uit Arnhem vertrokken, met bestemming Apeldoorn.
In het Prins Bernharddal bleken lachspiegels en grie-
zeltuinen favoriet te zijn. Er werd druk ge-auto-
scooterd en voor de liefhebbers werd een nummertje
gedraaid met het Hoge Rad, van waaruit men kon ge-
nieten van een mooi uitzicht over de omliggende
bossen.
Evenals het vorig jaar waren paling en Hollandse
nieuwe weer geweldig in trek.
In Apeldoorn trok men weer in Noordelijke richt-
ting. De laatste pleisterplaats was Staphorst, waar
nog een uurtje werd doorgebracht in een daarvoor
geschikte gelegenheid.
Hierna werd de thuisreis aanvaard en om ongeveer
23.00 uur was ieder weer in zijn woning teruggekeerd,
tot grote opluchting waarschijnlijk van de verschillen-
de baby-sitters e.d.
Eenstemmig werd besloten om zo mogelijk in 1956
weer een gezamenlijke reis te gaan maken, zodat deze
tocht mogelijk nog een traditie gaat worden.

J. H. Smallenbroek.

~"ïn.liin
Doe't wy eartiids nei Grinslán ta soene,
sei de góekunde, dat falt jim net ta.
Dat folkje is net m.aklik to rissen,
der moat' men nochal hwat ynsjoch foar ha.

En wy bin' gien mei mingde qefoelene,
nei Fivelingea yn it Grinzer lán.
Foarstoan ha wy dan de kat û,t'e beam .~joen,
binne bigoun mei in laits en in han.

Wy bin' har kaem op'e helte tomjitte,
de mineken. û,t dizze Grineer kontraei.
Nou doarre wy sizze, hjir yn Grinslán,
toan hwa't Jo binne, dan falt it hwat mei.

Men is aZtyd gou ré me~ ~n oardiel,-
oer dyjingen hwa't men alhiel net ken.
Mocht de minske hwat hoedener uiëze,
en foartiid sizzé, ik moat earst ris sjen.

x.
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Goedgekeurd Min. van Just. d.d. 22 Nov. 1954 2e afd. A. LO 520/052

* De Rheuma is de meest verwaarloosde ziekte in
ons land.
De Rheuma is zozeer' verwaarloosd, dat vele men-
sen onnodig gebukt gaan onder geestelijk en licha-
melijk lijden. Het is bekend, dat dikwijls na het
constateren van deze vreselijke en wrede ziekte
de hulp van een geneesheer niet wordt ingeroepen.
De Rheuma is een wrede ziekte. Schoonheid moet
plaats maken voor mismaaktheid.
De Rheuma is een vreselijke, niets ontziende vijand
van ons volk. Niet alleen direct maar ook indirect
is deze ziekte oorzaak van veel lijden.
De Rheuma kost ons volk jaarlijks, naast die licha-
melijke en geestelijke smart, ruim 80 millioen
gulden.
De Rheuma spaart niemand. Rijk - arm - jong en
oud, allen zijn het slachtoffer.

*

*

*

*

* Meer dan anderhalf millioen Nederlanders lijden
aan Rheuma, waarvan tienduizenden in zeer ern-
stige mate.
Het aantal bedden in speciale rheumaklinieken
moet 'aanmerkelijk worden vergroot.
Het wetenschappelijk onderzoek in verband met
rheumatische ziekten d'ient belangrijk te worden
uitgebreid.
Het Nederlandse volk dient in al zijn geledingen
te worden voorgelicht door middel van propaganda
om het inzicht te verkrijgen, dat de Rheuma een
zeer ernstige volksziekte is, waarvan de gevolgen
voor mens en maatschappij een intensieve bestrij-
d'ing noodzakelijk maken.
Het bijkantoor van "Het Nationaal Rheumafonds",
Heemraadssingel no 303, Rotterdam, telefoon K 1800
- 50000, postbus 634, giro nr 842, leidt de kruistocht
tegen de rheuma onder het motto: AVA (Allen
voor Allen).
Het is een Nationale actie, waaraan alle Omroep-
organisaties en de gehele nationale pers medewer-
king verlenen.
Een actie, waaraan alle Nederlanders kunnen deel-
nemen, wordt op originele en attractieve wijze ge-
voerd. Oranje, rode, witte en blauwe couvertjes
met inhoud (die gesloten, koel en niet vochtig
moeten worden bewaard) worden à f 0.50 per stuk
verkocht. Op 9 Augustus 'wordt tijdens een rad'io-
uittzending gezamenlijk programma, het geheim
ontsluierd, waarbij de bezittters van het geheim
dat aan deze couvertjes is verbonden, deelhebbers
worden aan f 228.000,- aan prijzen, verdeeld in
5456 porties.
Deze couvertjes zijn overal in het land verkrijg-
baar. Waar niet vrage men het Bijkantoor te Rot-
terdam, girorekening 842.
De strijd tegen de Rheuma zal worden gewonnen.
Iedereen, jong, oud, rijk en arm strijdt mee in de
actie: "Allen voor allen",

*

*

*

*

*

*

*

Lezers van d'e Reflector, mag ik deze actie in uw
aandacht aanbevelen? Als één lot van f 0.50 eraf kan,
is het welbesteed!

Red.
WAARSCHUWING

Maak d'e Rheuma-verrassingscouvertjes niet
open en volg alle adviezen nauwgezet op, die
op de couvertjes vermeld zijn.

Prijzen: (vrije besteding!)
4 prijzen van f 15.000.-.
4 prijzen van f 10.000.-.
4 prijzen van f 5.000.-.
4 prijzen van f 1.000.-.

240 prijzen van f 100.-.
400 prijzen van f 50.-.
800 prijzen van f 25.-.

4000 prijzen van f 10.- .

f 228.000.-.

••••••••• •••• • •ATLANTA-PUDDING .....

vootft' 1.*...-•..-.__ .....
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Wilt U beslist goed

VERHUIZEN
dan naar FA. G. DEL A N G E
Meubeltransporteurs sinds 1920

LAADWEG 39· - TEL. K 5910-1503 - EMMEN

.coeö cestaaco zegt U zeer zeker
Voor Dames. en Herencostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

.textru a" - eoeveeoen
(Speciaal ingericht voor moeilijke maten met levering ca. 3 weken)

*
Zo het maar even mogelijk is
<Roomboter Bedum> op Uw dis

Verkrijgbaar bij vele levensmiddelenzaken in de
stad en in de provinci'e Groningen

COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM

Koopt "
bij ,

onze •
adverteerders

Wij deden een ontdekking
iC Wij wisten niet dat hier zo'n zaak

Wï hebben bestond. Hoe kan dat nu dat U alles
JUli veel goedkoper kan verkopen dan

voor a es d Al . dth bt d an eren. s we weer iets no Ig
op et ge. ie hebben, komen wij vast bij U terug
van worunq-
inrichting en .... Niemand is zo goedkoop

Niemand kan zo goedkoop als

'1 VENDUHUIS GRONINGEN
Folkingestraat 37 Tel. 29716-32581

GRONINGEN

ftlmtur
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH
fll't::::f::::::Z%:t:iiliiil
HERESTRAAT 81

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

*

• Het mooiste is. U te laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel, "Het Woonhuis"
Friesestraat 40 - COEVORDEN - Tel. 144
die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJ8LIJVEND OFFERTE

•••N.V. ce:;'~=r.
OUDE E881NGESTRAAT 32
TEl. 27745 (3 lijnen)

GRONINGEN

Import voor Nederland van ~ HOAD_~~-3Jq

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scoote ••

Speciaal adres voor lederkleding

l
prima

consump-

ties In

gezellige

omgeving ~

Voor DinersIBij Uw
Partijen bezoek

Bruiloften
aan

Uitstekend
Ingericht Meppel

Prima keuken HET adresJc

alé

Restaurant

Concertzaal

Telel. 620

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

11

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (103) 103



voor het kopen van:
DAMES-
HEREN-
JONGENS- EN
MEISJESKLEDING

H.H.YII'IRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

AUTOBUSONDERNEMING

HARMANNI
Voor Uw pleziertochten

Voor Uw ex cursies

Voor alle voorkomend vervoer

HET JUISTE ADRES

WIJ beschikken over nieuw mate-
riaal en geroutineerde chauHeurs
en geven U de verzekering van

100 procent service

*
Verdere Inlichtingen en prijzen

REISBUREAU "HARMANNI"
Assen, Telefoon 2068

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
Markt COEVORDEN, Telefoon 159

hoy- ziin
vleeswaren Ceklurder!

vlees centrale assen I

*
Voor het vervoer van grond
en het ontgraven met draglines
is het adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN
PATERSWOLDSEWEG 340 • GRONINGEN

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngestraat 35, Groningen
BIJKANTOREN : Groningen, Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westerslngel 7.
Haren, Rijksstraatweg 98a.

D.A.M.- remmen

zijn SNEL- remmen

N.V. D.A.M. , Tal. 32 an 237 , APPINGEDAM

DAMES EN
HEREN Confecfie-

MAGAZIJNEN
Het grootste
speciaalbedrijf FIRMA S. BOEKBINDER
in Assen

GED. SINGEL. TELEFOON 2835

Een Renuners' haard
is goud waard!

Remmers
GRONINGEN - Oosterseraat 52 - Telefoon 20612

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid

Een rijwiel vraagt U?
Bij BAAKMAN slaagt U!

GOED'
BETER

BAAKMAN

BAAK MAN
NIEUWE HUIZEN 17 . ASSENI

Garage Raterink - Beilen (bij de brug)

Goed adres Telefoon 77

om even Shell- Tankstation - Garage
te tanken en Touringcarbedrijf

Fa J. v. Brussel & Zn
COMPLETE WONINGINRICHTING Kruisstraat 22

Meppel.MODERNE MEUBELEN
Ploeg~stoffen Gordijnen
Ploeg. ruitjes Karpetten
Pasloe-meubelen Vloerbedekking
D.U X .•meubelen

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
T.1. 51 Tel. 1372

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN
12
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Verplaatsingen:

Dijkman J., Wmr. 1e kl., van Scheemda naar Verk. gr.
Winschoten.

Siepel L., Wmr. 1e kl., van Heiligerlee naar Verk. gr,
Winschoten.

Jansen H., Adj., van Bellingwolde naar Staf Distr.
Winschoten als Districts-Adjudant.

Visser H. W., Wmr. 1e kl., van Appelscha naar St.
Nicolaasga als Post. Cdt.

Uithol W., Owmr., van St. Nicolaasga naar Langbroek
(Gew. Amsterdam).

Plaatje R., Owmr, van Hoogeveen naar Staf Alg. Insp.
's-Gravenhage als Instructeur Rijksspeurhonden-
school.

Rozema R., Wmr., van Uithuizen naar Kaatsheuvel
(Gew. 's-Hertogenbosch).

Meinema J., Wmr., van Werkend am (Gew. 's-Herto-
genboseh) naar IJlst.

Boer P. de, Wmr., van Marssum naar Rijkspel. te Wa-
ter te Harfingen.

Met eervol ontslag:

Leijenaar J. H. U., Wmr., Assen.
Kuipers A., Wmr. 1e kl., Gieten. Op verzoek.
Jong A. á'e, Wmr., Drogeham. Op verzoek.
Miedema Tj., Adj., Kollum. Met pensioen.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N

Bevorderd tot opperwachtmeester de Wachtmeester
le Klasse:

Toonder N., Stedum, m.i.v. 1-8-'55.

Bevorderd tot Wachtmeester de adspiranten:

Frikken H., Nieuwolda, m.i.v. 2-7-'55.
Dijkstra H., Lemmer, m.i.v. 10-7-'55.
Haan J. J. de, Gasselte, m.i.v. 12-7-'55.

Terug van detachering aan de Opleidingsschool der
Rijkspolitie te Nistelrode:

Dam H., Wmr. 1e kl., Niekerk.

Gedetacheerd aan de school van de Technische Dienst
van de Koninklijke Landmacht te Utrecht voor

opleiding Mr. Geweermaker:

Wonink G., Wmr. 1e kl., Groningen.

Geboren:

Johan Michael, z.v, Wmr. 1e kl. H. Sikkema en H.
Steen te Assen.

Geert, z.v. Wmr. J. Hofman en F. Weijdema te Rolde.
Anna Maria, d.v. Wmr. J. H. Berduszek en W. Mid-

á'endorp te Surhuisterveen.
Willemina, d.v. Wmr. 1e kl. B. Roseboom en P. Knol

te 2e Exloërmond.
Reinder Anne, z:v, Wmr. 1e kl. H. G. Dieterman en A.

v. Dijk te-Oostwold.
Hendrik, Siemon, z.v. Wmr. 1e kl. R. Klein en A. de

Vries te Bellingwolde.

Gebr. Ibelings
N v. Verentede Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen

2
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4e .Jaargang No. 9 Verschijnt 1 x per maand. 1 September 1955

DE REFLECTOR

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvallende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Oft. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Distrietsstaf wlnschoren: Wmr. J. Krediet, Distrietsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries, Distrietsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Dis r ie ss a' Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Distrietsstaf Groningen

UITGAVE EN ADVERTENTIES: N.V. NOORD-NEDERLA DSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZO DER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
'l.mbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu s sen kom st van
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)

f 2,50 per jaar.

SfPTfMBfR- PRIJSVRAAG
Aardrijkskundige puzzle:

2 3 4 5 6 7 8 9 10111213 14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Plaats in Geld.
Plaats in Geld.
Plaats in Fr.
Plaats in Dr.
Plaats in Fr.
Plaats in Gr.
Plaats in Fr.
Plaats in Ov.
Plaats in Geld.

Op de 1e en 3e rij komen van boven naar beneden 2
plaatsen voor, beide in de provincie Overijssel.
Oplossingen moeten vóór 18 September in het bezit
van de redactie zijn.' .

Oplo~sing Augustus-prijsvraag

Deze keer waren er 19 inzenders, die allen de goede
oplossing instuurden, nI.:

1. PROGRAMMAVERKOOPSTER,
2. HANDELSREIZIGER,
3. VUURTORENWACHTER.

Na loting vielen d'e prijzen toe aan:
le prijs: L. Brouwer, Van Manderstraat 30, Dordrecht.
2e prijs: Owmr. T], Stel, Burg. v. Weteringstraat 39,

Oude Pekela.
3e prijs: Wmr.I P. Fokkema, Anjum B. 197.

De prijswinnaars mogen een prijsje uitzoeken van resp.
f 5.-, f 3.- en f 2.-. Een cheque zal hun binnenkort
worden toegezonden.

De postcrït, der Ru. te Veenwouden, Gr. Dantumadeel,
zond zijn oplossing in dichtvorm in. Hieronder volgt
dat kunstgewrocht.

Veenwouden, 8 Augustus 1955.

Ik zit te staren en te turen,
op Marko, Rins, Ruurt en zo voort,
totdat ik "Programmaverkoopster" heb gevonden,
dat waarlijk tot een der beroepen behoort.

Na dit succes met frisse moed weer verder,
met eegaa's hulp komt het vast klaar,
en na enkele minuten peinzen heb ik de tweede,
het is de "Handelsreiziger" zowaar.

Nummer drie is bepaald geen gewoon beroep,
hoe kom ik daar nu evenwel achter,
maar na wat slingeren met klinkers heb ik hem,
het is de onmisbare "Vuurtorenwachter".

B. de Vries.

Een troostprijsje is hier wel op zijn plaats.

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
Als één bet kan, is 't Zigterman

Kantoor Oosterhamrikkade 102. Tel. 22598 (K 5900)
Oosterslngel 124b. Teleteen 22233

3
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Adjudant

T. Miedema

Kollum

verliet de

politiedienst

Op
afscheids-

bijeenkomst in

"Pro Rege"

werden vele

hartelijke woorden

gesproken

van

KOLLUM. Het begreiken van de zestigjarige leeftijd,
betekende aan het einde van de maand Juli voor
adjudant T. .Miedema, groepscommandant van de groep
Kollumerland c.a. van de Rijkspolitie, het einde van een
bijna veertigjarige loopbaan bij de politie. Een feit,
dat velen, die hem in de gemeente Kollumerland en
omgeving kennen, zeker verrast heeft of zal verras-
sen, omdat weinigen deze politieman zijn zestig jaren,
die krachtens de voorschriften het einde van de po-
litiedienst moeten betekenen, zullen geven. Overste
Fogteloo wees daarop in zijn toespraak ook, toen hij
vertelde, hoe hij de papieren en speciaal het geboorte-
bewijs zorgvuldig bestudeerd heeft, om na te gaan of
het inderdaad wel waar was, dat adjudant Miedema
reeds zestig jaar geworden is, omdat niemand' deze
vitale politieman reeds zo oud schatte. Het speet de
districtscommandant te moeten constateren, dat het
toch het geval was en dat hij daardoor "een" van zijn
beste groepscommandant, steunpilaar en glans van
het corps Rijkspolitie" moest verliezen.
Vrijdagmiddag 29 Juli werd door het gemeentebe-
stuur van Kollumerland aan adjudant Miedema een af-
scheids bijeenkomst aangeboden en zo waren in "Pro
Rege" behalve het gemeentebestuur en de districts-
commandant, overste A. S. Fogteloo, vele van de
collega-groepscommandanten uit het district Leeu-
warden, de manschappen en de reservisten van de
groep Kollumerland met de heer en mevrouw Miederria
en de familie bijeen. De samenkomst, die onder leiding
van de burgemeester J. M. Praamsma stond, droeg een
gezellig karakter en vele waarderende woorden werden
daar tot de scheidende groepscommandant gericht.

Bijna veertig jaar uniform gedragen

Burgemeester J. M. Praamsma opende de vergadering
en zei o.a. dat op landelijk niveau de strijdvraag over
de verhouding van politie en burgerlnke overheid, de

vraag of de politie onder Justitie of Binnenlandse Za-
ken thuis hoort, nog steeds gaande is. Hij prees zich
gelukkig dat dit in de gemeente Kollumerland met
adjudant Miedema nimmer het geval geweest is, maar
d~~ men steeds in- wederzijdse waardering op prettige
wijze heeft kunnen samenwerken. Hij achtte het een
voorrecht, dat adjudant Miedema, nu hij de dienst moet
verlaten, dit mag doen in blakende welstand en vol
vitaliteit.
Het overschakelen naar een ander leven en ander
werk zal zeker enige onrust geven en om die periode
te overbrug~en, bood het gemeentebestuur, gedachtig
aan de stelling "een tevreden roker is geen onrust-
s!oker" aan d'e heer Miedema twee kistjes van vijftig
sigaren aan. Hij sprak tenslotte de wens uit dat het
adjudant Mied'ema onder Gods zegen nog vele jaren
gegeven' mag zijn in goede gezondheid, in vrede en
voorspoed temidden van de zijnen, in de gemeente
Kollumerland te mogen genieten van een welvercîien-
de rust na een welbesteed leven.

Glans voor het corps.

Ook overste A. S. Fogteloo, de districtscommandant
gewaagde ,::an ~eemoed, die hem vervulde bij dit af-
scheid en aat met alleen om het nijpende personeels-
vraagstuk bij de Rijkspolitie, maar veel meer om de
persoonlijkheid van adjudant Miedema, die hij ken-
schetste als een der beste groepscommandanten, een
glans van het corps der Rijkspolitie. "In grote on-
kreukbaarheid, met volle trouwen als een man van
karakter, heb je steed's je dienst gedaan maar ook als
een gelovig mens", aldus de overste. Hij zegde hem
als mens en als commandant daarvoor hartelijk dank.
Anderzijds zal dit afscheid adjudant Miecîerna ook een
gevoel van bevrijding geven, omdat hij na lange jaren
met. meer gebonden zal zijn door zijn werk en mag
gemeten van de zegen geheel zichzelf te zijn. Hij
hoopte dat adjudant Miedema gelukkige jaren van
gezondheid en voorspoed gegeven mogen zijn, om
daarvan ook met de vele vrienden te mogen genieten.
Want als een vriend blijft adjudant Miedema bij ons
allen in gedachten, aldus d'e districtscommandant
overste Fogteloo. '
Verschillende sprekers voerden hierna het woord o.a.
De districtsadjudant, P. Procee, adjudant G. Dijkstra
van Murmerwoude, opperwachtmeester B. Lycklema
adjudant L. de Goede van Leeuwarden, opperwacht~
mester J. Hindriks en opperwachtmeester D. Tilstra,
waarbij vele geschenken werden aangeboden.
Adjudant Miedema sprak tenslotte woorden van dank
voor de goede woorden en hartelijke wensen bij het
afscheid gesproken.
Ook namens echtgenote en gezin bracht hij dank voor
de aangeboden geschenken.
Met een kort slotwoord van burgemeester Praamsma
werd deze bijeenkomst gesloten.

limmerick
Der wien' ris in man en in frou
dy tochten wy geane mar gou

nei Langwar yn'e poel
hwant it is tige soel

mal' de Hermandad frege, "Hoe hjitt' Jou?!"
x.

Te koop aangeboden:
Leerboek voor de Politie, van Stapel en de Koning, 7
delen, geheel bijgewerkt. Te bevragen: Mr. J. Mein,
Kantongerecht te Groningen of bij de redactie van de
Reflector. Prijs nader overeen te komen.
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Adjudant c; ~ïjk$tra,

groepscommandant te Murmerwoude, 25 jaar bij de politiedienst

Op 1 Augustus jl. mocht Aci'judant G. Dijkstra, com-
mandant van de Groep Dantumadeel der Rijkspolitie,
het feit herdenken dat hij 25 jaar geleden in vaste po-
litiediens-t trad. Dit jubileum werd op 2 Augustus ge-
vierd in de raadzaal van Darrtumarîeels gemeentehuis
te Murmerwoude. Hierij waren aanwezig de Burge-
meester van Dantumadeel, Mr. P. T. van der Herberg,
de Districtscommandant der Rijkspolitie Overste Fog-
teloo en zijn toegevoegde Officier de Luitenant van der
Meer, d'e Districts-Adjudant P. Procee, de Gemeente-
secretaris van Dantumadeel D. Autsema, enkele
Groepscommandanten uit de genabuurde gemeenten,
het bijna voltallige personeel van de Groep, de meesten
met hun dames, een aantal leden van de Reserve
Rijkspolitie in de Groep, bestuursleden van de afd.
Dokkum van d'e N.P.B. en een deputatie van de lan-
delijke rijvereniging Friso te Dokkum, waarvan de

I- jubilaris instructeur is. Ook de 77-jarige vader van
de jubilaris en zijn zoon en diens verloofde waren bij
d=ze huldiging aanwezig.
Door de leden van genoemde rijvereniging werden de
Adjudant en mevr. Dijkstra in een met twee paarden
bespannen koets onder begeleiding van een ruiter-
escorte van hun woning naar het Gemeentehuis ge-
bracht. Te ruim 16.00 uur werden zij door de Burge-
meester de raaci'zaal binnengeleid en nadat deze de
jubilaris en zi+n echtgenote en familie, alsmede alle
aanwezigen welkom had geheten, droeg hij de leiding
van de samenkomst over aan de Opperwachtmeester
de Graaf, die als ceremoniemeester fungeerde.
Onder het genot van meer of minder pittige consumptie
en wat d'aarbij behoort, werd er al spoedig een zeer
gezellige sfeer geschapen en ook de aanwezige dames
voelden zich al spoedig in dit gezelschap thuis.
Burgemeester van der Herberg opende de rij der
sprekers en memoreerde o.a. hoe de Adjudant in i948
tot Groepscommandant van Dantumadeel werd be-
~oemd, met welke benoeming spreker destijds zeer

was ingenomen. Z.E.A. prijst zich gelukkig met het
feit dat de benoeming in de afgelopen periode zulke
goede vruchten heeft afgeworpen en roemt de voor-
treffelijke verhouding tussen hem en de Groepscom-
mandant. Hij is van mening dat het onder leiding
van Adjudant Dijkstra gelukt is om het politie-appa-
raat in Darrtumadeel aan te passen aan de structuur
van de gemeente. Spr. waardeert het tevens dat de
Adjudant ook als burger een geziene persoonlijkheid
is in de gemeente. Hij feliciteert de Adjudant met de
viering van het jubileum en biedt hem namens het
Gemeentebestuur een boekwerk aan, de wens uit-
sprekende dat Adjudant Dijkstra nog lange j'lren in
Dantumadeel mag blijven en dat de goede verhouding
dip er bestaat steeds bestendigd zal blijven. Ook mevr.
Dijkstr-a worà't nog kort toegesproken en mag een
bouquet rozen in ontvangst nemen.
Vervolgens spreekt Overste Fogteloo, die Adjudant
Dijkstra een prima ambtenaar noemt en hem prijst om
zijn eerlijkheid, werkkracht en humor. Hij dankt hem
daarvoor en zegt dat zijn commandovoering alleen
mogelijk is met Groepscommandanten als Adjudant
Diikstra. De Districtscommandant releveert het moei-
lijke personeelsvraagstuk bij de politie en in het alge-
meen de weinige waardering voor de politie in Ne-
derland. Daarom is hii dankbaar voor zulke politie-
menoen als Adjudant Dijkstra en hij wenst hem van
har te geluk met zijn 25-jarig ambtsjubileum, waarbij
de Overste de gebruikelijke gratificatie aan de jubi-
lari» overhandigt.
Districts-arîjudant Procee spreekt een persoonlijk waar-
derend woord tot de jubilaris en tevens namens de
niet aanwezige Groepscommandanten in het d'istrict
Leeuwarden en als lid van de RP.S.V.L., waarvan
Adjudant Diik stra voorzitter is. Een deputatie van de
soortvereniaing had' reeds de vorige dag zijn opwach-
ting gemaakt en een asbak met inscriptie aangeboden.
Nomens het personeel van de Groep Dantumadeel feli-
citeert Opper de Graaf zijn Groepscommandant en
dankt hem voor de wijze waarop hij met het personeel
weet om te gaan en voor de prettige onderlinge ver-
standhouding in de Groep. Als blijvend' aandenken
biedt hij een lectuurbak aan, terwijl mevr. Dijlestra
opnieuw in de bloemen wordt gezet.
Adjudant IJpma van Metslawier voert in zijn felici-
tatiewoord het oude Korps Rijksveldwacht nog eens
ten tonele, waarvan ook de jubilaris destijds lid is
geweest. Namens de _"genabuurde" Groepscomman-
dant biedt hij de jubilaris op humoristische wijze geluk-
wensen aan en laat deze vergezeld gaan van een kistje
sigaren.
Reserve wachtmeester H. W. Veenstra weet de lachers
op zijn hand te krijgen door zijn humoristische toe-
spraak. Hij dankt de Ad'[udant voor hetgeen de re ser-
jubileum. Voor de vele schrijverij ten behoeve van de
rijkspolitie-reservisten biedt hij de Adjudant een vul-
pen aan, de hoop uitsprekend'e dat hij deze schrijverij
nu ongestoord kan voortzetten.

Namens het secretarie-personeel van Dantumadeel
voert de heer D. Autsema, gemeente-secretaris, het
woord. Hij dankt de Adjudant voor de prettige omgang
en de gepaste humor waarmede het wel eens wat
droge ambtelijke leven wordt opgevrolijkt. Met de
gelukwensen biedt de secretaris een schitterende bloe-
menmand aan ..
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Wachtmeester de Goede wenst namens de afdeling
Dokkum van de N.P.B., waarvan de jubilaris voorzitter
is, de jubilaris geluk met zijn jubileum en biedt deze
de Bondsgratificatie aan, benevens een bloemenmand
namens de afdeling.
Als tolk van de landelijke rijvereniging "Friso" te
Dokkum, spreekt de heer Idsardi van Betterwird. Met
zijn felicitatie zwaait hij de jubilaris veel lof toe voor
zijn werk als instructeur der rijvereniging en de
vriendschap die daardoor is gegroeid. Een passend ge-
schenk zal de Adjudant alsnog worden overhandigd.
Op de hem eigen humoristische wijze dankt Adjudant
Dijkstra tenslotte alle sprekers persoonlijk voor de
vele goede woorden en gelukwensen die tot hem ge-
richt werden en voor de vele cadeaux die werden aan-
geboden. In het bijzonder d'ankt hij de rijvereniging
voor de grote verrassing die zij hem deze dag be-
zorgden, iets waarvan hij totaal onkundig was en

waarop hij helemaal niet had gerekend. Sprekende
over hetgeen men hem had gezegd' in zijn functie als
Groepscommandant, zeide de Adjudant, dat hij zijn
taak nimmer had kunnen vervullen zonder de hulp
van zijn personeel, dat zijn taak ook bij de soms zware
en langdurige diensten steeds opgewekt verricht. Een
speciaal woord van dank richt hij tot zijn vader voor
diens aanwezigheid bij deze jubileumviertng.

Na een kort slotwoord van Burgemeester v. d. Her-
berg word't dit zeer gezellig samenzijn, beëindigd,
waarna de aanwezigen de familie Dijkstra nog persoon-
lijk geluk wensten. De landelijke ruiters voerden hun
instructeur en diens echtgenote weer onder escorte
naar hun woning terug.

L. Reitsma.

CZiché's welwiHend afgestaan door het Nieuwsblad van
Noord Oost Friesland (Kollumer Courant).

Vierdaagse 1955
Hoewel het aanvankelijk leek dat het Gewest Gro-
ningen dit jaar weer eens met een Groep aan de
Vierdaagse zou kunnen deelnemen, heeft dit niet zo mo-
gen zijn. Een van de getrouwe deelnemers, de Ow.
Padje moest door ziekte in zijn gezin verstek laten
gaan, hetgeen wel een grote teleurstelling voor hem zal
zijn geweest. Wij hopen echter, dat hij het volgend
jaar weer van d'e partij zal zijn. Enkelen hadden moei-
lijkheden bij de training en zagen van deelname af, ter-
wijl anderen zich op voor mij onbegrijpelijke redenen
terugtrokken. Laten zij echter begrijpen, dat deelname
aan de Vierdaagse altijd gepaard gaat met een kortere of
langere training en dat zij ook altijd kosten meebrengt.

Maar dit weet men vooruit en kan men vooruit
weten, indien men zijn licht opsteekt bij hen, die
reeds vaker Nijmegen hebben bezocht. Juist voor het
detachement naar Nijmegen vertrok kwam er een
schrijven van de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie
waarin bekend werd gemaakt, dat de vergoeding voor
de deelnemers aan de Vierd'aagse zou worden verhoogd
tot f 25.00 per persoon.
Tot nu toe werd drie gulden per dag toegekend, dus
ten hoogste f 12.00. Dat deze mededeling bij de deel-
nemers van ons Gewest in goede aard'e viel, laat zich
begrijpen en zij droeg er zeker toe bij tot de goede
stemming onder de manschappen. Deze vergoeding
zal ook zeker voor anderen een stimulans zijn, om
een volgend jaar ook mee te gaan. Mogelijk krijgen
wij dan weer eens een flink detachement bij elkaar,
zodat ook het Gewest Groningen voor de dag kan
komen. Nu was het maar een klein detachement (8
man) dat aan de marsen deelnam. maar zij hebben
wederom getoond, dat er bij het Gewest Groningen
goede lopers zijn. Iedere morgen stonden zij bij het
vertrek in de voorste gelederen en telkens was ons
detachement een der eersten dat binnenkwam en op
een wijze, dat men niet zou zeggen, dat zij juist 50
km achter de rug had.
De verzorging was wederom in handen gelegd van
Wmr. le kl. Remerie en was in alle opzichten af. Het
komt niet aan op de hoeveelheid' versnaperingen of
drinken die de verzorger geeft, maar op de wijze
waarop en hoe zij wordt geboden. Dat schetst de pret-
tige sfeeer!
En dit is juist iets, wat onze verzorger zo goed ligt.
Geen enkele maal behoefde ons detachement buiten
te rusten. Steed's weer wist hij een vriendelijke en

gastvrije boer of burger te vinden, waar wij de kof-
fie klaar vonden staan, welke tegen zeer geringe ver-
goeding werd verstrekt. En wat denkt U van een
vriendelijke vrouw van een kolenboer, die telkenjare
weer voor de mannen van het detachement Groningen
twee spiegeleieren bakt en dat geheel pro deo? Wel
een bewijs, hoe hartelijk d'e mensen daar zijn en dat
zij geheel met de vierdaagse-mensen meeleven. Juist
deze dingen maken Vierdaagse zo prettig.
De ligging in de school aan de Prins Hendrikstraat
was prima. Een gezellig schoollokaal met radio. Was-
gelegenheid vlak bij. De school was kort bij de start
en bij pension Linio, dus wat konde wij meer wen-
sen. Wij hebben dan ook onmiddellijk gevraagd aan
de controleur, die de verblijven kwam inspecteren, of
wij het volgend jaar weer op dit lokaal konden reke-
nen en de toezegging werd' ons prompt gegeven.
De Vierdaagse 1955heeft zich gekenmerkt door buiten-
gewoon fraai wandelweer. De beide eerste dagen zon-
nig, maar niet te warm, de beide laatste dagen donker
en koel. De derde d'ag een klein buitje in de huurt
van d'e Plasmolen, zodat de bestijging van de "Berg"
zonder stofwolken kon plaats vinden. Het mooie weer
werkte er dan ook toe mee. dat ons detachement tel-
kens in uitstekende lichamelijke toestand' binnen kwam,
wat de gezelligheid verhoogde. Dit was zeker ook een
van de redenen, dat er geen enkele wanklank geduren-
de die 4 dagen onder de manschappen werd gehoord.
Deze Vierdaagse is een van de prettigste voor ons ge-
worden.
De belangstelling van de zijde van het publiek was
weer enorm, vooral de laatste dag. Tienduizend'en
stonden weer langs de weg. Slechts zij. die reeds eer-
der een Vierdaagse meemaakten weten, wat deze be-
langstelling voor de deelnemers betekent. Zij kan niet
gemiet word'en. Zonder deze belangstelling zou er geen
Vierdaagse zijn.
De vierde dag kwamen alle detachementen van de
rijkspolitie samen aan de Scheidingsweg, ongeveer 6
km van ons einddoel. Hier werd ons detachement op-
gewacht door onze Gewestcommand'ant en diens echt-
genote. JJuist deze belangstelling van de zijde van onze
superieuren hebben wij nodig en wordt zeer op prijs
gesteld.
Zij zal er zeer zeker toe bijdragen de animo voor deel-
name te vergroten. Maar niet alleen door zijn aanwe-
zigheid gaf onze Gewestcommand'ant blijk van zijn be-
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Iangstelling, maar ook door het aanbieden aan het de-
tachement van bloemen en versnaperingen gaf zijne
Hoogedelgestrenge te kennen, dat hij met het deta-
chement meeleefde, al betreurde hij het, dat de groep
niet groter was. Nu van de zijde van de Algemeen In-
specteur zovele faciliteiten worden verleend en ook
onze directe superieuren zoveel medewerking verlenen
moge ik van deze gelegenheid gebruik maken hen hier-
voor namens onze Vierdaagse lopers hartelijk dank te
zeggen.
Vanaf de Scheidingsweg marcheerden alle detache-
menten der rijkspolitie, voorafgegaan door het Rijks-
politiemuziekkorps naar de Wedren. Onderweg werd
nog gedefileerd voor de Generaal, die met andere
autoriteiten eveneens blijk van zijn belangstelling gaf.
De pittige marsmuziek deed alle moeheid vergeten.
De achterste groepen konden echter door de grote
afstand de maat van de muziek niet horen, maar geen
nood. Achter ons gaf een muziekkorps van de L.S.K.
een nummertje weg, dat er mocht wezen, zodat ook
de achterste detachementen op vleugelen konden bin-
nenmarcheren.
In een schrijven van de Gewestcommandant betref-
fende de Vierdaagse vermeldde zijne Hoogedelgestrenge,
dat hij er op rekende, dat allen de marsen tot e=n
goed einde zouden brengen en wij zouden geen goede
politiemensen zijn, als ;.vij onze Gewestcommandant
teleurstelden. Wij mochten dan ook allen uit de handen
van de Gewestcommandant onze beloning voor de vol-
bracht Vierdaagse ontvangen. Ook onze vroegere Ge-
westcommandant, Kolonel De Hoog uit Arnhem kwam
ons nog gelukwensen met het bereikte resultaat.
Welk een voldoening na die 4 zware dagen! Ook hier
geldt het: Niet de beloning zelf geeft de waarde aan,
want deze is maar een simpel kruisje, kroontje of cij-
fertje, maar de wijze, waarop zij wordt verkregen en

de inspanning die men er zich voor heeft moeten ge-
troosten, om deze te verkrijgen.
Daar de Groep slechts uit 8 man bestond konden geen
twee verzorgers worden aangewezen. Daar Groningen
een auto ter beschikking hao' was Remerie de aange-
wezen man om mee te gaan. Warrrtjes, wij hopen het
volgend jaar U ook weer in Nijmegen te zien.
Remerie, ook langs deze weg nog namens het detache-
ment onze hartelijke dank voor de wijze, waarop je
ons hebt verzorgd. Je stond steeds voor ons klaar en
en daar je alleen was, was je van 's morgens drie uur
tot 's avonds 19.00 uur steeo's voor ons in touw. Maar
je deed het met plezier en nimmer verloor je je goede
humeur. Ik hoop, dat ook jij het volgend jaar weer van
ce partij bent. Het slot van de Vierdaagse was een
gezellige avond in de stad.
Jammer, dat een van ons reeds Maandagmorgen weer
op detachement moest en daardoor liever rppd~ Vri i-
dagavond vertrok. Maar nog twee anderen gingen ons
reeds Vrijdagavond verlaten. Collega's ik hOOD. dat
U het volgend jaar uw echtgenoten meebrengt. Zij
zullen zeer zeker geen spijt van hun kom=t hebben e11

het verhoogt de gezelligheid. Ik wil proberen of wij
het volgend jaar niet een clubje bij elkaar kunnen
krijgen. Slaapgelegenheid zal er zeker wel kunnen
worden gevonden en de rest komt ook wel in orde.
Spoort uw vrouwen dus aan en zie ze er warm voor te
maken. Mogelijk dat zij zover komen als ze penmaal
mee zijn geweest, dat zij ons zelf zullen aansporen om
aan de Vierdaagse deel te nemen. Als het eenmaal zover
is, dan hebben wij ons doel bereikt. Tot het volgend
jaar dus. Namens het d'etachement,

De detachementscommandant
De Adjudant,

G. J. Overbeek.

CVoCop z.omer
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RESERVE RIJKSPOLITIE DISTRICT HEERENVEEN

Op Zaterdag 23 Juli j.l. zijn op de schietbaan te Sneek
de jaarlijkse schietwedstrijden gehoud'en van de re,
servisten in het District Heerenveen der Rijkspolitie.
Voor deze wedstrijd was als wisselbeker een prachtige
zilveren beker beschikbaar gesteld door de Provinciale
Commissie S.W.G. in de Provincie Friesland, voor die
Groep ä'ie op een wedstrijd het hoogste aantal punten
behaalt. Een Groep moet deze beker driemaal achter-
een of vijfmaal in totaal winnen om definitief eigenaar
te worden.
Nadat omstreeks 14 uur door de Burgemeester van
Wymbritserad'eel, die de wedstrijd bijwoonde en opende,
een serie van zes patronen was verschoten, werd met
de wedstrijd aangevangen.
Van iedere groep waren vijf schutters aangewezen
voor de wedstrijd om de Groepsprijs. Tevens werd
door deze deelnemers om de persoonlijke prijzen ge-
schoten.

De uitslag van d'e groepswedstrijd was:

1e pr. Groep Koudum met 240 punten. Zilveren wis-
selbeker, alsmede een lauwertak, aangeboden
door de Districtscommandant der Rijkspolitie
te Heerenveen.

2e pro Verkeersgroep Heerenveen, met 237 punten.
Medaille aangeboden door de Burgemeester
van Weststell ingwerf.

3e pro Groep Ooststellingwerf, met 234 punten. Me-
daille.

De uitslag van de per onele wedstrijd was:
1e pr. Res. Wmr. ~VI. Bult, Groep Ooststellingwerf.
2e pro Res. Wmr. H. de Boer. Groep Koudum.
3e pr. Res. Wmr. G. Dijk tra, Groep Weststellingwerf.
4e pro Res. Wmr. J. R. Vi er, Groep Wymbritseradeel.
5e pro Res. Wmr. K. Buitinga, Groep Ooststellingwerf.
6e pro Res. Wmr. R. En ing, Verkeersgroep Heerenveen.
7e pr. Res. Wmr. F. Hoekstra, Groep Koudum.

De eerste prijs, bestaande uit een lederen portefeuille,
was aangebod'en door de Burgemeester van Wymbrit-
seradeel, welke geste zeer op prijs werd gesteld.
De prijzen werden uitgereikt door de Districtscom-
mandant, terwijl de door S.:W.G. beschikbaar gestelde
beker werd uitgereikt door de heer S. de Jong, Secr.
Perm. van de Provo Comm. S.W.G. in Friesland.
Het was en prettige wed trijd, terwijl de resultaten
bevredigend waren.
Door de reservisten van de Groep Wymbritseradeel
werd gezorgd voor iets te drinken en een zitje, terwijl
voor ieder een rokertje be chikbaar was.
De Districtscommandant bracht dank voor de goede
verzorging en de organisatie van de wedstrijd.

A. Kuipers.
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hOE 15 uw naam z
Zonderlinge vondsten op het gebied der naamgeving
kan men ontmoeten. In ons vorig artikeltje namen we
reeds een paar onder de loupe, geboekstaafd in oude
archieven, inzonderheid in Bourtange, de oude Wes-
terwoldse vesting, aangetroffen.
Zo zien we, dat aldaar in 1739 de soldaat Coenraad
Koursen, die gehuwd was met Janna Broenholt, zijn
dochter Cornelia Ronddrijst doet dopen. Mogelijk
heeft hij bij het geven van deze naam gedoeld op
zijn zwervend leven als krijgsman, al is de spelling
dan niet geheel bevorderlijk voor deze veronderstel-
ling. Maar daarmede nam men het vroeger niet al
te nauw. Hei feit, dat d'e gehuwde soldaten bij
verplaatsingen hun hebben en ho den, vrouwen
kind(eren) inbegrepen, mochten meenemen, leidt licht
tot deze gedachte. Men noemde dit dan "de tros (let
wel: niet de trots) van de armee"; overigens niet te
vergelijken met een tros druiven, vanzelf, al kunnen
er wel eens "raren" bij geweest zijn.
Om d'it laatste met een klein voorbeeld te staven,
even een historisch grapje, indien de Redactie dit uit-
stapje wil toelaten. Zo lezen we ergens dat "op 12
Meert 1731 is Daniel Valk aangeklaagd, dat hij zijn
huisvrou verscheijden male op Barbarische wijze ge-
slagen hadde. Hij had de klagers gezegd': "Als sie
ook wat hebben wolden, souden se binnen komen".

Hij was in schipperskleeren naer Groningen geweest
om zijn vrouw te halen en had een dubbeltjes mes
gekoght (dat er nogh lagh) en so sij niet met wolde,
.,sij er dan aan geloofd sou hebben." Se moesten hem
,.de kop niet meer schrobten, die was nu genoegh ge-
schrobt."
Nog twee andere krijgers "onder de comp. van de
heer Cap. Matthieu, sijn voor een sekcr tijt van de
Tafel des Heren gewesen ,om dat beijde haar schoon-
moeders geslagen hadden."
Neen, niet alleen de mannen konden lelijk doen. In
1718 werd (nu wijlen) Frerekien Teunis "angeseght,
sig van mansklederen sijnde een grote aanstoot en
ergernisse deser gemeente zukomstig soude onthou-
den, anders zou daarin "verder tot haer leedwezen
worden voorsien". Wat een stoutertiet Ze leefde 2'/2
eeuw te vroeg ....
Keren we weer tot de namen terug. Soldaat Johannes
Rap zal wel niet de man zijn, van wie het gezegde
"Jan Rap en zijn moats" afkomstig is, al was het
algemeen gebruikelijk, de naam Johannes tot Jan te
verkorten. En aan maats ontbrak het hem in de com-
pagnie wellicht niet.

Tenslotte maken we nog meld'ing van de namen
Ligtvoet, Helena Scheevhoofd en Willemina Hoezee,
waarschijnlijk een opgewekte tante.
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Verhalen over en rondum 'n Drentse Veldwachter
Dit kèr over: Koeper Gerriet

II

..
Veldwachter Schulting dee zien ronde deur 't darp en
toen e bij d'Brink kwam bleve ies eem wachten bij de
driesprong, do ar woar de Provincioale weg ofslat noar
Assen. 't Is doar 'n gevoarlek hoekien met al die
auto's van teg'nwoordig en d'veldwachter besleut urn
moar wèr ies 'n uurtien toe te kieken op 't richting
aangev'n, of zoas wij in 't darp zekt: ,,'t haand oet-
stek'n". 't Schoelkinder ded'n 't al hiel mooi. d'Veld-
wachter had ze doar op scheel in underricht en 't
kinder wilt vaak beter wat armimmen as de groten.
Met 't volwass'n volkien gung 't nog niet zo best,
alhoewal 't beter wodden was noadat ze ien van Eem-
hoes Jongs, Laamert, vlinn'n joar op 't driesprong
dood red'n hadd'n. Deur 'n zwien'auto die van
d'Emder markt kwam.
't Luup teg'n melkenstied en der kwam'n nogal wat
fietsers lös.
As ze d'veldwachter zag'n vargat'n ze 't haand oet-
stek'n gewoonlijk niet, moar dat was niks: Zie wuurn
er toch eem wèr aan herinnerd.
Eenmcal woarschuwde d'veldwachter een paar jonge
wichter, die met d'haand noar d'grond wez'n in ploats
van ze oet te stek'n. En toen reup hie Grelling Jaan
van 't fiets of, die - toen e d'veldwachter in d'gat'n
kreeg - zien linkerhaand oetstak, moar met zien ol
melkersfietsien noar rechts afsluug, Leemsgevoarlijk
mensken. en dat hef d'veldwachter hum ok eem gron-
dig dudelik maakt. Grelling Jaan, die benauwd was
dadde 'n bekeuring krieg'n zul, zee: "In 't vervolg zak
wal lopend over 't Brink goan Schulting". En dat hef
il'valdwachter hum toen ok moar anroan.
Nog moar net was Grelling Jaan vöt, of doar kwam
ol Harm van 't brughoezien anrien op zien "Solexien"
En zien haand oetstek'n moei rek'n. d'Veld'wachter
zaagt en huul Harm an.
,.Woarum steek ij de haand niet eem oet, Harm?"
,.Dat huuf niet hier", zee Harm, ..dat is allèn neudig
bij veerkante bochten". d'Veldwachter keek Harm ies
an en zee: "Hoe bedoel ij dat? "Net zo ok 't zeg", zee
Harrn en 't was dudelik dat 't miende wat 't zee.
Veldwachter keek Harm toen begriepend an.
Wat bleek non? Harm had altled verunderstelt dadde
bij 'n roeme en overzichtelijke kruuzing van weg'n
gien richting huufde an te gev'n - zeker niet as de
stroaten in 'n bocht in mekaar luupe'n - mor allèn
bij haakse kruuspunten, zoas ij die in de stad antreft.
d'Veldwachter hef 't em eem aanders verteld en zegt
dadde bliede mög wez'n dat ze hum nog niet dood
reen hadden. Zo ziej dat mensken as ol Harm, 'n ge-
voar op de weg kunt wez'n met heur bromfiets'n.

"

d'Veldwachter besleut nog eem op d' Brink te bliev'n
't Was der wal wèr neudig vandaag. Eem later hadde
doar een wal al hoast spiet van, want toen zagge Koe-
per Gerriet - woar e geregeld met overhoop lag -
ankomm'n. 't Stokkien van Gerr iet tikde ip 't stroat
en 't luup wèr ze driftig. 't Zul wal wèr wat hebb'n.

Non moek je eerst eem wat mèr over Koeper Gerriet
vertell'n luu, want ij heurt misschien nog wal mèr
over dit mannechien in de toekomst. Koeper Gerriet
dan. was 'n beetien teuterig en eig'nwies mannechien,
't was 'nlopend neisblad en gruwelijk neisgterig. Wat
er ok gebeurde in 't darp, Gerriet was der bij of wus
re,. van en overal had 't wat op an te marken.
Joar'n lang was 't koeper op 't botterfabriek west,

moar veur twiej joar was 't zumtig wodden en toen
is 't er met opholl'n. 't Heft non van Drees en 't kreg
ok nog beetien van 't fabriek. 'n Joar of vief leen
störf zien vrouwen 't woont non allên in zien hoezien,
zèr tot genuug'n van zien kinder. 't Et bij zien doch-
ter, die met d' bottermaker van 't fabriek trouwt is,
en die maakt zien hoezien ok of en toe schoon.
Gerriet nimt 't er non van. Al-dag'n maakt 't flinke
kuiers deur 't darp en vaak zit 't en toertien op 't bank
die d' Gemiente bij de driesprong op 't Brink zet heft.
Koeper Gerriet hef 'n lillik Irttieken veur 't kop en
doar wik je nog eem wat mèr over vertell'n, want
aanders kunn'n ij em der ies noar vroag'n en dat zul
niet best wez'n, Luster moar ies:
.,'t Is al joar'n leen - Gerriet was toen nog in zien
jonkheit - dat 't altied zo opschebde dat 't zo smuu
was. Zie stunn'n toen met wat manluu ies achter de
baander van Warmolts-jongs, toen ien van heur zee:
"Gerriet, do zegs altied daas zo smuu bis. Kaans do
wal over d'underbaander van Warmolts-jongs
spring'n"?
't Was nog niet zegt, of Gerriet had d'jas al oet. Het
zedde 't klompen weg en deed 't boks bij zien schoap-
grieze hozen in. Gerriet zul dat wal ies eem verteunen,
tot grotere eer van zuk zölf.
Hèèt nam dikke anloop en. sprung as 'n vèèr op 't gat
van de boêmbaander toe. Mor der deur kwam 't niet. 't
Bien'n kwam'n wiet bov'n d'underrbaander oet. moar
Gerriet vergat 't kop te buug'n veur d'bov'nbaander-
deur. 't Sprung wal dat Koepertien, moar 't sluug as
'n poal wèr achterover.
Toen dat gebeurde heb 't er welden kreupen van 't
lach'n, moar iene zag dat 't slim ankomm'n was. Zie
hebt Koeper Gerriet en 't ziekenhoes in Assen bracht.
Driej dag'n later kwam 't wèr met vief kramm'n in
- en 'n dik verband urn 't kop. Zo, non weet ij klein
beetien van Koepel' Gerriet of.

Gerriet was op 't driesprong ankomm'n en gung op
't gemeentebank zitt'n. Het keek ies noar d'veldwach-
tel' en zee votdoalek:
"Woar giet 't urn vandaag Schulting, urn 't haand oet-
stek'ri?"
d'Veldwachter had undertuss'n eem noadacht en
wenkde Gerriet noar zuk toe. Gerriet gung gaw noar
hum toe, ien en al nijsgierigheid.
d'Veldwachter flusterde hum in 't oor: "Ik doe of
't urn 't haandoetstek'n giet Gerriet, moar 't giet urn
wat aanders. Der is inbreuk'n" .... d'Veldwachter gung
wèr noar 't midrî'n van de stroat en Ol Gerriet gung
glad verallerèèrd op 't bank zitt'n.
Inbreuk'n? Woar zul dat dan wal west hebb'n? 't Koe-
pertien begreep dat 't votdoalek niks mèr van d'veld-
wachter zul heur'n.
,.Denk er urn. moast mij niet wieder vertell'n heur",
had d'veldwachter zegt. Dan was 't ok van groot be-
lang. Gerriet schöf op 't bank hèn-en-wèrdèn. "No gok
mor wèr ies hèn", zee Gerriet al gaw.
,.Wat hèès 'n drokte", vun d'veldwachter
"Ach joa", zee 't Koepertien, "Ik moêt nog eem 'n
bosschup doen en dak moêk". d'Velrîwachter keek
Koeper Gerriet met 'n schuun oog noa. Het zedde recht
op 't botterfabriek an en soams wus 't hiel darp dat er
inbreuk'n was. Moar Koeper Gerriet heft 't zegt. wuur
der bij verteld en dan wieder oetleg niet neud'ig.
Mör 't verveulende komp nog, vervel'nd veur d'veld-
wachter. De volg'nde nacht wûûr der warkelek in-
breuk'n. Bij Zeupies Jaantien, dat 'n kroechten huul
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op 't Streekien, eem boet'n 't crarp.. d'Veldwachter had
gien dienst harï en 's mörg'ns kwam Jaantien bij em.
Koeper Gerriet hef die mörg'n an 'n Iappiesjeude oet
't Hoogeveen verteld: "Oes veldwachter? Proat mij der
niet over. Zoênde löp er in hiel Drent niet. Vannacht
is der inbreuk'n bij Zeupies Jaantien, moar oes veld-
wachter wust 't gistern al.
Dat was 't, wak je vanoamd over- en rondum oes
veldwachter wol vertell'n volkien.
Tot 'n aander kèr en goei'noamd soam. ,

HET
VIJF-CENT

FONDS
Door de vacantiedrukte werd in het Augustusnummer
van de Reflector een verkeerd artikel geplaatst onder
de 5-cent-fonds-rubriek. De dank aan ait fonds werd
nl. in de Friese taal gedaan en de Nederlandse verta-
ling werd geplaatst i.pl.v. de originele tekst. Mijn
excuses voor de foutieve plaatsing.

Hieronder volgt de werkelijke tekst.

Oprjuehte Hulde.

Nou is 't wol slim, ik mei my wrichtich skamje!
It is al langer as in moanne lyn -
né, 'k sil net Iige: earder twa miskien;
of - lit my 't read mar oer de kaken flamje:
it is hast trije, leau 'k - dus in fearnsjier -
doe kaem it stuorkefouns foar my yn 't spier.

Ik lei op bêd, - in krupsje oan 'e mage,
De fraech wie doe: Hwat wudrt sa 'n stumper jown?
't is brij - óf brij - óf brij - Brij is sa soun!
In koer mei apels kin er net fordrage.
Mar hwa jowt brij. - Né, immin wie sa tûk.,
dy stelde ut: Forearje him in boek!

It wáérd in boek. Hwa minsk'. is net forguld'e
mei sa'n attinsje? Wier, ik wyt noch skoan,
myn rnage die op 't selde stuit gewoan.
Dêrom: oan 't stuorkefouns oprjocht myn hulde!-------------------
It boek is ut, dat woe'k noch efkes sizze .
Ik mocht aenst wer ris mei myn rnage lizze.

J. van der Meulen.

M.H.
"Evenals haar vader en moeder dankt Mieneke Reits-
ma ó'e leden van het 5-cent-fonds van harte voor het
lieve hondje dat haar tweeling-broertje Marten kreeg
bij zijn thuiskomst uit het ziekenhuis."

Fam. D. Reitsma.
v, Kinsbergenlaan 83
Winschoten.

,,40€O 4€Sto.o.4Ö" zegt U zeer zeker
.

Voor DaDles· en Herencostumes,
Jersey·pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

"t€xtltlo." - CO€VORO€n
(Speciaal ingericht voor moeilijke maten met levering ca. 3 weken)

Een RelDlDers' haard
is goud waard!

Remmers
GRONINGEN - Oosterseraar 52 - Telefoon 20612

MEDEMA Carrosserieën
voor elk bedrijf

TELEFOON 108. APPIl GEDAM

Fa J. v. Brussel & Zn
COMPLE TE WONINGINRICHTING Kruisstr-aat 22

Meppel
MODERNE MEUBELEN
Ploeg-stoffen
Ploeg ruitjes
Pastoe-meubefen
D.U X.-meubelen

Gordijnen
Karpetten
Vloerbedekking

DAMES EN
HEREN Confecfie-

MAGAZIJNEN
Het grootste
speclaatbedrijf
In Assen

FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL - TELEFOON 2835

;;..eet L,e6t 'ifeoutiLLeeráe

'ifarai/ebeárYl
ENNAM N.V.
Hereweg 36 GRONINGEN

Voor doorsmeren, olie verversen en wassen, ook
SHELL STATION ••ENNAM"
Rijksstraatweg 14, HAREN.

(])oor te kopen
bij onxe adverteerders

steunt u dit blad!
10
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Nieuwe grote en kleine luxe Automobielen
ook voor het buitenland
..ALL RISKS" VERZEKERD

GRONINGER AUTOMOBIELBEDRIJF" HEEREWEG"
Hereweq 76 - GRONINGEN - Telefoon 253'11
Official Dealer voor Ausfin. Plymouth, Chrysler en Fargo

w
Koopt
bij .

onze •
adverteerders

Vraagt

rudema'd
Echte Boeren Metworst

Wordt U verp.aalst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Wlnlchoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngest,.at 35, G,onlngen
BIJKANTOREN : G,oningen, Ooste,weg 1, Ko"eweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijksstraatweg 98a.

Voo, elke vorm van beroecsvervcer WEGTRANSPORT
Voor Iedere kostprijsberekening %or9t

K.ntoren:
DELFZIJL, Oude.chans 65. Tel. K 596 - 2237.2239
GRONINGEN, Flo,akade 396. Tel. 2534

Verhuur
zonder chauffeur

*

fJüntur
SCHOENEN

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
M.,kt COEVORDEN, Telefoon 159

VAN

* HOOGENBOSCH
11:1};;",i:'::ld:':iflllii
HERESTRAAT Bl - GRONINGEN

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. Tel. 32 en 237 APPINGEDAM

heeft grofe en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners. bruiloften. vergaderingen efc.
Ruime parkeergelegenheid

•••••••••• ••-.•
ATLANTA-PUDDING •

I•
• ..

•
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

H.H.t.tII'IRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

I
Verkrijgbaar bij vele levensmiddelenzaken in de
stad en in de provincie Groningen

*
Groningen, Peizerweg 1

Tel. 239,8. 31352
en 25"54 (K 5900)

TJAART
VAN DER MOLEN

Aannemer viln Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-
materiaal COÖPERATIEVE FABRIEK VAN MELKPRODUCTEN TE BEDUM

Zo het maar even mogelijk is
4: Roomboter Bedum> op Uw dis

Fa. W.K.W.
CARROSSERIEBEDRIJ F

GRO 1 GE
rclerooll 3:.1733

N.v.~~
OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Import voor Nederland van HOREX~.3J'.
A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters

Speciaal adres voor Lederkleding

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN

I-Ogterop (R. DE VRIES)
MEPPEL

HOTEL - CAFÉ - RESTAURA T - BAR
(A.N.w.B. - K.N.A C. - K N.I·1.V. • K.N.V.v.L.)

* Voor het vervoer van grond
en het ontgraven met draglines

is het adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN
PATERSWOLDSEWEG340 - GRONINGEN

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie

in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

12
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4e Jaargang

No. la

I Oct. 1955

Octoher-prijsvraa g
Aan het einde van deze maand kreeg de Redacteur
van de Reflector het hieronder staande visitekaartje
toegeschoven.
Hij zit er nu nog zwaar mee in z'n maag.

11 sssaaa

ee m t

g nn v

p ij

kkk
rararara

Oplossingen moeten voor de 20ste October in het be-
zit van de Redactie zijn.

LIMMERIOK.

In tige wiis mantsje ût Hollan
sa tomûk by de R·ien op it strtin

tocht ik nim de R. P. tofiter
hwat haw ik oan al dat gemtiter

mar hat äèr argewaesje fan hawn.

!

AAN HET VIJF-CENT FONDS.
Als je in een zielwnhuis ligt,
Al of niet met smart of pijn,
Komt je een lach op het gezicht
Als er de bewijzen zijn
Van meevoelen en beleven
Wat je daar zo ondergaat.
Kijk, dan voel je weer eens even
Dat er een Corpsgeest bestaat.

Daarvoor wil ik bedanken
Het fonds van slechts "Vaaf cente".
De stuivertjes op zulke banken
Geven heel wat rente.
Aanvaard die dan7~ in het vertrouwen,
Dat patienten zulk een geste
Steeds zullen beschouwen
Als de allerbeste.

Owmr. A. Versluis, Beilen.

Hartelijk dank voor de mooie boeken, die ik kreeg,
toen ik uit het ziekenhuis kwam.

Hero Wit, Troelstraweg 32, Wildervank.
Aan de leden van het ö-cent-ronds betuig ik hierbij
mijn hartelijke dank voor de prachtige fruitschaal,
welke ik bij mijn ontslag uit het Ziekenhuis, mocht
ontvangen. -

Bierum, Aug. 1955.
De wmr. der Rijkspol. 1e kl. F. Meijer.

Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank voor de prach-
tige schaal met fruit, welke ik bij mijn thuiskomst
uit het ziekenhuis, van het vijf-cent-fonds mocht
ontvangen.

X. Wmr. der Rijkspol. 1e kl. J. Schooljan, Ruinen.
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Verplaatsingen.
Weggemans M., Wmr. le kl. , van Gasselternijveen

naar Gieten.
Schuring W., Wmr le kl. van Gasselte naar Gasselter-

nijveen.
Jager P., Wmr. le kl., van Nieuwolda naar Balling-

wolde.
Forrer C., Wmr. le kl., van Beerta naar Bergen-

Binnen (Gew. A'dam).
Hoogesteger L. J., Wachtmr., van Menaldum naar

Rijkspol. te Water te Harlingen.
Scholte A., Wmr. le kl., van Bergen-Binnen (Gew.

A'dam) naar Beerta als Post.C.
Westerhuis Tj., Wachtmr., van Gemert (Gew. Den

Bosch) naar Marssum.

In de sterkte opgenomen:
Haijema W., Arb.contr., administratief tewerk ge-

steld op Bur. Comptabele.
Koops H., Arb.contr., als hulpmonteur bij de Verk>-

groep Assen.
Hassing J. H., Arb.contr., als hulpmonteur bij de

Verk.groep Winschoten.
Hilverda S., Arb.contr., als hulpmonteur bij de Verk.-

groep Leeuwarden.

Met eervol ontslag:
Doddema G., Adj., Scheemda. Met pensioen.
Bogert C. v. d., Wmr. le kl., Munnekezijl. Op verzoek.
Zijlstra H., Wachtrnr., IJlst. Wegens emigratie naar

de U.S.A
Ottjes H. J., Wmr. le kl., Termunten.
Vos G., Owmr., Eenrum. Met pensioen.

Bevorderd tot Opperwachtmeester de Wachtmeesters
Ie klasse

Draaisma J., Boelenslaan, m.i.v. 1-5-'55.
Vos J., Gieten, m.i.v. 1-10-'55.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGEN

Bevorderd tot Wachtmeester te klasse
de Wachtmeesters:

Vries B. de, Slochteren, m.i.v. 1-6-'55.
Dijkstra E., Assen, m.i.v. 1-6-'55.
Jonge H. de, Westerbork, m.i.v. 1-6-'55.
Mulder F., Bovensmilde, m.i.v. 30-6-'55.
Werf F. v. d., Assen, m.i.v. 30-6-'55.
Fröling B. A, Eenrum, m.i.v. 30-6-55.
Hagedoorn J., Valthermond, m.i.v. 30-6-'55.
Koers H., Buinermond, m.i.v. 30-6-55.
Jong P. A de St. Anna-Parochie, m.i.v. 30-6-55.
Bruining J., Slochteren, m.i.v. 30-6-'55.
Geluk J., Vries, m.i.v. 30-6-'55.

Gedetacheerd aan de Kaderschool te Bilthoven:
Oosting H., Wmr. le kl., Gacmerwolde.
Holman D., Wmr. le kl., Verkgr, Assen.
Engelsman O. C. den, Wmr. le kl. , Harkema-Opeinde.
Bax H., Wmr. le kl., Hemelum.

Geboren:
Marja, Albertine, Bruin, d.v. Wmr. le kl. R. M. Klein
en J. Alberts te Noordbroek.
Bartelà' en Luit je, zns. v. Owmr. r. Benedick en K.

Broekema te Joure.
Grietje d.v. Wmr. le kl. H. Benjamins en R. Wessels

te Assen.
Roelfina Jacoba, d.v. Wmr. le kl. W. v. Tellingen en

P. Hoving te Eelde.

In het huwelijk getreden.
Dijkstra H., Wachtmr., Lemmer met mej. P. Krol.
Westerhuis T., Wachtmr., Marssum met mej. E. Wa-

genaar.

Gebr. Ibelings
N.V. Verentede Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 22812 GRONINGEN

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen

2
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4e Jaargang No 10 Verschijnt 1 x per maand. 1 October 1955

DE REFLECTOR,

Periodiek van het Gewest Groningen der Rijkspolitie, omvallende de provlnclën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redactie en administratie: G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen Telefoon 29904.

Giro Redactie Reflector No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers: Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries, Districtsstaf Heerenveen; Owmr. J. Oosting, Dis r ic sstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf Groningen

UITGAVE EN ADVERTENTIES: NV. NOORD·NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
'tmbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door tu e sen kom s t v a ti

à eRe d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief portokosten)
f 2,50 per jaar.

~dïudant y_ Doddeffla

uit &;cljeemda met pendoen

Na meer dan 40 jaren in overheidsdienst te zijn ge-
weest werd op 31 Augustus j.l. afscheid genomen
van de Adjudant G. Doddema, Groepscommandant
te Scheemda.
Ter gelegenheid van dit afscheid was een bijeen-
komst belegd in het dorpshuis Esbörg te Scheemda,
waar naast het Rijkspolitiepersoneel w.o. de Dis-
trictscommandant, de Kapitein A. W. de Vrieze, de
Districts-Adjudant en alle groepscommandanten uit
het District Winschoten, benevens het voltallige per-
soneel van de Groep Scheemda, tegenwoordig waren
de Burgemeesters van Scheemda en Noordbroek. als-
mede enkele hoofden van dienst uit de gemeenten
Scheemda en Noordbroek.
Burgemeester Post Cleveringa van Scheemda, die
als gastheer optrad was de eerste, die de Adjudant
Doddema toesprak. Hij wees er op, dat er bij een
afscheid altijd enige weemoed is, waar in dit geval
tegenover staat, dat de Adjudant Doddema nog ge-
zond en actief is en in het volle leven staat. Spr.
wees op de bijzondere samenstelling van de tegen-
woordige Rijkspolitie, n.l. uit de vroegere Gemeente-
en Rijksveldwacht en Kon. Marechaussee.

Al kan men het wel eens betreuren, dat er in de
kleinere gemeenten geen gemeentepolitie meer is,
in Scheemda bestaat geen polttieprobleem, aldus
spreker.
Spr. heeft de Adjudant Doddema leren kennen als
een echte Onderofficier van het Wapen der Kon.
Marechaussee van vroeger. Fier, robuust, wetend wat
hij wil, maar ook met groot menselijk gevoel.
Ook door de bevolking werd hij gewaardeerd en hij
heeft door zijn gezag veel bereikt. Namens het ge-
meentebestuur bracht spr. daarvoor zijn dank en
sprak de hoop uit, dat zijn opvolger zijn voetstappen
mocht drukken, waarna de Adjudant Doddema en
Mevr. Doddema nog vele jaren in goede gezondheid
werden toegewenst.
De Districtscomm,andant, de Kapitein A. W. de
Vrieze, bracht de waardering over van zijn ambts-
voorganger, de Majoor van Kuik, die door ziekte
niet tegenwoordig kon zijn. Spr. merkte verder op,
dat de Adjudant Doddema een opvallend vertegen-
woordiger van "het gezag" is geweest. Hij diende
vroeger bij de Infanterie, kwam later bij de Kon.
Marechaussee en hij behoort tot degenen, die de

3

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (119) 119



basis hebben gelegd voor en het aanzien hebben
gegeven aan de tegenwoordige Rijkspolitie. Zijn
heengaan is een verlies voor het Corps en omdat
er een waardevolle kracht heengaat en er een ge-
brek is aan aanvulling, is het verlies des te groter.
Spr. gaf de Adjudant in overweging te gaan genie-
ten van de tijd, die hem nog resteert, bood hem een
boekwerk aan en richtte daarna hartelijke woorden
tot Mevr. Doddema.
Burgemeester Omta van Nooràbroek sprak daarna
hartelijke woorden tot de scheidende functionaris en
zei bij de geregelde besprekingen veel te hebben ge-
leerd met betrekking tot politiezaken. Hem was 'ge-
bleken, dat de Adjudant een ruime en goede kijk
had op vele maatschappelijke toestanden.
Vervolgens sprak de Adjudant W. Ramaker, groeps-
commandant te Loppersum namens de groepscom-
mandanten en de staf van het District op de hem
eigen gevoelige en tevens geestige wijze, waarna hij

een tweetal boeken aanbood, terwijl Mevr. Doddema
een bloemstuk werd aangeboden.
Opperwachtmeester K. J. Meijer, wnd. Groepscom-
mandant te Scheemda sprak namens het personeel
van de groep en bood een vierkleurenpotlood aan.
Als laatste sprak Burgemeester Post Cleveringa nog
een afscheidswoord namens de kleine groep ambte-
naren van de gemeente Scheemda, die maandelijks
enkele malen een bespreking hielden, waarbij ook
de Adjudant Doddema steeds aanwezig was.
De Adjudant Doddema richtte zich daarna tot de
aanwezigen en zeide, dat hij op deze dag voorbereid
was geweest en er niet zwaar tegenop had gezien.
Hij verklaarde, dat het afscheid van het personeel
van de groep Scheemda hem het zwaarst zou vallen
en besloot met een woord van dank aan alle aan-
wezigen.
Het officiële gedeelte werd hierna gesloten en men
bleef nog gezellig een tijdje bijeen onder het genot
van een kopje koffie, gebak en een rokertje.

SC"ietwed.trijden

Onder fraai zomerweer, waarop wel is waar enigs-
zins een domper werd gezet door de aanwezigheid
van millioenen kleine zwarte vliegjes, werden op Za-
terdag 20 Augustus 1955 op de schietbanen te Witten,
wederom de jaarlijkse Gewestelijke schietwedstrijden
gehouden voor het beroeps- en reservepersoneel van
het Gewest Groningen.
Om 10.15 uur floten de eerste kogels door de van
hitte trillende lucht boven de Drentse heide. Er werd
met veel animo geschoten 0'001' de deelnemers. Dien-
tengevolge hadden de wedstrijden een zeer vlot ver-
loop. Er werd fel maar eerlijk gestreden om de wissel-
beker, die in 1954 door het personeel van het District
Assen werd gewonnen, en ci'e vele mooie prijzen.
Om 12.15 uur was de strijd beslist, waarna in O'e
cantine door de Gewestcommandant een aanvang
werd gemaakt met de prijsuitreiking. Deze merkte in
zijn voorwoord op, dat het niet alleen een eer was
tot O'e prijswinnaars te behoren, maar dat het deel-
nemen aan een wedstrijd op zich zelf reeds als een
eer beschouwd dient te worden.
Vervolgens merkte Z.H.E.G. op, dat deze dag, al-
thans voorzover dit de schietwedstrijden betrof, wel
in het teken van de "Worst" stond.
Immers de Wachtmeester 1e. klasse Worst van het
District Heerenveen, schoot met zijn pistool zoveel
punten (37) bij elkaar in een recordtijd (3 sec.) dat
de vier andere afgevaardigci'en van het District Hee-
renveen er mee hadden kunnen volstaan hun kogels
met een katapult de schijf in te jagen.
Het District Heerenveen verzamelde alleen al met
het pistool 1082.77punten, zodat dit aantal al voldoen-
de was om de wisselbeker van titelhouder te doen
veranderen.
Hieronder volgen de volledige uitslagen van de
wedstrij den:

Gewestelijke wedstrijd (Beroepspersoneel) .

District Waardering Waardering Totaal Prijs
Karabijn Pistool

Heerenveen 375.46 1082.77 1458.23 1e
Groningen 486.46 402.23 891.69 2e
Assen 326.55 431.43 758.02 3e
Winschoten 252.88 441.67 693.95 4e
Leeuwarden 256.16 253.34 509.50 5e

Rang Naam

Persoonlijke wedstrijd (Beroepspersoneel)

District Waard. Waard. Pl'.
karabijn pistool

Wmr.I. H. v. d. Woude
Wmr. H. H. Koetje
Wmr.r. AScholten
Wmr.r. S. Sikkema
Owmr. P. de Haan
Owmr. E. Kruitt
Wmr.1. J. Okken
Adj. J. Faber

Groningen 158.33
Groningen 136.67
H'veen 133.33
Assen 106.67
H'veen 105
Winschoten 91.18
Assen 86.11
Assen 86.71

le
2e
3e
4e
5e

4

H'veen
H'veen
Groningen
Winschoten
H'veen
Winschoten
Assen
H'veen

616.66 1e
215.38 2e
200 3e
155.56 4e
154.53 5e
136.36
136.36
127.27

Wmr.r. H. Worst
Owmr. K. Boonstra
Adj. E. Koolman
Wmr. J. Drok
Wmr.I, T. de Vries
Wmr.1. H. Bos
Wmr.r. W. A. Toet
Wmr.I. A. Scholten

268 punten
254 punten
243 punten
221 punten
200 punten

Gewestelijke wedstrijd (Reserve-personeel)
----

(Revolver W & SJ

1e prijs
2e prijs
3e prijs
4e prijs
5e prijs

Naam

Persoonlijke wedstrijden (Reserve-personeel)

Pnt. proDistrict

District Leeuwarden:
District Heerenveen:
District Groningen:
District Winschoten:
District Assen:

Res.Wmr. J. Wolthuizen
Res.Wmr. J. Ensing
Res.Wmr. G. Dijkstra
Res.Wmr. K. A. Niermeijer
Res.Wmr. H. J. Smit
Res.Wmr. J. v. d. Wal
Res.Wmr. P. Braaksma
Res.Wmr. G. Douma

Leeuwarden
Heerenveen
Heerenveen
Leeuwarden
Groningen
Winschoten
Leeuwarden
Groningen

57 1e
56 2e
56 3e
55 4e
55 5e
55 6e
54 7e
54
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Korpsschietwedstrijden 1955
Het Gewest Groningen verloor de wisselbeker aan

het Gewest Amsterdam.
Op Zaterdag 24 September j.l. vonden op de schiet-
banen te Waalsdorp de jaarlijkse intergewestelijke
wedstrijden plaats op karabijn, pistool en revolver,
waaraan beroeps- en reservepersoneel deelnam.
Voor het Gewest Groningen" dat daar in de vroege
ochtend' van de 24e Sept. heentrok met 22 man totaal,
is dat, wat d'e uitslag betreft een droevige dag ge-
worden. Slechts één man van ons Gewest kwam met
een prijs thuis en wel met een persoonlijke prijs
pistool; de eerste!
De Wmr. 1e kl. H. Worst joeg er in 3.2 sec. een 10, een
9 en een 8 uit, wat hem 450 punten opleverde; en
daarmede liet hij alle overige deelnemers achter zich.
Bij de Gewestelijke schietwedstrijden schoot hij ook
al zo'n monsterserie en kon het overige personeel van
Heerenveen met een katapult afschieten om de prijs
te bemachtigen.
Het kan echter ook anders en ook dat heeft Worst
bewezen. Voor de korpswedstrijd pistool schoot hij in
3,5 sec. nl.. ... allemaal afzwaaiers!!! Boze tongen
wilden zijn naam toen eer aan doen. Dat is natuurlijk
een beetje overdreven want wij wisten allen dat het
met zo'n snelvuurkanon alles of niets is. Met deze
serie konden wij eigenlijk al vermoeden dat de wis-
selbeker verloren was; het was onze laatste hoop, na
de gebeurtenissen op de karabijnbaan.
Ook op de karabijnbaan hadden we een artist die de
naam van Koe-tje draagt.
Rustig vlijde hij zich op de plank neer om voor het
korps (Gewest) lauweren te oogsten.
Tevoren hadden 3 collega's al 340 punten bij elkaar
geschoten.
Koetje frunnikte nog wat aan zijn bril voordat hij
aan de baancommandant het teken gaf dat hij klaar
was en onder doodse stilte gooide hij er 5 afzwaaiers uit.
Nu mogen we Koetje allemaal even graag, maar het
is toch wel erg teleurstellend om dan later te horen,
dat die bril een experiment was, een bril die boven-
dien nog geleend was en waar nog nooit eerder mee
was geschoten.
Bij de personele wedstrijd kwam hij zonder bril op
de plank en schoot in 16,5 sec. een 10, 9, 9, 9, 8, wat
hem 136,36 punten opleverde.
Ook een korpsprijs karabijn was dus verkeken.
En hoe deden onze reservisten het? Niet gek! Geble-
ken is wel, dat alle reservisten, die in Den Haag aan-
wezig waren, aan elkaar gewaagd waren. Al~ u het.
lijstje hieronder bekijkt. zult u toch met mij van me-
ning zijn dat er knap geschoten is, maar.... de an-
deren deden het nog beter. Onze reservist H. de Boer
had er jammer genoeg één afzwaaier bij. Het schot
vloog er onverwachts uit. nog vóór hij gericht had.
Jammer. Een volgende keer beter zullen we maar
zeggen.
Ondanks de knappe series kwamen wij niet voor
een prijs in aanmerking.
Toch is wel gebleken bij deze wedstrijden (ook an-
dere Gewesten waren die mening toegedaan), dat het
aanbeveling verdient, dat in de komende jaren eerst
"personeel" geschoten wordt en daarna voor het
korps. Wij hopen dan ook, dat dit het volgend jaar
veranderd zal worden.
Resultaat dus, geen enkele korpsprijs, slechts één
goede pers. prijs.
Toch moeten wij bedenken, dat het behalen van prijzen
niet het belangrijkste is van deze wedstrijden. On-
danks de uitschieters was de stemming prima en wij
kunnen terugzien op een prettige mooie dag. wat de
bekende band onder ons zeker weer is ten goede ge-
komen.
Lof aan alle ook niet bij name genoemde schutters

die heus hun best deden om het Gewest Groningen
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen.
Hieronder volgen de uitslagen van de korpswedstrij-
den karabijn, pistool en revolver. V.D.
Korpsschietwedstrijd Gewest Groningen KARABIJN.
Naam Rang Punten Aant. Aant. Eind-

pnt. 1/2 sec cijfer
32 28 114.29
39 31 125.81
34 34 100.-

o 42 0
20 28 71.43

411.53
Korpsschietwedstrijd Gewest Groningen PISTOOL.

aam Rang Punten Aant. Aant. Eind-
pnt. 112 sec cijfer

Wmr.I 0 0 0 0 0 0 0 7 0
Owmr. 8 7 0 0 0 0 15 11 136.36
Wmr.I 10 9 9 0 0 0 28 13 215.38
Adj. 8 0 0 0 0 0 8 15 55.56
Wmr.I 10 9 8 7 0 0 34 12 283.33

690.63

Scholten, A.
Woude, H. v. d.
Kinds, G
Koetje, H. H.
Okken, J.

Wmr.I
Wmr.I
Wrnr.I
Wmr.
Wmr.I.

8 7 665
10 9 7 7 6
9 7 7 6 5
00000
7 7 6 0 0

Worst, H.
Vries, K. de
Toet. W. A.
Koolrnan, E.
Bos, H.

Korpsschoetwedstrij d Gewest
Reservepolitie (revolver).

Naam
de Boer H.
Ensing F.
Dijkstra G.
Niermeijer K. A.
Smit H. J.

Groningen

Eindcijfer
o 45
7 55
8 56
7 52
8 58

Punten
10 9 9 9 8
10 10 10 9 9
10 10 10 9 9
10 9 9 9 8
10 10 10 10 10

Schietwedstrijden te Emmen
Op Donderdag 15 September 1955, werd op de
schietbaan te Emmen een Korps-schietwedstrijd ge-
houden. waaraan werd deelgenomen door de korpsen
en onderdelen, die regelmatig van deze schietbaan
gebruik maken. Dit jaar werd deelgenomen door
drie vijftallen van de Rijkspolitie, samengesteld uit
leden van de groepen: Odoorn-Sleen-Coevorden en
Schoonebeek.
Daar de Burgemeester van Emmen was verhinderd
aanwezig te zijn, opende wethouder Klein deze wed-
strijddag met een kort woord van welkom aan de
aanwezige autoriteiten en deelnemers. Daar de
weersomstandigheden niet erg gunstig leken, sprak
hij de hoop uit dat er weinig regen, maar daartegen-
over veel punten zouden vallen.
Nadat hierna eerst de genodigden hun schietvaar-
digheid hadden beproefd, nam de eigenlijke wed-
strijd een aanvang. Alle deelnemers deden hun best
een hoog puntenaantal in de wacht te slepen, het-
geen echter niet altijd gelukte. Sommige schutters
beweren steeds weer dat zij eigenlijk twee brillen
moesten hebben en wel één om de schijf en één om
de vizierkorrel te kunnen zien. Afgezien hiervan was
het echter een vlotte en spannende wedstrijd, waar-
in met enthousiasme om de prijzen werd gestreden.
Het reserve- en vaste personeel van de Gemeente-
politie Emmen wist beslag te leggen op de eerste
drie prijzen.
Omstreeks 14.00 uur werd het laatste schot gelost,
waarna door de Inspecteur van Politie te Emmen,
met een toepasselijk woord de prijzen werden uitge-
reikt.
Het was weer een gezellige dag, terwijl ook de
koffie met koek weer best in de smaak viel.
Rest mij nog, mede namens de deelnemers, een
woord van warme dank te spreken aan de Politie
Sportvereniging te Emmen voor het organiseren
van deze sportdag, waaraan door de Rijkspolitie
ieder jaar weer met veel animo wordt deelgenomen.
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Oplossing
September prijsvraag

Hoewel ik vond, dat deze prijsvraag tamelijk moei-
lijk was hebben toch 29 inzenders, en met succes,
deze puzzle aangepakt.
De oplossing was:

OoSterbeek
OtTerlo
TjAlleberd
MePpel
AcHlum
RoOdeschool
SuRhuisterveen
UsSelo
MeTeren

Na het grabbelen in de uniformpet met de 29 lootjes,
kwamen de volgende prijswinnaars uit de pet:
le prijs D. B. Oosterop, Esweg 33 te Beilen
2e prijs L. Muller, J. v. Galenstraat 1 te Groningen
3e prijs Tj. de Boer, te Grijpskerk.

De prijzen zullen de winnaars t.z.t. worden toege-
zonden.

Oude Pekela, 6 September 1955.

Oplossing van de Septernber-Refleotor-puezte.

De vorige maand zijn we met vacantie geweest;
Dat is voor ons een jaarlijks teruçkerenä feest!
We waren op onze tocht langs de Rijn
In OOSTERBEEK, och, och, wat is 't daar fijn!
Ik plaats dus OOSTERBEEK als no. 1 horizontaal
En OOTMARSUM, ook een mooie omaevinç, als 1

verticaal.
STAPHORST, het plaatsje met die mooie kleder-

dracht,
Heb ik als nmnmer 3 verticaal gedacht.
Nu aan 't zoeken, uiellce plaatsen hierin passen;
Warempel, je tuurt de ogen bijna uit de kassen!
Nederland is klein, doch in kleine plaatsjes groot,
De Redactie van "De Reflector" heeft ons lelijk bij

de poot!!
Het mooie plaatsje OTTERLO, op de Veluwe, als

no. 2, past
En "t Eriese plaatsje TJALLEBERD vraagt ons cüs

no. 3 te gast.
MEPPEL is nummer 4. 't is een rustige stad,
Maar nmnmer 5, ACHLUM, dat is wat!
Dat is een dorpje, waar de boeren en arbeiders

zwoegen
Met eggen, zaaien, dorsen en ploegen!
No. 6, ROODESCHOOL, stap daar maar uit de trein,
Want die least niet 1!erder, heus, 't is geen gein!
No. 7 is SURHUISTERVEEN, de parel van de

Friese Wouden,
Welke rechtgeaarde Fries ZOt~ van dit dorp niet

houden~
Resten mij uot] 2 onbekende plaatsen, die heel wat

moeite hebben gekost,
No. 8 USSELO en no. 9 METEREN en hiermede is

de puzzle opgelost!

Opgelost door Mevr. Hd. Stel-Sjaarda,
Burgemeester van Weringstraat 39,
Oude Pekela.

Gewestelijke
A thletiekwedstrijden

I
Op Donderdag 15 September werden in het prach-
tige portpark te Delfzijl de Gewestelijke athletiek-
wedstrijden gehouden. Aanvankelijk lag het in het
voornemen deze wedst rijden te doen houden in het
begin van Juli hetgeen naderhand werd uitgesteld tot
eind Augustus. Toen echter bleek, dat ook toen de
Districten nog niet over een volledige ploeg beschik-
ten, moest naar een andere oplossing worden ge-
zocht. Besloten werd twee vijfkampen te houden,
eventueel aangevuld met enkele vrije nummers.
Wederom was het aantal deelnemers niet bijzonder
groot, maar desondanks werd het een zeer geslaag-
de sportmiddag. Zelden hebben wij prettiger wed-
strijden meegemaakt en ik durf dan ook gerust te
zeggen, dat zij die deelnamen volgend jaar weer van
de partij zullen zijn. De deelnemers uit het District
Leeuwarden die zonder bericht van verhindering
wegbleven, mogen dan ook wel dubbel spijt hebben
van hun besluit. Weliswaar zag het er op de
wedstrijddag 's morgens erg somber uit. Pluvius
overlaadde ons met zijn gaven. Het sportpark bleek
zulks echter behoorlijk te kunnen verwerken en het
geheel zag er keurig verzorgd uit, waaraan onge-
twijfeld de goede zorgen van Opperwachtmeester J.
Schoonoord niet het minst hadden bijgedragen.
Gelukkig voor ons - en natuurlijk ook voor hem
zelf - werd zijn zwoegen behoorlijk beloond, want
nog voor de aanvang van de wedstrijden werd de
regen door opklaringen geheel verdreven, zodat het
geheel nog onder gunstige weersomstandigheden
kon worden afgewerkt.
De vijfkamp bracht veel spanning waarbij de volg-
orde der deelnemers steeds wisselde. Kamps nam
direct de leiding door een goede 100 meter. Bij het
lwgelstoten en het discuswerpcn verloor hij echter
veel punten en zo kon het gebeuren dat Timmer na
3 nummers zijn achterstand in een voorsprong had
omgezet. Volders en Smeding benaderden dit twee-
tal tevens zeer kort. Op het verspringen toonden
Volders en Kamps zich echter weer het sterkst,
waardoor Timmer zich "veer door dit tweetal gepas-
seerd zag. Het laatste nummer moest de beslissing
brengen. Alle drie sprongen echter op gelijke hoogte
af, zodat aan de stand aan de kop geen verandering

-meer kwam. Bij de overige deelnemers, die allen met
veel animo voor een zo goed mogelijk resultaat stre-
den, kwamen ook steeds veranderingen in de stand,
maar ook verrassingen in de resultaten voor. Deze
wedstrijden hebben bewezen dat een vijfkamp zeer
spannend, maar bovendien uiterst verrassend kan
zijn.
Bij de vijfkamp-veteranen zag men ongeveer een
zelfde beeld. Van Dalfsen nam direct de leiding door
een zeer snelle 80 meter. Carper haalde bij de werp-
nummers en het hoogspringen veel van zijn achter-
stand in, maar moest bij het verspringen weer pun-
ten afstaan en dat gaf de doorslag.
De no's 3 en 4 streden zo mogelijk nog vinniger. Na
vier nummers had Dobma nog een voorsprong van
68 punten, doch bij het hoogspringen verzamelde
v. d. Haak 70 punten meer, hetgeen hem de 3e
plaats opleverde met slechts 2 punten voorsprong.
Als vrije nummers werden verwerkt Discuswerpen,
Speerwerpen en Kogelstoten waarbij eveneens aar-
dige prestaties werden geleverd.
De uitslagen waren voor wat de eerste 6 plaatsen
betreft:
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Vijfkamp:
1. H. Kamps, Groningen
2. G. Volders, Winschoten
3. G. Timmer, Winschoten
4. L. Smeding, Leeuwarden
5. L. Tissingh, Assen
6. H. H. Koetje, Groningen

1685 finse punten
1675
1611
1553
1381
1197

Vijfkarn;p veteranen:
1. H. van Dalfsen, Winschoten
2. L. S. Carper, Groningen
3. J. G. Haak, Leeuwarden
4. ·P. Dobma, Groningen

1971 punten
1898
1482
1480

Discuswerpen:
1. L. Tissingh, Assen
2. L. S. Carper, Groningen
3. G. Timmer, Winschoten
4. L. Smeding, Leeuwarden
5. P. Dobma, Groningen
6. K. H. Iliohan, Winschoten

33.89 meter
30.89
30.23
28.35
26.49
24.59

Kogelstoten:
1. J. Klinkers, Winschoten
2. G. Timmer, Winschoten
3. L. S. Carper, Groningen
4. P. Dobma, Groningen
5. L. Smeding, Leeuwarden
6. K. H. Iliohan, Winschoten

10.74 meter
10.73
9.99
9.44
9.06
8.73

Speerwerpen:
1. J. Schoonoord, Winschoten
2. J. Korringa, Winschoten
3. H. Kamps, Groningen
4. K. H. Iliohan, Winschoten
5. L. Tissingh, Assen
6. J. Klinkers, Winschoten

31.06 meter
27.62
27.49
24.60
23.10
22.59

Wegens verhindering van de Gewestcommandant
werden na afloop de prijzen met een zeer toepasse-
lijk woord uitgereikt door de Chef Staf, de Luite-
nant-Kolonel R. F. Hoestra. Tot slot bracht de voor-
zitter van de C.S.R.G.G., de Kapitein E. A. Mackay,
dank aan allen die aan het slagen van deze sportdag
hadden medegewerkt en wenste allen een goede
thuisreis. Onder de aanwezigen merkten we verder
nog op de Districtscommandant Winschoten, de
Kapitein G. van Dijk van het District Groningen en
de Adjudant P. Procee bestuurslid van het Noorde-
lijk District van de N.P.S.B.

J. M. Post.

,

cn.ooráeLyke politie
a tltLetiekkampioen6cltap pen

Begunstigd door buitengewoon fraai weer, werden
op het Gemeentelijk Sportterrein te Winschoten op
7 September j.l. de AtWetiekwedstrijden van het
District Noord van de Ned. Pol. Sportbond gehouden.
De organisatie berustte bij de athletiek afd. van
P.S.V.W. (Gemeentepolitie Winschoten) en R.S.D.W.
(Rijkspolitie Winschoten) onder leiding van de
Athletiek-gedelegeerde van het District Noord de
heer J. Vos.
Er bestond een behoorlijke belangstelling voor de
vijfkamp waarvan de vijf best geplaatsten als volgt
werden geklasseerd:
1. N. Pms, P.S.V.W. 87 punten
2. J. Jongsma, P.S.V.W. 81
3. G. Koele, K.M.G. 78
4. H. Kamps, R.P.S.V.G. 77
5. H. Kampyon. K.M.G. 70 "
Ook de veteranen waren weer present en de uit-
slag van hun vijfkamp was als volgt (Finse punten-
telling en 80 m., i. pl. v. 100 m) ,
1. L. S. Carper, R.P.S.V.G. 1643 punten
2. H. v. Dalfsen, R.S.D.W. 1570
3. P. Dobma, R.P.S.V.G. 1448
4. F. Eleveld, R.S.D.W. 1289
Verder waren er nog een aantal werpnummers inge-
last, buiten de vijfkamp, waarvan alle deelnemers
lid waren van R.S.D.W.
De Districtscommandant der Rijkspolitie te Winscho-
ten reikte met een toepasselijk woord de prijzen uit.
Volgens de resultaten van deze dag werden Noorde-
lijk kampioen op de gehouden onderdelen:
100 m. hardlopen G. Koele, K.M..G.
1500 m. hardlopen E. Maring, K.M.G.
Verspringen H. Kamps, R.P.S.V.G.
Hoogspringen N. Pras. P.S.V.W.
Kogelstoten G. Timmer, R.S.D.W.
Discuswerpen G. Timmer, R.S.D.W.
Speerwerpen J. Schoonoord, R.S.D.W.
De prestaties waren niet denderend, maar er is met
animo gestreden.
Niet het winnen is het belangrijkste, maar het deel-
nemen schenkt de grootste voldoening.
Mogen de vele wegblijvers dit eens terdege beseffen,
opdat dergelijke evenementen niet verloren gaan.

J. S.

de qast.

Geachte collega's van het Gewest Groningen.
Dit voorjaar besloten mijn vrouwen ik een vacantie-
reis naar Holland te maken en na vele voorbereidtrigen
startten wij dan op 30 Augustus j.I, te Oslo. Het traject

van de trtaartd
Als gast van deze maand mogen wij aan onze lezers
van de Reflector voorstellen onze collega Robert Enge-
bretsen, Politibetjent II (Opperwachtmeester) te Bryn,
een voorstadje van Noorwegens prachtige hoofdstad
Oslo. Begin September bezocht deze Noorse politieman
ons Gewest en hij verzocht ons een artikel voor Reflec-
tor te mogen schrijven. Gaarne voldoen wij aan zijn
verzoek en laten Robert Engebretsen hier verder de
pen voeren: RED.

Oslo-Kopenhagen legden wij af per boot en van Kopen-
hagen reisden we verder per motorfiets. In drie dag-
trajecten reizende over Odense, Fredericia, Flensbung,
Hamburg, Bremen en Leer,. bereikten wij Uw land,
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waar wij, bij één Uwer collega's gastvrij onderdak
vonden. Het is bijzonder prettig in een vreemd land in
een vriendenkring te worden opgenomen, in plaats van
in een hotel of pension door koude zakelijkheid te
zijn omgeven.
Bij onze terugkeer in Noorwegen zullen we onze col-
lega's en kennissen veel over Uw prachtige land en de
gastvrijheid kunnen vertellen.
WP. zullen vertellen over Uw mooie wegen en huizen,
over de prachtige bloementuinen en Uw gezellige wo-
ninginrichting. Wij bewonderden de enorme boerde-
rijen in Groningen, het oude landschap in Drenthe en
de meren van Friesland en weten nu dat de Hollandse
zindelijkheid niet op een fabel berust.
Eerlijk gezegd, we raakten niet uitgekeken en we heb-
ben ons voorgenomen, dat dit bezoek aan Uw land niet
het laatste zal zijn.
Als men in een vreemd land komt gaat men vergelij-
kingen maken met het eigen land. Zo constateerden wij
belangrijke versch'illen in levensgewoonten en in aller-
lei gebruiken.
Mijn vrouw vroeg of de straten en huizen in Holland,
regelmatig met water en zeep werden gewassen en wij
verwonderden ons er over, dat het in Holland geen
vaste gewoonte is, om de huisvrouw na iedere maal-
tijd te danken voor de maaltijd. In Noorwegen zullen
we er niet aan denken van tafel te gaan zonder het
gebruikelijke "TAK FOR MAL" tot moeder de vrouw
te richten.
Toen één Uwer collega's ons de hoogste berg uit de
omgeving aanwees - naar ik meen 17 meter hoog -
reageerden mijn vrouwen ik met een daverende lach-
bui.
Uw familieleven en vooral het huiselijk leven heeft
grote indruk op ons gemaakt. Voor U schijnt toch wel
heel sterk het spreekwoord te gelden: "My home is my
castle". Daar kunnen we in Noorwegen jaloers op zijn.
Natuurlijk waren - en zijn - er ook veel overeenkom-
sten tussen onze landen en inwoners. In diepste zin
komen de karakters van het Nederlandse en het Noor-se
volk in veel opzichten overeen. Beide volken zijn van
ouds zeevaarders. Nederlanders en Noren zullen liever
tenonder gaan dan onder vreemde overheersing te le-
ven. we minnen in gelijke mate de vrijheid van geest
en beide volken behoren tot een kleine natie en zijn
minder geneigd tot de uitspraak "bei uns ... "
Ik hoorde dat U veel belangstelling hebt voor de Politie
in andere landen. Laat mij deze brief dan mogen ver-
volgen met U iets over Noorwegen en over onze Politie
te vertellen.
Zoals U vermoedelijk weet telt Noorwegen ruim 3.4
millioen inwoners, wonende op een oppervlakte welke
bijna acht keer zo groot is als die van Nederland. Ons
land is bergachtig en slechts 15% is in exploitatie voor
de landbouw. De kustlijn is zeer grillig en heeft een
totale lengte - de fjorden daarbij inbegrepen - van
20.000 kilometer. Voor de kust liggen meer dan 100.000
eilanden en eilandjes. Het berglandschap is in het
Noorden ruwen woest, doch in het Zuiden vaak bui-
tengewoon mooi. Hier en daar zijn de bergen en dalen
bedekt met geweldige bossen.
Tussen de bergruggen in de dalen liggen de dorpen en
boerderijen. De grotere plaatsen liggen merendeels langs
de kust en wel voornamelijk landinwaarts aan de fjor-
den. Zo ligt Noorwegens hoofdstad Oslo aan de Oslo-
f.iord,een diepe inham van de Noordzee.
Oslo telt - met inbegrip van de voorsteden - ruim
400.000 inwoners. Buiten Oslo telt alleen de havenstad
Bergen meer dan 100.000 inwoners. Mijn vrouwen ik
- wij hebben nog geen kinderen - wonen te Oslo in
het stadsdeel dat Etterstad wordt genoemd.
Ieder die Oslo gezien heeft roemt de schoonheid van
de stad. Het moderne en zeer mooie raadhuis, één der
bezienswaardigheden van Oslo, ligt aan de Oslofjord
en de grote zeeschepen kunnen daar bijna tot aan het

"hart" van de stad varen. Niet ver van het raadhuis
ligt "Akerwerksted", de grootste scheepswerf van Noor-
wegen, aan de fjord.
Nog een andere en zeer interessante bezienswaardig-
heid aan de Oslofjord is het schiereiland Bygdej, even
ten zuiden van Oslo. Daar is namelijk een scheepvaart-
museum gevestigd, waar U de beroemde "Kontiki" v an
Hans Heyerdal, oude Vikingschepen en b.V. ook de
"Fram", het wereldbekende schip van de Noordpool-
vorser en ontdekkingsreiziger Fridtjof Nansen, kunt
vinden.
Onze stad is aan de zuidkant afgesloten door het water
van de Oslofjord. doch ligt verder, geheel omgeven door
bergen, in een vallei en heeft een drietal grote v-er-
bindingswegen naar het westen, noorden en OOSt211
(Zweden).
In de zomer gaan de Osloërs veel naar de badplaatsen
Walstrand en Ingiërstrand aan de Oslofjord. Ook trek-
ken we vaak met de bergtram naar de bergrug, gE'-
naamd Holmenkollen, aan de westkant van de stad. 00
Holmenkollen gaan mijn vrouwen ik in de winter veel
skieën en er is daar een prachtige springschans.
Een geliefd vacantieoord is voorts Ostmarke met de
Ostmarkseter. (Marke is district en seter een berg-
weide met schuilhutten voor het vee).
U ziet het, ons land en haar steden wijken belangrijk
af - vooral in bodemgesteldheid en afmetingen - van
hetgeen U in Holland gewend bent. Mochten er onder
U zijn, die in de toekomst de gelegenheid krijgen om
naar Noorwegen te komen, mijn vrouwen ik zullen U
gaarne met raad en daad terzijde staan. Ons adres
vindt U onder deze brief.
Noorwegen telt ongeveer 3500 Rijkspolitiemann en,
waarvan bijna 1500 in Oslo zijn gestationneerd. Er zijn
~n Oslo 13 politie-stations (= bureaux) en 10 zoge-
naamde "Akerstatiol1s". Dat zijn de kleinere politie-
posten in de voorstadjes. Ik ben bij het .Akerstation"
Bryn ingedeeld. Onze post telt slechts 6 manschappen,
onder bevel van een Fersterbetjent (Adjudant). Mijn
Commandant is collega Jon Ljosland, de man die on-
langs óók voor Uw maandblad "de Reflector" schreef.
We hebben in Oslo afzonderlijke stations voor de ge-
specialiseerde groepen der Politie. Zo is er een station
voor de verkeerspolitie, de criminele-, de water- en
de bereden politie. De beredenen beschikken over 20
paarden. Er zijn 200 rechercheurs en - naar ik meen
- 50 man voor de kinderpolitie beschikbaar.
Noorwegen is ingedeeld in Politiedistricten, aan het
hoofd waarvan een Politimester (Majoor of Kapitein)
is geplaatst. Alle Politimesters zijn rechtstreeks onder-
geschikt aan het Ministerie van Politie en Justitie.
Aan een Politimester zijn een Fulmaktig (gevolmach-
tigde of wel openbaar aanklager) en één of meer of-
ficieren in de rang van Irispekter (Ie Luitenant) of
Fnrsterbetjens toegevoegd.
Bij het lagere personeel kennen wij de rangen Con-
stabel, Overconstabel, Bet jent I en rr en Fersterbetjent.
U kunt deze rangen ongeveer vergelijken met Uw ran-
gen van Wachtmeester tot Adjudant.
Natuurlijk wilt U ook wel iets weten over de sociale
toestanden bij de Noorse Rijkspolitie. Laat ik dan be-
ginnen met te vertellen dat wij vrije uniformkleding en
vrij pensioen hebben. Het salaris van een Overconsta-
bel (Wachtm. I) bedraagt - alles inbegrepen - onge-
veer 900 kronen Os ± 450 gulden) per maand. Hierbij
komt dan kindertoeslag. ,Een Bet jent II heeft ongeveer
1000 kronen en een Inspekt ••r 1500 kronen. Dat is meer
dan bij U, zult U zeggen, d'och de werkelijkheid is iets of
wat anders. Veel dingen zijn bij ons namelijk' duurder
dan bij U. Ik betaal - 1000 kr. per maand verdienende
- over dezelfde periode 200 kr. woninghuur. Een be-
hoorlijke japon voor mijn vrouw kost 150 kr en een
paar goede herenschoenen 100 kr. Ik geloof dat U in
Holland met Uw salaris nog even veroer komt dan wij
in Noorwegen met het onze.

8
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (124) 124



Wij verrichten per dag gemiddeld acht uur dienst, doch
vele collega's verrichten tegenwoordig overwerk, wat
betaald wordt. Ook in Noorwegen, is er te weinig toe-
loop van adspiranten voor de Politie.
De Noorse politieman heeft per week één vrije dag en
van 21 tot 24 werkdagen vacantieverlof. Officieren en
Onderofficieren zijn bijna zonder uitzondering aange-
sloten bij het Norsk Poli ti Forbund. Oslo heeft echter
een afzonderlijke politiebond.
Ik moet het nu volledigheidshalve nog even over de
Leusman en de Leusmansbetjent hebben. De Leusman
is namelijk een aparte figuur in het Noorse politiever-
band. Het is een historische figuur en U kunt hem het
beste vergelijken met Uw vroegere veldwachters, voor
zover die ook onbezoldigd deurwaarder waren. De
Leusman en zijn assistent doen dienst op het platteland
en wel voornamelijk in de dalen met zeer verspreid
staande boerderijen. Ze doen zeer vaak dienst te voet
of te paard en 's winters op ski's, zulks bij gebrek aan
verharde wegen.
Bij meer ernstige of belangrijke zaken krijgt de Leus-
man assistentie van het naast bijzijnde Politistation. Hij
is direct ondergeschikt aan de Politimester van het he-
treffende District, doch geniet veel vrijheid bij de
dienstuitoefening. Deze Leusmannen - ik weet niet
hoeveel er precies zijn - moeten dus bij de door mij
genoemde sterkte der Noorse Rijkspolitie worden op-
geteld. Zij worden benoemd uit het personeel van de
Districten.
De Noorse bevolking is in het algemeen best ingenomen
met haar Rijkspolitie.
Zo heb ik dan enkele wetenswaardigheden, over Noor-
wegen en de Politie in mijn land verteld.
Als U dit leest zijn mijn vrouwen ik reeds weer in
Oslo teruggekeerd en heb ik mijn politiedienst weer
aangevangen. Reeds nu weet ik, dat wij met de beste
herinneringen aan Uw mooie land en met gevoelens
van diepe dankbaarheid jegens haar bewoners, ons
werk zullen opvatten. Tenslotte wil ik de Rijkspolitie-
mannen uit Uw gewest - ook namens mijn vrouw -
hartelijk dank zeggen voor hun hulpvaardigheid er
gastvrijheid. Wij groeten U al.len en gaarne "tot weer-
ziens" in Holland of Noorwegen.

ROBERT ENGEBRETSEN
POLITIBETJENT II

MALERHAUGVEIEN 8
OSLO-NOORWEGEN.

a: vacantietrip
Na enige beraadslagingen werd besloten dat Opper
Tigchelaar met echtgenote en ondergetekende met
zijn eega een buitenlandse reis zouden maken. Aan-
gezien T. in het begin van het jaar zijn verlof al
danig had aangesproken werd overeengekomen dat
de trip zeven dagen zou duren en dat België en
Luxemburg met een bezoek zouden worden vereerd.
Op Dinsdag 23 Augustus werd alle bagage in en op
de Prefect geladen. Deze bagage bestond o.a. uit
twee tentjes met luchtbedden en voor 7 dagen
fourage voor 4 personen en dan de nodige en onno-
dige lijfsgoederen.
Toen dan ook op Woensdagmorgen omstreeks 8.00
uur de reis een aanvang nam was het voertuigje af-
geladen en wel zodanig dat T. met de vetpan tussen
zijn benen zat.
We zijn in één ruk doorgereden tot even voorbij de
"Woeste Hoeve", waar we koffie hebben gezet, wat
best smaakte.
Daarna zijn we naar de "Mookerhei" getoerd, waar
we weer bij een kOJ: koffie een broodmaaltijd hebben
genuttigd.
Vervolgens karden we naar het einddoel van die dag

n.l. Valkenburg. Nabij Roermond hadden we een
klein oponthoud. Bij het passeren van een "knots"
van een vrachtauto sprong plotseling de voorruit
van de Prefect in alle splinters. Nadat we de ver-
brijzelde ruit hadden verwijderd zijn we opgewekt
doorgereden en hebben in Houthem, op kampeerter-
rein "De Put" onze tenten opgeslagen. Na een lek-
ker maal warm eten zijn we nog even de plaats in
geweest.
Donderdagmorgen bekeken we de omgeving van
Valkenburg, maar mensen wat is het daar mooi. Ik
had er wel een paar weken willen blijven, maar dan
liep ons plan in de war. 's Middags hebben we
"Margraten" en het Drielandenpunt bezocht.
Vrijdagmorgen hebben we alles weer ingeladen en
zijn de greppel overgetrokken, in de richting Luik.
Bij de grens werd alleen het kentekenbewijs aan een
nauwkeurige inspectie onderworpen. Even voorbij
Esneux werden we overvallen door een hevige on-
weersbui. Om het inregenen door de plaats waar
eens de voorruit had gezeten te voorkomen zijn we
aan de kant blijven staan en hebben een plastic
tafelkleed voor het gat gespannen. Gelukkig dat een
voorbijkomende automobilist ons opbeurde en ons
mededeelde dat de bui ten hoogste "zwei Stunden"
kon duren.
Nadat we ongeveer 1% uur hadden stilgestaan
klaarde het op en zijn we doorgereden naar La
Roche, waar we de tenten op een mooie Camping
hebben opgeslagen. De Ourthe liep hier vlak voor
onze voeten langs. In dit kamp maakten we voor
het eerst kennis met de z.g. hurk W.C., waar men
niet hoeft heen te gaan om te rusten.

's Avonds zijn we de stad in geweest en hebben
o.a. een ruïne uit de 13e eeuw bezichtigd wat ons
de man 6 francs kostte.
Nadat ondergetekende zijn vrouw Zaterdagmorgen
eerst een brood, met behulp van gebaren, had ge-
kocht, zijn we verder gereden in de richting Etter-
nach. Bij Buderscheid kookten wij ons eten waarbij
wij een schitterend uitzicht op de bergen hadden.
Terwijl de aardappelen stonden te koken heeft T.
een boer laten zien hoe ze in Holland hooi keerden.
De weg die wij namen van La Roche naar Etternach
loopt geheel door heuvelachtig terrein zodat de
"Prefect" zijn goede afkomst hier kon tonen. De
meeste hellingen moesten op de tweede worden ge-
nomen. Zaterdagavond sloegen we de tenten op in
Berdorf. Dit dorpje ligt boven op een berg met er
omheen hoge rotsen. Het dorp was, vermoedelijk
door de bijna op de weg liggende mestvaalten,
ruimschoots van muggen voorzien.
Zondag maakten we in de omgeving schitterende
wandelingen. Men kan daar uren dwalen en het is
niet te beschrijven hoe mooi het daar is. Het was
echter wel te zien, aan allerlei afval, dat wij niet de
eersten waren die daar kwamen. Het viel ons op
dat de vrouwen daar even hard op het land werken
als de mannen. De koeien werden daar 's nachts op
stal gezet omdat ze anders uierziekte kregen.
's Avonds om half tien waren de mensen nog aan het
melken.
Maandagmorgen vertrokken we weer uit Berdorf.
Na een mooie rit kwamen we 's avonds weer in
Houthem aan waar we de nacht weer doorbrachten.
Dinsdagmorgen half elf gingen we weer op huis aan
waar we 's avonds om 6 uur aankwamen.
We hadden toen een prachtige vacantie achter de
rug met stralend zomerweer.
Een dergelijke trip behoeft niet veel geld te kosten
en is practisch voor iedereen bereikbaar.
Het is alleen jammer dat de tijd meestal te kort is.
We hebben 1200 kilometer gereden doch bij deze
trip hadden we minstens 14 dagen tijd moeten hebben.
Maar enfin, misschien hebben we volgend jaar nog
iets verlof over zodat we het dan nog eens goed over
kunnen doen. Jappie.
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om

de ~erme,,-Sta"daard

op het ~uidlaardermeer

Woensdag 24 Augustus hadden we gekozen voor
het houden van een hengelwedstrijd op het Zuid-
laarderineer tussen leden van de Rijkspolitie-Sport-
vereniging District Winschoten en Rijkspolitieamb-
tenaren van de Hengelclub "Onder Ons" te Gronin-
gen.
Het was de morgen van die dag al vóór zessen en
gezellige boel bij het paviljoen van Gebr. Kroese te
Midlaren.
Een 28-tal in visserstenue vermomde politieambte-
naren, zwaar beladen met allerlei visattributen, zette
in een gelijk aantal boten koers in verschillende
richtingen, zodat een ogenblik later een ieder lag
gemeerd, daar waar hij dacht succes te kunnen be-
reiken. Het weer was prachtig en w·e genoten volop
van de morgenstond op dit zo bij uitstek geschikte
water voor hen, die de zeil- of hengelsport plegen
te bedrijven.
Wij zagen de sierlijke fuut met haar inmiddels groot
geworden jongen, de meerkoet was bezig ijverig te
duiken naar voedsel voor haar kroost, terwijl de
wilde eend op grote afstand of van dichterbij in het
wuivende riet verscholen, angstig als ze is voor de
haar belagende jager, een goed heenkomen had
gezocht.
Hoog boven dit alles zweefde majestueus de buizerd,
op loer naar prooi voor zijn op uitvliegen volgroeide
jongen, ergens verscholen tussen hoge biezen in het
nest, dat tactisch juist daar door het ouderpaar was
klaargemaakt, waar voetganger noch bootsman
vanwege moeras en water "een boodschap" heeft.
Is het een wonder dat we onze. beslommeringen van
alle dag totaal van ons hadden afgeschud en nu met
een blij hart genoten van onze mooie hengelsport!
Waar de wedstrijd van deze dag als inzet had een
verenigingsprijs in de vorm van een Herrnes-stan-
daard, wilden we onze uiterste best doen, om door
een goede vangst veel punten te vergaren.
In de vroege morgenuren slaagden verschillende
deelnemers erin menig visje in het net te deponeren,
maar hoe verder op de dag, hoe minder de vis zich
liet verschalken. Toen des middags tegen 2 uur, na
veel moeite door de hoge golfslag op de terugtocht,
voet aan wal was gezet, konden velen een flinke
buit inleveren bij de wedstrijdcommissie. Het bleek
al spoedig dat Winschoten meer allround hengelaars
onder zijn leden telt dan Groningen, hetgeen uit de
uitslag hieronder moge blijken:
Winschoten: ingeleverd 133 stuks totaal gewicht
12800 gram gemiddeld per deelnemer 12,97 pt.
Groningen: ingeleverd 126 stuks totaal gewicht
9365 gram gemiddeld per deelnemer 12,05 pt.

•

Winschoten kwam alzo in het bezit van de verent-
gingsprijs, trots het feit dat 2 leden van hen moesten
worden gedisqualificeerd, omdat ze ruim een half
uur te laat aan wal kwamen. Dat was jammer, want
één dezer laatkomers kon een net met 41 vissen
tonen; het grootste aantal per deelnemer.
Nadat over en weer nog enkele woorden waren
gesproken, waarbij werd gewezen op het bevorderen
van de kameraadschap en het verstevigen van de
vriendschapsbanden door het houden van dergelijke
wedstrijden, behoorde dit evenement weer tot het
verleden en zocht iedere politieman per autobus,
motor, plof of fiets zijn standplaats weer op.
Een ieder was zeer voldaan, ook zij, die een minder
goede en gelukkige wedstrijd hadden "gespeeld".
Over het houden van een revanche-wedstrijd zijn al
weer plannen gemaakt.

;J.eel1'11eLcLub «E)l1áer OK"»
Op 7 September j.l. stonden we 's morgens om half
vijf al naast onze bus op het terrein van de zuivel-
fabriek te Oosterlittens.
't Was nog te donker om onze hengels uit te leggen.
Met veel zoeken vonden we de weg naar het vis-
water en op gevoel moesten We onze hengels in orde
brengen. Al spoedig begon het te dagen en ieder
begon met enthousiasme naar de aanwezigheid van
de waterbewoners te zoeken. Dat deden wc dan door
zo scherp mogelijk onze hengels af te stellen en al
onze aandacht te vestigen op het puntje van de
dobber.
Het weer was prachtig en de landelijke omgeving
gaf ons alle gelegenheid tot concentratie.
De wind was Noord en later zou blijken, dat l'Iij
nogal eens veranderde van richting, hetgeen het
bijten van de vis altijd slecht beïnvloedt.
In de vroege morgen ging het goed, alleen veel on-
dermaatse vis, welke weer in het water moest wor-
den gegooid.
Ook hier was de een gelukkiger dan de andere, ter-
wijl ook het "kunnen" van deze sport weer goed naar
voren kwam. Toen we 's middags om, 2 uur onze
buit inleverden, bleek Christiani met 26% punt de
prijswinnaar te zijn. Hij staat nu met 11% punt
voorsprong op Pruis en 21 punten op v. d. Aar
genoteerd als candidaat voor de beker. Nog één wed-
strijd op 12 October a.s. op het Frieseveen en dan
zal blijken of hij voor dit jaar winnaar is van deze
wisselbeker.
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Zo hebben we onze jaarlijkse wedstrijd in Friesland
ook weer mogen beleven. We hebben een prachtige
dag gehad en daarbij ook weer iets geleerd. Wat
was n.l. het geval? De beroepsvissers te Oosterlit-
tens en omgeving hadden daar goed hun best gedaan
met schakel en dichtzet. Het gevolg hiervan was dat
veel klein goed en vis van om en bij de maat werd
gevangen. Nu bleken die vissen, welke bij het van-
gen, op de meetlat juist de maat hadden, bij het
einde van de wedstrijd te zijn "ingedroogd" en juist
niet de vereiste lengte konden bereiken. Ze waren
1 à '12 cm. te kort en moesten door de wedstrijd-
commissie worden afgekeurd. Zo moesten drie snoe-
ken en verschillende voorns als ondermaatse vis in
feite weer te water worden gelaten, maar vanwege
het feit dat zij het leven hadden verloren, moest
hiervoor een andere oplossing worden gevonden.
ziet het, ook hier verschilt de practijk veel van de
theorie.
Tenslotte rest ons een woord van dank aan H.H.
Burgemeester en Wethouders der gemeente Baarde-
radeel en de Groepscommandant der Rijkspolitie ter
plaatse, voor hun spontane medewerking, waardoor
het ons mogelijk werd gemaakt onze geliefde hen-
gelsport in de wateren van die gemeente te kunnen
bedrijven.

~e"flet"p"rt
Het sportcentrum Borger van de Rijkspolitie, om-
vattende de groepen Borger, Odoorn en Gieten,
organiseerde Woensdagmiddag, 14 Sept. 1955 een
hengelwedstrijd onder haar leden in het kanaal
Buinen-Schoonoord te Buinerveen.
De weersgesteldheid was zeer ongunstig en de
vangst dientengevolge zeer matig.
De prijzen werden gewonnen door:
1e pr wmr. 1e kl. J. Tamminga te Gieterveen;
2e pro wmr 1e kl. J. Okken te Buinermond;
3e pro wmr. 1e kl. J. Dunnewijk te Gasselternijveen.
Adjudant Manuël te Exloo ving het grootste aantal
maar kon niet mededingen naar de prijzen, omdat
de vis beneden de maat was.
Onder genot van een kop thee werden de prijzen
uitgereikt in café Hartlief te Buinen. J. F.

Nieuws uit
Gedurende de afgelopen maanden hebben in het Noor-
delijk District van de N.P.S.B. verschillende sportevene-
menten plaats gevonden en het is verheugend te mo gen
constateren dat bij een groot aantal van deze wed-strij-
den RPSVG-Ieden tot de deelnemers behoorden. Ja een
enkele maal waagde men zich zelfs ver buiten het Dis-
trict. Het lijkt mij daarom aardig hieronder de diverse
gebeurtenissen eens de revue te laten passeren.

Athletiek:

Eij de Nationale Politie Athletiekkampioenschappen in
het sportpark "DE VLIERT" te 's-Hertogenbosch op
23 Augustus behaalde KAMPS voor de tweede achter-
eenvolgende maal het kampioenschap bij het polstok-
hoogspringen met een sprong van 3 30 m. Zijn naaste
concurrent bleef op 2.80 m staan. Een week later tij-
dens het Monstertournooi van RPSV "ZUID" werd hij
in hetzelfde sportpark op dit nummer wederom eerste,

q)i~weá~tryá te ':Buittel1
Door de leden van het sportcentrum Borger, werd
op 14 September een viswedstrijd gehouden in het
kanaal, gelegen tussen Buinen en Buinerveen. Nadat
Adj. Fabel', omstreeks 15 uur, het beginsignaal had
gegeven, bleek dat 18 leden hun geluk in deze eens
wilden beproeven. Ondanks de mindere medewerking
van het weer en het tegenwerken van de vissen,
bleek toch na afloop dat het een geslaagde middag
was geworden. Eén van de leden mopperde wel iets
van: "Ik heb de gehele morgen naar wormen lopen
zoeken en nu blijkt dat ik aan één worm meer dan
genoeg heb gehad", maar ook deze was voor de
rest meer dan tevreden.
De prijzen werden na afloop uitgereikt in het café
Hartlief te Buinen. Gezien de vangst konden slechts
een drietal prijzen worden uitgereikt. De 1e prijs
was voor wmr. 1e kj J. Tamminga van de Groep
Gieten, 2e prijs wmr. 1e kl. J. Okken van de Groep
Borger en 3e prijs wmr. 1e kl. J. Th. Dunnewijk van
Groep Gieten.
Voor één der deelnemers bleek het wel een bijzon-
dere "pech" dag te zijn. Nadat hij als eerste, met
veel kennis van zaken, een visje op het droge had
gebracht, deed hij deze, indachtig het gezegde: "een
spierinkje uitwerpen om een kabeljouw te vangen",
aan zijn, voor dat doel reeds meegebrachte, snoek-
hengel. Hoewel één der leden steeds mopperde dat
er te veel snoek in de buurt was, waardoor de an-
dere vissen niet wilden bijten, bleek dit in de buurt
van het "spierinkje" echter niet zo te zijn. Na afloop
werd het visje dan ook met een mistroostig gezicht
van de haak gehaald. Plotseling echter klaarde het
gezicht van de betrokken persoon op en in plaats
van het visje in zijn element terug te gooien, werd
het zeer voorzichtig in zijn fietstas gedeponeerd. Bij
het meten en wegen van de vis werd het voorntje
door hem met een triomfantelijk gezicht op de tafel
gelegd, kennelijk met de bedoeling om, al was het
dan geen kabeljouw, er toch de vierde prijs mee te
winnen. Och arme, nadat Willem het visje op de
meetlat had gelegd, bleek dat de lengte "gemeten
van de punt van de snuit tot het uiteinde van de
staartvin" slechts 14n/10 centimeter bedroeg, zodat
zelfs deze "meevaller" voor hem niet was wegge-
legd. A. M.

de R.P.S.V.G.
ditmaal met een sprong van 3.20 m. Maar .... en dit
is belangrijker, Karrips was hier niet alleen. Ook Ban-
sema, Seidel, Carper en Dobma namen deel. Zij vielen
niet in de prijzen, maar dat is immers ook niet het be-
langrijkste.
Aan de Vijfkamp van het Noordelijk District op 7 Sept.
te Winschoten namen 4 van onze leden deel. De resul-
taten waren Karrips (4e) en Bansema 06e). Bij de ve-
teranen werd Carper (1e) en Dobma (3e).
De Gewestelijke wedstrijden op 15 Sept. te Delfzijl
telde zes RPSVG-leden onder haar deelnemers, t.w.:
Banserna, Carper, Dobma, Karnps, Koetje en Went. D~
afvaardiging voor deze wedstrijden hadden wij gra ag
groter gezien.

Kaatsen:
Een drietal doorelkaar-Ioten-kaatswedstrijden werden
gehouden te Franeker en Leeuwarden (zx). Aan deze
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bij uitstek in Friesland beoefende tak van sport nam
van Esveld lx en F. de Vries telkens deel. Laatstge-
noemde behoorde tweemaal tot de prijswinnaars.

Motorwedstrijden:
Voor de Nationale Politie-Motorkampioenschappen te
Apeldoorn meldde zich alleen UITHAM en hij zal daar
zeker geen spijt van hebben gehad. De route leidde
langs de mooiste plekjes van het onvolprezen recreatie-
oord, de Veluwe, terwijl de organisatie tot in de puntje,
verzorgd was.

Schieten:
Twee vijftallen namen deel aan de Noordelijke schiet-
kampioenschappen op 2 September te Assen. De re-
sultaten waren prima. Het Pistool vijftal werd no. 1
terwijl de Karabijnschutters de 4e prijs veroverde!',
Van Aalst en Kamps verkregen een extra prijs VOOrde
beste persoonlijke prestatie resp. op pistool en karabijn.
Aangemoedigd door dit succes togen dezelfde schutters
16 September naar Arnhem waar de Nationale Politie-
schietkampioenschappen werden gehouden. Voor der-
gelijke wedstrijden misten zij echter nog de nodige er-
varing en de resultaten onderstreepten dit nog eens
overduidelijk. Een volgende keer beter hoor.

Volleybal:
Onze Volleyballers kwamen driemaal in actie, doch
steeds met een ander zestal. Bij het tournooi te Leeu-
warden werd de vierde plaats behaald achter Heeren-
veen, GPSV en Kon. Marechaussee. Hier had meer in
gezeten en dat werd bewezen op het Monstertournooi
te 's-Hertogenbosch waar 34 teams uit het gehele land
aanwezig waren. Hier werd ook de 4e prijs behaald,
achter Voorburg, Gem. Pol. Groningen, Kon. Marech.
Maastricht. Een prachtig resultaat. Het enige Rijks-
politieteam tussen de prijswinnaars.
Bij het door de GPSV te Groningen op 16 September
georganiseerde tournooi levesde dit team nogmaals een
keurige prestatie door de 2e prijs te behalen achter de
organiserende vereniging, dat bij deze tak van sport
volgens ingewijden nog steeds op eenzame hoogte staat
en waarvan in de finale zelfs nog een set werd gewon-
nen. Verschillende buitenstaanders waren unaniem van
mening dat ons team goede vorderingen maakt, vooral
in technisch opzicht. Ga zo door!

Wandelen:
Overbeek en Seidel maakten deel uit van het 4-daagse
detachement van het gewest en volbrachten de marsen
zonder grote moeilijkheden. Voor de Airborne-tocht
was de inschrijving echter helaas zodanig dat dit jaar
geen ploeg kon worden gevormd. Vier van de acht ge-
gadigden t.w.Overbeek, Padje, Venerna en Wiersma
wilden per se een wandeling in de prachtige omgeving
van Oosterbeek niet missen en liepen individueel mee.

Zwemmen:
Voor de Noordelijke Politie-zwemkampioenschappen
schreven drie van onze leden in. Zij werden echter
teleurgesteld daar de wedstrijden wegens te gerin '5e
deelname moesten worden afgelast.
Dat, zoals in dit geval bij het zwemmen, wedstrijden
moeten worden afgelast wegens te geringe deelname is
wel zeer spijtig, vooral ook voor de organiserende ver-
eniging. Laten wij proberen er althans het onze toe bij
te dragen dat hierin verbetering wordt gebracht. Wij
dienen niet langer van de veronderstelling uit te gaan
van "Kunnen wij iets presteren", of wat nog erger is,
"Kunnen wij prijzen behalen". Toegegeven, successen
zijn prachtig, doch de hoofdzaak moet zijn DEELNE-
MEN, temeer daar van de leden nogwel eens de klacht
wordt gehoord "Er wordt voor ons ook niets gedaan".
Dat er voldoende geboden werd blijkt m.i. uit het vo-
renstaande toch wel overduidelijk. J. M. P.

12

De groep
Wym.britseradeel

op reis

Op 7 September jl. heeft het beroeps- en reserve-
personeel van de Groep Wymbritseradeel der Rijks-
politie gezamenlijk een autotocht naar Amsterdam
gemaakt. En laten we direct even vaststellen: deze
tocht is een groot succes geworden.
Er werd een voorlopig plan ontworpen en aan alle
manschappen voorgelegd. Dit plan sloeg in en spoe-
dig waren we "volgeboekt". Er moet nog even ver-
meld worden, dat de vrouwen of verloofden "mee-
mochten" van welke mogelijkheid gretig gebruik
gemaakt is.
Op 7 September, 's morgens T uur was de start, met
één van de mooiste reiswagens van de Z.W.H., een
47 persoons bus. Op de Afsluitdijk werd even het
monument beklommen. Vervolgens naar Purmerend,
waar koffie gedronken werd. Tevoren bleek de
aardrijkskundige kennis van velen erg gering. Bij
het passeren van diverse plaatsen werd gezegd: "Dit
is zeker Purmerend. Ik ruik de koffie al". Mis-
schien was "de trek in koffie" hier de vader van de
gedachte.
Aangekomen in Amsterdam, werd een rondvaart
door grachten en havens gemaakt. De veeltalige
vrouwelijke gids maakte een beste beurt door een
- beetje luidruchtige reservist in de Friese taal te
vragen: "in bytsje rêstig to wêzen".
Na een koffiemaaltijd bezichtiging van Schiphol.
Verder kregen de dames gelegenheid de Kalver-
straat even te bezoeken. Dit bleek de enige fout in
het programma, want het betekende in veel gevallen
een aanslag op de beurs van de mannen.
Het gemeenschappelijk diner was een hoogtepunt.
Zowel de kwaliteit als de kwantiteit bleken boven
elke verwachting, niettegenstaande sommige man-
nen opmerkelijke prestaties ten opzichte van de
kwantiteit leverden.
Nog even een bezoek aan de Cineac en het Rem-
brandtplein bij avondverlichting, waarna het huistoe
ging.
Een verrassing volgde nog op de terugweg. Te
Hoorn bleek n.l., dat de kas nog niet. leeg was en de
reis aldaar nog- even onderbroken kon worden. Er
bleek zelfs nog gcld voor een tweede consumptie te
zijn. Jammer, dat somruigen niets beters wisten te
bestellen, dan kleine glaasjes met koud water. Dat
was het althans volgens "Popke". Dat de stemming
er in zat bleek wel uit het spontane optreden als
voordrachtkunstenaar van deze Popke, en uit het
vertonen van de laatste swagger door een reservist-
mannequin (van 200 pond).
's Nachts 12 uur was de aankomst in Sneek.
En nu het resultaat van deze tocht. Door dit geza-
menlijk op reis gaan van beroeps- en reserve-perso-
neel wordt de eenheid in de groep groter. De reser-
visten voelen zich "er niet zo'n beetje bij hangen"
en het beroepspersoneel beschouwt de reservisten
niet meer als "ongewenste vreemdelingen" in het
corps.
De stemming was voortdurend uitstekend, geen on-
vertogen woord is gevallen.
Met algemene stemmen is besloten, dat deze tocht
de aanvang is van een traditie, om elk jaar een ge-
zamenlijk uitstapje te maken.

Res. wachtm. d. B.
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clJirborl1ewCtl1áeltocht
op 10 September 1955

Aan de door de Politiesportvereniging Renkum uit-
geschreven traditionele Airborne wandelmars, op 10
September jl., werd deelgenomen door 23 reserve
wachtmeesters, plus leider, uit het District Rijks-
politie Assen.
23 man hebben zich, zonder loonderving, weten vrij
te maken om deze prachtige 25 km tocht mee te
maken. Enkelen onder hen hadden nog de smaak
van de Generaal-Crerar-tocht te Hoogeveen te pak-
ken en wisten meerdere deelnemers voor Oesterbeek
te werven.
Hoewel de reis uit Drenthe, men kwam o.a. uit
Roden en Nieuw-Buinen, nogal vermoeiend is, heeft
dit geen' stempel op de conditie van de lopers ge-
drukt.
Zeer enthousiast werden te Oosterbeek de voorbe-
reidingen getroffen om, vooral bij het defilé, een zo
goed mogelijk figuur te slaan.
Het weer was prachtig en allen waren het er over
eens in zomeroverhemd te lopen.
Om precies kwart voor twee werd er gestart. Al
kort na de aanvang van de mars bleek, dat, niet-
tegenstaande vele lopers elkaar nog nooit hadden
gezien, nog minder samen getraind, dat het een
homogeen ploegje was. Zeer spoedig was ieder op
het tempo en pas ingesteld en van de gezichten was
het te lezen, dat ieder naar genoegen liep. .
Van de prachtige omgeving is genoten. Door het
grote aantal deelnemers aan de mars en de vele

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebbtnqest•• ol 35. Groningen
BIJKANTOREN : Groningen, Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westerslngel 7.
Haren, Rijksstraatweg 98a.

toeschouwers langs de route, was de afleiding zo
groot, dat aan vermoeidheid niet kon worden ge-
dacht.
Omstreeks 7.00 uur werd de finish op het sportter-
rein "Hartenhof", waar ook werd gestart, bereikt,
zonder uitvallers.
Bij aankomst werden de persoonlijke medailles en
de groepsprijs in ontvangst genomen.
Voor de organisatoren van deze mars niets dan lof
voor de vlotte afwerking.
Om-·20.16 uur werd vanaf Arnhem de terugreis aan-
vaard. Tot het afscheid bleef. de stemming er goed
in en ieder was zeer voldaan over de mooie dag, die
veel kameraadschap heeft gekweekt.
De deelnemers waren van:
Groep Roden: G. van Staalduinen;
Groep Beilen: A. Kloeze en C. A. Ax;
Groep Coevorden: B. Berends, H. Knuppe, W. Neu-
tel, J. Tromp, J. Lubach en H. Hekert;
Groep Borger: M. van Fenema, J. Dobbelaar, H.
Pomp, W. Hazewinkel, A. Groothuis, G. Sanders, L.
Visser, J. Alberts, W. Nijlunsing, J. Wiering, A.
Wolters, G. Diemer, S. Pomp. Leider Adj. J. Faber
Gr. Comdt. Borger.
Een ge prijs, met 781 punten, was de welverdiende
beloning voor deze tippelaars.

"ciOEà (jESl(\(\ co" zegt U zeer zeker
Voor Dames- en Hereneostumes,
Jersey-pakjes, Japonnen enz.,
In het aparte genre nuur:

"tEX t Itl (\" - COEVORà€n
[Speclaal Ingericht voor moeilijke malen met levering ca. 3 weken)

J. F.

KRAANWAGEN
AMBULANCE-

VERVOER
VERHUUR van

AUTO'S

Garage Van Be,kum
tel. 212 - Coevorden

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN

14

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningeo, Perzerweç 1

Tel. 23928,31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer:.van Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-
materiaal

Wegens emigratie ter over-
name aangeboden:
Een overjas (waterproof)
f 20.-, maat 48. Een overjas
(dubbel) f 25.-, maat 48.
Een tuniek f 20.-, maat 48,
Alles in prima staat.
Brieven aan W,M,R, le kl.
A. de Jong, Rijkspolitieka-
zerne te Noordwolde.
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voor het kopen van:
DAMES-
HEREN-
JONGENS- EN
MEISJESKLEDING

H.H.MIIJIRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierstr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

• Het mooiste is, U te laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel, "Het Woonhuis"
Friesestraat 40 - COEVORDEN - Tel. 144

die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

Alleenverkoop:

Jan de Boer's textielzaak Coevorden

""hih~w~;a~ii';kT---------4t-
door

EMACO gezondheidstricot

De ideale onderkleding voor
de nachtdienst

Warmer dan wol

Oersterk

Wordt bij normaal gebruik 10
jaar gegarandeerd

.,.
N.v.~~
OUDE EBBtNGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 ItJnen)
GRONINGEN

Import voor Nederland v.n ~ HOREX.~ ..••."3'"

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO seoot•••
Sp.claal ,Jd~•• voor lederkleding

Een Remmers' haard
is goud waard!

Remmers
GRONINGEN - Oosterstraat 52 - Telefoon 20612

DAMES EN
HEREN Confecfie-

MA.GAZIJNEN
Het grootste
speciaalbedrij'

In Assen
FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL· TELEFOON 2835

Garage Raterink - Beilen (bij de brug)
Goed adres Telefoon 77

om euen Shell- Tankstation - Garage
te tanken en Touringcarbedrijf

* Voor het vervoer van grond
en het ontgraven met draglines

is het adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN
PATERSWOLDSEWEG 34J • GRONINGEN

15

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk
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Verhuur
zonder chauffeur

Hereweg 76 - GRONfl'.'GE:-.' - Telefoon 25341

Ollicial Dealer voor Austin, Plymouth, Chrysler en Fargo

Nationale en Internationale trips.
Geriefelijke bussen voor scherpe
prijzen.

TEVENS VERHUUR
VAN AUTO'S

Nieuwe grote en kleine luxe Automobielen
ook voor het buitenland
"ALL RISKS" VERZEKERD

GRONINGER AUTOMOBIELBEDRIJF "HEEREWEG"

CAFÉ RESTAURANT ARE N DS
Markt COEVORDEN, Telefoon 159

TOURINGCARS? I
Kleis Coevorden
TEL. 318

hoy-
vleeswaren

ziin
lekkerder!

*vleescentrale assen ••.

famtur
SCHOENEN

VAN

~

C.fé lPrimo ~ Voor DinersIBij Uw
consurnp- Partijen bezoek

Restaurant Bruiloften
ties In aan

Concertzaal Uitstekend
gezellige 'ngerlcht Meppel

Telef. 620 omgeving Prima keuken HET adres

* HOOGENBOSCH
:~::{}" L CE:.. "'.. - Oft~"'A/M. ":~.:.~.:::.:::'.:':'.::~.,~~t~j~~~~:~:~;~:;;;;::;;:;;;~~~:}ff{j

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 2551 Tel. 1372

;;..eet {,e..,t ~e"utiLLeerae

~ara'Jebeary1
ENNAM N.V.
Hereweg 32 - GRONINGEN

Voor doorsmeren, olie verversen en wassen, ook
SHELL STATION ••ENNAM"
Rijksstraatweg 14, HAREN.

HERESTRAAT 81 GRONINGEN

HOORNSEDIEP - GRONINGEN

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ

D.A.M.- remmen

zijn SNEL-
I Tel. 32 en 237

remmen

N.V. D. A. M. APPINGEDAM

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid

••••••••• -.-.•ATLANTA-PUDDI'NG -..
/
•
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4e Jaargang

No. I I

I Nov. 1955

Uitslag oktober prijsvraag
Het visitekaartje dat de redacteur van de Reflector
werd toegeschoven was:

"Sinterklaasprijsvraag klaarmaken".

Er waren deze keer niet zoveel inzendingen; slechts
een dertien tal waagde het schot. Eén inzender had
wel een oplossing, maar had en niet aan Sinterklaas
en niet aan de prijsvraag gedacht. Er werd dus ge-
loot tussen 12 goede inzenders. De uitslag daarvan was:
le prijs, J. Kleppers, St. Vitusholt 35, Winschoten.
2e prijs, J. C. de Vries, Dr. A. Kuyperstraat I, Assen.
3e prijs, P. Steinfort, Esweg A 369/1, Ruinen.

De prijswinnaars geluk met de prijzen, die binnen-
kort zullen worden toegezonden.
En nu veel succes met de Sinterklaas-prijsvraag.

Red.

LIMMERICK.

It wie merk' op'e Vlecke, neare nacht -
hy hearde hwat kreakjen, tocht dat's fordacht,
dieven, moardners, pyromaen?
nei de polysje, 't giet om slaen
en sjoch der, Bacchus hie ien yn'e macht.

x

Oplossing oktober prijsvraag
0, arme redacteur, 'k beklaag
U tot de dag vandaag
Dat de oktober prijsvraag
Zo zwaar zit in uw maag.
U helpen doe ik graag,
Want puzzlen is voor mij geen plaag.
't Heb de letters steeds gestaag
Van boven en omlaag
Tot woorden saam geschraag',
Al vind ik zelf het antwoord vaag,
Ik meld haar wel en 'k waag,
Al met mijn amateurgezaag,
Ik in zoverre moge slaag,
Door 't mijne in dee'z sport bijdraag.
Nu langer geen vertraag;
Hier volgt mijn -antwoord op uw vraag.
"PRIJSVRAAG KLAAR MAKEN"

Sinterklaas.

Inzending van:
P. LYCKLAMA à NIJEHOLT.
Owmr. Post KOUDUM.
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Verplaatsingen:
Dijk H. V., Owmr., van Beilen naar Hoogkerk als

post-co
Marra K.,Wmr. le kl., van Wolvega naar Ternaard

als post.-c.
Benedick 1., Owmr., van Joure naar Oude Tonge als

groeps.sc.
Vries D. de, Adj., van Lemmer naar Scheemda als
groeps.ec.
Meer B. V. d., Off. 2e kl. , van Staf Distr. Leeuwarden

naar de Staf van de Opleidingsschool der Rijkspo-
litie te Arnhem.

In de sterkte opgenomen:
Mej. Mr. M. A. Boom, Off. le kl. Ingedeeld bij de Staf

van het Gewest Groningen, teneinde te worden
belast met de aangelegenheden, rakende de kinder-
en zedenpolitie.

Visser J., Wachtrnr., Noordwolde. Afkomstig van de
Koninklijke Marechaussee.

Met eervol ontslag:
Houtman H., Wmr. le kl. Ternaard. Wegens emigratie

naar Amerika.
Slik A., Wmr. le kl. Loppersum. Op verzoek.
Dijkstra W., Wmr. le kl. Leeuwarden. Wegens aan-

stelling bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Wijk C. v., Wmr. le kl. Sneek idem.
Vinke J. W. H., Wmr. le kJ. Boijl, idem.
Taatgen B-, Wmr. Groningen. Wegens aanstelling als

portier bij de Technische school te Groningen.
Zeubring H. H., Wmr. Beerta. Op verzoek.

In het huwelijk getreden:
Lubberts K., Wmr. le kl , Joure met mej. A. v.

Dalfsen.

Bevorderd tot Adjudant de Opperwachtmeester:
Broersma H., Slechteren m.i.v. 1-10-'55.

Gebr. Ibelings
N.V. Verentede Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 .Tel. 2281 2 GRONINGEN

Gedetacheerd aan de Kaderschool te Bilthoven:
Offeringa I, Wmr. le kl. Berger.
Rinsma H. R., Wmr. le kl. Nes (Ameland).
Smouter J., Wmr. le kl. Hijkersmilde.
Baron W. H., Wmr. le kl. Groningen

Terug van detachering aan de kaderschool te
Bilthoven:

Oosting H., Wmr. le kl. Garmerwolde.
Engelsman O. C. den, Wmr. le kl. Harkema-Opeinde.

I

Gedetacheerd bij het gemeentelijk politiecorps te '
Leiden:

Mej. Mr. M. A. Boom, Off. le kl. Staf gewest Gro-
ningen.

Geslaagd voor het getuigschrift Duitse taal voor
politieambtenaren:

Schutter H. L., Wmrs. le kl. Oude Pekela.
Luttje J., Wmr. le kl. Nieuwe Pekela.

Geboren:
Jacob, Z.V. Wmr. H. Siepel en W. Boonstra te Hau-

Ierwijk.
Jan Peter, z.v, Wmr. le kl. H. Ophof en K. Feijen te

Smilde.
Fokko-Kornelis, z.v, Wmr. le kl. H. E. Huizinga en

H. R. Oosting te Engeibert.
Engeltje, d.V. Wmr. le kl. H. Warris en T. v. Vondel

te Ou13e Pekela,
Geukea, d.v. Wmr. le kl. S. Zuiderveld en H. Men-

ninga te Oude Pekela.
Rcnske, d.v. Wmr. A. Bullerna en V. K. v. Bruggen

te Garijp.
Eize, z.v, Wmr. H. Kremer en G. Jonker te Den Andel.
Roelfke, d.v, Wmr. le kl. L. de Graaf en E. Mulder

te Tzum.

. I
-j

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

naar maat van de
fijl'sle kamgarens.

Verhuisbedrijf TI MME R

I I Helper Ooslsingel 26 - Telel. 29854
~~D~.~.~rb~iJ~·~ze~e~r~c~on~c~u~rr~e'~e~"d~e~pr~ij~ze~n~ ~ ~ G__R__O__N__I_N__G__E_N ~

UNIFORMEN

2
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Opper
D. Schalk
jubileert

Op 7 oktober 1955 herdacht opperwachtmeester D.
Schalk, postcommandant der Rijkspolitie te Zuidwolde
(Dr.) in stilte de dag, waarop hij 25 jaar in Overheids-
dienst was.
Hoewel hij die dag met zijn gezin wilde doorbrengen,
zonder aan het jubileum ruchtbaarheid te geven, was
het toch in de namiddag van die dag op het knusse
post bureau nog een aardige bijeenkomst van perso-
neel van de groep Ruinen en andere welkome gasten,
die aan dit feit een enigszins feestelijk tintje wilden
geven.
Wij merkten o.m. op de districtscommandant der
Rijkspolitie te Assen, die, vergezeld van de luitenant
Ber gsma, zijn gelukwensen kwam aanbieden en de
jubilaris de (thans verdubbelde) gratificatie overhan-
digde. Voorts zagen wij de burgemeester der ge-
meente Zuidwolde en ook de oud-burgemeester Jans
gaf acte de présence, benevens de predikant.
Temidden van een schat van bloemen (wel een bewijs,
dat zelfs de politie alles niet stil en geheim kan hou-
den) ontstond al spoedig, onder het genot van een kop
thee en een gebakje, in de rokerige atmosfeer een
zeer geanimeerde gedachten wisseling over wichel-
roedekunst en wat dies meer zij.

De vrouw des huizes, geassisteerd door kloeke han-
den, deed het ons aan niets ontbreken en zo brachten
wij enkele uren door van genoeglijk samenzijn, van
echt knus "onder ons".
Zo'n jubileum is op een groep nooit geheel te "ver-
duisteren", omdat uit de staat van dienst op de groep
nu eenmaal dergelijke feiten blijken.
Bij de groep Ruinen is dit al niet anders en het was
dan ook de groepscommandant adj. Pegels, die, nadat
hij in enkele korte trekken de levensloop van op-
per-wo Schalk bij de politie had gememoreerd, namens
het personeel van de groep, aan de jubilaris een prach-
tige tas overhandigde, onder het uitspreken van de
wens, dat die tas nog vele jaren een goede metgezel
van Schalk mocht zijn en dat het hem mocht zijn ge-
geven, ook zijn veertig dienstjaren, als een sieraad
voor het corps Rijkspolitie, te kunnen volmaken.
De echtgenote, die zo vaak op een post politieman
mede wordt en steeds met het wel en wee van de
politie medeleeft, kreeg een mooi bloeiende cyclaam
in ontvangst te nemen.
De groepscommandant ichtte ook nog enkele woor-
den tot de jubilaris, als voorzitter van N.P.B. van de
afdeling Hoogeveen. Hij dankte Schalk voor zijn me-
deleven in het organisatieleven. stelde nadrukkelijk
vast, dat hij zo maar geen "los" lid was, maar zich
terdege voor de organisatie gaf en overhandigde hem,
namens de afdeling een rookstel. Voor de keren, dat
de echtgenote haar man in het belang van de orga-
nisatie moest afstaan en in de toekomst mogelijk nog
zal moeten afstaan, kreeg zij als pleister op die wonde
en als blijk van erkentelijkheid een keurig bloem-
stukje aangeboden.
De gordijnen op het postbureau zullen na deze gele-
genheid wel weer aan een extra wasbeurt toe zijn
geweest, want het was al vrij laat, toen de aanwezigen,
nadat enige flessen behoorlijk waren aangesproken en
de kist sigaren de bodem liet zien, zich gereed maak-
ten om huiswaarts te keren, nadat de jubilaris de
bezoekers had bedankt voor hun komst, de tot hem
gerichte woorden en de hem en zijn vrouw aangebo-
den geschenken en bloemen. Nog vele jaren Schalk!

3
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Op 29 september werd in het gemeentehuis te Een-
rum afscheid genomen van de Owmr. Vos, postcdt.
Eenrum.
Onder het genot van allerlei versnaperingen werd dit
afscheid op intieme manier gehouden.. De burge-
meester Amerika opende de rij der sprekers en heette
welkom de overste Römelingh, distr.cdt, Groningen;
de kapitein van Dijk, de leden v.h. college van B. en
W., de rijkspolitie, ambtenaren van de groep Warffum
en de verdere aanwezigen. De burgemeester bracht
naar voren, dat dit eigenlijk een dubbel afscheid was;
Vos ging niet alleen met pensioen maar hij ging ook
nog de gemeente verlaten. De woning die Owmr. Vos
in Haren gekocht had zou binnen niet al te lange tijd
klaar komen. Dat Vos in Eenrum zo langzamerhand
wel een bekend figuur is geworden moge wel blijken
uit het feit dat hij 33 jaar in deze gemeentedienst
heeft gedaan. Vos was vergroeid met Eenrum en
Eenrum was vergroeid met Vos. Men zegt wel eens
dat de besten gaan emigreren, aldus de burgemees-
ter, maar hier gaan de Vossen emigreren. Wij vinden
het hier in Eenrurn niet prettig dat U weggaat, maar
wij wensen U een welverdiende rust toe in Haren.
Het is niet iedereen gegeven om zo'n dure gemeente
op te zoeken. Haren zal U een hoop nieuws brengen
in de eerste jaren en dat is wel prettig als men met
pensioen gaat. Mij is wel gebleken, uit eigen ervaring
en uit die van anderen dat U een eerlijk man was,
'n goede werker die de nodige waardering had bij mijn
ambtsvoorganger, het gemeentepersoneel en de inwo-
ners van Eenrum.
Wij zullen steeds een prettige gedachte aan U houden
en wensen U een goede toekomst. Namens het gem.-
bestuur schonk de burg. daarna als symbool van de
tijd een prachtige pendule aan de Owmr. Vos en zijn
vrouw.
Overste Römelingh bracht het gemeentebestuur dank
voor de ontvangst en de entourage waarmee dit af-

~erl.Joudïng
In het "Nieuwsblad van Gorinchem en Omstreken",
d.d, 3 oktober 1955, trof ik onderstaand artikel aan
van de hand van de Edelachtbare Heer Mr. J. E.
Goudsmit, kantonrechter te Haarlem.
Hoewel dit artikel, met toestemming van de redactie
van bovengenoemd blad overgenomen, uiteraard de
primaire bedoeling heeft de burgers te wijzen op hun
plicht tegenover de politie, acht ik het van belang dat
wij als politiemannen weten hoe door de auteur eens
gewezen wordt op onze betekenis voor de maatschap-
pij en de moeilijkheid van onze taak.

De Gewestcommandant,
De Dir. Off. der Rijkspel. le klasse,

G. H. VAN HELDEN.

Verhouding politie-burgerij.
Een onderwerp. dat mij steeds na aan het hart gele-
gen heeft is de houding, die de politie tegenover het
publiek dient aan te nemen en omgekeerd hoe dit
publiek zich tegenover de politie heeft te gedragen.
Deze vraag is niet een theoretische, maar is er een
van direct praktisch belang, omdat hier de hoogheid
van het gezag in het geding is.
Hoe heeft nu de politie zich tegenover het publiek te
gedragen? Hiervoor zijn moeilijk algemene regelen te
,geven, omdat de politieman telkens weer voor on-
verwachte situaties komt te staan en in iedere situa-

scheid werd belegd. Tot Owmr. Vos en zijn vrouw
werden vriendelijke en waarderende woorden gespro-
ken i.v.m. zijn 37-jarige dienst bij de politie.
Daarna sprak Adj. Hiemstra nog een paar woorden
tot zijn scheidende postcdt. Het was hem echter niet
gemakkelijk gemaakt, zei deze. De burgernester had
het gras laten staan. maar de overste had er veel van
weggemaaid, waar hij overigens ook gelijk in had.
Toch werd graag nog even teruggegrepen op de sa-
menkomsten op de groep en de "steken onder water".
Adj. Hiemstra dankte verder voor het prettige contact
en voor al het goede wat Vos had gepresteerd. Vos ont-
ving van de groep daarna een ingelijste groepsfoto
en mevr. Vos, van wege de gastvrijheid bij bezoeken
en koude dagen, bloemen uit eigen tuin.

Adj.Overbeek uit Wehe kwam onder het uiten van
waarderende woorden een schemerlamp voor de nieu-
we' woning, namens de afd. Winsum v. d. Ned. Pol.
bond, aanbieden, waar Vos kennelijk mee ingenomen
was want "hij hield zo van schemeren".
De oud-penningmeester Vos beloofde nog vaak aan de
Afd. Winsum te denken.
De oud-wethouder Tuinman,' die de benoeming als
veldwachter van Vos nog had meegemaakt, sloot
de rij der sprekers. Hij zei dat hij er nooit spijt van
had gehad aan deze benoeming te hebben medege-
werkt.

De Owmr. Vos beantwoordde hierna de sprekers.
De beste wensen voor de rijkspolitie en haar leden-
tal werden geuit. Dank aan de burgemeester voor de
prettige samenwerking en het mooie cadeau werd
uitgesproken.

Owmr. Vos besloot zijn afscheid met de hoop, dat
zijn vrouwen hij nog jarenlang van het pensioen moch-
ten genieten:

En dat is ook onze hoop Owmr. Vos. Nog vele ge-
lukkige jaren in je nieuwe huis!

pol itie-burqerii

tie anders opgetreden moet worden. In het algemeen
kan wèl gezegd worden, dat dit optreden resoluut,
nochtans tactvol en beschaafd zal moeten zijn. Naar
mijn ervaring voldoet de politie behoorlijk aan deze
eisen. Daartegenover mag dan ook van het publiek een
correcte houding tegenover de politie verlangd wor-
den.
Indien men zoals ondergetekende regelmatig proces-
sen-verbaal van de politie onder ogen krijgt en men
neemt kennis van de vele staaltjes van lijdelijk en
ook wel openlijk verzet, rijzen de haren te berge.
Het engste is nog, dat deze houding van het publiek
gevoed wordt door een bedenkelijke journalistiek, ten
beste gegeven in enkele dagbladen en waarvan een
voorbeeld hieronder volgt. Ook sommige advocaten,
die ten onrechte menen hun cliënt daarmede een
dienst te bewijzen, volgen deze tactiek.
De oorzaak' van een en ander is te zoeken in een on-
voldoende erkenning van de betekenis van de politie.
Dit is zeer te betreuren, omdat juist in deze tijd de
ordelievende burgerij en de politie eendrachtig be-
horen samen te werken.
Het is nodig, dat het publiek ervan doordrongen wordt,
dat de politie in het algemeen belang werkzaam is en
dat we ons gelukkig mogen prijzen, dat zij ondanks
de houding van het publiek. haar taak zo goed ver-
richt.
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Ik noemde reeds de pers. Deze heeft hier een belang-
rijke taak. Hoe intens onbehoorlijk is ·een opschrift
als: "Heeft politieambtenaar verzekertngsfraude ge-
pleegd?" Dit suggereert, dat er wel een luchtje aan
zit. Ik had de zaak te berechten, waarbij de wacht-
meester op wie de vraag sloeg, betrokken was. Op
de openbare terechtzitting bleek, dat hem niets te
verwijten viel. Er was geen zweem van fraude. Ik heb
toen opgemerkt, dat 't minderwaardig was, dat op de
enkele verklaring van een verdachte aan een journa-
list, zonder verificatie der juistheid, een dergelijke in
vragende vorm gestelde beschuldiging werd uitge-
sproken. "Het gaat hier om een poging tot het breken
van een carrière", riep ik uit. Van deze terechtzitting
en het door mij gesprokene stond in dat blad. " niets.
Hoe zal het gezag van deze goede politieman in zijn
dorp ondermijnd zijn.
Theoretisch wordt het belang van de politie wel er-
kend, maar 0 wee, als de politie ons zelf of een fa-
milielid of t.a.v. een advocaat zijn cliënt in de kraag
grijpt. Dan is alle objectiviteit zoek en heeft de politie
het gedaan, al had ze het grootste gelijk aan haar
zijde.
Het Nederlandse volk is een vrijheidslievend volk.
Deze volksaard heeft ab keerzijde, dat de vrijheids-
liefde vaak ontaard in ongebondenheid. Deze onge-
bondenheid voedsel te geven door woord of geschrift,
schaadt het algemeen belang.

Reservisten van de
groep Lemmer
oe,fenden

Evenzovele malen als een donkere, dreigende regen-
wolk langs de bleke maansikkel schoof; verdonkerde
de omgeving beangstigend. Af en toe druilde dan de
regen langzaam neer en tikte zacht op de bladeren
van het elzenhout, in en rondom een moerassig stuk
grond, gelegen langs de rijksweg. In de verte dreunden
traag tien doffe slagen van de Lemstertoren, langzaam
en somber, als om de naargeestigheid van de omge-
ving nog te accentueren.
Achter een lage struik, dicht opeengedrongen, hurk-
ten twee louche individuen, trachtend zich zo klein
mogelijk te maken. Angst stond op hun gezichten te
lezen: beklemmende, weergaloosmakende angst.
Deze werd echter niet veroorzaakt door de verlaten-
heid van de omgeving,' neen zij werd veroorzaakt door
het feit dat, tergend langzaam, nu het noodlot op hen
afkwam. Het noodlot, nu in de vorm van een 25-tal
reserve wachtmeesters der rijkspolitie, die met een
verbeten trek om de mond de omgeving afzochten,
boom voor boom en blad voor blad. Luidde niet hun
opdracht, drie gesignaleerde stropers op te sporen,
wildstropers, lieden die zich trachten te vergrijpen aan
het recht van een ander?
Toen het reeds te laat was probeerden zij, door een
snelle vlucht zich te onttrekken aan de greep van de
gerechtigheid. Een kort bevel echter, en met opgehe-
ven handen gaven zij zich over aan hun belagers.
"Waar is jullie kameraad", klonk het kort en vakkun-
dig uit de mond van een der wachtmeesters. Even
nog was er weerstand, maar dan kwam het signale-
ment van de "kameraad" uit de stroeve mond van
de stropers, terwijl zij op onnavolgbaar nonchalante
wijze een "sjekkie" tussen hun lippen lieten bungelen.
Kort hierna, en naar aanleiding van het opgegeven
signalement, werd ook de derde man aangehouden.
U hebt het al begrepen; de rijkspolitiereservisten van
de groep Lemmer oefenden in de omgeving van hun
woonplaats.

J.K.H., Lemmer.

Diplonta-uitreiking
groep Borger

Op donderdag, 6 oktober 1955, vond in de serre van
café Kroeze te Buinerveen, de uitreiking plaats van
het diploma "geoefend man" aan 11 reservisten en
het diploma "buitengewoon geoefend man" aan 1
res. wmr.
Deze uitreiking werd opgeluisterd door een K.S.O.
schietwedstrijd, waaraan 20 reservisten van de groep
deelnamen. De goed verlichte garage van genoemd
café bood hiervoor een goede gelegenheid. Om in het
bezit te komen van de prijzen, welke bestonden uit
luxe voorwerpen, werd er met veel animo geschoten.
In de pauze, onder het genot van een kop koffie, wer-
de door de districtscommandant, kapitein E. A. Mac-
kay, na een pittig speeèhje, de diploma's uitgereikt
aan de res. wmrs. G. Weggemans, J. Albers, W. Nij-
Iunsing, A. Wolters, G. Diemer, H. Diemer, J. War-
ringa, J. Wiering, L. Visser, J. H. Koning en W. Haze-
winkel; het diploma "buitengewoon geoefend man"
aan de reservist M. van Fenema.
Hierna werd met het prijsschieten doorgegaan. Om-
streeks 23.00 uur konden de opperwachtmeesters H.
van Aaideren en A. Kuipers de uitslag aan de districts-
commandant afgeven.
De kapitein reikte daarna aan o.s. reservisten de
prijzen uit.
1e prijs sigarettenkoker, H. Meinders; 2e prijs aanste-
ker, J. Wier'ing ; 3e prijs zakmes, M. van Fenema; 4e
prijs ballpoint, A. Groothuis; 5e prijs manchetknopen
met dasspeld, J. Albers; 6e prijs manchetknopen, W.
Nijlunsing: 7e prijs sigarenpunter, J. H. Koning; 8e
prijs doosje sigaretten G. Sanders; ge prijs idem, B.
A. Huisman; 10e prijs idem, J. Vos; 11e prijs man-
chetknopen, G. Diemer.
Een gedeelte van de prijzen was beschikbaar gesteld
door de burgemeester van Borger, de heer Dijkstra,
lid pl. comm. S.W.G. en groepscommandant.
Het door de districtscommandant uitgeloofde doosje
sigaretten viel, na een nagenoeg gelijk opgaande strijd
tussen distr. comdt, lt. Bergsma, de heer Dijkstra en
gt: comdt, in handen van de adj. J. Faber.
De burgemeester moest tot zijn spijt op het laatste
moment verstek laten gaan. F.

Dank aan het vijf-cent-fonds
De leden van het 5-cent-fonds betuig ik hierbij mijn
hartelijk dank voor de prachtige fruitschaal, waar-
mede ik tijdens mijn ziekte werd vereerd.

L. G. Blomberg-Poelstra,
Winschoten.

M.H.
Mede namens mijn ouders, zeg ik alle leden van het
vijf-cent-fonds hartelijk dank voor de prachtige fruit-
schaal, die ik bij mijn terugkeer uit het ziekenhuis
mocht ontvangen.

Henk Braad, Heiligelaan 9:3
Zuidbroek

Te koop aangeboden:
Een nieuw nog niet gedragen Tuniek, maat 51, een
nieuwe nog niet gedragen pantalon maat 52, een nieuwe
overjas, alsmede een zo goed als nieuwe pet. Een leer-
boek van Stapel en de Koning, 7 delig, geheel bij-
gewerkt. A. Slik, A 491, Loppersum.- .
Wegens emigratie ter overname aangeboden: een
overjas (waterproof) f 20.- maat 48.cEen overjas (duf-
fel) f 25.-, maat 48. Een tuniek f 20.-, maat 48.
Alles in prima staat. Brieven -aan Wmr. 1e kl. A de
Jong, Rijkspolitiekazerne te Noordwolde (Fr.).

:5
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Viswedstrijd te Follega

Begunstigd door prachtig herfstweer, organiseerde de
oefen groep Lemmer, op donderdag 20 september j.l.
onder auspiciën van de P.S.V.H. een viswedstrijd, in
de Follegasloot,
Dit viswater, bij de meeste visliefhebbers welbekend,
is uitermate geschikt voor dergelijke wedstrijden.
Reden waarom er dan ook talrijke sportvrienden met
"eigen" of gehuurde wagens naar Follega waren ge-
togen.
En zo stonden er die dag omstreeks 6.00 uur, ruim
30 man rondom de woning van Bosma, nabij de tram-
brug, te wachten op een bootje uit de Lemmer waar-
mede de jury zou arriveren. Omstreeks kwart over
zes was ook de jury aanwezig. Nadat eerst door de
voorzitter van genoemde oefengroep. de adj. de Vries,
het reglement voor die dag was voorgelezen en door
à'e deelnemers was goedgekeurd, zocht een ieder een
plaatsje.
De wedstrijd werd gesplitst in twee afdelingen nl. één
voor de snoekbaarsvissers c.q. snoekvissers en één
voor de bleivissers.
Er is dan ook werkelijk gevist. Natuurlijk. waren er
ook prijzen beschikbaar gesteld, waardoor de span-
ning er tot het laatst toe in bleef. Hoewel de vangst
niet overwelà'igend was, werd er door enkelen toch
aardig ontvangen. De jury, grotendeels bestaande uit
het bestuur van de oefengroep. liet zich ook niet on-
betuigd. Zij waren het die de stoere vissers omstreeks
11.00 uur verkwikten met een glaasje helder vocht
en een rokertje, dit tegen geringe vergoeding. Eén en
ander werd zeer op prijs gesteld.
Een van de sportvrienden, of had hij het geroken,
vroeg de jury al vroegtijdig om wat "warms". Hij
bleek ook werkelijk wat verkleumd te zijn. De voor-
zitter kreeg daarom medelijden met onze toch zo
hartstochtelijke visser en beloofde hem in afwijking
van de bepalingen, iets "warms" te geven. Het glaasje
werd gevuld uit een "echte" fles, waarin bruinachtig
vocht was gedaan. Op het gezicht van de stoere vis-
ser stond' werkelijk iets te lezen. De voorzitter viel
door de mand. Zo iemand kon je toch niet weigeren.
Het bewuste glaasje werd overhandigd, met de mede-
deling dat hij de eerste was en dat àe anderen het
eigenlijk niet moesten zien, dit in verband met het
vroege ochtenduur. De visser bedacht zich geen ogen-
blik en sloeg het bruine vocht in een keer achterover.
Er vielen toen enige doffe dreunen, want het was
koude thee. De jury had beet.

De koffie met koek werd genuttigd in de woning
van Bosma, die ons die dag van zijn gastvrijheid blijk
heeft gegeven. De vrouw van Bosma werd daarbij
geassisteerà door de vrouw van onze sportvriend v.
Splunter, hetgeen door het bestuur op hoge prijs werd
gesteld.
Het was echt jammer dat vr. Spijkerman een dikke
snoek bij de trambrug verspeelde. Dit zou, gezien zijn
bek zonder één woord latijn, een dier van circa 12
pond zijn geweest. Dit noemen wij, vissers, pech.
Ook was het jammer dat de poes van Bosma er met
de baars van vr. de Boer tussenuit ging. Al met al
was het een gezellige dag. Een dag waarover in het
politiecorps nog wel eens zal worden geboomd.

Omstreeks 15.00 uur, werd de viswedstrijd gesloten.
De voorzitter bracht hierna dank aan alle deelnemers,
die deze dag, ook mede door de goede opkomst, weer
tot één van die dagen gemaakt hebben waarop men
kan terug zien. En zo ging een ieder, me~. of zond~r
vis voldaan huiswaarts. Met een toepasselijk woordje
reikte de voorzitter de prijzen aan de gelukkige win-
naars uit.

Hier volgt de uitslag: le prijs afd. snoekbaars c.q.
snoekvissers G. Westra, grootste aantal cm;
2e prijs afd. snoekbaars c.q, snoekvissers Kaspersma,
grootste c.q. zwaarste vis.
1e prijs afd. bleivissers Schokker, grootste aantal cm.
2e prijs afd. bleivissers Oosting, grootste c.q, zwaarste
vis in die klasse. J.A.H.

04irb"rl1.e qocu.áeLt"cht
te Oosterbeek

Door een detachement van de reserve Rijkspolitie, be-
horende tot het district Groningen, groot 11 man, is
op 10 sept.j.l. deelgenomen aan de ge Airborne Wan-
deltocht te Oosterbeek.
Allen waren mooi op tijd aldaar aanwezig. De start
was voor de groepen op 13.00 uur en om 13.20 uur'
werd door bovenbedoeld detachement gestart.
Het was een prachtige route en heel mooi weer. De
stemming was dan ook goed, zelfs prima, en zij hebben
genoten van de omgeving.
De belangstelling langs de weg was groot, vooral het
laatste gedeelte van de tocht. Men zou haast denken,
dat het de laatste dag was van de Vierdaagse.
Al de deelnemers hebben de tocht goed volbracht, en
toen de finish om ongeveer 18.30 uur werd bereikt,
werden de medailles, en door enkelen het cijfer 2, in
ontvangst genomen.
Toen men om 20.16 uur te Arnhem in de trein stapte
voor de terugreis naar het noorden, waren alle deel-
nemers zeer voldaan over de mooie dag die zij had-
den gehad.
Ik ben er van overtuigd, dat een volgende keer meer
reservisten van het district Groningen zullen deel-
nemen aan deze wandeltocht.
De namen der deelnemers zijn: J. Baron, K. de Haan,
W. Hoiting en D. J. v. d. Sluis, van de groep Zuid-
hom, J. Hartingsveld, J. Korthuis. G. J. v. Kooten en
K. Philipsen van de groep Bedum en W. Boersma,
G. A. Gerdez en J. J. Halsema van de groep Wehe en
W. Boersma, adj. groeps-comdt. te Zuidhom als leider.
Il'. ! B.

\
\

CJ3ol1.á",- wCll1áeLtoc/i t
te Oosterwolde

Op zaterdag, 10 september 1955, organiseerde de wan-
delvereniging Oosterwolde (W.V.O.) een wandeltocht
over 15 en 25 km.
Aangezien deze zo populaire wandel vereniging ook
steeds present is bij de door ons gehouden avond-
vierdaagse, meende de oefengroep Ooststellingwerf, in
dezen dan ook niet te mogen achterblijven. Met de
volle medewerking van onze groepscommandant ge-
lukte het ons een groep van 12 man, waaronder 7
beroeps en 5 reservisten op de been te brengen.
Daar aan deze toch, waaraan ongeveer 1200 wande-
laars(ters) deelnamen, ook prijzen waren verbonden
zetten we allen ons beste beentje voor, want wij
waren natuurlijk tegenover ons zo dierbaar corps ver-
plicht, onze huid zo duur mogelijk te v~~ko'pen.
Nadat wij waren ingedeeld bij de afd. "mllltalre groe-
pen" gaf omstreeks 14.30 uur onze commandant, de

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
A'. êèn bet kan, is "t Zil!l"rma ••

Kantoor Ooste-ham-tkkede 102. Tel. 22598 (K 5900)

Ocste-stnçel 124b. Telefoon 22233
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opperwachtmeester P. Russchen (een veteraan van de
Vierdaagse) het startsein en de 25 km tocht was be-
gonnen.
Na eerst het dorp Oosterwolde, waar de start en ook
de finish was, te hebben doorkruisd, ging het naar
Appelscha, waar we voorlopig onderdoken in de bos-
sen en waar we ook konden smullen in het zand van
de duinen.
Onze pleisterplaats was "Us Blau Hiem" te Appelscha
waar we nu verplichte rust hadden.
Nadat we het zand een beetje weggespoeld hadden
met limonade gingen we welgemoed aan onze laatste
13 km beginnen. De reis ging nu weer op huis aan
en dat geeft de burger moed om door te zetten. Ook
nu ging het weer door de bossen van Appelscha en
ook nu was de stemming weer opperbest en over pijn-
lijke voeten werd niet gerept. We hadden trouwens
ook geen tijd om hieraan te denken, want een ieder
wist op tijd voor de vrolijke noot te zorgen.
Toch waren we blij, dat we Oosterwolde weer bereikt
hadden, want niemand van ons had getraind en dan
gaat zo'n tocht je in-'t laatst "wel" in de benen zitten.

Onze penningmeester had een royale bui en tracteer-
de op een paar rondjes uit de sportkas.
Ondertussen zaten we natuurlijk in spanning hoe de
jury over ons lot beschikt had en of we onze plicht
tegenover ons corps hadden vervuld. Het duurde niet
lang, of onze commandant moest voor de jury ver-
schijnen, niet om de eis van f 100.- boete of 20 dagen
hechtenis aan te horen, maar .... om de 1e prijs in
ontvangst te nemen, alsmede de groepsprijs. De 1e
prijs was een prachtige beker, terwijl de groepsprijs
een zeer mooie medaille was. De penningmeester was
zo verheugd, dat hij nog een rondje weggaf (ook uit
de sportkas trouwens).
De groepscommandant, die ook bij onze binnenkomst
aanwezig was, was natuurlijk ook danig in zijn sas
met de resultaten van zijn manschappen en dit stak
hij dan ook niet onder stoelen of banken. Een extra
pluim kregen nog de reservisten voor hun deelname
en werkelijk hadden ze deze pluim wel verdiend,
want zonder hun medewerking hadden we niet aan
deze tocht kunnen deelnemen.

F. J. Sijtsema.

Sinterklaa sprijsvraa,g 1955
Ruim 150 prijzen.
Het november-nummer van de Reflector is hier weer
en natuurlijk, het is zo langzamerhand traditie ge-
worden, behoort bij dat nummer weer een Sinter-
klaasprijsvraag.
Deze keer zijn het geen onmogelijke plaatjes om uit
te zoeken, maar is het een groot kruiswoordraadsel,
dat speciaal voor deze gelegenheid gemaakt is door
een rijkspolitievriend. Mijnheer X te Y wordt namens
de lezers van de Reflector hiervoor hartelijk bedankt
(misschien ook verwenst zolang men de oplossing nog
niet heeft).
Zoals U bemerkt zult hebben zijn bij het nov.-nummer
twee bijlagen, het blanco kruiswoord, gevoegd. Het
wordt U dus makkelijk gemaakt bij de inzending. U
behoeft het slechts in te vullen aan de hand van de
in de Reflector gestelde vragen, (horizontaal en ver-
ticaal) en in gesloten enveloppe toe te zenden aan de
redactie. Ook indien V er niet helemaal uitkomt heeft
Veen kans op een prijs. Zend dus in ieder geval de
oplossing in.
Ook nu zullen er weer 3 extra prijzen beschikbaar
worden gesteld voor het mooiste gedicht, dat bij de
prijsvraag wordt ingezonden. De lengte van het ge-
dicht is niet het belangrijkste!
Vit ieder district zal weer een jurylid aangezocht
worden om de uitslag van de prijsvraag te bepalen.
Daarbij zal dan ook aanwezig zijn de maker van de
prijsvraag, om eventuele puzzles op te lossen,
De prijzen zullen deze keer weer goed zijn, als het
kan beter nog dan het vorige jaar. Sinterklaas heeft
mij o.m. in het oor gefluisterd, dat hij al 20 politie-
zakagenda's van Schaafsma en Brouwer, en een 50-
tal goede boeken had aangekocht. Met de aankoop van
de overige prijzen zal gewacht worden tot wij weten
of de prijswinnaar een man, vrouw, jongen of meisje is.
Hier volgen dan de aanwijzingen VOor deze prijsvraag.

1. Oplossingen inzenden door middel van het origi-
nele inlegvel aan de redactie van de Reflector, Ver-
lengde Hereweg 44 te Groningen in gesloten en-
veloppe!

2. In de linker bovenhoek van de enveloppe moet
vermeld worden: SINT 1955.

3. Oplossingen moeten uiterlijk 21 november 1955
(met de ochtendpostbestelling) in het bezit van de
redactie zijn. Te late inzendingen worden terzijde
gelegd.

4. Per gezin mogen niet meer dan twee oplossingen

ingezonden worden. Eén persoon mag géén twee
oplossingen insturen. In één gezin kunnen geen
twee prijzen vallen.

5. Verzamelde oplossingen mogen in één enveloppe
verzonden worden.

6. Alléén de originele bijlagen mogen ingezonden
worden.

7. Inzenders die jonger zijn dan 18 jaar moeten hun
leeftijd vermelden (een en ander i.v.m. de prijs).

8. Het kruiswoord moet duidelijk ingevuld worden
ben voorkeur met blokletters.

De uitslag zal in het december-nummer van de Re-
flector, dat op 6 december in uw "bus" zal liggen, be-
kend worden gemaakt.
Gestreefd wordt naar een groot aantal prijzen. Indien
V bepaalde ideeën heeft voor de aan te schaffen prij-
zen, dan moge ik V verzoeken dit direct na uitkomen
van dit nummer te schrijven aan de redactie.
En nu, dames en heren, jongens en meisjes, lezers
van de Reflector, aan de slag en veel succes!

Red.
Horizontaal:

1. Onderdeel van de R.P.
6. Dit te worden is de droom van iedere Owmr.

12. Zegt men van vee dat zijn honger stilt.
18. Niet van hetzelfde gevoelen.
19. Jute zak.
20. Deel van Brabant.
22. Onderdeel van uw fiets.
24. Zwart zuiveringsmiddel zonder klinkers.
25. Kan een Wmr. I zijn.
27: Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek.
28. Gemeentepolitie.
30. Zo dient g:j te zijn.
31. Ingang.
33. Zeterma arne eraf ATV.
34. Meisjesnaam?
38. Openbaar gezag.
40. Insgelijks.
43. Noemt V dit geen kleinigheid?
44. Zijn we al in Norg?
46. Kunt u iemand in rechten doen.
49. Drie medeklinkers aan de rem.
50. Opzoeken.
51. Door zoeken vinden.
52. Stuur die lee ri toch weg.
53. Van chocolade!
54. Liefde.

7
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57. Hor. 53 in stukken verdeeld.
58. Het dok achterna.
61. Lees voor de u een i en U heeft gekookte rijst.
62. Verv. van werkwoord zijn.
63. Dagtekening.
65. Componist.
66. Onderdeel van de Ver. Naties.
68. Voegwoord.
69. Moeder.
70. Staathuishoudkundige zonder oom.
71. Niet zo maar so.
72. Uedele.
73. Eerwaarde heer (Lat.).
74. Met fel kunt U er aan zitten.
75. Godheid der Hindoes.
77. Teken met de hand.
81. De oudere.
82. Wagen.gevuld met bevroren water.
85. Dit past mij wel!
86. Bekend college in Engeland.
87. Hier zit 69 hor. aan 74 hor.
89. Iets wat de zeerover doet.
90. Ambt. van het O.M. bij een gerechtshof.
92. Portug, bezit Westkust Voor-Indië.
93. Hardloper (met misvormd achterstuk).
95. Dat hij ruste.
96. Aanw. voornaamwoord.
98. Muntstuk.
99. Dit vóór vlucht dan is de verdachte er tussenuit.

100. Kleine groep van uitgelezenen.
102. Boomstammen.
103. Zet de staart aan de kop, dan wordt het licht.
104. En dergelijke.
105. Noordamerikaans rund.
106. Stad in Noord-Afrika.
107. Periodiek samenzijn.
112. Meisjesnaam.
113. Bekende rijwielfabriek in Bedurn.
114. Vulkaan op Sicilië.
115. Keizerrijk (E.)
116. Bijwoord.
117. Ned. schilder.
119. Doen uw kinderen met Sinterklaas.
122. Afk. van de organisatie van de Eerste Ned. Ce-

ment Industrie (4 letters).
124. Altijd
126. Noot.
127. Gereed.
130. Inplaats.
132. Onbeschaafde jongeling.
137. Spelleiding.
140. Water in Friesland.
141. Eén van beide. Hij is er wel Of ....
143. Niets gezellig hier achter te zitten.
145. Godsdienst.
146. Marktdag in Groningen.
147. Tegen.
148. Godin der maan.

Verticaal:
1. Wens bij de jaarwisseling.
2. Post op kleine plaats.
3. Tol om mee te gooien.
4. Omgeving.
5. Spoorwegen.
6. Paling (3 letters).
7. Een weg terug (3 letters).
8. Merk van kleine motor (3 letters).
9. Bracht uw oom voor U uit Indië mee?

10. Honing zonder slee (4 letters).
11. Grassoort op zijn kop (4 letters).
13. Rotterdam (afk.).
14. Hiervan staan er vele in het W.v.S.
15. Ontvangst.
16. Instructeur bij lichaamsoefeningen.
17. Zie hor. 74.
18. Reflector.
19. Korte regen (3 letters).
21. Jongensnaam (3 letters).
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23.
25.
26.
29.
32.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
45.
47.
49.
55.
56.
59.
60.
64.
66.
67.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
83.
84.
88.
91.
94.

97.
101.
107.
108.
109.
110.
111.
118.
119.
120.
121.
123.
125.
127.
128.
129.
131.
133.
134.
135.
136.
138.
139.
142.
144.

Spottend.
Bekende proef op sportgebied.
Geestrijke drank.
Een vloeitjes merk?
Vert. 11, thans uit elkaar gewaaid.
Oud Egyptische zonnegod.
Voornaam van Chin. generaal.
Verzorgt de nieuwsberichten.
Kunnen groepscommandanten zijn.
Kunnen verticaal 38 zijn.
Voornaam van bekend president.
Voorzetsel.
Voegwoord.
Bevel.
Vert. 5 plus zangnoot.
Rondhout aan de mast.
Ontvangt U 12 keer per jaar.
Stenen wand op zijn kop (4 letters).
Onregelmatigheid (13 letters).
Oproerkraaier.
Met Sint ervoor een heilig man.
Ver. Staten van Amerika.
Tij drekening.
Inschenken.
Petroleum Mij. (2 letters).
Wiel.
Gestold.
Voed el opnemen.
Handelaar in vellen. (9 letters).
Nieuwsdienst.
Kaalkoppen
Vrouwelijke verdachte. (7 letters).
Slee + vervoegde vorm v. h. werkwoord zijn.
Weefsel van goud- of zilverdraad.
Achtereenvolgens: 2 klinkers, Binnenl. .strüd-
krachten, Rechtercommissaris. (totaal 6 letters).
Jongensnaam. (4 letters).
Vol geestkracht.
Tijdelijk in gebruik.
Vedraaide 6.
Dof.
Kon. Marrechaussee.
Keukenprinses.
Plaats in Brabant.
Rund. (2 letters).
Afk. van postbewijs.
Bijbels profeet.
Lichaamsdeel.
Reddingsmiddel.
Staatsbedrijf.
Tijdrekening.
Solozang.
Nederland.
Zangnoot.
Ik (Lat.).
Deel van etmaal.
Snel.
Roem.
Met ne godin van de vrede.
Ezelsgeluid.
Luitenant.

Ook het volgende in te vullen!!!
In de 9 vakjes van de R loopt "grootvader rondom
vader".
In de 9 vakjes van de P loopt "grootmoeder rondom
moeder".

In dit kruiswoord zijn enige listigheden verwerkt.
Wanneer U de vraag goed leest kunt U 't antwoord
soms zien.
Ter verduidelijking 2 voorbeelden.
1e. Vert. 7 staat: Een weg terug. Een weg is b.v.

"laan". Laan terug dan wordt hier dus ingevuld
"naaI".

2e. Zet een voorzetsel achter het dok en de genees-
neer kan komen. Een voorzetsel is "ter". Ter ach-
ter dok wordt dokter.
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;J.let22e cn.ationale cpolitieconcert
Het Rijkspolitiemannenkoor vertrok op dinsdag 11 ok-
tober 1955 te 8.38 uur per trein van Groningen naar
Rotterdam ter deelneming aan het 22e Nationale Po-
litieconcert. Door de goede zorgen van secretaris Baas,
zaten de zangers de gehele reis in een gereserveerd
treingedeelte, zodat zij "lekker onder ons" waren. De
prettige stemming zat er dan ook spoedig in. Ter hoog-
te van het landelijk en aan de spoorbaan gelegen villa-
dorp Haren, haalde één der zangers een enorme (voor
het doel speciaal meegenomen?"?) witte zakdoek te
voorschijn. Hij zwaaide daarmee verwoed naar een
dame die op het platdak van een woning stond, hierbij
enthousiast geassisteerd door alle andere leden met
uitzondering van één. Deze laatste namelijk was ver-
hinderd doordat hij "reeds" bezig was met een uitvoe-
rige maaltijd. De betrokken dame zwaaide op harte-
lijke wijze terug met - naar het ons voorkwam -
een bundel papieren (dagrapporten??). Al spoedig werd
Assen bereikt, waar Blanken en Zuidema werden in-
geladen. Aan het voortdurend wisselende. landschap
werd veel aandacht besteed, zelfs zo, dat een 2e tenor
tekenen van onrust vertoonde toen de Veluwe in zicht
kwam. Dit zal wel een gevolg zijn geweest van zijn
stropersbloed. Door het leggen van een kaartje en het
opzetten van zware bomen over' verschillende onder-
werpen was het einde van de reis daar voor men er
erg in had. Tegen 12 Uur reed de trein het station
Rotterdam binnen. De betrekkelijk korte afstand van
het station naar het Hoofdbureau van Politie werd te
voet afgelegd. Ondertussen maakte één der leden zich
nog verdienstelijk, door van een dame (- jonge -)
de "zeer zware" koffer over te nemen, welke daad
met een lieftallige glimlach werd beloond. Het ge-
volg hiervan was natuurlijk, dat deze "heer in het
verkeer" - geheel verdwaasd - vergat zijn kaartje
af te geven bij de controle. Te 12.30 uur kwamen de
koren van Rotterdam, Amsterdam, Apeldoorn. en
Groningen (Rijks- en Gemeentepolitie) samen in de
Burgerzaal van het Rotterdams Stadhuis, waar de
officiële ontvangst plaats vond door het college van
burgemeester en wethouders. De burgemeester heette
de aanwezigen hartelijk welkom. Zijne Hoogedelacht-
bare wees in zijn rede op de goede samenwerking die
er moest zijn om te komen tot een nationaal concert
en het belang daarvan. Volgens hem was het concert
ook een bewijs, dat de politie op cultureel gebied iets
wil en kan presteren. Hierna werd een dankwoord
gesproken door A. Groeneweg, voorzitter van het
Rotterdams politiemannenkoor. De gezamenlijke koren
o.l.v. de heer P. Struyck zongen vervolgens 2 couplet-
ten van het Wilhelmus en het Domine Salvum fac.
De burgemeester sprak over het gezongene zijn vol-
doening uit en gaf - onder grote hilariteit der toe-
hoorders - te kennen, dat het hem gewenst voorkwam
bij werving van politieadspiranten o.a. ook aandacht
te besteden aan goede zangkwaliteiten. Vervolgens
maakten allen een dankbaar gebruik van in het Stad-
huis aangeboden verversingen. Te 13.30 uur vond in
de grote Rivierahal de lunch plaats en direct daarna
de generale repetitie. Supporters en ook de zangers
die niet meer aan de repetitie behoefden deel te ne-
men, konden de diergaarde Blijdorp bezichtigen. Rake
opmerkingen tegen elkaar bleven daar niet uit en
soms werden treffende vergelijkingen gemaakt. Om
16.00 uur ving een rondvaart aan door de talrijke ha-
vens, aangeboden door het gemeentebestuur. Dat deze
geste uitermate op prijs werd gesteld bleek wel uit
de grote deelname. Na afloop van deze zeer interes-
sante tocht over het water was er voldoende tijd over
om in het centrum van Rotterdam ergens een hartige
beet te nuttigen. Het concert begon te 20.00 uur -
voor een geheel gevulde zaal (Rivierahal) - met het
door de gezamenlijke koren gezongen Wilhelmus.
Hierna zongen de koren van Amsterdam en Apel-

doorn gezamenlijk enige liederen, welke zeer goed
werden uitgevoerd, onder leiding van de dirigent
Sicking uit Amsterdam.
De solo in "De Twaalf Rovers" werd heel goed ge-
zongen door een der leden van het Amsterdamse Po-
litiemannenkoor "Euterpe".
Het Rotterdams Kamer Orkest onder leiding van

. Piet Ketting, verleende aan dit concert eveneens me-
dewerking. De nummers door dit orkest ten gehore
gebracht, werden op sublieme wijze uitgevoerd. Het
had dan ook een daverend applaus in ontvangst te
nemen.Daarna zongen de koren van de Gemeente-
politie Rotterdam en Groningen en het Rijkspolitie-
Mannenkoor Groningen gezamenlijk enige nummers
onder leiding van de Groninger dirigent Theo Westen.
Ook deze liederen werden beloond met een luid applaus.
Na de pauze traden de Mannenkoren samen op met
begeleiding van het Rotterdams Kamer Orkest, het
geheel onder leiding van de dirigent P. Struyck. (Dir.
van het Rotterdams Politiemannenkoor). Uitgevoerd
werd de Alt-rapsodie, met als soliste de alt Mej. N.
Wind uit 's-Gravenhage.
Hierna gaf het RK.O. weer enige nummers ten
beste en tot slot de gezamenlijke koren met orkest
het "Te Deum Laudamus".
Dat de nummers goed werden uitgevoerd, bleek wel
aan het slot uit het daverend applaus, dat uitgroeide
tot een ware ovatie.
Al met al mogen we terug zien op een zeer geslaagd
concert, waarbij tevens de onderlinge band tussen de
leden van de verschillende koren weer' hechter is
geworden ..
We dienen hier vooral niet te vergeten aan onze col-
lega's uit Rotterdam de hulde te brengen, welke hen
toekomt voor de buitengewoon fraaie wijze, waarop
zij dit concert hebben georganiseerd. Niet alleen het
concert, maar ook de ontvangst was prima.
Alle hulde ook aan het Gemeentebestuur van Rotter-
dam, dat zich op zo uitnemende wijze achter deze or--
ganisatie heeft geschaard en daadwerkelijk daaraan
heeft medegewerkt.
Na het concert ging het Rijkspolitie Mannenkoor
naar Den Haag om daar te overnachten.
Bij sornrnigen wou de slaap nog niet direct komen,
ondanks het reeds vergevorderde nachtelijke uur. Soms
werd gehoord: "Weet ie wel, [onges" en dan werd er
weer iets .bijzonders verteld, waarvoor ik, voor wat
de waarheid betreft, niet graag wil instaan. Ook
het getal 47 werd de volgende morgen nogal eens
genoemd. Wat dit betekende, rust nog steeds in het
duister van die nacht.
De volgende morgen ging het Koor weer terug naar
Rotterdam. Besloten was om met een bus van de
RT.M. de wederopbouw van Rotterdam te bezichti-
gen. Helaas bleken daarvoor alleen in de zomertijd
bussen beschikbaar te worden gesteld.
Onze voorzitter stapte echter moedig bij de Admini-
stratie daarvan binnen en dit had tot resultaat, dat de
RT.M. onmiddellijk een extra bus liet rijden.
Van deze rit, welke 21/2 uur duurde, hebben we geno-
ten.
Met de trein van 14.00 uur werd de terugreis weer
aanvaard. De secr. had weer voor een gereserveerd
gedeelte gezorgd (met pijn secretaris?), zodat we weer
echt "onder ons" waren, hetgeen ook wel aan de
stemming was te merken.
Bijzonderheden deden zich verder niet meer voor,
behalve dan bij Haren. Daar stond weer een dame
op het plat! De voorzitter liet zijn hoofd met de spaar-
zame haren buiten het raam hangen, prompt gevolgd
door de hoofden van de andere leden, waarbij tevens
alle zakdoeken naar buiten gingen. Een hartelijker
weerzien had U toch niet kunnen verwachten
Mevrouw!!
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HERESTRAAT 81 - GRONINGEN

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP • GRONINGEN

Wilt U beslist goed

VERHUIZEN
dan naar FA. G. DEL A N G E
Meubeltransporteurs sinds 1920

LAADWEG 39· • TEL. K 5910-1503 - EMMEN

Voor elke vorm van berceesve.veer WEGTRANSPORT
Voor Iedere kostprijsbere~enjn9 zorgt

Kantoren:

DELFZIJL, Oudesch.n. 65 Tel. K 596 - 2237-2239
GRONINGEN, Plorekede 396. T.I. 2534

D. A. Me- remmèn
zijn SN E L- remmen

N.V. D. A. M. I Tel. 32 en 237 I APPINGEDAM

*
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Fao wx.w,
CARROSSERIEBEDRIfF

GRONINGEN
Teleroon 32733

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GRONINGEN

Vraagt

Udema,'rJ
Echte Boeren Metworst

MEDEMA Carrosserieën
voor elk bedrijf

TELEFOON 108. APPINGEDAM

•N.v.~~
//

OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Import voor Nederland van ~ GOAIDC .•k":'--SJO

A.J.S. ARDIE en HOREX moto.rijwlelen GOGGO scooters
Speciaal adres "oor Lederkleding

••(jO€O cestaaco:' zegt U zeer zeker
Voor Dames. en Hereneostumes,
Jersey.pakjes, Japonnen enz.,
in het aparte genre naar:

••t e xt iha' ~ CO€VORO€n
(Speciaal inuericht voor moeilijke maten met leverinu ca. 3 weken)

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR, Oude Ebblngestraat35. Groningen
BIJKANTOREN ,Groningen. Oosterweg 1. Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijkutraatweg 98a.

Wordt U verplaatst 7 Dan Is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
Tel. 2551 T.I. 1372

Compleet, inhoud en band f 7.25
Alleen losse inhoud f 3.35

U kunt Uw

POLITIE AGENDA 1956
nog tijdig in Uw bezit hebbert als U meteen bestelt

frnj SCHAAFSMA & BROUWER - DOKKUM
I~ UITGEVERIJ VAN WERKEN OP POlIT'EGEB'ED

PATERSWOLDSEWEG34~' - GRONINGEN

*
Voor het vervoer van grond

en het ontgraven met draglines

is he. adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN

Een rijwiel vraagt U?
Bij BAAKMAN slaagt U!

GOED
BETER

BAAKMAN

BAAKMAN
NIEUWE HUIZEN 17 - ASSEN

Koopt IJ
bij ,

onze •

adverteerders
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

N.N.MIIIIRING
Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

DAMES EN
HEREN Confectie-

MAGAZIJNEN
Het grootste
speci ••••ibedrijf
In Assen

FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL - TELEFOON 2835

Een Remmers' haard
is goud waard!

Remmers
GRONINGEN - Oosterstraat 52 - Telefoon 20612

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabr ieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Domo

Beilen

Domo- Groningen

Boterdiep

V raagt bei voorkeur:

OC)MO CHOCO
Verkrijgbaar in elk goed Hotel en Café

en

Friesche Vlag Koffiemelk en babyvoeding

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1

Tel. 239.8, 31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer van Grond- en
8aggerwerken

Verhuur van alle bagger-
materiaal

Meer dan 50 jaren U N I F0 R MEN
Ook voor Rijkspolitie

FIRMA H. MOOI & ZOON
VAART ZZ 15 - ASSEN - H,LEFOON 2416

;).let {,e~t'ileoutiLLeerde

'ilara'ilebedry~
ENNAM N.V.
Hereweg 36 GRONINGEN

Voor doorsmeren, olie verversen en wassen, ook
SHELL STATION ••EN NAM"
Rijksstraatweg 14, HAREN.

AUTOBUSONDERNEMING

HARMANNI
Voor Uw cleztenocbten

Voor Uw excursies

Voor alle voorkomend vervoer

1
Ter overname gevraagd
een paar RIJLAARZEN
schoenmaat 44. Adres
L_ van Dijk, Directeur

Hoeve Boschoord,
Vledder (Dr.)

HET JUISTE ADRES

Wij beschikken over nieuw mate.
rlaal en geroutineerde chauffeurs
en geven U de verzekering van

100 procent service

*
Verdere inlichtingen en prtlzen

REISBUREAU ••HARMANNI"
Assen, Tel.foon 2068

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S
M.rkt COEVORDEN. Telefoon 159

heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid
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Tevredenheidsbetuigingen
i.v.m. aanhouding van twee ontvluchte gedetineerden

uit de gevangenis te Leeuwarden

I

In tegenwoordigheid van de Burgemeester van Idaar-
deradeel en het voltallige personeel van deze groep,
reikte de Districtscommandant Leeuwarden, Overste
A. S. Fogteloo, op 20 October 1955 een tevredenheids-
betuiging van de Algemeen Inspecteur uit aan de
wmr. Le kl. R. van der Veen van de Post Roordahui-
zum, voor zijn doeltreffend optreden, "waardoor het
hem mocht gelukken, om op 8 Augustus 1955 een uit
de gevangenis te Leeuwarden ontvluchte gedetineer-
de aan te houden".
Voor hetzelfde feit werd een door de Gewest Com-
mandant verleende tevredenheidsbetuiging uitgereikt
aan de wmr. le kl. P. Witvoet, wmr. le kl. J. de Goede
wmr. Tj. v. d. Wal (voor de andere ontvluchte gedeti-
neerde).

PLichtsgetrouw
en steeds paraat.

Wmr I v. d. Veen

Wmr. I De Goede

Wmr. I Witvoet Wmr. v. d. WaL
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Afscheid groepscoDlDlandant

Adjudant De Vries

Het personeel van de Groep Lemmer, enige afge-
vaardigden van de Reserve-Rijkspolitie, en het per-
soneel van de secretarie van de gemeente Lemster-
land waren op 31 October 1955 in de Raadzaal van
deze gemeente bijeengekomen om afscheid te nemen
van de Groepscommandant, de adjudant D. de Vries,
die op 1 November 1955 in gelijke functie is overge-
plaatst naar de Groep Scheemda.
Behalve de scheidende functionaris en zijn echtge-
note waren aanwezig de Burgemeester van Lemster-
land en zijn secretaris, de Districtscommandant de
majoor P. J. G. Aalders en de Districtsadjudant S.
de Jong.
De Districtscommandant, de Opperwachtmeester P.
Terpstra, de Burgemeester en de Secretaris, voerden
achtereenvolgens het woord, en prezen de goede kwa-
liteiten van de Adjudant als Groepscommandant; al-

len betuigden hun spijt bij dit afscheid en wensten
alle goeds in de nieuwe standplaats, in welke wens
ook het gezin werd betrokken. De Burgemeester deel-
de mede dat zijn collega van Doniawerstal momenteel
in het buitenland vertoefde, doch dat deze anders
zeer zeker van deze gelegenheid gebruik zou hebben
gemaakt om afscheid van de Groepscommandant te
nemen.

Namens het personeel van de Groep (beroeps- en
reserve) werd als herinnering een sigarenaansteker
aangeboden. Als persoonlijke herinnering bood de
Burgemeester een sigarettenpijpje aan, en het per-
soneel van de secretarie een boekwerk. Mevrouw De
Vries werd in de bloemetjes gezet, en wel door de
leden van de Groep en door het secretarie-personeel.

J. H. K. L.
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Verplaatsingen:

Dijkstra H., Wmr., van Lemmer naar Joure.
Huisman K., Wmr., van Joure naar Appelscha.
Attema M., Owmr., van Woudsend naar Joure als

Post.Cdt.
Miedema J., Wmr. le kl., van Weidum naar Woudsend

als Post.Cdt.
Hoekstra J., Wmr. le kl., van Balk naar Sneek als

Post.Cdt.
Krol S., Owmr., van Noordwolde naar Balk als

Post.Cdt.
Idsinga J., Wmr. le kl., van Eestrum naar Noord-

wolde.
Velde D. A. v. d., Wmr. le kl., van Hindeloopen naar

Eestrum als Post.Cdt.
Hielkema J., Wmr. le kl., van Donkerbroek naar

Joure.
Slot J., Wmr. le kl., van Joure naar Donkerbroek.
Wietsma E., Wmr. le kl., van Dalen naar Kerken-

boseh.
Oldenbeuving Z. E., Wmr., van Kerkenbosch naar

Dalen.
Zwaagman W., Owmr., van Kantens naar Eenrum

als Post.Cdt.
Wees W. E. v. d., Wmr. le kl., van Ten Post naar

Kantens als Post.Cdt.
Niehof P., Owmr., van Westerbork naar Hoogwoud

(Gew. A'dam).
Weide J. v. d., Wmr. le kl., van Parketgr. Assen naar

Parketgr. Amsterdam.
Klinkhamer J. L., Wmr., van Parketgr. Amsterdam

naar Parketgr. Assen.
Jonk J., Owmr., van Verk.gr. Zwolle naar Belling-

wolde als Gr. C.
Roode A. de, Owmr., van Eext naar Westerbork als

Post.Cdt.
Karming A., Wmr. le kl., van Smilde naar Annen.
Blomsma S., Owmr., van Elsloo naar Parketgr. Assen.
Breider H., Wmr. le kl., van Wolvega naar Olde-

berkoop.
Boer J. de, Wmr. le kl., van Oosterzee naar Wolvega.
Boer K. de, Wmr. le kl., van Oldeberkoop naar Oos-

terzee als Post.C.

In de sterkte opgenomen:

Jong A. de, Wmr., Drogeham. Opnieuw geplaatst bij
de Rijkspol.

Wierda F., Wmr., Stavoren. Afkomstig van Gem. Po-
litie Rotterdam.

Onnes 0., Arb. Contr., Als Monteur G bij Verk.gr.
Groni gen.

Edens K., Wmr., Slochteren. Afkomstig van Gem.
Politie Schiedam.

Met eervol ontslag:

Toonder N., Owmr., Stedum, met pensioen.
Jong A. de, Wmr. le kl., Noordwolde, wegens emi-

gratie naar U.S.A.
Versluis A., Owmr., Beilen, met pensioen.

Geboren:
Andries Anne, z.v. Wrnr. le kl. A. de Vries en A.. de

Boer te Sijbrandaburen.
Hendricus Franciscus Johannes, z.v. Wmr. ~e kl, L.

M. H. Huijser en J. v. Heck te Heeren reen,
Rudy, z.v. Wmr. le kl. G. Karrips en r. • Samaey

te St. Anna-Parochie.
Sietze, z.v. Wmr. le kl. R. Tienstra en A. Arno . te

Groningen.
Roelina, d.V. Wmr. le kL J. Nijhof en H. Spijkerman

te Koekange.
Berendina, d.v. Wmr. le kl. J. Buma en A. oe

Stavoren.
Jacobus Adrianus, z.v. Wmr. le kl. J. A. v. Rinzelen-

stein en C. J. Brenkman te Zuidlaren.
Edina Hilde, d.v. Opperwmr. K. J. Wiepkema en R

Kooi te Groningen.

Terug van detachering aan de kaderschool te
Bilthoven:

Offeringa I., Wmr. le kl., Borger.
Smouter J., Wmr. le kl., Hijkersmilde.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerüe-'

Pelsterstraat 16, Tel. 2281 2 GRO G::

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgareru.

Daarbij ze••. concurrerende prijzen
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Geslaagd voor "buitengewoon geoefend man"
de reserve-wachtmeesters:

Oever D. J. ten, Groep Zuidlaren.
Koolma G., Verk.gr. Winschoten.
Wieske W., Verk.gr. Winschoten.
Ottevanger J. J., Verk.gr. Winschoten.
Mellema R., Verk.gr. Winschoten.
Flier M. J. v. d., Verk.gr. Winschoten.
Loos F., Verk.gr. Winschoten.
Jager H. P, Verk.gr Winschoten.
Bouwes H., Groep Loppersum.
Kort J., Groep Loppersum.
Smit A., Groep Loppersum.
Poort K., Groep Loppersum.
Molen J. v, d., Groep Loppersum.
Zutphen A. v., Groep Wildervarik.

Geslaagd voor "geoefend man" de reserve-
wachtmeesters :

Lammerts J., Groep Zuidlaren.
Popping A., Groep Zuidlaren.
Hooghof H. H., Groep Zuidlaren.
Kamphuis W., Groep Zuidlaren.
Huizinga, H. Groep Zuidlaren.
Harming B. J., Groep Zuidlaren.

Sluis R. v. d., Groep Roden.
Kloosterman IJ., Groep Roden.
Tiems J., Groep Roden.
Benjamins W., Groep Sleen.
Benjamins H., Groep Sleen.
Veenhuizen D., Groep Sleen.
Pronk J., Groep Sleen.
Nijland G., Groep Sleen.
Veen C. v. d., Groep Westerbork.
Bos W. J., Groep Appingedam.
Paapst S. K., Groep Appingedam.
}>.

Opgeheven zijn de posten:

Roderwolde van de Groep Roden m.i.v. 1-11-55.
Veeningen en Dregsteropslagen van de Groep Ruinen

m.i.v. 1-11-55.
Wapserveen van de Groep Ruinerwold m.i.v. 1-11-55.
Koekange van de Groep Ruinerwold m.i.v. 1-12-55.
Weiteveen en Dalerpeel van de Groep Schoonebeek

m.i.v. 1-11-55.
Grolloo van de Groep Gieten m.i.v. 1-11-55.
Hijkersmilde en Bovensmilde van de Groep Beilen

m.i.v. 1-12-55.
Paterswolde van de Groep Vries m.i.v. 1-12-55.
Midlaren en Eext van de Groep Zuidlaren m.i.v.

1-12-55.

Opperwachtmeester Nieboer
van de verkeersgroep Groningen 25 jaar politiedienst

Zaterdag 19 November
was de Verkeersgroep
Groningen op het
groepsbureau bijeenge-
komen om de dag,
waarop Opperwmr. P.
M. Nieboer 25 jaar in
politiedienst was, niet'
ongemerkt voorbij te
laten gaan.
Hoewel Nieboer eerst
niet van plan was om
van deze dag veel ophef
te maken, mede gezien
zijn huiselijke omstan-
digheden, is het toch
wel goed geweest om
deze trouwe, eerlijke en ijverige politie-ambtenaar
even uit zijn dagelijkse sfeer te halen, om eens woor-
den van erkentelijkheid tot hem te richten.

Nieboer is één van de oudere opperwachtmeesters van
de Verkeersgroep en daarom mede één van de ge-
trouwe figuren van deze groep. Dat meenden wij ook
te mogen opmaken uit de woorden van zijn Districts-
commandant, de Overste Römelingh. Deze memoreer-
de o.a. dat de jubilaris gediend had bij de Militaire
Politie, de Rijksveldwacht, de Gemeentepolitie, de
Marechaussee en tenslotte bij de Rijkspolitie en dat
deze periode een positieve balans opleverde. Er waren
geen grote schokkende ambtelijke dingen gebeurd.
Nieboer was een rustige, zeer plichtsgetrouwe en ge-

lijkmatige natuur en dat was ook terug te vinden in
zijn plichtsbetrachting.
Wij hopen, zo zei Overste Römelingh, dat de jaren, die
nog resten, zo in dezelfde lijn worden doorgediend.
met in de toekomst een mogelijke betere functie.
Ook de "enveloppe met inhoud" ontbrak niet bij deze
woorden van zijn Districtscommandant.
De Adjudant Brouwer sprak hierna als zijn groeps-
cdt. enkele woorden tot Nieboer en als wij Brouwer
goed beluisterd hebben, moet er iets meer tussen deze
twee bestaan dan alleen het ambtelijk verband. Zicht-
baar ontroerd heette Brouwer de woorden· van de
districts-cdt, hartgrondig gemeend en was het daar
ook volkomen mee eens. Zonder Nieboer had de ver-
keersgroep Groningen niet het normale beeld; Adj.
Brouwer hoopte dat de verhouding bleef zoals deze
was en wist zich in deze overtuigd van de medewer-
king van Nieboer.
Mede namens het personeel van de Groep bood Brou-
wer de jubilaris een prachtig schilderij aan, voorstel-
lende een Drentse boerderij, een Drents landschap en
een Drentse sfeer.
Het was waard om bij deze 25 jaar dienst stil te staan
en Brouwer hoopte op een doorgaan op dezelfde voet
tot aan een eigen commando van Nieboer.
Opperwachtmeester Nieboer dankte hierna voor het
gesproken woord en de geschenken en hoopte op de-
zelfde voet door te werken en de goede geest op de
Verkeersgroep zodoende te blijven bewaren.
Wat er daarna nog gedaan werd schrijf ik niet meer
op, want dat heeft U wel 50 keer in de Reflector
kunnen lezen. G. v. D.
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25-Jarig

anlbtsjubileum
opperwachtmeester P. Polman

Op 16 October 1955 was het 25 jaar geleden dat de
Opperwachtmeester der Rijkspolitie P. Tolman, Post-
commandant te Sexbierurn, in politiedienst trad. Op-
per Tolman genoot zijn opleiding aan de Politieschool
te Hilversum. Op 16 October 1930 werd hij benoemd
als agent van politie te Utrecht. Nadat hij daar 10
jaar als zodanig werkzaam was geweest, ging hij in
Juni 1940 over naar de Gemeenteveldwacht en werd
hij toen dus Gemeenteveldwachter, met als stand-
plaats Ooster-Nijkerk in de Gemeente Oostdongera-

deel. Daar heeft hij ook de bezettingsjaren doorge-
bracht. In 1946 werd Opper Tolman, als Wachtmees-
ter 1e klasse geherwaardeerd, verplaatst naar zijn te-
genwoordige standplaats. In Mei 1951 werd hij bevor-
derd in zijn huidige rang.
Omdat 16 October dit jaar op een Zondag viel, werd,
in overeenstemming met de wens van de jubilaris, dit
jubileum op Maandag 17 October 1955 enigszins fees-
telijk herdacht. In de loop van deze dag kwam een
deputatie van de afdeling Franeker van de Bond van
Chr. Pol. Ambtenaren, van welke bond Opper Tolman
lid is, hem gelukwensen en namens de afdeling werd
een fraaie tafelaansteker geoffreerd.
De Districtscommandant, Overste Fogteloo, kwam ook
persoonlijk zijn gelukwensen aanbieden en deed zijn
woorden vergezeld gaan van de gebruikelijke grati-
ficatie. De Burgemeester van de Gemeente Barradeel
kwam eveneens persoonlijk Opper Tolman met dit
jubileum feliciteren. Het per oneel van de Groep Bar-
radeel met de Groepscommandant. Adjudant Hoving,
allen vergezeld van hun echtgeno en. kwamen 's-
avonds ten huize van de jubilaris bijeen. Door Adju-
dant Hoving werd namens het gezamenlijk personeel
der Groep een complete hengeluitru ting aan Opper
Tolman aangeboden, terwijl Mevrouw Tolman een
bloemetje in ontvangst kon nemen. Tus en de bedrij-
ven door werd ook de inwendige mens nie vergeten
en werden dorstige kelen . gelaafd. Opper Tolman
dankte met een kort woord voor het gesproken woord
en de aangeboden cadeaux.
Ongetwijfeld zal deze dag nog lang in de herinnering
van Opper Tolman en de zijnen voortleven.

D. v. R.

Opperwachtmeester De Kleine
uit Peize

25jaar in dienst

Zaterdag 19 November 1955 is voor Opperwachtmees-
ter J. de Kleine, Postcommandant der Rijkspolitie te
Peize, en zijn gezin een onvergetelijke dag geworden.
Op deze dag namelijk herdacht de Opper het feit,
waarop hij vijf en twintig jaren geleden zijn politie-
loopbaan begon. Hoewel de jubilaris te kennen had
gegeven, dat hij deze dag zoveel mogelijk in stilte
wenste te herdenken, mocht hij zich niettemin in een
grote belangstelling verheugen. In de middaguren
verscheen namelijk het nagenoeg voltallige personeel
van de groep Roden, sommigen vergezeld van hun
echtgenotes. De Groepscommandant, Adjudant Obe-
rink, voerder als eerste spreker het woord en prees in
zeer waarderende woorden de politiekwaliteiten van
Opperwachtmeester De Kleine. Aan het slot van zijn

bewoordingen bood hij namens de groep een prach-
tige vulpen en een vierkleurenpotlood ää'i erwijl
mevrouw De Kleine met een bloemetje erd ver-
eerd. De Districtscommandant der Rij ie e As-
sen, Kapitein Mackay, die door om tan ··.:~eden niet
tijdig aanwezig kon zijn, bood daarna _ _ nlijk zijn
gelukwensen aan onder het aanbieden .-- 'e cheque
voor de aan het jubileum verbonden _ Cl- Z catie. De
Kapitein legde er de nadruk op, da •.-_ • perwacht-
meester De Kleine nog eens als Groe - mmandant
in zijn District hoopte te mogen beg e. Vervol-
gens werd namens de Neder-landse iriebond het
woord gevoerd door Opperwachtmeest "an Gulde-
ner, die zijn betoog vergezeld lie g - ran het aan-
bieden van de bondsgratificatie. Xa -- ie jubilaris
zijn dankbaarheid voor de aan ziin _ _ n bestede
belangstelling had uitgesproken. bie ren allen nog
enige tijd gezellig bijeen, onder et ze - van een
glaasje geestrijk vocht en een roxe e. De heer Bur-
gemeester der gemeente Peize. ie re mderd was
persoonlijk aanwezig te zijn, gaf - . (- van zijn
belangstelling door de Opper een doo: garen e doen
toekomen.
Later in de middag verscheen he- naze ioez voltallig
personeel van het gemeentehui . om "- ze ukwensen
aan te bieden. Namens dit perse ee bood de heer
Gol, Adjunctcommies ter secre arie ee prachtige
actetas aan.
Des avonds werd het jubileum in meer' .- eme kring
gevierd. De Districts-Adiudan Gem-se «af oen ook
van zijn belangstelling blijk,
Opper De Kleine, nogmaal onze harte ~,-re geluk-
wensen en wij hopen dat er voor U nog ve e geluk-
kige jaren in de gelederen der Rijkspoli ie zijn weg-
gelegd en dat daarin ook Uw gezin mag delen, Br,
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Afscheid opperwachtm.eester N. Toonder
Op 31 October 1955 kwam er in café Van der Woude
te Stedum, behalve een aantal politiemannen, een
zeer grote schare burgers afscheid nemen van de
Opperwachtmeester N. Toonder, die op 1 November
1955 de Rijkspolitiedienst met pensioen ging verlaten.
Het betrof hier echter wel een bijzonder afscheid voor
een politieman, want de burgerij had Toonder deze
afscheidsreceptie aangeboden, iets wat toch niet elke
politieman, die de dienst gaat verlaten, overkomt.
Onder de aanwezigen bevonden zich Burgemeester
M. K. Pool van Stedum, Burgemeester J. D. van der
Munnik van Loppersum, de Districtscommandant,
Officier der Rijkspolitie 1e klasse A. W. de Vrieze,
en de Korps-Chef van Gemeentepolitie te Delfzijl.
Daar deze receptie, zoals genoemd, werd aangeboden
door de burgerij, werd deze in twee gedeelten, nl. een
"officieel" en een "algemeen" gedeelte gehouden.
Burgemeester Pool, als voorzitter van het "Stedumer
Comité", voerde eerst het woord en betitelde Toon-
der als een "paedagoochemerd", omdat hij nooit een
koddebeier of een boeman was geweest.
De Districtscommandant noemde de scheidende func-
tionaris, overeenkomstig het devies der Rijkspolitie,
een plichtsgetrouwen steeds paraat politieman.

Zijn Groepscommandant, de Adjudant Ramaker,
roemde de rondborstigheid en eerlijkheid van Opper
Toonder.
Namens de Afdeling Delfzijl van de Ned. Pol. Bond
werd het woord gevoerd door Inspecteur Slijkoort
van Delfzijl en de Wachtmeester 1e klasse Th. A.
Dijkman.
Tijdens het tweede gedeelte van de receptie, waarbij
een zeer groot aantal inwoners van de gemeente Ste-
dum afscheid kwam nemen, werden Opperwacht-
meester Toonder verschillende en waardevolle ca-
deaux aangeboden.
Dr. Joh. Nijhoff bood Opper Toonder namens de bur-
gerij het mooiste geschenk aan, nl. een gouden arm-
bandhorloge met inscriptie en het wapen van de ge-
meente Stedum.
Ook de echtgenote van Toonder werd niet vergeten
in het huldebetoon en had veel bloemen in ontvangst
te nemen.
Dat een en ander onder het genot van een kopje
koffie en wat dies meer zij gehouden werd, behoeft
zeer zeker geen nader betoog.
Tot slot dankte de Opper Toonder voor de hem be-
wezen hulde.

• • • • • •• • •••• • • • •• • • • • ••• • • • ••••• • • • • • •

SC H IET WE D S TB IJ D
Reservisten van de groep Gieten

Op ]5 November 1955, om 20.00 uur, opende de
Groepscommandant der RP. te Gieten met een toe-
passelijk woord de schietwedstrijd voor de reservisten
van de Groep, die daartoe in de zaal van café Tent
te Gieten waren bijeengekomen. Spreker was uiterst
dankbaar aan het instituut Wettig Gezag, dat de fi-
nanciële middelen had verleend om deze eerste on-
derlinge schietwedstrijd te kunnen organiseren. Daar-
naast werd de hoop uitgesproken, dat de middelen
wat ruimer zouden worden gesteld, teneinde iets meer
te kunnen organiseren, waardoor de onderlinge
vriendschapsbanden zouden kunnen worden verste-
vigd.
Onder het genot van een sterke, goed smakende kop
koffie - naar ik aanneem om de zenuwen wat te
stillen - werd met de wedstrijd begonnen. De span-
ning zat er weldra in, toen de derde schutter een
serie van 22 pnt. schoot, onmiddellijk gevolgd door
een reservist, die 21 pnt. wist te behalen. Er werd
met toewij ding geschoten en sportief werden minder
goede resultaten niet altijd met "pech" betiteld.
,.Oefening baart kunst" deed zich ook hier terdege
als een waarheid als een koe gelden.
Dat een in ons midden zijnde jager niet bij de prijs-
winnaars was en zelfs niet ver van de poedelprijs af
bleef, pleit voor de capaciteiten van de overige schut-
ters. Hazen schieten schijnt niet zo moeilijk te zijn
als "een bok schieten".
Na de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door de
Districts-Adjudant, die met een toepasselijk woordje
de reservisten dankte voor hun opkomst en de spor-
tieve wijze waarop de "strijd" was gestreden. De Ad-
judant memoreerde het doel van de Reserve-Rijks-
politie en spoorde de reservisten aan getrouw. te blij-
ven aan het bezoek van de cursusavonden en andere

bijeenkomsten. De prijzen werden als volgt toege-
kend:

1e prijs: res.wmr. T. Dijkhuizen. 22 pnt,
2e prijs: res.wmr. H. Rubingh, 21 pnt.
3e prijs: res.wmr, R. Weijer, 15 pnt.
4e prijs: res.wmr. A. Hadderingh, 12 pnt.
5e prijs: res.wmr. H. Venerna, 11 pnt.
6e prijs: res.wmr. H. Kroezenga, 11 pnt.
7e prijs: res.wmr. E. Kamping. 10 pnt.
8e prijs: res.wmr. L. de Wal, 9 pnt.

De poedelprijs (Dr. Dushkind sigaretten) - ook al
om kalm te blijven - werd toegekend aan res.wmr.
Sj. J. Smit, die 2 punten wist te behalen.
Een der reservisten dankte namens de overige aan-
wezigen de organisatoren van deze avond en sprak
de hoop uit, dat binnen niet al te lange tijd weer eens
een dergelijke avond zou kunnen worden georgani-
seerd, indien mogelijk op bredere basis.
Nadien bleef men nog enige ogenblikken gezellig
bijeen en werden suggesties gedaan om - desnoods
met eigen middelen - een avond te organiseren,
waaraan het vaste- en het reserve personeel zouden
kunnen deelnemen. Voorwaar, een lofwaardig initia-
tief! Dat het de reservisten ernst was met dit voor-
stel, bleek uit het feit, dat zij zonder uitzondering
instemden met het voorstel van één hunner, om de
vergoeding voor een cursusavond reeds nu voor dit
doel te bestemmen.
Aangezien de gehele avond door de vrolijke noot niet
ontbrak en el een prettige ongedwongen sfeer tijdens
de bijeenkomst heerste, mogen en zullen de plannen
voor een dergelijke avond met ieders volledige mede-
werking niet kunnen falen.

J. D.
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Sinterklaa$Qerinnering

Heel wat jaartjes geleden (ik was toen nog niet ge-
trouwd met mijn politieman en stond nog voor de
klas ergens in Drente) gebeurde het eens dat wij,
onderwijzers, besloten om het Sinterklaasfeest eens
op een andere manier te vierén. Tot nu toe hadden
we de aanwezigheid van de goede heilige laten mer-
ken aan wat snoeperijen, die de kinderen dan 's mor-
gens in hun vakken ontdekten of die zo maar bij het
openen van de kast Juf tegemoet rolden. Nee, nu zou
Sinterklaas in hoogst eigen persoon verschijnen, maar
ja, wie zou deze indrukwekkende figuur moeten voor-
stellen? In ons hart wisten we 't wel, de "veldwach-
ter" zoals ze bij ons in 't dorp zeiden, was een echte
kindervriend; hij had drie kinderen, twee jongens
op onze school en een meisje van twee jaar nog thuis.
Die moest het worden en hoewel we een beetje moes-
ten soebatten, nam hij de functie aan en kwam het
nog op een Pieterman aan. Nu, die was gauw gevon-
den, immers onze zestien- en zeventienjarige bengels
zijn verzot op zo'n klusje en we slaagden dan ook
onmiddellijk. Een kleine collecte bracht ruimschoots
genoeg op om er een gezellig feestje van te maken
en voor de laagste klassen stonden we toe, dat de
moeders met hun jongere kinderen ook mochten ko-
men. In mijn klas zat de jongste zoon van onze Sin-
J;erklaas en natuurlijk kwam moeder de vrouw met
het kleine meiske daar op af. Op alle gezichtjes was
de spanning te zien toen om 2 uur het schoolhoofd
met handgeklap de schare binnenriep. Toen aan 't
zingen natuurlijk, het ene liedje na het andere, maar
.... gedachtenloos, de ogen waren op de deur gericht

en toen dan ook werkelijk het witte paard (van de
bakker) in onze grote hal verscheen, hield het zingen
abrupt op en was het een studie waard om op die
kleine snuitjes te lezen angst, blijdschap, verlegen-
heid. Lokaal I was eerst aan de beurt en toen kwam
Sint bij ons. Onmerkbaar hield ik Jan van de veld-
wachter in 't oog, maar geen spoor van herkenning.
Plechtig nam de Sint plaats op de zetel en juist toen
hij "dag kinderen" had gezegd, schalde het stemmetje
van 't kleine 2-jarige meisje.door de klas: Papa! Papa!
Grote verwarring bij de dames-moeders, maar de
klas merkte niets en Sint ging rustig verder, verma-
nend, prijzend en z'n betoog werd afgewisseld met
het Spaans-Koeterwaals van Piet: espana ebro signo-
rita, terwijl deze, hier en daar een tikje met de gard
uitdelend en dan weer grimassen makend, handenvol
pepernoten rondstrooide. Nu en dan moest zo'n ver-
legen peutert je naar voren komen, zo ook Jan en
Sint vroeg: Wil jij voortaan niet achter alle auto's
aanrennen? Nee Sinterklaas! klonk het bedrukt en
Sint nam de kleine vent even op zijn schoot. Maar
daar had je het glasheldere stemmetje weer: It op
Pappa's soot!! Piet redde de situatie door met een
grote doos te verschijnen en ijverig aan het uitdelen
te gaan. We hadden een pracht-middag en na afloop
toen onze kleuters naar huis waren, lachten we sa-
men smakelijk om het geval. Later hoorden we dat
de kleine kraai 's avonds bij het "wel te rusten zeg-
gen" papa aan de kin voelde en vroeg: waar is de
baard nou? Maar Jan was volkomen onder de indruk
van de kindervriend uit Spanje. A. P. W.

Kaartwedstrijd te Buinen
Voor leden van de vereniging "het sportcentrum
Berger" werd op 11 oktober 1955, een kaartavond ge-
organiseerd in het café Hartlief te Buinen.
Bij de aanvang, omstreeks 20.00 uur, bleek dat 19
leden, allen kruisjassers, aanwezig waren. Aangezien
19 man voor een kruisjaswedstrijd altijd nog een
hopeloos geval blijkt te zijn, werd hiervoor een op-
lossing gezocht en gevonden. Opper van Aaideren
ging even het dorp in en kwam al spoedig terug met
een reservist uit Buinen in zijn kielzog. Of hij de
reservist voor deze avond "in werkelijke dienst heeft
opgeroepen" is niet bekend, maar de wedstrijd kon
nu echter beginnen.
Er werd met animo gespeeld en het was er reuze
gezellig. De verzuchting van een der deelnemers, dat
de tijd nog vlugger opschoot dan tijdens een nacht-
dienst werd dan ook zeker door de anderen onder-
streept, want voor we er erg in hadden sloeg de klok

al 11 keer. Gelukkig had onze voorzitter uit voorzorg
reeds met de heer burgemeester der gemeente Berger
gesproken, die dan ook prompt verlenging van slui-
tingsuur had gegeven, onder het motto: "Dat moet
U zelf maar bekijken, mij is het altijd goed".
Na afloop bleek, dat er negen rondjes waren gekaart.
Nadat onze penningmeester, Wmr. I Dunnewijk, even
voor telmachine had gefungeerd, bleek de uitslag te
zijn:
le pro Wmr. I W. Vossen berg post Buinermond 3033 p.
2e pro Wmr.1. H. A. Uneken post 2e Exl.mond 2982 p.
3e pro Wmr. I H. Koers post Buinermond 2966 p.
4e pro Wmr. J. J. de Haan post Gasselte 2931 p.
5e pro Owmr. H. van Aaideren post Borger 2890op.
6e pro Owmr. A. Kuipers post Buinermond 2865 p.
7e pro Adj. J. Faber groep Berger 2823 p.
Poedelprijs Adj. G. Reinders, groep Gieten 2183 p.

A.M.
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Uitslag Sint Nicolaas prijsvraag 1955

CODlDlentaar op Sinterklaas prijsvraag 1955

,
0, Politie, steunpilaren
van de hele maatschappij,
Ge hebt U nu wel laten kennen
van een heel, heel andere zij!
Voorstanders van al wat goed is,
wars van leugen, lage list,
Geeft g' ons nu een kruiswoordraadsel,
waarmee g' U stellig hebt vergist.
ZÓ geniepig, zó geslepen,
had ik niet van U verwacht.
De politie, die toch altijd
eerlijk, trouw haar plicht betracht.
Wat een listen en een lagen
hebt g' ons nu toch voorgezet.
Wat er al niet uitgebroed is
onder 'n blauwe of witte pet!
Maar we nemen 't U niet kwalijk;
de Reflector is intressant,
niet alleen voor U, Politie,
maar in 't Noorden van het land
wordt hij graag door elk gelezen,
niet slechts door de man van 't vak.
Ja, Uw blad is werklijk welkom,
ook onder het "leken"-dak!
Hierbij onz' oprechte dank dus
voor de "Puzzle van het Jaar".
Ondanks Uw geniepigheidjes
kregen we hem toch wel klaar.
En tot slot, waarde Redactie,
Weest U nu eens heel royaal,
en beloon al onze moeite
met een prijs voor allemaal!

L. de Vries-Kanning,
IJsselstraat 41 B.

Een prijs voor allemaal ging dit keer niet door. Het
zou inderdaad wel leuk geweest zijn, maar Sinter-
klaas is wel goed maar .... moet ook iets in zijn zak
houden voor een volgend jaar.
Niet minder dan 889 oplossingen werden op tijd in-
gezonden. Toen de ochtendpost van Dinsdag 22 No-
vember nog 50 oplossingen bezorgde, waren de prij-
zen al verdeeld. Jammer, maar het stond er duidelijk:
"oplossingen moeten uiterlijk 21 Nov. 1955 (met de
ochtendpostbestelling) in het bezit van de redactie
zijn". Van deze 939 inzenders hadden zeer velen de
oplossing 2 x ingezonden. Men kan echter gerust con-
cluderen dat ongeveer de helft van ons gewest heeft

deelgenomen aan deze puzzle en dat deze ook in de
smaak is gevallen. De maker van de prijsvraag (X
te IJ), de heer F. Meyer, ambtenaar der posterijen te
Groningen, behorende tot de Postale-recherche, heeft
hier toch wel eer van zijn werk gekregen en wij allen
danken hem hiervoor. Voor al Uw moeite, heer
Meyer, wordt U hierbij, namens de lezers van de
Reflector, een succesagenda aangeboden. Dat heeft
U zeker verdiend want het is 10 maal moeilijker om
zo'n puzzle te maken dan op te lossen.
Behalve die kleine duizend inzendingen waren er
niet minder dan 32 "gedichten" ingezonden. En zoek
nu maar eens uit welke de mooiste waren! Een negen-
tal stak volgens mij boven de rest uit.
Het resultaat werd tenslotte:
1. Mevrouw L. de Vrres-Kanning, IJssel straat 41 B,

Groningen.
2. Owmr. P. M. Nieboer, Verkeersgroep Groningen.
3. Owmr. B. Lijklema, Jan Lievensstraat 52, Leeu-

warden. •
U vindt de gedichten in dit nummer afgedrukt.
Door plaatsgebrek is het ondoenlijk de juiste oplos-
sing in de Reflector af te drukken. Indien U dat
wenst en vraagt, wil ik U wel één van de foutloze
oplossingen ter vergelijking toezenden.
Enkele algemene opmerkingen over de prijsvraag wil
ik echter nog wel maken.
Het grootste struikelblok bleek 40 horizontaal te zijn
waarvoor ITEM en niet IDEM moest worden inge-
vuld; dit leverde verticaal 41 TEN op (voorzetsel)
en dus niet DEN (is geen voorzetsel).
Verticaal 29 was EFLA en niet EFKA! Achter vloei-
tjesmerk stond toch een vraagteken?! 44 horizontaal
was dus ALNORG en niet AKNORG. Getypte oplos-
singen bleken vaak typfouten te hebben!
Verder bleek, bij het overnemen van de puzzle vaak
vergeten te zijn bepaalde vakjes in te vullen, als de
oplossing overigens goed was!
Goed gerekend werd: damon zowel als damao; pastme
zowel als pastmij en rug zowel als oog.
Hoe grootvader om vader en grootmoeder om moeder
liep?

0 P A 0 M A
P A P en M A M
A P 0 A M 0

Ook werd goed gerekend:
G R 0 G R 0
P A 0 en M A 0
A P T A M T

De prijswinnaars/winnaressen feliciteer ik met hun
succes. Degenen, die met een "niet" uit de bus ge-
komen zijn wens ik volgende keer meer geluk.
Hieronder volgt de uitslag. Red.
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Leeuwarden, 18 Nov. 1955

Rijmen doe ik steeds met graagte
Als het voor ons maandblad gaat,

Elk jaar in de maand November
Is de redacteur paraat.

Fraaie prijzen staan te wachten,
Alle lezers zijn in touw,

Lichten worden opgestoken
Bij een man, een kind of vrouw.

En na lang gewik, gewogen,
Stuurt men d' oplossing in zee,

Concentratie was wel nodig,
Deze prijsvraag viel niet mee.

Toch gaf het weer volop spanning,
Heel 't gezin was weer paraat,

Overal wacht men met spanning
Of men bij de winnaars staat.

Reflecterende Reflector,
Prachtig blad van ons gewest,
Zult U straks mijn naam vermelden,
'k deed net als U heel erg mijn best.

B. Lijklerna,
Jan Lievensstraat 52

o fouten

1. B. Balkema, v. Royenlaan 36a, Groningen
District

G. 4 delige snoekhengel (koper in
hout) + rail en tuig en aasvis-
busje.

G. electrisch dekentje
H. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. boek Ivanhoe
VVo boek Ivanhoe
A. boek, De vrouw, die met de

duivel danste
G. Pol. agenda Schaafsma en BI'.
G. item
L. item
G. item
G. item
G. item
G. boek, De vrouw, die met de

duivel danste
L. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. item
W. boek. De Wilde Hoeve
G. boek. De Wilde Hoeve
G. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. boek, Het vergeten paradijske
A. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. item
G. item
G. boek. Het vergeten paradijske
G. breitas
VVo breitas
A. Pol. agenda Schaafsma en BI'.
W. nagelétuitje
H. breitas
A. breitas
L. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. item
L. item
W. item
W. breitas
W. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. reisétui
Gr. nage létui tje
A. Pol. agenda Sehaafsma en BI'.
L. item
L. doos Th[ajazeep
H. Pol. agenda Schaa îsma en Br'.
Gr. item
A. item
Gr. kousenenveloppe
Gr. Pol. agenda Sehaafsma en BI'.
L. item
W. kleurpotloden
L. kousen enveloppe
Gr. Pol. agenda Sehaafsma en Br.
Gr. item
Gr. item

'k Heb "gepuzzeld", 'k heb "geraadseld"
Nee, het viel toch heus niet mee,
Allemaal vakjes, zwarte en witte,
in het midden 'n R en 'n P.

'k Voelde mij beklemd bij 't puzz'len.
'k Voelde mij geheel niet vrij,
U hebt ons te doen gegeven
Edele Heer X. te IJ.

Maar verwenst heb ik U nimmer
Hier niet kank'ren, maar de daad,
Het devies kwam weer naar voren
"Plichtsgetrouwen steeds paraat".

En nu wachten op de uitkomst,
Dat duurt lang nog, naar ik vind.
Want die komt eerst in December
Op de dag van de goede Sint.

Alles bij elkaar genomen
Is zo'n "Sint"-prijsvraag wel goed.
Jong en oud, allen doen mede
Ja, zij allen zijn dan "zoet".

P. M. Nieboer, Groningen.

m.lvr.lkind

m.

2. J. Klinkhamer-Struik, Dorus Rijkerstraat 5, Groningen v.
3. L. de Dood, Eikenlaan 29, Wolvega (Fr.) m.
4. J. Visser, Haydnlaan 3h, Groningen. Pol. te W. v.
5. A. van der Donk-Nienhuis, Nieuweweg 4, Muntendam (Gr.) V.
6. J. F. Dontje-Kedde, Steendijk 114, Assen V.

7. J. Krol, West-Indische kade 96, Groningen m.
8. A. Koopman, Hamburgerstraat 52, Groningen m.
9. F. V. d. Berg, Surinamestraat 15B, Leeuwarden m.

10. L. J. Hoogesteger, Menaldurn (Fr.) No. 214c. Pol. te VVoHarl. m.
11. R. van der Veen, f..dm. de Ruyterl. 50A, Groningen. Pol. te VVo m.
12. A. B. Spa, Huygenstraat 91, Groningen. Pol. te VVo m.
13. J. F. Buitenhuis-v. d. Berg, Hoofdweg 137, Hellum (Gr.) v.

14. O. J. de Jong, Rijksweg 321, Beetgum (Fr.)
15. E. de Vries, no. 116b. Mar ssum (Fr.)
16. G. Koopman, Kl. VVoltjerweg 29. Zuidbroek (Gr.)
17. S. Mein-Wiegers, Sabastraat 93, Groningen
18. Th[.P. Oele, VVinschoterdiep 143, Groningen
19. J. Kok-v. d. Haar, Gasthuisstraat 6. Ferwerd (Fr.)
20. F. Nijmeijer, Pr. Bernhardlaan 12, Coevorden (Dr.)
21. G. VVoMekel, Pioenstr. 65, Groningen
22. G. Went, Nieuwlandsweg 3, Haren (Gr.)
23. J. de Jonge-Heida, Hoofdstr. 32, Visvliet (Gr.)
24. H. Drijfhout-v. Laar, Drachtsterweg 28, Opende (Gr.)
25. A. G. Re itsma-Me llerna, Kinsbergenlaan 83, Winschoten
26. H. Oldenbeuving, Pl'. Bernhardstr. 9, Beilen (Dr.)
27. H. Zan tirige, Burg. Giezenstr. 73, Muntendam
28. G. Wier enga, Anjelierstraat 35, Heerenveen
29. J. Pot- War ntjes. Sperwerstraat 44, Assen
30. L. Reitsma. Tramweg 169, Murrnerwoude (Fr.)
31. J. Seidel, Garnwerd Ezinge (Gron.)
32. A. neij. 157 Marssum (Fr.)
33. T. R. Meije r, Bovenburen 165, Winschoten
34. H. Stel-Sjaarda, Burg. V. Wetertngstr. 39, Oude-Pekel a
35. L. van der Ploeg, Kerkwijk 24, Nieuw-Scheemda (Gr.)
36. M. M. Foekema-v. d. Zee, Spoorsf r. F 141, Dokkum
37. Jannie Baron, VVagnersingel 8a, Groningen
38. G. Schoemaker, J. H. A. Schaperstraat 3, Assen
39. E. Idsardi, No. 114 Menaidurn (Fr.)
40. G. de Vries-de Jong, Burg. Falk.w. Th[.88 L, Veenwouden (Fr.)
41. A. C. V. d. Burg, Grindweg 133, Seherpenzeel (Fr.)
42. G. Zijlsfra, Timorstraat 48b, Groningen
43. J. Schooljan. Oesterstraat A 347, Ruinen (Dr.)
44. R. VViepkema-Kooi, Van Brakelplein 16a, Groningen
45. K. Woldendorp, Van Houtenlaan 156, Groningen
46. J. Hulzinga, 239 e Marr um (Fr.)
47. H. P. wu, Troelstraweg 32, VVildervank (Gr.)
48. J. Rijpkema-Brouwer. Anton Mauvestraat 13, Leeuwarden
49. A. J. Broens, Spoorlaan 30, Adorp (Gr.)
50. H. van Dam, B 63, Niekerk (Gr.) (gem. Oldekerk)
51. VVoBaas, v. Heemskerckstraat 63, Groningen
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52. C. Punter, Scheldestraat 41, Groningen
53. N. Kiomp-Leonhardt, Weth. Donkerstr. 29, Coevorden (Dr.)
54. H. van den Broek, Kerklaan 1, Havelte (Dr.)
55. E. Vedder, Hooghalen. D 33 (Dr.)
56. A. Bal-Bakker, Sabastraat 68, Groningen
57. J. Kruit, Hoofdstraat 82. Schoonebeek (Dr.)
58. J. C. Schuit, Van Slingelandtstr. 116, Groningen
59. J. Zwart-van Aalst, G. Paapstraat 55, Appmgedam
60. B. Binnema-van der Veen, No. 173, Marrum (Fr.)
61. G. Wagen borg. Eemskan. Nz 14a. Groningen. Pol. te W.
62. J. Krediet, Wagnerstraat lOB. Leeuwarden (Fr.)
63. si. Prins-Hoekstra. Valeriusstraat 57c, Leeuwarden
64. W. Braad, Heiligelaan 93. Zuidbroek
65. M. Kingrna, Haydnlaan 3b. Groningen
66. C. J. Visser, Oosterweg 103, Haren (Gr.)
67. B. Raukerna-v. d. Heide. Arumerstr. 12, Leeuwarden
68. G. H. Kleppers-Zwart, St. Vitusholt 35, Winschoten
69. T. Dijkema, Bovenburen 167, Winschoten
70. D. Pruim, Stephensonstr. 15b, Groningen, Pol. te W.
71. J. P. A. Voorthuis. Hoofdstraat 34. Winsum
72. H. van Ringen, Amstelstraat 16, Groningen. Pol. te W.
73. H. Engelkeris. Brugstraat 4, Scheemda
74. J. de Schiffart, No. 116, Langweer (Fr.)
75. F. v. Broekman, Hereweg 57, Meeden (Gr.)
76. R. van Santen, Bedumerweg 104a, Groningen
77. B. Henstra, Leeuwrikstraat 37, Leeuwarden
78. A. Ousen, Savornin Lohmanlaan 26a, Groningen
79. N. de Groot, Kwartelstraat 21, Leeuwarden
80. L. Woortman- Vos, Spoorstraat 5, Warffum
81. E. v. d. Velde, Van Brakelplein 27a. Groningen
82. H. K. Harms, No. 130b Blija (Fr.)
83. M. Hoekstr a-v. Coevorden, H. Sytstrastraat 13. Sneek
84. K. Wubbema, Kastanjelaan 13, Grijpskerk
85. C. W. Bosma-v. d. Nieuwenhof, Rodeweg 6, Assen

1 fout

86. H. T. Padje-Start, Stationsweg 72, Bedum
87. G. Boezen. Norgerweg 21, De Punt (Dr.)
88. P. A. Bakker, No. 12, Oosterwierum (Fr.)
89. J. Schoenmaker, Burg. Falkenaweg 117, Heerenveen
90. A. A. L. de Lange-te Nyenhuis. Kastanjelaan 17, Grijpskerk
91. G. Bosma, Van Royenlaan, Groningen
92. T. Zwaneveld, Stations weg 10, Appirigedam
93. P, A. Kestens, Van Dekemalaan 10, Heerenveen
94. P. Dobma, Schoolstraat A 131, Oldehove
95. H. Jansen, A 200, Bellingwolde
96. F. A. Steendam, Buorren 35, Wijnaldum (Fr.)
97. R. Tjassens, Zwartwatersweg 8, Assen
98. T .Altena-Adema, Verbindingsweg 16, Dokkum
99. P. Lycklema à Nyeholt. Dammenseweg 29, Koudurn (F'r.)

100. D. B. Oosterap, Esweg 33. Beilen
101. Jan de Vries, llc te Tzum (Fr.)
102. J. Prins. Torenstraat 66, Wildervank
103. A. Bakker, Esstraat 50, Assen
104. A. Miederna, Parklaan 260 f, Zwaagwesteinde (Fr.)
105. S. Zuiderveld, Burg. Wer ingstr. 29, Oude Pekela
106. H. Moeliker, Tinallingerweg 4, Bafle
107. L. C. A. Zijlstra, Nieuwlandsweg 5, Haren
108. E. Be rga, Tramweg G 302, Murmerwoude (Fr.)
109. H. Klooster, Grindweg 31, Munnekeburen (Fr.)
110. E. S. v . Helden-Treffers, Gorechtkade 54, Groningen
lll. N. Lether, Legroweg 62A. Eelde (Dr.)
ll2. J. A. v. Ringelenstein, Veenplasweg 23, Zuidlaren (Dr)
ll3. M. Buurrneijer, M. de Grotestraat 12, Heerenveen
ll4. J. K. Froma, Hoofdstraat 21, Nieuweschans
115. J. de Jonge, M. de Grotestraat 1, Heerenveen
ll6. H. Struik, Eikenlaan 8, Westerbork
117. S. Eenkooren. Rozenstraat 38a, Heerenveen
ll8. J. M. Post, Star Numanstr. 75B, Groningen
ll9. B. J. P. Kap, M. A. de Ruyterlaan 35, Winschoten
120. W. van Tellingen Stoffer-Holtjerlaan 6. Eelde (Dr.)
121. J. Schoonoord, Grintweg 110, Winschoten
122. J. Pruis, Stephensonstraat 30, Groningen
123. B. den Dikken, L. Wagenaarstraat 6, Heerenveen
124. M. van Voorst, Wapse 128 D, Diever (Dr.)
125. S. v. d. Hoek, Molenstr. 171, Assen
126. R. Heidema, N. Statiensstraat 236, Zwaagwesteinde (Fr.)
127. H. Oostirig, Oude Rijksweg 12, Garmerwolde (Gr.)
128. H. Kuiper, Beukenlaan 53, Winschoten
129. G. Lubberts. Mr. H. Smeengeweg 8, Koekange (Dr.)
130. A .. J. Blomberg. Grintweg 34A, Winschoten
131. W. Ch. Buitenhuis, Nijverheidsstraat 18, Wildervank
132. J. Oostmg. Dorpsstraat 26, Nieuw-Roden (Dr.)
133. B. de Vries-Walstra. Berkeistraat 24B, Groningen
134. H. Wagenvoort. Hereweg 33, Finsterwolde
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jongen 11 jr.
v.
m.
m.

jongen 14 jr.
m.
m.
m.
m.
m.
v.
m.
m.
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m.
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m.
m.
m.
m.
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rn.
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m.
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Gr.
W.
H.
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L.
G.
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G.
L.
H.
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A.

item
kousenenveloppe
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
kousenenveloppe
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
kousenenveloppe
een flesje "Soir de Par is"
Pol. agenda Schaafsma en BI'.
boek, Muiterij op de Caine
doos Majazeep
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
item

reisétui
doos Majazeep
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
item
item

boek, "Het bruine monster"
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
item
item
item
item

reisétui
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
doos Majazeep
Pol. agenda Schaafsma en Br.
doos Majazeep
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H.
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W.

reisétui
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
item

boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
item
item
item
item

kleurpotloden
boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en BL

item
boek, "Het bruine monster"
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
item
item
item

boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en B"

item
reisétui
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
item
item
item
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item
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item
item

boek. Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
item
item
item
item
item
item
item

reisétui
Pol. agenda Schaafsma en BI'.
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135. Tj. Bleeker, Verlengde Schrans 69, Leeuwarden
136. E. Buwalda, Langelandsterweg, B 241, Uithuizermeeden (Gr.)
137. G. Stel-Schuiling, Straat Kampen 5, Rolde (Dr.)
138. F. Gelling, Beilerstraat 32A, Assen
139. S. J. Kruims, Mesdagstraat 65, Assen
140. W. Hamminga, Parklaan 52, Scheemda (Gr.)
141. J. Schuurhuis, B 25, Schipborg (Dr.)
142. R. de Lange, Bernhardlaan 2, Zuidlaren
143. J. Scholtens, Bettenbroek, Rusthoflaan 2, Nieuweschans
144. L. J. de Goede, Mozartstraat 77. Leeuwarden
145. J. Kuik, Asserstraat 25, Rolde (Dr.)
146. E. Postma-Visser, G. 176a, Workum (Fr.)
147. H. Hidding-de Gelder, Hijken, Beilen
148. G. Remerij-Gerlsma, Julianaweg I, De Wijk (Dr.)
149. G. H. Hummel, Hernaweg B 58, Wehe (Gr.)
150. J. L. Hoogesteger, Corn. Trooststr. 1B, Leeuwarden
151. L. de Graaf, No. 58 Achlum (Fr.)
152. G. Temmingh, Mesdagstraat 63, Assen
153. E. Kruit, Poststraat 13, Wildervank
154. P. J. Drent, Wilhelminasingel 22, Coevorden
155. J. Forsten, AId Mar 24, Zurich (Fr.)
156. J. S. Hiddes-Bakker, v. Iperensingel 7, Leens (Gr.)
157. T. v. d. Sluis-v. d. Leest, Hiddingastraat 22, Heerenveen
158. H. Bonsema, Hoofdstraat 40. Noordbroek (Gr.)
159. G. J. Kanning-Brandsema, Eext, E 109 B (Dr.)
160. S. Sikkema, Leliestraat 29,' Assen
161. E. Blaak. A 502, Loppersum
162. B. v. d. Kooi-de Jong, Altenalaan 13, Heerenveen
163. Zw. de Vries-Weggemans, Stationsweg 8, Appirigedam
164. F. Hofman-Weijdema. Grote Brink 12A. Rolde
165. E. Bos, Stationsweg 6, Appingedam
166. G. Karnps, E 203i, Rinsumageest (Fr.)
167. J. Dijkstra, Kruisweg 102. Marum
168. J. Woudstra, Brouwersdijk, E 2, Workum (Fr.)
169. G. Vijver-Sinia, No. 121 Scharsterbrug (Fr.)
170. E. van der Laan. Middelweg 216 A, Vrouwenparochie
171. T. Kobus-T'uin inga, Tuk us (Overijssel) bij Steenwijk
172. W. Ploeg, A 385c Marum (Gr.)
173. E. Jaarsma-van Oosten, Hoofdstr. 6, Ferwerd (Fr.)
174. M. van Dijk-Boorsma, 1e Oosterveldstraat 42, Grouw (Fr.)
175. F. J. Sijtsema, Meuleveldweg 16, Oosterwolde (Fr.)
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Zwolle
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H.

DANK U!
Het is mij een behoefte op deze plaats, mede namens
mijn echtgenote, uiting te geven van de gevoelens
van dankbaarheid tegenover het Vijfcentfonds voor
het betoonde medeleven gedurende de ziekte van
mijn vrouw.
Het verstrekken van bloemen en fruit heb ik aan-
gevoeld als een uiting van de gevoelens van kame-
raadschap en verbondenheid en zullen niet licht door
mij worden vergeten.

Fam. H. Groen, Kollum.

Hiermede betuig ik het bestuur en de leden van het
Attentiefonds mijn oprechte dank voor de prachtige
fruitschaal, waarmede ik tijdens mijn ziekte werd
vereerd.
Het doet zo goed te weten dat men in moeilijke tijden
niet door de collega's wordt vergeten.

G. H. Wolken, Nieuw-Schoonebeek
Reservist Rijkspolitie.

Alle leden van het ,,5-cent-fonds" hartelijk dank voor
de prachtige fruitschaal, welke ons dochtertje bij haar
thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen.

Fam. Krol, Winschoten.

Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan
het Vijf-Cent-Fonds voor de op 20 Oct. j.l. tijdens
mijn ziekte ontvangen verrassing in de vorm van een
schaal met prachtig fruit.

De Opperwmr. der Rijkspolitie,
J. Bults te Groningen.

item
item

boek, Schateiland
kleurpotloden
Pol. agenda Schaafsma en Br.
boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en Br.
boek
boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
boek, Schateiland
boek, Schateiland
boek, Pioniers van het Westen
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
item

boek, .,Verhaal van hartstocht"
boek, Pioniers van het Westen
boek, Pioniers van het Westen

idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

boek, .Abel Sanchez
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

bloemenkalender
bloemenkalender

Langs deze weg betuig ik mijn oprechte dank aan de
leden van het 5-cent-fonds voor de prachtige fruit-
schaal, die ik bij mijn terugkeer uit het ziekenhuis
mocht ontvangen.

M. Zwaneveld-Stukje, Appingedarn.

Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank voor de prach-
tige schaal met fruit, welke ik van het vijf-cent-fonds
mocht ontvangen.

Transportgeleider der Rijkspolitie,
S. Bandsma, Groningen.

Ook de tweede maal werd ik bij mijn terugkeer uit
het ziekenhuis verrast door een prachtige schaal met
fruit.

Mijn hartelijke dank voor deze attenties aan al de
leden van het vijf cents Fonds.

E. Schcdcler-Bukker.

TE KOOP AANGEBODEN
. "Handboek voor de Politie" van W. H. Schreuder,
losbladig systeem, 3 flinke banden en volledig bijge-
werkt. Tevens abonnement op de verschijnende sup-
plementen. Prijs zeer billijk.
Te bevragen bij Opperwmr. der Rijkspel. J. Bults te
Groningen, Coendersweg 41 b.

TER OVERNAME AANGEBODEN
1 tuniek (maat 53), nieuw; 1 overjas (maat 53),
nieuw; 1 pet (maat 58), nieuw. 1 Handboek voor de
Politie, 6-delig, door W. H. Schreuder (geheel bij ge-
werk~). Te bevr. H. B. Marsman, Wagnersingel 6 B..•
Gronmgen.
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Verbalen ooer en rotidurn In Drent$e lJeldwacbter

Deurdat 't em ammoal teg'n luup die dag, was veld-
wachter Boksmoa duvels. En gien klein beetren ok.
Hie had zien wekelikse vrije dag - dat is bij de
Rieksplietsie zo de gewoonte - moar d'mensken bij
oes in 't darp weet dat altied niet. d'Veldwachter wol
an 't wien in d'hof, moar doar kwam niks van.
't Begun srnörgens al met dikke reg'n. Toen kwam
Jonkers Gèèrt urn koolplant'n en die bleef plakk'n
tot an d'middag toe. En nog moar net noa 't et'n -
't was undertuss'n mooi dreug wodd'n - belde der
iene op dat er dikke ruzie was in 't kroechien van
Zeupies Jaantien op 't Streekien, eem boet'n 't darp,
"Veldwachter mot doalik komm'n, wuur der zegt.
Joa zeker: "doalik komm'n. Of 'n veldwachter ok wal
ies 'n vrije dag wol hebb'n wuur niet noar vroagt,
Dat geut mensken "1 pokkei moar vol janever en as
ze dan deur al dat smèrige goed "stark" wuur'n, dan
mus d'veldwachter moar komm'n urn ze der oet te
gooi'n. Hie zul Zeupies Jaantien ies eem ongezolt'n an
't verstaand breng'n dat hie Rieksveldwachter was
en gien "oetsrnieter".
Undertuss'n was dveldwachter eemwal al lang op
weg noar 't Streekien en dacht er non over wat er
wal zul zitt'n bij Jaantien. Wow, der "zat" gieniene.
Wal "lag" er iene. Achter d' kachel.
Toen d'veldwachter bij Zeupies Jaantien binn'kwam
schrukde eem.
Wat 'n rommeltien. 't Paar glassies lag'n stukk'nd
op d'grond, twie stoel'n warn breuk'n en vlak veur
d'tapkast had iene spijt. Ap Zwien, de bigg'nkoopman
hung met 't lief over d'tapkast, d'kèl die achter
d'kachel lag was 'n tentker. En dan stunri'n der nog
driej kèrls bij mekaar te zing'n. 'n Reiziger (d'veld-
wachter had em dunkt em nog niet eerder zien),
Hilbert (die met wag'nsmèr .löp) en nog 'n tentker -
en hiel grote kèl met 'n lèrn vestien an.
Met mekaar 'n mooi stellechien, dacht d'veldwachter.
Hoe kwam'n ze in vredesnoam bij mekaar? "Deur de
reg'n", zee Jaantien later Zie war'n bij heur komm'n
schoel'n en veur dat Jaantien 't in de gat'n had war'n
ze dronk'n west. Ap Zwien had traktèèrd en toen de
reiziger. Die grote tentker was op 'n gegev'n moment
duvels wodd'n en toen was 't an 't howw'n goan. Die
tentker achter d'kachel had 'n lelike peuter van zien
moat kreg'n. Moar hie sluup non.
Later hadd'n ze wèr vrede sleut'n moar eem leen zul
't al wèr wez'n ,,'k Wil ze der oet hernm'n" , Boksmoa,
zee Jaantien en het begun te rèr'n. "Zie howt mij
alles stukkend".
Jaa, dat begreep d'veldwachter ok wal en die troan'n
van Jaantien, dat was hum al wèr veul te veul. Hie
keek 't zaakien ies eem an en toen zeede teg'n die
kèls dat ze der oet goan muss'n. "De cafeeholster
wil je der niet langer in hebb'n".
De reiziger gung er drekt oet en de tentker achter
't kachel - die dus niet sloap'n had - was de twiejde.
d' Aandern hadd'n 't ok wal begrep'n, moar die grote
tentker kwam op 'd veldwachter of en zee: "Denkt er
urn dat ik mij der niet oet loat gooi'n", want dan be-
gunt mien Fries blood te sprek'n".
d'Veldwachter zee rustig dat hie hum der niet oet
wol gooi'n, moar dat de cafeeholster hun der oet wol
hebb'n en dadde dan ok goan mus. "Dan moei mij der
moar oet gooi'n", zee d'tentker, en vruug toen dus
urn wat wadde niet toeloat'n zul. Zowethèn köj ver-
wacht'n van dronk'n of haldronk'n mensken: d'Veld-
wachter muuk zuk der niet drok over. Hilbert gung
er ok oet. En toen begung die grote tentker 'n hiel
domme streek.

I

Dit kèr over: d'veldwachter mot doalik kom m'n

Hie zee: "I-j bint niet d'èrste veldwachter die ik der
zulf oetgooid heb" en toen greep e'n stoel.
Veldwachter Boksmoa, die ze vroeger op d'plietsie-
schoeI de "Slome" nuumt hadd'n, moar die doar al
bekend stun urn zien boetengewone gezwindighert,
veural azze duvels was, wuur in ien kèr witglunig
van kwoadheid.
Hie deed twie stapp'n op d'grote tentker toe en toen
scheut zien voest as 'n veurhamer vanof zien heup
omhoog en hie tröf d'tentker midd'n in 't gezicht. De
bien'n sluug'n d'kèl as 'n zweep under 't gat weg en
hie vuul as 'n zoltzak op d'vloer. In 'n og'nblik was
der gien kèl mèr te zien. Zie hadd'n 't bedörm, dat
begrep'n ze wal en zie muuk'n gaw dat ze weg kwam'n.
Toen hef d'veldwachter ies eem met Jaantien proat.
"Nog ienmoal zo'n zaakien", zee d'veldwachter, "en
ik zal zörg'n daas dien vergunning kwiet gies en dan
mot 't moar verlofzaakien wodd'n. Do tapst zolang as
d'mensken moar betaalt. Wij zult dij dat aflèr'n."
En Jaantien rèrde al wèr - hèt wus wal wat 't dee -
en toen gung d'veldwachter mor gaw weg.
Hie was nog wit urn de kop van heIligheid toen e in
hoes kwam.
Zien vrouw zag 't wal. Moar zie wus ok dat d'veld-
wachter non 'n beetien 'n hekel an zuk zölf had. Dat
was altied zo azze iene howw'n had. Al was 't ok
nog zo neudig. Hie zat er dan soms nog lang over te
prakkezèren of er nog niet 'n aander middel west
was urn de zaak op te löss'n.
Zo is 'd veldwachter die middag dan in hoes komm'n.
Mor hie had 't nog niet leen die dag. Toen e 'n koppien
thee drunk'n had vertelde zien vrouw hum dat Koe-
per Gerriet der west was. d'Veldwachter mus doadlik
bij hum komm'n asze der wèr was, want aans kwam
het noar d'veldwachter. had 't zegt. Dan go ik der
moar hen, zee d'veldwachter, want ik wil 't mannegten
hier niet hebb'n.
En wat was der non gebeurd? 'k Zal je 't verteIl'n:
"Koeper Gerriet, har bij d'stroatmakers stoan, die
d'Brinkstroat an 't verbreid'n bint. I Har eem toekek'n
en toen zegt: "I-j schiet ok niet had op met mekaar".
Joa, wat 'n proot - en wat hád 't er eig'nlik met te
mak'n, Moar ja, zo is Gerriet non ienmoal.
Ien van d'stroatmakers wuur duvels en zee: "Op-
schiet'n? Schiet ij moar wat op. Aans kunn'n ij wal
ies 'n bakstien op d'tien'n krieg'n." Dat was natuurlik
ok gien zegg'n teg'n 'n old mannechien en Gerriet
habde dan ook beheurlik.
"Doe snötneus", zee 't, "is dat 'n proat teg'n 'n old
mènsk? En dóár blief 'k bij, ij schiet hier niet op.
Betaal ik doar mien belastingcent'n veur?" En toen
had Gerriet nèt eem teveul zegt.
Ien van déhandlangers zee hardap: "Do? Do hès veul te
veul proaties, Do kregs 't joa van Drees en dan wees
nog proaties hemm'n over belasting betal'n? Goa toch
en hoes kerltien".
En dat was teveul veur Gerriet. Het kun gien woord
mèr zegg'n van hèlligheid en toen is 't rechtstreeks
hen d'veldwachter lop'n. En de dezulfde veldwachter,
woar 't een joar eerder an opgev'n had, dat 't rente-
nier van beroep was, toen 't een bekeuring kreeg urn-
dat 't zuk veur 't daarde joar niet an de veurschriften
van d'erpelmuuheid steurd had. Ik heb die dag mede-
lieden met oes veldwachter had.

Dat was 't, wak je vanoamd over- en rondum
oes veldwachter wol verteIl'n volkien.
Tot 'n aander kèr en goel'noamd soam.
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heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid

Het bekende hunebed bij Rolde, een eeuwenoud, vertrouwd beeld

Markt COEVORDEN, Telefoon 159

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S

14

TJAART
VAN DER MOLEN

Groningen, Pelzerweg 1
Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer van Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-

materiaal
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om even
te tank"fI.

Garage Raterink - Beilen (bij de brug)

Goed adres Telefoon 77

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

BOSSCHER BESCHUIT
IS

BROSSER BESCHUIT

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngestraat 35. Groningen
BIJKANTOREN Groningen. Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijkutraatweg 98a.

~

Café lPrima ~ Voor DinersIBij Uw
consump- Partijen bezoek

Restaurant Bruiloften
ties In aan

• Concertzaal Uitstekend
gezellige Ingericht MeppelUTelef. 620 omgeving Prima keuken HET adres

GARAGE BAAKMA
Nreu wc Huizen 17 - ASSE

Volkswagen dealer
Shell benzine en ol iE'

ulo en molor reparatie

,.~OEO CjE.Slo.c\~O" zegt zeer zeker
Voor Dames- en He-rencostumes,
Jersey-pakjes, .Japonnen e-nz.,
In het aparte genre naar:

"tExtILlo." - COEVOROEn
(Speciaal Ingericht voor moeilijke maten met levering ca. 3 weken)

Wordt U verplaatst? Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
T,,1. 2551 T,,1. 1372

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. T"I. 32 en 237 APPINGEDAM

Een RelllJllers' haard
is goud waard:

Remmers
GRONINGEN - Oosterstraat 52 - Telefoon 20612

DAMES EN
HEREN Confedie-

MAGAZIJNEN
Het grootste

speciaalbedrijf

in Asser.
FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL· TELEFOON 2835

•••••••• ••••• -.. .
ATLANTA-PUDDING ·

/
• .•

• .---
15

I-
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voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

Reeds nu ...
kunt U Uw plannen om
in het komende seizoen
met Uw afdeling een
autobus-trip te maken
met ons bespreken. U
bent dan verzekerd van
modern materiaa! en
uitstekende chauffeurs.

Tourwagengrootte van
30 t/m 48 personen.

Vraag nu reeds Iultcbtf nqe n en
offerte bij

AUT08USONDERNEMING

"HARMANNI"
Vaart N.Z. 30-34 - ASSEN
Telefoon 2068 (K 5920)H.H.t.tII'IRI G

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

PF'AFF Naaimachines
Off. Dealer

A. VOS en Zn.
Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

N.V.~~
OUDE EB81NGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Import voor Nederland van HORilL~ -;:0

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters
Speciaal adres voor lederkleding

liet beste
uit deVirginitl oogst!

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

hoy- I
vleeswaren

zijn
{ekkerder!

GRONINGEN

vlees centrale assen

• Het mooiste is, U tè laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel. "Het Woonhuis"
Friesestreet 40 - COEVORDEN - Tel. 144

die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

16

ftimtur
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH
liilitlli::::wl:;;,,;}%:::::;;!:::i!l
HERESTRAAT 81 - GRONINGEN
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Vol verwachting

klopt on.

hart 1 1 1 1
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Tevredenheidsbetuigingen
i.v.m. aanhouding van twee ontvluchte gedetineerden

uit de gevangenis te Leeuwarden

I

In tegenwoordigheid van de Burgemeester van Idaar-
deradeel en het voltallige personeel van deze groep,
reikte de Districtscommandant Leeuwarden, Overste
A. S. Fogteloo, op 20 October 1955 een tevredenheids-
betuiging van de Algemeen Inspecteur uit aan de
wmr. Le kl. R. van der Veen van de Post Roordahui-
zum, voor zijn doeltreffend optreden, "waardoor het
hem mocht gelukken, om op 8 Augustus 1955 een uit
de gevangenis te Leeuwarden ontvluchte gedetineer-
de aan te houden".
Voor hetzelfde feit werd een door de Gewest Com-
mandant verleende tevredenheidsbetuiging uitgereikt
aan de wmr. le kl. P. Witvoet, wmr. le kl. J. de Goede
wmr. Tj. v. d. Wal (voor de andere ontvluchte gedeti-
neerde).

PLichtsgetrouw
en steeds paraat.

Wmr I v. d. Veen

Wmr. I De Goede

Wmr. I Witvoet Wmr. v. d. WaL
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Afscheid groepscoDlDlandant

Adjudant De Vries

Het personeel van de Groep Lemmer, enige afge-
vaardigden van de Reserve-Rijkspolitie, en het per-
soneel van de secretarie van de gemeente Lemster-
land waren op 31 October 1955 in de Raadzaal van
deze gemeente bijeengekomen om afscheid te nemen
van de Groepscommandant, de adjudant D. de Vries,
die op 1 November 1955 in gelijke functie is overge-
plaatst naar de Groep Scheemda.
Behalve de scheidende functionaris en zijn echtge-
note waren aanwezig de Burgemeester van Lemster-
land en zijn secretaris, de Districtscommandant de
majoor P. J. G. Aalders en de Districtsadjudant S.
de Jong.
De Districtscommandant, de Opperwachtmeester P.
Terpstra, de Burgemeester en de Secretaris, voerden
achtereenvolgens het woord, en prezen de goede kwa-
liteiten van de Adjudant als Groepscommandant; al-

len betuigden hun spijt bij dit afscheid en wensten
alle goeds in de nieuwe standplaats, in welke wens
ook het gezin werd betrokken. De Burgemeester deel-
de mede dat zijn collega van Doniawerstal momenteel
in het buitenland vertoefde, doch dat deze anders
zeer zeker van deze gelegenheid gebruik zou hebben
gemaakt om afscheid van de Groepscommandant te
nemen.

Namens het personeel van de Groep (beroeps- en
reserve) werd als herinnering een sigarenaansteker
aangeboden. Als persoonlijke herinnering bood de
Burgemeester een sigarettenpijpje aan, en het per-
soneel van de secretarie een boekwerk. Mevrouw De
Vries werd in de bloemetjes gezet, en wel door de
leden van de Groep en door het secretarie-personeel.

J. H. K. L.
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Verplaatsingen:

Dijkstra H., Wmr., van Lemmer naar Joure.
Huisman K., Wmr., van Joure naar Appelscha.
Attema M., Owmr., van Woudsend naar Joure als

Post.Cdt.
Miedema J., Wmr. le kl., van Weidum naar Woudsend

als Post.Cdt.
Hoekstra J., Wmr. le kl., van Balk naar Sneek als

Post.Cdt.
Krol S., Owmr., van Noordwolde naar Balk als

Post.Cdt.
Idsinga J., Wmr. le kl., van Eestrum naar Noord-

wolde.
Velde D. A. v. d., Wmr. le kl., van Hindeloopen naar

Eestrum als Post.Cdt.
Hielkema J., Wmr. le kl., van Donkerbroek naar

Joure.
Slot J., Wmr. le kl., van Joure naar Donkerbroek.
Wietsma E., Wmr. le kl., van Dalen naar Kerken-

boseh.
Oldenbeuving Z. E., Wmr., van Kerkenbosch naar

Dalen.
Zwaagman W., Owmr., van Kantens naar Eenrum

als Post.Cdt.
Wees W. E. v. d., Wmr. le kl., van Ten Post naar

Kantens als Post.Cdt.
Niehof P., Owmr., van Westerbork naar Hoogwoud

(Gew. A'dam).
Weide J. v. d., Wmr. le kl., van Parketgr. Assen naar

Parketgr. Amsterdam.
Klinkhamer J. L., Wmr., van Parketgr. Amsterdam

naar Parketgr. Assen.
Jonk J., Owmr., van Verk.gr. Zwolle naar Belling-

wolde als Gr. C.
Roode A. de, Owmr., van Eext naar Westerbork als

Post.Cdt.
Karming A., Wmr. le kl., van Smilde naar Annen.
Blomsma S., Owmr., van Elsloo naar Parketgr. Assen.
Breider H., Wmr. le kl., van Wolvega naar Olde-

berkoop.
Boer J. de, Wmr. le kl., van Oosterzee naar Wolvega.
Boer K. de, Wmr. le kl., van Oldeberkoop naar Oos-

terzee als Post.C.

In de sterkte opgenomen:

Jong A. de, Wmr., Drogeham. Opnieuw geplaatst bij
de Rijkspol.

Wierda F., Wmr., Stavoren. Afkomstig van Gem. Po-
litie Rotterdam.

Onnes 0., Arb. Contr., Als Monteur G bij Verk.gr.
Groni gen.

Edens K., Wmr., Slochteren. Afkomstig van Gem.
Politie Schiedam.

Met eervol ontslag:

Toonder N., Owmr., Stedum, met pensioen.
Jong A. de, Wmr. le kl., Noordwolde, wegens emi-

gratie naar U.S.A.
Versluis A., Owmr., Beilen, met pensioen.

Geboren:
Andries Anne, z.v. Wrnr. le kl. A. de Vries en A.. de

Boer te Sijbrandaburen.
Hendricus Franciscus Johannes, z.v. Wmr. ~e kl, L.

M. H. Huijser en J. v. Heck te Heeren reen,
Rudy, z.v. Wmr. le kl. G. Karrips en r. • Samaey

te St. Anna-Parochie.
Sietze, z.v. Wmr. le kl. R. Tienstra en A. Arno . te

Groningen.
Roelina, d.V. Wmr. le kL J. Nijhof en H. Spijkerman

te Koekange.
Berendina, d.v. Wmr. le kl. J. Buma en A. oe

Stavoren.
Jacobus Adrianus, z.v. Wmr. le kl. J. A. v. Rinzelen-

stein en C. J. Brenkman te Zuidlaren.
Edina Hilde, d.v. Opperwmr. K. J. Wiepkema en R

Kooi te Groningen.

Terug van detachering aan de kaderschool te
Bilthoven:

Offeringa I., Wmr. le kl., Borger.
Smouter J., Wmr. le kl., Hijkersmilde.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerüe-'

Pelsterstraat 16, Tel. 2281 2 GRO G::

UNIFORMEN naar maat van de
fijnste kamgareru.

Daarbij ze••. concurrerende prijzen
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Geslaagd voor "buitengewoon geoefend man"
de reserve-wachtmeesters:

Oever D. J. ten, Groep Zuidlaren.
Koolma G., Verk.gr. Winschoten.
Wieske W., Verk.gr. Winschoten.
Ottevanger J. J., Verk.gr. Winschoten.
Mellema R., Verk.gr. Winschoten.
Flier M. J. v. d., Verk.gr. Winschoten.
Loos F., Verk.gr. Winschoten.
Jager H. P, Verk.gr Winschoten.
Bouwes H., Groep Loppersum.
Kort J., Groep Loppersum.
Smit A., Groep Loppersum.
Poort K., Groep Loppersum.
Molen J. v, d., Groep Loppersum.
Zutphen A. v., Groep Wildervarik.

Geslaagd voor "geoefend man" de reserve-
wachtmeesters :

Lammerts J., Groep Zuidlaren.
Popping A., Groep Zuidlaren.
Hooghof H. H., Groep Zuidlaren.
Kamphuis W., Groep Zuidlaren.
Huizinga, H. Groep Zuidlaren.
Harming B. J., Groep Zuidlaren.

Sluis R. v. d., Groep Roden.
Kloosterman IJ., Groep Roden.
Tiems J., Groep Roden.
Benjamins W., Groep Sleen.
Benjamins H., Groep Sleen.
Veenhuizen D., Groep Sleen.
Pronk J., Groep Sleen.
Nijland G., Groep Sleen.
Veen C. v. d., Groep Westerbork.
Bos W. J., Groep Appingedam.
Paapst S. K., Groep Appingedam.
}>.

Opgeheven zijn de posten:

Roderwolde van de Groep Roden m.i.v. 1-11-55.
Veeningen en Dregsteropslagen van de Groep Ruinen

m.i.v. 1-11-55.
Wapserveen van de Groep Ruinerwold m.i.v. 1-11-55.
Koekange van de Groep Ruinerwold m.i.v. 1-12-55.
Weiteveen en Dalerpeel van de Groep Schoonebeek

m.i.v. 1-11-55.
Grolloo van de Groep Gieten m.i.v. 1-11-55.
Hijkersmilde en Bovensmilde van de Groep Beilen

m.i.v. 1-12-55.
Paterswolde van de Groep Vries m.i.v. 1-12-55.
Midlaren en Eext van de Groep Zuidlaren m.i.v.

1-12-55.

Opperwachtmeester Nieboer
van de verkeersgroep Groningen 25 jaar politiedienst

Zaterdag 19 November
was de Verkeersgroep
Groningen op het
groepsbureau bijeenge-
komen om de dag,
waarop Opperwmr. P.
M. Nieboer 25 jaar in
politiedienst was, niet'
ongemerkt voorbij te
laten gaan.
Hoewel Nieboer eerst
niet van plan was om
van deze dag veel ophef
te maken, mede gezien
zijn huiselijke omstan-
digheden, is het toch
wel goed geweest om
deze trouwe, eerlijke en ijverige politie-ambtenaar
even uit zijn dagelijkse sfeer te halen, om eens woor-
den van erkentelijkheid tot hem te richten.

Nieboer is één van de oudere opperwachtmeesters van
de Verkeersgroep en daarom mede één van de ge-
trouwe figuren van deze groep. Dat meenden wij ook
te mogen opmaken uit de woorden van zijn Districts-
commandant, de Overste Römelingh. Deze memoreer-
de o.a. dat de jubilaris gediend had bij de Militaire
Politie, de Rijksveldwacht, de Gemeentepolitie, de
Marechaussee en tenslotte bij de Rijkspolitie en dat
deze periode een positieve balans opleverde. Er waren
geen grote schokkende ambtelijke dingen gebeurd.
Nieboer was een rustige, zeer plichtsgetrouwe en ge-

lijkmatige natuur en dat was ook terug te vinden in
zijn plichtsbetrachting.
Wij hopen, zo zei Overste Römelingh, dat de jaren, die
nog resten, zo in dezelfde lijn worden doorgediend.
met in de toekomst een mogelijke betere functie.
Ook de "enveloppe met inhoud" ontbrak niet bij deze
woorden van zijn Districtscommandant.
De Adjudant Brouwer sprak hierna als zijn groeps-
cdt. enkele woorden tot Nieboer en als wij Brouwer
goed beluisterd hebben, moet er iets meer tussen deze
twee bestaan dan alleen het ambtelijk verband. Zicht-
baar ontroerd heette Brouwer de woorden· van de
districts-cdt, hartgrondig gemeend en was het daar
ook volkomen mee eens. Zonder Nieboer had de ver-
keersgroep Groningen niet het normale beeld; Adj.
Brouwer hoopte dat de verhouding bleef zoals deze
was en wist zich in deze overtuigd van de medewer-
king van Nieboer.
Mede namens het personeel van de Groep bood Brou-
wer de jubilaris een prachtig schilderij aan, voorstel-
lende een Drentse boerderij, een Drents landschap en
een Drentse sfeer.
Het was waard om bij deze 25 jaar dienst stil te staan
en Brouwer hoopte op een doorgaan op dezelfde voet
tot aan een eigen commando van Nieboer.
Opperwachtmeester Nieboer dankte hierna voor het
gesproken woord en de geschenken en hoopte op de-
zelfde voet door te werken en de goede geest op de
Verkeersgroep zodoende te blijven bewaren.
Wat er daarna nog gedaan werd schrijf ik niet meer
op, want dat heeft U wel 50 keer in de Reflector
kunnen lezen. G. v. D.
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25-Jarig

anlbtsjubileum
opperwachtmeester P. Polman

Op 16 October 1955 was het 25 jaar geleden dat de
Opperwachtmeester der Rijkspolitie P. Tolman, Post-
commandant te Sexbierurn, in politiedienst trad. Op-
per Tolman genoot zijn opleiding aan de Politieschool
te Hilversum. Op 16 October 1930 werd hij benoemd
als agent van politie te Utrecht. Nadat hij daar 10
jaar als zodanig werkzaam was geweest, ging hij in
Juni 1940 over naar de Gemeenteveldwacht en werd
hij toen dus Gemeenteveldwachter, met als stand-
plaats Ooster-Nijkerk in de Gemeente Oostdongera-

deel. Daar heeft hij ook de bezettingsjaren doorge-
bracht. In 1946 werd Opper Tolman, als Wachtmees-
ter 1e klasse geherwaardeerd, verplaatst naar zijn te-
genwoordige standplaats. In Mei 1951 werd hij bevor-
derd in zijn huidige rang.
Omdat 16 October dit jaar op een Zondag viel, werd,
in overeenstemming met de wens van de jubilaris, dit
jubileum op Maandag 17 October 1955 enigszins fees-
telijk herdacht. In de loop van deze dag kwam een
deputatie van de afdeling Franeker van de Bond van
Chr. Pol. Ambtenaren, van welke bond Opper Tolman
lid is, hem gelukwensen en namens de afdeling werd
een fraaie tafelaansteker geoffreerd.
De Districtscommandant, Overste Fogteloo, kwam ook
persoonlijk zijn gelukwensen aanbieden en deed zijn
woorden vergezeld gaan van de gebruikelijke grati-
ficatie. De Burgemeester van de Gemeente Barradeel
kwam eveneens persoonlijk Opper Tolman met dit
jubileum feliciteren. Het per oneel van de Groep Bar-
radeel met de Groepscommandant. Adjudant Hoving,
allen vergezeld van hun echtgeno en. kwamen 's-
avonds ten huize van de jubilaris bijeen. Door Adju-
dant Hoving werd namens het gezamenlijk personeel
der Groep een complete hengeluitru ting aan Opper
Tolman aangeboden, terwijl Mevrouw Tolman een
bloemetje in ontvangst kon nemen. Tus en de bedrij-
ven door werd ook de inwendige mens nie vergeten
en werden dorstige kelen . gelaafd. Opper Tolman
dankte met een kort woord voor het gesproken woord
en de aangeboden cadeaux.
Ongetwijfeld zal deze dag nog lang in de herinnering
van Opper Tolman en de zijnen voortleven.

D. v. R.

Opperwachtmeester De Kleine
uit Peize

25jaar in dienst

Zaterdag 19 November 1955 is voor Opperwachtmees-
ter J. de Kleine, Postcommandant der Rijkspolitie te
Peize, en zijn gezin een onvergetelijke dag geworden.
Op deze dag namelijk herdacht de Opper het feit,
waarop hij vijf en twintig jaren geleden zijn politie-
loopbaan begon. Hoewel de jubilaris te kennen had
gegeven, dat hij deze dag zoveel mogelijk in stilte
wenste te herdenken, mocht hij zich niettemin in een
grote belangstelling verheugen. In de middaguren
verscheen namelijk het nagenoeg voltallige personeel
van de groep Roden, sommigen vergezeld van hun
echtgenotes. De Groepscommandant, Adjudant Obe-
rink, voerder als eerste spreker het woord en prees in
zeer waarderende woorden de politiekwaliteiten van
Opperwachtmeester De Kleine. Aan het slot van zijn

bewoordingen bood hij namens de groep een prach-
tige vulpen en een vierkleurenpotlood ää'i erwijl
mevrouw De Kleine met een bloemetje erd ver-
eerd. De Districtscommandant der Rij ie e As-
sen, Kapitein Mackay, die door om tan ··.:~eden niet
tijdig aanwezig kon zijn, bood daarna _ _ nlijk zijn
gelukwensen aan onder het aanbieden .-- 'e cheque
voor de aan het jubileum verbonden _ Cl- Z catie. De
Kapitein legde er de nadruk op, da •.-_ • perwacht-
meester De Kleine nog eens als Groe - mmandant
in zijn District hoopte te mogen beg e. Vervol-
gens werd namens de Neder-landse iriebond het
woord gevoerd door Opperwachtmeest "an Gulde-
ner, die zijn betoog vergezeld lie g - ran het aan-
bieden van de bondsgratificatie. Xa -- ie jubilaris
zijn dankbaarheid voor de aan ziin _ _ n bestede
belangstelling had uitgesproken. bie ren allen nog
enige tijd gezellig bijeen, onder et ze - van een
glaasje geestrijk vocht en een roxe e. De heer Bur-
gemeester der gemeente Peize. ie re mderd was
persoonlijk aanwezig te zijn, gaf - . (- van zijn
belangstelling door de Opper een doo: garen e doen
toekomen.
Later in de middag verscheen he- naze ioez voltallig
personeel van het gemeentehui . om "- ze ukwensen
aan te bieden. Namens dit perse ee bood de heer
Gol, Adjunctcommies ter secre arie ee prachtige
actetas aan.
Des avonds werd het jubileum in meer' .- eme kring
gevierd. De Districts-Adiudan Gem-se «af oen ook
van zijn belangstelling blijk,
Opper De Kleine, nogmaal onze harte ~,-re geluk-
wensen en wij hopen dat er voor U nog ve e geluk-
kige jaren in de gelederen der Rijkspoli ie zijn weg-
gelegd en dat daarin ook Uw gezin mag delen, Br,
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Afscheid opperwachtm.eester N. Toonder
Op 31 October 1955 kwam er in café Van der Woude
te Stedum, behalve een aantal politiemannen, een
zeer grote schare burgers afscheid nemen van de
Opperwachtmeester N. Toonder, die op 1 November
1955 de Rijkspolitiedienst met pensioen ging verlaten.
Het betrof hier echter wel een bijzonder afscheid voor
een politieman, want de burgerij had Toonder deze
afscheidsreceptie aangeboden, iets wat toch niet elke
politieman, die de dienst gaat verlaten, overkomt.
Onder de aanwezigen bevonden zich Burgemeester
M. K. Pool van Stedum, Burgemeester J. D. van der
Munnik van Loppersum, de Districtscommandant,
Officier der Rijkspolitie 1e klasse A. W. de Vrieze,
en de Korps-Chef van Gemeentepolitie te Delfzijl.
Daar deze receptie, zoals genoemd, werd aangeboden
door de burgerij, werd deze in twee gedeelten, nl. een
"officieel" en een "algemeen" gedeelte gehouden.
Burgemeester Pool, als voorzitter van het "Stedumer
Comité", voerde eerst het woord en betitelde Toon-
der als een "paedagoochemerd", omdat hij nooit een
koddebeier of een boeman was geweest.
De Districtscommandant noemde de scheidende func-
tionaris, overeenkomstig het devies der Rijkspolitie,
een plichtsgetrouwen steeds paraat politieman.

Zijn Groepscommandant, de Adjudant Ramaker,
roemde de rondborstigheid en eerlijkheid van Opper
Toonder.
Namens de Afdeling Delfzijl van de Ned. Pol. Bond
werd het woord gevoerd door Inspecteur Slijkoort
van Delfzijl en de Wachtmeester 1e klasse Th. A.
Dijkman.
Tijdens het tweede gedeelte van de receptie, waarbij
een zeer groot aantal inwoners van de gemeente Ste-
dum afscheid kwam nemen, werden Opperwacht-
meester Toonder verschillende en waardevolle ca-
deaux aangeboden.
Dr. Joh. Nijhoff bood Opper Toonder namens de bur-
gerij het mooiste geschenk aan, nl. een gouden arm-
bandhorloge met inscriptie en het wapen van de ge-
meente Stedum.
Ook de echtgenote van Toonder werd niet vergeten
in het huldebetoon en had veel bloemen in ontvangst
te nemen.
Dat een en ander onder het genot van een kopje
koffie en wat dies meer zij gehouden werd, behoeft
zeer zeker geen nader betoog.
Tot slot dankte de Opper Toonder voor de hem be-
wezen hulde.

• • • • • •• • •••• • • • •• • • • • ••• • • • ••••• • • • • • •

SC H IET WE D S TB IJ D
Reservisten van de groep Gieten

Op ]5 November 1955, om 20.00 uur, opende de
Groepscommandant der RP. te Gieten met een toe-
passelijk woord de schietwedstrijd voor de reservisten
van de Groep, die daartoe in de zaal van café Tent
te Gieten waren bijeengekomen. Spreker was uiterst
dankbaar aan het instituut Wettig Gezag, dat de fi-
nanciële middelen had verleend om deze eerste on-
derlinge schietwedstrijd te kunnen organiseren. Daar-
naast werd de hoop uitgesproken, dat de middelen
wat ruimer zouden worden gesteld, teneinde iets meer
te kunnen organiseren, waardoor de onderlinge
vriendschapsbanden zouden kunnen worden verste-
vigd.
Onder het genot van een sterke, goed smakende kop
koffie - naar ik aanneem om de zenuwen wat te
stillen - werd met de wedstrijd begonnen. De span-
ning zat er weldra in, toen de derde schutter een
serie van 22 pnt. schoot, onmiddellijk gevolgd door
een reservist, die 21 pnt. wist te behalen. Er werd
met toewij ding geschoten en sportief werden minder
goede resultaten niet altijd met "pech" betiteld.
,.Oefening baart kunst" deed zich ook hier terdege
als een waarheid als een koe gelden.
Dat een in ons midden zijnde jager niet bij de prijs-
winnaars was en zelfs niet ver van de poedelprijs af
bleef, pleit voor de capaciteiten van de overige schut-
ters. Hazen schieten schijnt niet zo moeilijk te zijn
als "een bok schieten".
Na de wedstrijd werden de prijzen uitgereikt door de
Districts-Adjudant, die met een toepasselijk woordje
de reservisten dankte voor hun opkomst en de spor-
tieve wijze waarop de "strijd" was gestreden. De Ad-
judant memoreerde het doel van de Reserve-Rijks-
politie en spoorde de reservisten aan getrouw. te blij-
ven aan het bezoek van de cursusavonden en andere

bijeenkomsten. De prijzen werden als volgt toege-
kend:

1e prijs: res.wmr. T. Dijkhuizen. 22 pnt,
2e prijs: res.wmr. H. Rubingh, 21 pnt.
3e prijs: res.wmr, R. Weijer, 15 pnt.
4e prijs: res.wmr. A. Hadderingh, 12 pnt.
5e prijs: res.wmr. H. Venerna, 11 pnt.
6e prijs: res.wmr. H. Kroezenga, 11 pnt.
7e prijs: res.wmr. E. Kamping. 10 pnt.
8e prijs: res.wmr. L. de Wal, 9 pnt.

De poedelprijs (Dr. Dushkind sigaretten) - ook al
om kalm te blijven - werd toegekend aan res.wmr.
Sj. J. Smit, die 2 punten wist te behalen.
Een der reservisten dankte namens de overige aan-
wezigen de organisatoren van deze avond en sprak
de hoop uit, dat binnen niet al te lange tijd weer eens
een dergelijke avond zou kunnen worden georgani-
seerd, indien mogelijk op bredere basis.
Nadien bleef men nog enige ogenblikken gezellig
bijeen en werden suggesties gedaan om - desnoods
met eigen middelen - een avond te organiseren,
waaraan het vaste- en het reserve personeel zouden
kunnen deelnemen. Voorwaar, een lofwaardig initia-
tief! Dat het de reservisten ernst was met dit voor-
stel, bleek uit het feit, dat zij zonder uitzondering
instemden met het voorstel van één hunner, om de
vergoeding voor een cursusavond reeds nu voor dit
doel te bestemmen.
Aangezien de gehele avond door de vrolijke noot niet
ontbrak en el een prettige ongedwongen sfeer tijdens
de bijeenkomst heerste, mogen en zullen de plannen
voor een dergelijke avond met ieders volledige mede-
werking niet kunnen falen.

J. D.
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Sinterklaa$Qerinnering

Heel wat jaartjes geleden (ik was toen nog niet ge-
trouwd met mijn politieman en stond nog voor de
klas ergens in Drente) gebeurde het eens dat wij,
onderwijzers, besloten om het Sinterklaasfeest eens
op een andere manier te vierén. Tot nu toe hadden
we de aanwezigheid van de goede heilige laten mer-
ken aan wat snoeperijen, die de kinderen dan 's mor-
gens in hun vakken ontdekten of die zo maar bij het
openen van de kast Juf tegemoet rolden. Nee, nu zou
Sinterklaas in hoogst eigen persoon verschijnen, maar
ja, wie zou deze indrukwekkende figuur moeten voor-
stellen? In ons hart wisten we 't wel, de "veldwach-
ter" zoals ze bij ons in 't dorp zeiden, was een echte
kindervriend; hij had drie kinderen, twee jongens
op onze school en een meisje van twee jaar nog thuis.
Die moest het worden en hoewel we een beetje moes-
ten soebatten, nam hij de functie aan en kwam het
nog op een Pieterman aan. Nu, die was gauw gevon-
den, immers onze zestien- en zeventienjarige bengels
zijn verzot op zo'n klusje en we slaagden dan ook
onmiddellijk. Een kleine collecte bracht ruimschoots
genoeg op om er een gezellig feestje van te maken
en voor de laagste klassen stonden we toe, dat de
moeders met hun jongere kinderen ook mochten ko-
men. In mijn klas zat de jongste zoon van onze Sin-
J;erklaas en natuurlijk kwam moeder de vrouw met
het kleine meiske daar op af. Op alle gezichtjes was
de spanning te zien toen om 2 uur het schoolhoofd
met handgeklap de schare binnenriep. Toen aan 't
zingen natuurlijk, het ene liedje na het andere, maar
.... gedachtenloos, de ogen waren op de deur gericht

en toen dan ook werkelijk het witte paard (van de
bakker) in onze grote hal verscheen, hield het zingen
abrupt op en was het een studie waard om op die
kleine snuitjes te lezen angst, blijdschap, verlegen-
heid. Lokaal I was eerst aan de beurt en toen kwam
Sint bij ons. Onmerkbaar hield ik Jan van de veld-
wachter in 't oog, maar geen spoor van herkenning.
Plechtig nam de Sint plaats op de zetel en juist toen
hij "dag kinderen" had gezegd, schalde het stemmetje
van 't kleine 2-jarige meisje.door de klas: Papa! Papa!
Grote verwarring bij de dames-moeders, maar de
klas merkte niets en Sint ging rustig verder, verma-
nend, prijzend en z'n betoog werd afgewisseld met
het Spaans-Koeterwaals van Piet: espana ebro signo-
rita, terwijl deze, hier en daar een tikje met de gard
uitdelend en dan weer grimassen makend, handenvol
pepernoten rondstrooide. Nu en dan moest zo'n ver-
legen peutert je naar voren komen, zo ook Jan en
Sint vroeg: Wil jij voortaan niet achter alle auto's
aanrennen? Nee Sinterklaas! klonk het bedrukt en
Sint nam de kleine vent even op zijn schoot. Maar
daar had je het glasheldere stemmetje weer: It op
Pappa's soot!! Piet redde de situatie door met een
grote doos te verschijnen en ijverig aan het uitdelen
te gaan. We hadden een pracht-middag en na afloop
toen onze kleuters naar huis waren, lachten we sa-
men smakelijk om het geval. Later hoorden we dat
de kleine kraai 's avonds bij het "wel te rusten zeg-
gen" papa aan de kin voelde en vroeg: waar is de
baard nou? Maar Jan was volkomen onder de indruk
van de kindervriend uit Spanje. A. P. W.

Kaartwedstrijd te Buinen
Voor leden van de vereniging "het sportcentrum
Berger" werd op 11 oktober 1955, een kaartavond ge-
organiseerd in het café Hartlief te Buinen.
Bij de aanvang, omstreeks 20.00 uur, bleek dat 19
leden, allen kruisjassers, aanwezig waren. Aangezien
19 man voor een kruisjaswedstrijd altijd nog een
hopeloos geval blijkt te zijn, werd hiervoor een op-
lossing gezocht en gevonden. Opper van Aaideren
ging even het dorp in en kwam al spoedig terug met
een reservist uit Buinen in zijn kielzog. Of hij de
reservist voor deze avond "in werkelijke dienst heeft
opgeroepen" is niet bekend, maar de wedstrijd kon
nu echter beginnen.
Er werd met animo gespeeld en het was er reuze
gezellig. De verzuchting van een der deelnemers, dat
de tijd nog vlugger opschoot dan tijdens een nacht-
dienst werd dan ook zeker door de anderen onder-
streept, want voor we er erg in hadden sloeg de klok

al 11 keer. Gelukkig had onze voorzitter uit voorzorg
reeds met de heer burgemeester der gemeente Berger
gesproken, die dan ook prompt verlenging van slui-
tingsuur had gegeven, onder het motto: "Dat moet
U zelf maar bekijken, mij is het altijd goed".
Na afloop bleek, dat er negen rondjes waren gekaart.
Nadat onze penningmeester, Wmr. I Dunnewijk, even
voor telmachine had gefungeerd, bleek de uitslag te
zijn:
le pro Wmr. I W. Vossen berg post Buinermond 3033 p.
2e pro Wmr.1. H. A. Uneken post 2e Exl.mond 2982 p.
3e pro Wmr. I H. Koers post Buinermond 2966 p.
4e pro Wmr. J. J. de Haan post Gasselte 2931 p.
5e pro Owmr. H. van Aaideren post Borger 2890op.
6e pro Owmr. A. Kuipers post Buinermond 2865 p.
7e pro Adj. J. Faber groep Berger 2823 p.
Poedelprijs Adj. G. Reinders, groep Gieten 2183 p.

A.M.
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Uitslag Sint Nicolaas prijsvraag 1955

CODlDlentaar op Sinterklaas prijsvraag 1955

,
0, Politie, steunpilaren
van de hele maatschappij,
Ge hebt U nu wel laten kennen
van een heel, heel andere zij!
Voorstanders van al wat goed is,
wars van leugen, lage list,
Geeft g' ons nu een kruiswoordraadsel,
waarmee g' U stellig hebt vergist.
ZÓ geniepig, zó geslepen,
had ik niet van U verwacht.
De politie, die toch altijd
eerlijk, trouw haar plicht betracht.
Wat een listen en een lagen
hebt g' ons nu toch voorgezet.
Wat er al niet uitgebroed is
onder 'n blauwe of witte pet!
Maar we nemen 't U niet kwalijk;
de Reflector is intressant,
niet alleen voor U, Politie,
maar in 't Noorden van het land
wordt hij graag door elk gelezen,
niet slechts door de man van 't vak.
Ja, Uw blad is werklijk welkom,
ook onder het "leken"-dak!
Hierbij onz' oprechte dank dus
voor de "Puzzle van het Jaar".
Ondanks Uw geniepigheidjes
kregen we hem toch wel klaar.
En tot slot, waarde Redactie,
Weest U nu eens heel royaal,
en beloon al onze moeite
met een prijs voor allemaal!

L. de Vries-Kanning,
IJsselstraat 41 B.

Een prijs voor allemaal ging dit keer niet door. Het
zou inderdaad wel leuk geweest zijn, maar Sinter-
klaas is wel goed maar .... moet ook iets in zijn zak
houden voor een volgend jaar.
Niet minder dan 889 oplossingen werden op tijd in-
gezonden. Toen de ochtendpost van Dinsdag 22 No-
vember nog 50 oplossingen bezorgde, waren de prij-
zen al verdeeld. Jammer, maar het stond er duidelijk:
"oplossingen moeten uiterlijk 21 Nov. 1955 (met de
ochtendpostbestelling) in het bezit van de redactie
zijn". Van deze 939 inzenders hadden zeer velen de
oplossing 2 x ingezonden. Men kan echter gerust con-
cluderen dat ongeveer de helft van ons gewest heeft

deelgenomen aan deze puzzle en dat deze ook in de
smaak is gevallen. De maker van de prijsvraag (X
te IJ), de heer F. Meyer, ambtenaar der posterijen te
Groningen, behorende tot de Postale-recherche, heeft
hier toch wel eer van zijn werk gekregen en wij allen
danken hem hiervoor. Voor al Uw moeite, heer
Meyer, wordt U hierbij, namens de lezers van de
Reflector, een succesagenda aangeboden. Dat heeft
U zeker verdiend want het is 10 maal moeilijker om
zo'n puzzle te maken dan op te lossen.
Behalve die kleine duizend inzendingen waren er
niet minder dan 32 "gedichten" ingezonden. En zoek
nu maar eens uit welke de mooiste waren! Een negen-
tal stak volgens mij boven de rest uit.
Het resultaat werd tenslotte:
1. Mevrouw L. de Vrres-Kanning, IJssel straat 41 B,

Groningen.
2. Owmr. P. M. Nieboer, Verkeersgroep Groningen.
3. Owmr. B. Lijklema, Jan Lievensstraat 52, Leeu-

warden. •
U vindt de gedichten in dit nummer afgedrukt.
Door plaatsgebrek is het ondoenlijk de juiste oplos-
sing in de Reflector af te drukken. Indien U dat
wenst en vraagt, wil ik U wel één van de foutloze
oplossingen ter vergelijking toezenden.
Enkele algemene opmerkingen over de prijsvraag wil
ik echter nog wel maken.
Het grootste struikelblok bleek 40 horizontaal te zijn
waarvoor ITEM en niet IDEM moest worden inge-
vuld; dit leverde verticaal 41 TEN op (voorzetsel)
en dus niet DEN (is geen voorzetsel).
Verticaal 29 was EFLA en niet EFKA! Achter vloei-
tjesmerk stond toch een vraagteken?! 44 horizontaal
was dus ALNORG en niet AKNORG. Getypte oplos-
singen bleken vaak typfouten te hebben!
Verder bleek, bij het overnemen van de puzzle vaak
vergeten te zijn bepaalde vakjes in te vullen, als de
oplossing overigens goed was!
Goed gerekend werd: damon zowel als damao; pastme
zowel als pastmij en rug zowel als oog.
Hoe grootvader om vader en grootmoeder om moeder
liep?

0 P A 0 M A
P A P en M A M
A P 0 A M 0

Ook werd goed gerekend:
G R 0 G R 0
P A 0 en M A 0
A P T A M T

De prijswinnaars/winnaressen feliciteer ik met hun
succes. Degenen, die met een "niet" uit de bus ge-
komen zijn wens ik volgende keer meer geluk.
Hieronder volgt de uitslag. Red.
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Leeuwarden, 18 Nov. 1955

Rijmen doe ik steeds met graagte
Als het voor ons maandblad gaat,

Elk jaar in de maand November
Is de redacteur paraat.

Fraaie prijzen staan te wachten,
Alle lezers zijn in touw,

Lichten worden opgestoken
Bij een man, een kind of vrouw.

En na lang gewik, gewogen,
Stuurt men d' oplossing in zee,

Concentratie was wel nodig,
Deze prijsvraag viel niet mee.

Toch gaf het weer volop spanning,
Heel 't gezin was weer paraat,

Overal wacht men met spanning
Of men bij de winnaars staat.

Reflecterende Reflector,
Prachtig blad van ons gewest,
Zult U straks mijn naam vermelden,
'k deed net als U heel erg mijn best.

B. Lijklerna,
Jan Lievensstraat 52

o fouten

1. B. Balkema, v. Royenlaan 36a, Groningen
District

G. 4 delige snoekhengel (koper in
hout) + rail en tuig en aasvis-
busje.

G. electrisch dekentje
H. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. boek Ivanhoe
VVo boek Ivanhoe
A. boek, De vrouw, die met de

duivel danste
G. Pol. agenda Schaafsma en BI'.
G. item
L. item
G. item
G. item
G. item
G. boek, De vrouw, die met de

duivel danste
L. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. item
W. boek. De Wilde Hoeve
G. boek. De Wilde Hoeve
G. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. boek, Het vergeten paradijske
A. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. item
G. item
G. boek. Het vergeten paradijske
G. breitas
VVo breitas
A. Pol. agenda Schaafsma en BI'.
W. nagelétuitje
H. breitas
A. breitas
L. Pol. agenda Schaafsma en Br.
G. item
L. item
W. item
W. breitas
W. Pol. agenda Schaafsma en Br.
L. reisétui
Gr. nage létui tje
A. Pol. agenda Sehaafsma en BI'.
L. item
L. doos Th[ajazeep
H. Pol. agenda Schaa îsma en Br'.
Gr. item
A. item
Gr. kousenenveloppe
Gr. Pol. agenda Sehaafsma en BI'.
L. item
W. kleurpotloden
L. kousen enveloppe
Gr. Pol. agenda Sehaafsma en Br.
Gr. item
Gr. item

'k Heb "gepuzzeld", 'k heb "geraadseld"
Nee, het viel toch heus niet mee,
Allemaal vakjes, zwarte en witte,
in het midden 'n R en 'n P.

'k Voelde mij beklemd bij 't puzz'len.
'k Voelde mij geheel niet vrij,
U hebt ons te doen gegeven
Edele Heer X. te IJ.

Maar verwenst heb ik U nimmer
Hier niet kank'ren, maar de daad,
Het devies kwam weer naar voren
"Plichtsgetrouwen steeds paraat".

En nu wachten op de uitkomst,
Dat duurt lang nog, naar ik vind.
Want die komt eerst in December
Op de dag van de goede Sint.

Alles bij elkaar genomen
Is zo'n "Sint"-prijsvraag wel goed.
Jong en oud, allen doen mede
Ja, zij allen zijn dan "zoet".

P. M. Nieboer, Groningen.

m.lvr.lkind

m.

2. J. Klinkhamer-Struik, Dorus Rijkerstraat 5, Groningen v.
3. L. de Dood, Eikenlaan 29, Wolvega (Fr.) m.
4. J. Visser, Haydnlaan 3h, Groningen. Pol. te W. v.
5. A. van der Donk-Nienhuis, Nieuweweg 4, Muntendam (Gr.) V.
6. J. F. Dontje-Kedde, Steendijk 114, Assen V.

7. J. Krol, West-Indische kade 96, Groningen m.
8. A. Koopman, Hamburgerstraat 52, Groningen m.
9. F. V. d. Berg, Surinamestraat 15B, Leeuwarden m.

10. L. J. Hoogesteger, Menaldurn (Fr.) No. 214c. Pol. te VVoHarl. m.
11. R. van der Veen, f..dm. de Ruyterl. 50A, Groningen. Pol. te VVo m.
12. A. B. Spa, Huygenstraat 91, Groningen. Pol. te VVo m.
13. J. F. Buitenhuis-v. d. Berg, Hoofdweg 137, Hellum (Gr.) v.

14. O. J. de Jong, Rijksweg 321, Beetgum (Fr.)
15. E. de Vries, no. 116b. Mar ssum (Fr.)
16. G. Koopman, Kl. VVoltjerweg 29. Zuidbroek (Gr.)
17. S. Mein-Wiegers, Sabastraat 93, Groningen
18. Th[.P. Oele, VVinschoterdiep 143, Groningen
19. J. Kok-v. d. Haar, Gasthuisstraat 6. Ferwerd (Fr.)
20. F. Nijmeijer, Pr. Bernhardlaan 12, Coevorden (Dr.)
21. G. VVoMekel, Pioenstr. 65, Groningen
22. G. Went, Nieuwlandsweg 3, Haren (Gr.)
23. J. de Jonge-Heida, Hoofdstr. 32, Visvliet (Gr.)
24. H. Drijfhout-v. Laar, Drachtsterweg 28, Opende (Gr.)
25. A. G. Re itsma-Me llerna, Kinsbergenlaan 83, Winschoten
26. H. Oldenbeuving, Pl'. Bernhardstr. 9, Beilen (Dr.)
27. H. Zan tirige, Burg. Giezenstr. 73, Muntendam
28. G. Wier enga, Anjelierstraat 35, Heerenveen
29. J. Pot- War ntjes. Sperwerstraat 44, Assen
30. L. Reitsma. Tramweg 169, Murrnerwoude (Fr.)
31. J. Seidel, Garnwerd Ezinge (Gron.)
32. A. neij. 157 Marssum (Fr.)
33. T. R. Meije r, Bovenburen 165, Winschoten
34. H. Stel-Sjaarda, Burg. V. Wetertngstr. 39, Oude-Pekel a
35. L. van der Ploeg, Kerkwijk 24, Nieuw-Scheemda (Gr.)
36. M. M. Foekema-v. d. Zee, Spoorsf r. F 141, Dokkum
37. Jannie Baron, VVagnersingel 8a, Groningen
38. G. Schoemaker, J. H. A. Schaperstraat 3, Assen
39. E. Idsardi, No. 114 Menaidurn (Fr.)
40. G. de Vries-de Jong, Burg. Falk.w. Th[.88 L, Veenwouden (Fr.)
41. A. C. V. d. Burg, Grindweg 133, Seherpenzeel (Fr.)
42. G. Zijlsfra, Timorstraat 48b, Groningen
43. J. Schooljan. Oesterstraat A 347, Ruinen (Dr.)
44. R. VViepkema-Kooi, Van Brakelplein 16a, Groningen
45. K. Woldendorp, Van Houtenlaan 156, Groningen
46. J. Hulzinga, 239 e Marr um (Fr.)
47. H. P. wu, Troelstraweg 32, VVildervank (Gr.)
48. J. Rijpkema-Brouwer. Anton Mauvestraat 13, Leeuwarden
49. A. J. Broens, Spoorlaan 30, Adorp (Gr.)
50. H. van Dam, B 63, Niekerk (Gr.) (gem. Oldekerk)
51. VVoBaas, v. Heemskerckstraat 63, Groningen
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52. C. Punter, Scheldestraat 41, Groningen
53. N. Kiomp-Leonhardt, Weth. Donkerstr. 29, Coevorden (Dr.)
54. H. van den Broek, Kerklaan 1, Havelte (Dr.)
55. E. Vedder, Hooghalen. D 33 (Dr.)
56. A. Bal-Bakker, Sabastraat 68, Groningen
57. J. Kruit, Hoofdstraat 82. Schoonebeek (Dr.)
58. J. C. Schuit, Van Slingelandtstr. 116, Groningen
59. J. Zwart-van Aalst, G. Paapstraat 55, Appmgedam
60. B. Binnema-van der Veen, No. 173, Marrum (Fr.)
61. G. Wagen borg. Eemskan. Nz 14a. Groningen. Pol. te W.
62. J. Krediet, Wagnerstraat lOB. Leeuwarden (Fr.)
63. si. Prins-Hoekstra. Valeriusstraat 57c, Leeuwarden
64. W. Braad, Heiligelaan 93. Zuidbroek
65. M. Kingrna, Haydnlaan 3b. Groningen
66. C. J. Visser, Oosterweg 103, Haren (Gr.)
67. B. Raukerna-v. d. Heide. Arumerstr. 12, Leeuwarden
68. G. H. Kleppers-Zwart, St. Vitusholt 35, Winschoten
69. T. Dijkema, Bovenburen 167, Winschoten
70. D. Pruim, Stephensonstr. 15b, Groningen, Pol. te W.
71. J. P. A. Voorthuis. Hoofdstraat 34. Winsum
72. H. van Ringen, Amstelstraat 16, Groningen. Pol. te W.
73. H. Engelkeris. Brugstraat 4, Scheemda
74. J. de Schiffart, No. 116, Langweer (Fr.)
75. F. v. Broekman, Hereweg 57, Meeden (Gr.)
76. R. van Santen, Bedumerweg 104a, Groningen
77. B. Henstra, Leeuwrikstraat 37, Leeuwarden
78. A. Ousen, Savornin Lohmanlaan 26a, Groningen
79. N. de Groot, Kwartelstraat 21, Leeuwarden
80. L. Woortman- Vos, Spoorstraat 5, Warffum
81. E. v. d. Velde, Van Brakelplein 27a. Groningen
82. H. K. Harms, No. 130b Blija (Fr.)
83. M. Hoekstr a-v. Coevorden, H. Sytstrastraat 13. Sneek
84. K. Wubbema, Kastanjelaan 13, Grijpskerk
85. C. W. Bosma-v. d. Nieuwenhof, Rodeweg 6, Assen

1 fout

86. H. T. Padje-Start, Stationsweg 72, Bedum
87. G. Boezen. Norgerweg 21, De Punt (Dr.)
88. P. A. Bakker, No. 12, Oosterwierum (Fr.)
89. J. Schoenmaker, Burg. Falkenaweg 117, Heerenveen
90. A. A. L. de Lange-te Nyenhuis. Kastanjelaan 17, Grijpskerk
91. G. Bosma, Van Royenlaan, Groningen
92. T. Zwaneveld, Stations weg 10, Appirigedam
93. P, A. Kestens, Van Dekemalaan 10, Heerenveen
94. P. Dobma, Schoolstraat A 131, Oldehove
95. H. Jansen, A 200, Bellingwolde
96. F. A. Steendam, Buorren 35, Wijnaldum (Fr.)
97. R. Tjassens, Zwartwatersweg 8, Assen
98. T .Altena-Adema, Verbindingsweg 16, Dokkum
99. P. Lycklema à Nyeholt. Dammenseweg 29, Koudurn (F'r.)

100. D. B. Oosterap, Esweg 33. Beilen
101. Jan de Vries, llc te Tzum (Fr.)
102. J. Prins. Torenstraat 66, Wildervank
103. A. Bakker, Esstraat 50, Assen
104. A. Miederna, Parklaan 260 f, Zwaagwesteinde (Fr.)
105. S. Zuiderveld, Burg. Wer ingstr. 29, Oude Pekela
106. H. Moeliker, Tinallingerweg 4, Bafle
107. L. C. A. Zijlstra, Nieuwlandsweg 5, Haren
108. E. Be rga, Tramweg G 302, Murmerwoude (Fr.)
109. H. Klooster, Grindweg 31, Munnekeburen (Fr.)
110. E. S. v . Helden-Treffers, Gorechtkade 54, Groningen
lll. N. Lether, Legroweg 62A. Eelde (Dr.)
ll2. J. A. v. Ringelenstein, Veenplasweg 23, Zuidlaren (Dr)
ll3. M. Buurrneijer, M. de Grotestraat 12, Heerenveen
ll4. J. K. Froma, Hoofdstraat 21, Nieuweschans
115. J. de Jonge, M. de Grotestraat 1, Heerenveen
ll6. H. Struik, Eikenlaan 8, Westerbork
117. S. Eenkooren. Rozenstraat 38a, Heerenveen
ll8. J. M. Post, Star Numanstr. 75B, Groningen
ll9. B. J. P. Kap, M. A. de Ruyterlaan 35, Winschoten
120. W. van Tellingen Stoffer-Holtjerlaan 6. Eelde (Dr.)
121. J. Schoonoord, Grintweg 110, Winschoten
122. J. Pruis, Stephensonstraat 30, Groningen
123. B. den Dikken, L. Wagenaarstraat 6, Heerenveen
124. M. van Voorst, Wapse 128 D, Diever (Dr.)
125. S. v. d. Hoek, Molenstr. 171, Assen
126. R. Heidema, N. Statiensstraat 236, Zwaagwesteinde (Fr.)
127. H. Oostirig, Oude Rijksweg 12, Garmerwolde (Gr.)
128. H. Kuiper, Beukenlaan 53, Winschoten
129. G. Lubberts. Mr. H. Smeengeweg 8, Koekange (Dr.)
130. A .. J. Blomberg. Grintweg 34A, Winschoten
131. W. Ch. Buitenhuis, Nijverheidsstraat 18, Wildervank
132. J. Oostmg. Dorpsstraat 26, Nieuw-Roden (Dr.)
133. B. de Vries-Walstra. Berkeistraat 24B, Groningen
134. H. Wagenvoort. Hereweg 33, Finsterwolde
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item
kousenenveloppe
Pol. agenda Schaafsma en Br.

item
kousenenveloppe
Pol. agenda Schaafsma en BI'.

item
kousenenveloppe
een flesje "Soir de Par is"
Pol. agenda Schaafsma en BI'.
boek, Muiterij op de Caine
doos Majazeep
Pol. agenda Schaafsma en BI'.
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reisétui
doos Majazeep
Pol. agenda Schaafsma en Br.
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boek, "Het bruine monster"
Pol. agenda Schaafsma en Br.
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Pol. agenda Schaafsma en Br.
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Pol. agenda Schaafsma en Br.
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boek, Schateiland
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Pol. agenda Schaafsma en BI'.
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Pol. agenda Schaafsma en BI'.
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Pol. agenda Schaafsma en BI'.
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135. Tj. Bleeker, Verlengde Schrans 69, Leeuwarden
136. E. Buwalda, Langelandsterweg, B 241, Uithuizermeeden (Gr.)
137. G. Stel-Schuiling, Straat Kampen 5, Rolde (Dr.)
138. F. Gelling, Beilerstraat 32A, Assen
139. S. J. Kruims, Mesdagstraat 65, Assen
140. W. Hamminga, Parklaan 52, Scheemda (Gr.)
141. J. Schuurhuis, B 25, Schipborg (Dr.)
142. R. de Lange, Bernhardlaan 2, Zuidlaren
143. J. Scholtens, Bettenbroek, Rusthoflaan 2, Nieuweschans
144. L. J. de Goede, Mozartstraat 77. Leeuwarden
145. J. Kuik, Asserstraat 25, Rolde (Dr.)
146. E. Postma-Visser, G. 176a, Workum (Fr.)
147. H. Hidding-de Gelder, Hijken, Beilen
148. G. Remerij-Gerlsma, Julianaweg I, De Wijk (Dr.)
149. G. H. Hummel, Hernaweg B 58, Wehe (Gr.)
150. J. L. Hoogesteger, Corn. Trooststr. 1B, Leeuwarden
151. L. de Graaf, No. 58 Achlum (Fr.)
152. G. Temmingh, Mesdagstraat 63, Assen
153. E. Kruit, Poststraat 13, Wildervank
154. P. J. Drent, Wilhelminasingel 22, Coevorden
155. J. Forsten, AId Mar 24, Zurich (Fr.)
156. J. S. Hiddes-Bakker, v. Iperensingel 7, Leens (Gr.)
157. T. v. d. Sluis-v. d. Leest, Hiddingastraat 22, Heerenveen
158. H. Bonsema, Hoofdstraat 40. Noordbroek (Gr.)
159. G. J. Kanning-Brandsema, Eext, E 109 B (Dr.)
160. S. Sikkema, Leliestraat 29,' Assen
161. E. Blaak. A 502, Loppersum
162. B. v. d. Kooi-de Jong, Altenalaan 13, Heerenveen
163. Zw. de Vries-Weggemans, Stationsweg 8, Appirigedam
164. F. Hofman-Weijdema. Grote Brink 12A. Rolde
165. E. Bos, Stationsweg 6, Appingedam
166. G. Karnps, E 203i, Rinsumageest (Fr.)
167. J. Dijkstra, Kruisweg 102. Marum
168. J. Woudstra, Brouwersdijk, E 2, Workum (Fr.)
169. G. Vijver-Sinia, No. 121 Scharsterbrug (Fr.)
170. E. van der Laan. Middelweg 216 A, Vrouwenparochie
171. T. Kobus-T'uin inga, Tuk us (Overijssel) bij Steenwijk
172. W. Ploeg, A 385c Marum (Gr.)
173. E. Jaarsma-van Oosten, Hoofdstr. 6, Ferwerd (Fr.)
174. M. van Dijk-Boorsma, 1e Oosterveldstraat 42, Grouw (Fr.)
175. F. J. Sijtsema, Meuleveldweg 16, Oosterwolde (Fr.)
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DANK U!
Het is mij een behoefte op deze plaats, mede namens
mijn echtgenote, uiting te geven van de gevoelens
van dankbaarheid tegenover het Vijfcentfonds voor
het betoonde medeleven gedurende de ziekte van
mijn vrouw.
Het verstrekken van bloemen en fruit heb ik aan-
gevoeld als een uiting van de gevoelens van kame-
raadschap en verbondenheid en zullen niet licht door
mij worden vergeten.

Fam. H. Groen, Kollum.

Hiermede betuig ik het bestuur en de leden van het
Attentiefonds mijn oprechte dank voor de prachtige
fruitschaal, waarmede ik tijdens mijn ziekte werd
vereerd.
Het doet zo goed te weten dat men in moeilijke tijden
niet door de collega's wordt vergeten.

G. H. Wolken, Nieuw-Schoonebeek
Reservist Rijkspolitie.

Alle leden van het ,,5-cent-fonds" hartelijk dank voor
de prachtige fruitschaal, welke ons dochtertje bij haar
thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ontvangen.

Fam. Krol, Winschoten.

Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan
het Vijf-Cent-Fonds voor de op 20 Oct. j.l. tijdens
mijn ziekte ontvangen verrassing in de vorm van een
schaal met prachtig fruit.

De Opperwmr. der Rijkspolitie,
J. Bults te Groningen.
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boek, Schateiland
kleurpotloden
Pol. agenda Schaafsma en Br.
boek, Schateiland
Pol. agenda Schaafsma en Br.
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Pol. agenda Schaafsma en Br.
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boek, Pioniers van het Westen
Pol. agenda Schaafsma en Br.
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boek, .,Verhaal van hartstocht"
boek, Pioniers van het Westen
boek, Pioniers van het Westen
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boek, .Abel Sanchez
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem

bloemenkalender
bloemenkalender

Langs deze weg betuig ik mijn oprechte dank aan de
leden van het 5-cent-fonds voor de prachtige fruit-
schaal, die ik bij mijn terugkeer uit het ziekenhuis
mocht ontvangen.

M. Zwaneveld-Stukje, Appingedarn.

Hierbij betuig ik mijn hartelijke dank voor de prach-
tige schaal met fruit, welke ik van het vijf-cent-fonds
mocht ontvangen.

Transportgeleider der Rijkspolitie,
S. Bandsma, Groningen.

Ook de tweede maal werd ik bij mijn terugkeer uit
het ziekenhuis verrast door een prachtige schaal met
fruit.

Mijn hartelijke dank voor deze attenties aan al de
leden van het vijf cents Fonds.

E. Schcdcler-Bukker.

TE KOOP AANGEBODEN
. "Handboek voor de Politie" van W. H. Schreuder,
losbladig systeem, 3 flinke banden en volledig bijge-
werkt. Tevens abonnement op de verschijnende sup-
plementen. Prijs zeer billijk.
Te bevragen bij Opperwmr. der Rijkspel. J. Bults te
Groningen, Coendersweg 41 b.

TER OVERNAME AANGEBODEN
1 tuniek (maat 53), nieuw; 1 overjas (maat 53),
nieuw; 1 pet (maat 58), nieuw. 1 Handboek voor de
Politie, 6-delig, door W. H. Schreuder (geheel bij ge-
werk~). Te bevr. H. B. Marsman, Wagnersingel 6 B..•
Gronmgen.
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Verbalen ooer en rotidurn In Drent$e lJeldwacbter

Deurdat 't em ammoal teg'n luup die dag, was veld-
wachter Boksmoa duvels. En gien klein beetren ok.
Hie had zien wekelikse vrije dag - dat is bij de
Rieksplietsie zo de gewoonte - moar d'mensken bij
oes in 't darp weet dat altied niet. d'Veldwachter wol
an 't wien in d'hof, moar doar kwam niks van.
't Begun srnörgens al met dikke reg'n. Toen kwam
Jonkers Gèèrt urn koolplant'n en die bleef plakk'n
tot an d'middag toe. En nog moar net noa 't et'n -
't was undertuss'n mooi dreug wodd'n - belde der
iene op dat er dikke ruzie was in 't kroechien van
Zeupies Jaantien op 't Streekien, eem boet'n 't darp,
"Veldwachter mot doalik komm'n, wuur der zegt.
Joa zeker: "doalik komm'n. Of 'n veldwachter ok wal
ies 'n vrije dag wol hebb'n wuur niet noar vroagt,
Dat geut mensken "1 pokkei moar vol janever en as
ze dan deur al dat smèrige goed "stark" wuur'n, dan
mus d'veldwachter moar komm'n urn ze der oet te
gooi'n. Hie zul Zeupies Jaantien ies eem ongezolt'n an
't verstaand breng'n dat hie Rieksveldwachter was
en gien "oetsrnieter".
Undertuss'n was dveldwachter eemwal al lang op
weg noar 't Streekien en dacht er non over wat er
wal zul zitt'n bij Jaantien. Wow, der "zat" gieniene.
Wal "lag" er iene. Achter d' kachel.
Toen d'veldwachter bij Zeupies Jaantien binn'kwam
schrukde eem.
Wat 'n rommeltien. 't Paar glassies lag'n stukk'nd
op d'grond, twie stoel'n warn breuk'n en vlak veur
d'tapkast had iene spijt. Ap Zwien, de bigg'nkoopman
hung met 't lief over d'tapkast, d'kèl die achter
d'kachel lag was 'n tentker. En dan stunri'n der nog
driej kèrls bij mekaar te zing'n. 'n Reiziger (d'veld-
wachter had em dunkt em nog niet eerder zien),
Hilbert (die met wag'nsmèr .löp) en nog 'n tentker -
en hiel grote kèl met 'n lèrn vestien an.
Met mekaar 'n mooi stellechien, dacht d'veldwachter.
Hoe kwam'n ze in vredesnoam bij mekaar? "Deur de
reg'n", zee Jaantien later Zie war'n bij heur komm'n
schoel'n en veur dat Jaantien 't in de gat'n had war'n
ze dronk'n west. Ap Zwien had traktèèrd en toen de
reiziger. Die grote tentker was op 'n gegev'n moment
duvels wodd'n en toen was 't an 't howw'n goan. Die
tentker achter d'kachel had 'n lelike peuter van zien
moat kreg'n. Moar hie sluup non.
Later hadd'n ze wèr vrede sleut'n moar eem leen zul
't al wèr wez'n ,,'k Wil ze der oet hernm'n" , Boksmoa,
zee Jaantien en het begun te rèr'n. "Zie howt mij
alles stukkend".
Jaa, dat begreep d'veldwachter ok wal en die troan'n
van Jaantien, dat was hum al wèr veul te veul. Hie
keek 't zaakien ies eem an en toen zeede teg'n die
kèls dat ze der oet goan muss'n. "De cafeeholster
wil je der niet langer in hebb'n".
De reiziger gung er drekt oet en de tentker achter
't kachel - die dus niet sloap'n had - was de twiejde.
d' Aandern hadd'n 't ok wal begrep'n, moar die grote
tentker kwam op 'd veldwachter of en zee: "Denkt er
urn dat ik mij der niet oet loat gooi'n", want dan be-
gunt mien Fries blood te sprek'n".
d'Veldwachter zee rustig dat hie hum der niet oet
wol gooi'n, moar dat de cafeeholster hun der oet wol
hebb'n en dadde dan ok goan mus. "Dan moei mij der
moar oet gooi'n", zee d'tentker, en vruug toen dus
urn wat wadde niet toeloat'n zul. Zowethèn köj ver-
wacht'n van dronk'n of haldronk'n mensken: d'Veld-
wachter muuk zuk der niet drok over. Hilbert gung
er ok oet. En toen begung die grote tentker 'n hiel
domme streek.

I

Dit kèr over: d'veldwachter mot doalik kom m'n

Hie zee: "I-j bint niet d'èrste veldwachter die ik der
zulf oetgooid heb" en toen greep e'n stoel.
Veldwachter Boksmoa, die ze vroeger op d'plietsie-
schoeI de "Slome" nuumt hadd'n, moar die doar al
bekend stun urn zien boetengewone gezwindighert,
veural azze duvels was, wuur in ien kèr witglunig
van kwoadheid.
Hie deed twie stapp'n op d'grote tentker toe en toen
scheut zien voest as 'n veurhamer vanof zien heup
omhoog en hie tröf d'tentker midd'n in 't gezicht. De
bien'n sluug'n d'kèl as 'n zweep under 't gat weg en
hie vuul as 'n zoltzak op d'vloer. In 'n og'nblik was
der gien kèl mèr te zien. Zie hadd'n 't bedörm, dat
begrep'n ze wal en zie muuk'n gaw dat ze weg kwam'n.
Toen hef d'veldwachter ies eem met Jaantien proat.
"Nog ienmoal zo'n zaakien", zee d'veldwachter, "en
ik zal zörg'n daas dien vergunning kwiet gies en dan
mot 't moar verlofzaakien wodd'n. Do tapst zolang as
d'mensken moar betaalt. Wij zult dij dat aflèr'n."
En Jaantien rèrde al wèr - hèt wus wal wat 't dee -
en toen gung d'veldwachter mor gaw weg.
Hie was nog wit urn de kop van heIligheid toen e in
hoes kwam.
Zien vrouw zag 't wal. Moar zie wus ok dat d'veld-
wachter non 'n beetien 'n hekel an zuk zölf had. Dat
was altied zo azze iene howw'n had. Al was 't ok
nog zo neudig. Hie zat er dan soms nog lang over te
prakkezèren of er nog niet 'n aander middel west
was urn de zaak op te löss'n.
Zo is 'd veldwachter die middag dan in hoes komm'n.
Mor hie had 't nog niet leen die dag. Toen e 'n koppien
thee drunk'n had vertelde zien vrouw hum dat Koe-
per Gerriet der west was. d'Veldwachter mus doadlik
bij hum komm'n asze der wèr was, want aans kwam
het noar d'veldwachter. had 't zegt. Dan go ik der
moar hen, zee d'veldwachter, want ik wil 't mannegten
hier niet hebb'n.
En wat was der non gebeurd? 'k Zal je 't verteIl'n:
"Koeper Gerriet, har bij d'stroatmakers stoan, die
d'Brinkstroat an 't verbreid'n bint. I Har eem toekek'n
en toen zegt: "I-j schiet ok niet had op met mekaar".
Joa, wat 'n proot - en wat hád 't er eig'nlik met te
mak'n, Moar ja, zo is Gerriet non ienmoal.
Ien van d'stroatmakers wuur duvels en zee: "Op-
schiet'n? Schiet ij moar wat op. Aans kunn'n ij wal
ies 'n bakstien op d'tien'n krieg'n." Dat was natuurlik
ok gien zegg'n teg'n 'n old mannechien en Gerriet
habde dan ook beheurlik.
"Doe snötneus", zee 't, "is dat 'n proat teg'n 'n old
mènsk? En dóár blief 'k bij, ij schiet hier niet op.
Betaal ik doar mien belastingcent'n veur?" En toen
had Gerriet nèt eem teveul zegt.
Ien van déhandlangers zee hardap: "Do? Do hès veul te
veul proaties, Do kregs 't joa van Drees en dan wees
nog proaties hemm'n over belasting betal'n? Goa toch
en hoes kerltien".
En dat was teveul veur Gerriet. Het kun gien woord
mèr zegg'n van hèlligheid en toen is 't rechtstreeks
hen d'veldwachter lop'n. En de dezulfde veldwachter,
woar 't een joar eerder an opgev'n had, dat 't rente-
nier van beroep was, toen 't een bekeuring kreeg urn-
dat 't zuk veur 't daarde joar niet an de veurschriften
van d'erpelmuuheid steurd had. Ik heb die dag mede-
lieden met oes veldwachter had.

Dat was 't, wak je vanoamd over- en rondum
oes veldwachter wol verteIl'n volkien.
Tot 'n aander kèr en goel'noamd soam.
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heeft grote en kleine zalen beschikbaar voor recep-
ties, diners, bruiloften, vergaderingen etc.
Ruime parkeergelegenheid

Het bekende hunebed bij Rolde, een eeuwenoud, vertrouwd beeld

Markt COEVORDEN, Telefoon 159

CAFÉ RESTAURANT ARE N D S

14

TJAART
VAN DER MOLEN

Groningen, Pelzerweg 1
Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)

Aannemer van Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle bagger-

materiaal
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om even
te tank"fI.

Garage Raterink - Beilen (bij de brug)

Goed adres Telefoon 77

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

BOSSCHER BESCHUIT
IS

BROSSER BESCHUIT

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP - GRONINGEN

NUTSSPAARBANK - GRONINGEN
HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngestraat 35. Groningen
BIJKANTOREN Groningen. Oosterweg 1, Korreweg 124 en

Westersingel 7.
Haren, Rijkutraatweg 98a.

~

Café lPrima ~ Voor DinersIBij Uw
consump- Partijen bezoek

Restaurant Bruiloften
ties In aan

• Concertzaal Uitstekend
gezellige Ingericht MeppelUTelef. 620 omgeving Prima keuken HET adres

GARAGE BAAKMA
Nreu wc Huizen 17 - ASSE

Volkswagen dealer
Shell benzine en ol iE'

ulo en molor reparatie

,.~OEO CjE.Slo.c\~O" zegt zeer zeker
Voor Dames- en He-rencostumes,
Jersey-pakjes, .Japonnen e-nz.,
In het aparte genre naar:

"tExtILlo." - COEVOROEn
(Speciaal Ingericht voor moeilijke maten met levering ca. 3 weken)

Wordt U verplaatst? Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen adres
Winschoten Emmen
T,,1. 2551 T,,1. 1372

Voor betere en stroeve wegen

ESHALITE
de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

Een product van

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

D.A.M.- remmen

SNEL-zijn remmen

N.V. D. A. M. T"I. 32 en 237 APPINGEDAM

Een RelllJllers' haard
is goud waard:

Remmers
GRONINGEN - Oosterstraat 52 - Telefoon 20612

DAMES EN
HEREN Confedie-

MAGAZIJNEN
Het grootste

speciaalbedrijf

in Asser.
FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL· TELEFOON 2835

•••••••• ••••• -.. .
ATLANTA-PUDDING ·

/
• .•

• .---
15

I-

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 4e jrg 55-56 (175) 175



*

voor het kopen van:
DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

Reeds nu ...
kunt U Uw plannen om
in het komende seizoen
met Uw afdeling een
autobus-trip te maken
met ons bespreken. U
bent dan verzekerd van
modern materiaa! en
uitstekende chauffeurs.

Tourwagengrootte van
30 t/m 48 personen.

Vraag nu reeds Iultcbtf nqe n en
offerte bij

AUT08USONDERNEMING

"HARMANNI"
Vaart N.Z. 30-34 - ASSEN
Telefoon 2068 (K 5920)H.H.t.tII'IRI G

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

PF'AFF Naaimachines
Off. Dealer

A. VOS en Zn.
Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

N.V.~~
OUDE EB81NGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Import voor Nederland van HORilL~ -;:0

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO scooters
Speciaal adres voor lederkleding

liet beste
uit deVirginitl oogst!

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

hoy- I
vleeswaren

zijn
{ekkerder!

GRONINGEN

vlees centrale assen

• Het mooiste is, U tè laten verhuizen door de

Fa J. F. de Bel. "Het Woonhuis"
Friesestreet 40 - COEVORDEN - Tel. 144

die tevens gaarne Uw woninginrichting verzorgt

VRAAGT VRIJBLIJVEND OFFERTE

16

ftimtur
SCHOENEN

VAN

* .HOOGENBOSCH
liilitlli::::wl:;;,,;}%:::::;;!:::i!l
HERESTRAAT 81 - GRONINGEN
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