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de

~edactie
Zoals u uit het aantal en de soort van de Sinterklaasprijzen in het vorige nummer hebt kunnen zien, is het
langzamerhand
een goede gewoonte geworden deze
prijsvraag (en ook de maandelijkse) in stand te houden en hiervoor gelden uit te trekken. Wij doen dus
ons best ook het personeel het nodige van hun aandeel
terug te geven. Ik meen dan ook, dat tegen een hernieuwing van deze bijdrage geen bezwaren kunnen bestaan. Mag ik op uw medewerking in deze rekenen?
Een in te stellen commissie uit verschillende districten
van het gewest, zal binnenkort verslag doen in de
Reflector over het beheer van de geldmiddelen.
En als wij de politiedienst in het vlak van de Reflector
bezien, mag dan gezegd worden dat ons orgaan bijgedragen heeft om het personeel wat te binden? Ik
geloof dat, hoe weinig het misschien ook mag zijn, dit
inderdaad wel het geval is geweest. We weten maar
al te goed, dat het personeel en hun gezinnen het in
het afgelopen jaar niet altijd even gemakkelijk hebben
gehad. Verschillende factoren hebben hier een rol in
gespeeld en één daarvan is ook wel de politieke spanning, die, misschien ongemerkt, invloed heeft gehad op
de opgewektheid en de geestelijke weerbaarheid van
ons allen.
Laten wij hopen, dat het nieuwe jaar deze spanning
zal verminderen en een vredig naast elkaar bestaan
van twee verschillende wereldbeschouwingen mogelijk
zal blijken te zijn, en u zult tonen de gezonde instelling van S.W.G. goed te begrijpen en te steunen, opdat
daarmee de weerbaarheidsgedachte
van onze reservisten wordt behouden en verstevigd. Ik hoop dat de
Reflector hier mede toe zal bijdragen.

Als ik, als redacteur van de Reflector, bij het eerste
nummer van het nieuwe jaar enkele woorden tot u
mug r-ichten, dan doe ik dat graag. Ik weet ook dat
het van mij verwacht wordt en daaràm valt het mij
ook weer moeilijk. Het zullen persoonlijke woorden
zijn zoals ik denk, verwacht en hoop van het jaar 1956.
Als wij dan straks het oude jaar gaan afsluiten denken we terug aan hetgeen 1955 voor de Reflector gebracht heeft en hoe wij, Rijkspolitieambtenaren
van
het gewest Groningen, dat jaar hebben gediend.
Och, wat de Reflector betreft hebben we niet veel
schokkende dingen meegemaakt. Het orgaan is geregeld verschenen met goede en misschien minder goede
nummers; ik geloof dat wij wel tevreden kunnen zijn
met jaargang 1955. Ik kan en durf dat zo te zeggen
omdat niet ik, doch u geregeld voor de copy heeft
gezorgd en dus het blad heeft gevormd, waarvoor wij
allen u hartelijk dank zeggen. Wij hopen, dat u het
nieuwe jaar op dezelfde voet door zult gaan opdat de
Reflector blijft zoals u het verwacht.
Financieel staat de Reflector er momenteel niet slecht
voor. Gelukkig zijn er het afgelopen jaar voldoende
adverteerders
gevonden om de balans tussen inkomsten en uitgaven zo'n beetje in evenwicht te houden.
We moeten echter voor het komende jaar, als goede
huisvaders, een appeltje voor de dorst bewaren, vandaar dat hierbij de Groepscommandanten
en chefs de
bureau verzocht wordt aan het eind' van de maand
Januari de jaarlijkse bijdrage van f 1,50 wederom te
storten op giro no. 50659 ten name van de Redactie
v. d. Reflector, Verlengde Hereweg 44, Groningen.
Tevens moge ik u verzoeken een nominatiev.e opgave
van de abonnementhouders
(gerekend naar 1-1-'56) te
zenden aan de Opperwachtmeester
F. E. Padje, Stationsweg 72 te Bedum (dus vast personeel en reservisten).

Ik wens u allen, leden van het gewest, reservisten,
alsmede uw gezinnen, een gelukkig en voorspoedig 1956.
De redacteur,

G. van Dijk.

3
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (1)

1

-l.;--~
__

~---------------~~

)_I_U_T_A_~_"_I_·E_S __

*_1-

In de sterkte opgenomen:
Tuinstra J., Wmr. le kl. Oosterwolde. Afkomstig van
Gem. Politie Opsterland.
Buma L., Adsp. Nw. Schans. Afk. v. Opleidingsschool
Arnhem.
Kampen H., Adsp. Oude Pekela. Idem.
Larooi F. H. Adsp. Akkrum. Idem.
Tiesinga H. A., Adsp. Lemmer. Idem.
Kuidersma U., Arb. Contr. Als monteur G. bij Verk.gr.
Heerenveen.
Heuving H., Transp. geleider. Parketgr. Assen.
Met eervol ontslag:
Zwaneveld T., Adj. Appingedam. Met pensioen.
Ramaker W., Adj. Loppersum. Met pensioen.
Broersma H., Adj. Slochteren. Met pensioen.

Verplaatsingen.
Breider, H., Wmr, le kl. van Wolvega naar Oldeberkoop.
Boer, J. de, Wmr. le kl. van Oosterzee naar Wolvega.
Remmers, H. G., Wmr. le kl. van Oosterwolde naar
Elsloo als Post.Cdt.
Boer, K. de, Wmr. le kl. van Oldeberkoop naar Oosterzee als Fost.Cdt.
Buma, J., Wmr. le kl. van Staveren naar Weidum als
Post.Cdt.
Vos J., Owmr. van Gieten naar Smilde als Post.Cdt,
Smouter J., Wmr. le kl. van Hijkersmilde naar Veenoord als Post.Cdt.
Blouw C., Owmr. van Veenoord naar Roden als Post.Cdt.
Guldener N. v., Owmr. van Roden naar Gieten als
Post.Cdt.
Heeling R, Wmr. le kl. van Beilen naar Schoonebeek
als Post.Cdt.
Kruit J., Owmr. van Schoonebeek
naar Beilen als
Post.Cdt.
Pauw D. J., Owmr. van Vries naar Nieuwolda als
Groeps.C.
Brandsma R, Owmr. van Wehe naar Kortgene als
Groeps.C.
Dontje H. J., Adj. van Verk.gr. Assen naar Verk.school te Bilthoven als C.
Brouwer L., Adj. van Verk.gr. Dordrecht naar Verk.gr.
Assen als C.
Dalfsen H. v., Adj. van Nieuwolda naar Apptngedarn
als Groeps.C.
Lammers A. J., van Vriezenveen naar Slochteren als
Groeps.C.
Dijkhuis P. W., Wmr. van Veghel naar Nieuw Scheemda.

Geboren:
Edina Hilde, d.V. Owmr. K. J. Wiepkema en R Kooi
te Groningën.
Philippus, zn.v. Wmr. le kl. S. Oppenhuizen en K.
Forte te Wolvega.
Marjan, d.v. Wmr. le kt. H. Breidel' en W. J. de Vries
te Oldeberkoop.
Eeke Pietje, d.V. Wmr. le kl. H. Fopma en J. Wijbenga
te Heerenveen.
Thea Carmen, d.v. Wmr. L. J. Wieringa en A. Snijder
te Coevorden.
Jacoba, d.v, Wmr. le kl. J. Elzinga en A. de Boer te
Zevenhuizen.
Berend, zn.v. Wmr. le kl. A. Timmer en W. Pleizier te
Oenkerk.
Klaske Birgitta Christine, d.v, Wmr. F. Wierda en J.
G. v . d. Hoek te Staveren.
Roelof, zn.v. Wmr. le kl. G. Lubberts en G. Boers te
De Wijk.

Gebr. Ibelings
NV. Verenrade

Nederlandse

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen

Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN

Als één het kan, ;. 't Zigtcrman

naar maat van de
fijnste kamgarens.

Kantoor

Oosterhamrikkade
Oostersingel

102.

1 24b,

Tel. 22598

Tereleen

(K 5900)

22233

Daarbij zeer concurrerende prijzen

2
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (2)

2

Afscheid
Adjudant
H. J. Dontje

Tijdens een samenkomst van Groepscommandanten
in
"Ons Huis" te Assen, op 13 December 1955, werd door
de Adjudant H. J. Dontje, Commandant van de Verkeersgroep Rijkspolitie te Assen, onofficieel afscheid
genomen van het District Rijkspolitie Assen, wegens
zijn benoeming tot Commandant
van de Verkeersschool te Bilthoven.
De Adjudant Dontje had van te voren reeds verzocht
geen bijzondere aandacht aan zijn vertrek naar Bilthoven te willen schenken.
In een korte toespraak van de Districtscommandant
der Rijkspolitie te Assen, bracht deze hem dank voor

Op 16 December 1955 mocht Adjudant L. J. de Goede
van de Districtsrecherche Leeuwarden de dag herdenken waarop hij 40 jaar geleden in overheidsdienst
trad. Als gewoon dienstplichtige in dienst getreden op
16-12-'15 ging hij op 17-10-'18 ov r naar het Wapen
de Koninklijke Marechaussee. Na de bevrijding van
ons land werd hij tewerkgesteld bij de Districtsrecherche, met als standplaats Leeuwarden.
De receptie vond plaats in de bovenzaal van Hotel
"De Nederlanden", waar vele autoriteiten, superieuren en collega's de jubilaris hun felicitaties kwamen
aanbieden.

In zijn functie van fungerend Directeur van Politie
kwam Mr. H. R. de Zaayer, Procureur-Generaal
bij
het Gerechtshof te Leeuwarden, Adjudant De Goede
met zijn jubileum gelukwensen, terwijl Mr. M. H. GeIinck, Officier van Justitie, Mr. H. W. Kuipers, substituut-Officier en Mr. H. Niemeijer, Ambtenaar Open-

de prettige samenwerking en voor de voortreffelijke
wijze waarop hij zijn dienst als politieman en als Commandant van de Verkeersgroep had verricht, zulks in
het belang van het District Assen in !het algemeen en
in het belang van de Verkeersgroep in het bijzonder.
De Kapitein roemde de grote kundigheid van de scheidende Groepscommandant op het gebied van het verkeer en de daaruit voortvloeiende buitengewoon goede
verstandhouding met de justitiële autoriteiten. "Gaarne
had ik U hier als Commandant van de Verkeersgroep
gehouden, maar ik mag Uw belangen niet in de weg
staan", aldus de Districtscommandant.
Tot slot bedankte Kapitein Mackay de Adjudant Dontie, mede namens de heren Ambtenaren van het Openbaar Ministerie te Assen, voor al hetgeen hij in !het
belang van het verkeer in Drenthe heeft gedaan en
sprak de hoop uit, dat hij het "Olde Lantsehap" niet
licht zou vergeten.
Hierna nam de Adjudant Dontje het woord. Hij bedankte de Districtscommandant
voor de vriendelijke
woorden tot hem gericht en verzekerde Drenthe wel
nimmer te zullen vergeten. Hij voegde hieraan toe, dat
hij oorspronkelijk ook uit één van de Noordelijke provinciën geboortig was.
Vervolgens zat men nog enige tijd gezellig bijeen onder
het genot van een kopje koffie en een goede sigaar.
Dorrtje, wij wensen je in Bilthoven een gelukkige <!n
voorspoedige tijd toe en hopen, dat je in je werk, dat
weliswaar een geheel ander karakter draagt, daar d ezelIde bevrediging moogt vinden als in de practische
dienst bij de Verkecrsgroep te Assen.

baar Ministerie, eveneens van hun belangstelling blijk
gaven.
Kolonel Van Helden sprak met waardering over het
werk van Adjudant De Goede en zei o.m.: "De Districtsrecherche,
na de oorlog in het leven geroepen,
heeft in een moeilijke tijd van opbouw, veel van U
gevraagd, doch mede door uw onvermoeid werken
heeft dit onderdeel van het Korps Rijkspolitie een
waardevolle plaats weten in te nemen".
De Dlstr ictscommundant, Overste Fogteloo, kon hiermede volkomen instemmen. "U hebt u", zo richtte hij
zich tot de jubilaris, "steeds een voorbeeldig districtsrechercheur getoond. Gemakkelijk had u het juist niet!
Vele moeilijk oplosbare zaken kwamen voor uw rekening. De wijze waarop u daarbij altijd te werk ging
en uw plicht vervulde, dwingt grote waardering af.
Steeds was u in het verrichten van uw taak overtuigd,
dat u daarin werd geleid dool' Eén, die hoger staat dan
wij. Dat heeft u gesierd! Wij zullen u, als u binnen
niet al te lange tijd voorgoed afscheid neemt van
de politie, zeker missen." Ook mevr. De Goede dankte
de Overste voor de volle steun die zij in de afgelopen
jaren haar man had geboden.
Door diverse personen werd daarna nog het woord
gevoerd, maal' hei zou te veel ruimte in beslag nemen
om alles in dit verslag op te nemen.
Aanwezig waren alle Groepscommandanten
in het
District Leeuwarden, het voltallige personeel van de
Distrrctsstaî, de Districtsrechcrchcurs
uit de drie Noordelijke Provinciën, de Gewestelijk Technische Rechercheurs, een deputatie van de Verkccrsgroep Leeuwarden, afgevaardigden van de Chr. Pol. Bond afd. Leeuwarden, de Gemeentepolitie Leeuwarden en de Rijkspolitie Sportvereniging.
Diverse cadeaux werden de jubilaris aangeboden, terwijl ook mevr. De Goede niet werd vergeten.
Voor Adjudant De Goede en zijn familie een onvergetelijke dag, hetgeen hij ook in zijn dankwoord tot
uiting bracht.
D. Z.
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1 lichaamsdeel
Horizontaal:
2 beroemd schilder
3 deel van een fles
4 onnozele

Ere

Verticaal:
1 wildsoort
2 ka~rt van een kaartspel
3 meisjesnaam
4 stad in Duitsland

wie ere
toekomt!

Oplossingen in te zenden aan de Redactie van de
Reflector, Verlengde Hereweg 44, Groningen.
Op 16 .Januari moeten zij in het bezit van de Redactie
zijn!
Voor 'de eerste 2 prijzen worden Politie agenda's van
Sch. en Br. beschikbaar gesteld!
Doet uw best in het nieuwe jaar. Veel succes.
Red.

Toen de tevredenheidsbetuigingen,
die in het Novembernummer op blz. 2 vermeld staan, de redactie bereikten, werden even gauw de foto's van deze flinke
kerels opgevraagd om deze in de Reflector op te doen
nemen.
Hadden wij nu maar geweten dat er in het District
Leeuwarden twee .Jan de Goedc's waren, beiden Wmr.
I, die, oppervlakkig gezien, ervoor in aanmerking kwamen, dan hadden we wellicht de fout niet gemaakt
om de verkeerde De Goede in de Reflector te plaatsen.
Hier ziet u nu de ware .J. de Goede, Wmr. 1e klasse
van de Post Roordahuizum, die de eer toekomt. Wilt
u hem uitknippen en over de andere heenplakken?
Mijn excuses voor" de gemaakte fout.
Red.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper OO$bingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Beschouwingen over de provincie
door OpperwachtJneester
Wanneer ik in de Reflector iets zal vertellen over de
provincie Drenthe, dan doe ik dat met heel veel genoegen.
Ik wil dan beginnen met een kleine uitwijding over de
bodemgesteldheid, in het bijzonder over dat wat de
bodem en hetgeen daarin gevonden is ons leert over
de oudste bewoners van 't "Olde Lantschap". Wij zullen hierbij vrij wat verder in de geschiedenis moeten
teruggaan dan de geschiedenisboekjes voor de Lagere
School dat doen. We beginnen niet met het bekende:
100 jaar v. Chr. "Er wonen Bataven, Friezen en Saksers in ons land". De oudheidkundige onderzoekingen,
vooral van de laatste twintig à dertig jaren, geven
ons een beter inzicht over aanmerkelijk oudere bewoners van ons land.
Gedurende de verschillende ijstijden was het Noordelijk deel van het tegenwoordige Nederland bedekt met
één grote ijskap. Vanaf het Scandinavisch bergland
reikten de gletschers ongeveer tot de lijn ArnhemLeiden. Deze gletschers smolten aan de beneden einden
regelmatig af. Ze lieten daarbij verschillende materialen achter, die in en op het gletscherijs in de loop
van vele eeuwen waren gekomen uit het tegenwoordige Finland, Noorwegen en Zweden, namelijk diverse
soorten rotsgesteenten, keileem, grint en zand. Op
sommige plaatsen stuwden die gletschers als reusachtige bulldozers het zand voor zich uit, zodat vrij hoge
heuvels ontstonden. Andere gletsehers werden de oorsprong van brede diepe dalen, waardoor reusachtige
waterstromen liepen. Door een en ander werd de aanschijn gegeven aan het landschap, zoals dit zich nu nog
vertoont in Drenthe, namelijk een golvend terrein,
doorsneden door brede dalen, waardoor kleine rivierties met veel kronkelingen
hun weg naar de zee
zoeken.
Toen de ijstijden voorbij waren, was het hoge midden

Drenthe

E. SIJnstra

van. Drenthe een uitgezocht terrein voor zwervende
jagersstammen, die vermoedelijk zowel uit Noord- als
uit Midden-Europa
naar deze streken kwamen. We
zitten dan in de z.g. Oude Steentijd. Het land is bedekt
met rendiermos, dus toendra zonder boomgroei. De
oude volken, die jagen op Mammoeten en rendieren
en kleiner wild, kennen als wapens al de stenen pijlspitsen en ze hebben ook al vuurstenen mesjes.
Geleidelijk aan wordt het hier warmer. In de MiddenSteentijd, dat is ongeveer 6000-2000 v. Chr., verdwijnt
de toendra, er ontstaan heidevelden en de eerste boomgroei begint zich te ontwikkelen. Het land, dat door.
zijn hoge ligging het hele jaar door veiligheid biedt
voor het zeewater, levert meer jachtprooi, zodat de
bevolking zich blijvend kan vestigen.
Uit de daarop volgende .Jonge Steentijd 2000-600 v.
Chr. dateren de hunnebedden. Het zijn grafmonumenten, soms voor één persoon, soms voor een groter aantal doden. Van deze hunnebedden, over geheel Drenthe
verspreid, zijn thans nog ruim vijftig aanwezig. Ze
waren oorspronkelijk afgedekt met kleinere
keien,
waarover een laag zand was aangebracht. Het zand
waaide weg, de reusachtige keien kwamen bloot en in
veel latere tijden zijn er vele verdwenen. Van de keien
zijn in de voorgaande eeuwen de eerste wegen aangelegd. Tegenwoordig zijn er nog ruim vijftig hunnebedden aanwezig, die eigendom zijn van de Staat. De
inhoud is verdwenen. Enkele van de grafurnen kan
men vinden in het Provinciaal Museum te Assen, alsmede in de Oudheidkamer te Emmen. Wanneer we
bedenken, dat de grootste keien waaruit de hunnebedden zijn opgebouwd, een gewicht hebben van naar
schatting 20 duizend kg en over grote afstanden moe. ten zijn vervoerd, dan moeten we wel met ontzag
terugzien op deze oude volken. Immers, deze keien
moeten zonder vervoermiddelen en zonder hefwerktui-
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gen naar hun plaats van bestemming zijn gebracht. Uit
deze tijd zijn, behalve de hunnebedden, nog bekend de
tumuli-grafheuvels
en de z.g, grafkelder
te Eext,
waarin urnen met as van de verbrande doden werden
bijgezet.
Uit het hierop volgende Bronzen Tijdperk dateren behalve weer tumuli-(graven)
en ook de z.g. bijenkorfgraven, Waarin de doden in zittende houding werden
begraven. De' doden kregen verschillende
gebruiksvoorwerpen mee en ook sieraden, van steen, brons en
barnsteen. In tegenstelling met vroegere tijden werden
soms, tezamen met een voorname
dode, ook diens
paard, zijn vrouw en zijn knecht mee begraven, opdat
het hem in het hiernamaals aan niets zou ontbreken.
Met het aanbreken van de z.g. IJzertijd (400 v. Chr. en
later) komen we aan de tijden, die ons een vrij duidelijk beeld geven van het dagelijkse leven in die tijden.
Enkele gevonden veenlijken uit die tijd tonen aan,
dat de mensen niet gekleed waren in beestenvellen,
zoals ons dat vroeger werd geleerd, doch dat wollen
en linnen kledingstukken
in gebruik waren. Men
kende de z.g. spinsteentjes,
waarmede de wol tot
draden werd gesponnen. Verder dateren uit deze tijd
het stenen aardewerk,
armbanden
en sieraden van
goud of van barnsteen, ijzeren speer- en pijlspitsen
enz.
Bovendien bleven uit deze tijden in het hoogveen bewaard de oudst bekende aangelegde wegen. Dit waren
door de moerassen aangelegde wegen, bestaande uit
naast elkaar gelegde enigszins bewerkte boomstammen. Hoewel deze "veenbruggen" meestal worden gehouden voor door de Romeinen aangelegde heerwegen,
helt men thans over tot de mening, dat deze wegen
van oudere datum zijn. De bewoners van deze landen
zouden de wegen hebben aangelegd om op de minst
gevaarlijke plaatsen de hoogveenmoerassen
over te
steken, dus mede voor verkeersdoeleinden.
Dat men in die tijden zijn reizen al vrij ver uitstrekte
blijkt mede uit de voor enkele maanden bij Beilen
gevonden gouden voorwerpen, in de kranten vermeld
als de goudschat van Beilen. Het betreft een vijftal
gouden halsr ingen, een gouden armband en 22 gouden
munten, tezamen van een gewicht van ongeveer 500
gram.' De onderzoekers komen tot de conclusie, dat
deze voorwerpen afkomstig zijn uit het Romeinse rijk.
Het goud zal hebben gediend als afkoopsom voor een
Germaanse stam, die een inval had gedaan in het
tegenwoordige Italië. De zeldzaam fijne bewerking van
de halsringen moet zijn van een Germaanse goudsmid,
die door het inslaan van zeer kleine stempeltjes de
fijne tekening aanbracht.
We springen nu maar enkele eeuwen over en vatten
de draad weer op zo omstreeks de tiende à twaalfde
eeuw. Uit bewaard gebleven schriftelijke bescheiden
is ons nog heel wat over de lotgevallen van deze landen bekend geworden.
In die tijden was Drenthe een zelfstandige gouw, die,
zoals een bekend geschiedschrijver
het uitdrukt, "als
een opgerolde egel lag temidden van zijn moerassen".
De bewoners, meest van Saksische stam, waren door
Karel de Grote en diens opvolgers gekerstend. De bekering was vrij hardhandig doorgezet. Het is bekend,
dat Karel de Grote, om zijn argumenten kracht bij te
zetten, eens 100.000 Saksers liet onthoofden. Hoe het
zij, uiterlijk had men de Christelijke godsdienst aanvaard en onze provincie stond onder het gezag van
de Bisschop van Utrecht. Uit deze tijden stamt ook de
naam Triantha, later vervormd tot Drenthe. Komend
vanuit zijn bisdom Utrecht, was de bisschop achtereenvolgens ook heer van de gouwen Salland en Twenthe, waarop volgde de derde gouw Drenthe. Als herinnering aan het bisschoppelijk gezag tonen de wapens
van de provincie Drenthe en de hoofdstad Assen thans
nog: Moeder Maria met het kind Jezus, waarboven de
bisschoppelijke kroon.
Het was voor de bisschop een zeer zware taak om
zijn gezag in Drenthe te vestigen en te handhaven. De

aard van de bevolking was geheel anders dan die van
de bevolking in zijn eigen bisdom. In Drenthe had men
sinds de oudste tijden zijn eigen zaken zelf geregeld.
Er bestond een bevestigd landrecht, krachtens welk
recht de z.g. eigenerfden uit hun midden de landsbestuurders kozen. Een stand van edelen kende men niet.
Versterkte kastelen waren er dus evenmin, met uitzondering van het slot te Coevorden. Volgens oude
rechten moest echter de drost van Coevorden een geboren Drenth zijn.
Toen de bisschop trachtte hier de bestuursvorm te wijzigen, bleven de opstanden niet uit. In het jaar 1227
trok de bisschop, vergezeld van de machtigste ridders
uit Utrecht en Holland, noordwaarts, om die lastige
Drenthen voor goed mores te leren. Hij bracht er niet
veel van terecht, 'want hijzelf en 400 van zijn ridders
sneuvelden in de slag bij Ane, ten zuiden van Coevorden. Op den duur waren natuurlijk de Drenthen
niet tegen de machtige ridders
opgewassen. Nadat
de Drost van Coevorden door verraad was gevangen
genomen en vermoord, kwam een vergelijk tot stand.
De bisschop liet het oude recht in Drenthe bestaan,
hij zag van bestuurswijzigingen
af, en de Drenthen
stichtten als zoenoffer een klooster, aan Maria gewijd.
Na veel wederwaardigheden
werd dit klooster gebouwd op de plaats waar thans Assen ligt.
Wat was eigenlijk de reden, dat -die eenvoudige Drenthen zo verwoed vçJOr hun vrijheden opkwamen? Om
dit te begrijpen moeten we de opbouw van het gewestelijk bestuur nader bezien.
De bewoners van de oude brinkdorpen waren in hoofdzaak vrije boeren, eigenerfden genoemd. Het bouwland
bij het dorp, de es, was verdeeld in zoveel delen als
het dorp boerderijen telde. Het weiland, de groengronden langs de riviertjes, was op dezelfde wijze verdeeld.
Daarbuiten lag het bos en de heide, onverdeeld bezit
van de gezamenlijke bewoners, van de marke dus. Op
de heide graasden de schapen onder toezicht van de
scheper en ieder haalde uit het bos, van de heide en
uit het veen hetgeen hij nodig had.
Was de es of het weidegebied te klein geworden voor
het in aantal bewoners toenemende dorp, dan ontgon
men gezamenlijk een nieuw gedeelte, dat vervolgens
over de boerderijen verdeeld werd. Aanleg en onderhoud van de wegen geschiedde ook gezamenlijk, wanneer de boerhoorn de bevolking daartoe opriep. Het
markebestuur werd door de vrije boeren uit hun midden verkozen.
De wetgevende macht en de rechtspraak was op soortgelijke wijze geregeld. In Drenthe bestonden zes z.g.
ding spelen. Ieder dingspel wees vier etten aan. Het
aldus gevormde 24-tal regelde voor zoveel nodig de
gezamenlijke zaken van bestuur en rechtspraak. Men
kwam daartoe samen op verschillende plaatsen in de
open lucht. Bekend zijn nog de Balloërkuil
en het
Grollerhout,
vanouds heilige Germaanse
vergaderplaatsen. De gewestelijke geldmiddelen werden gezamenlijk beheerd, waartoe elk ding spel één van de zes
sleutels van de gezamenlijke geldkist bewaarde. In
dit eenvoudig overzicht past het gehele bestuur van
Drenthe, met uitzondering van het gebied van de tegenwoordige gemeenten Ruinen en Ruinerwold. In die
streek was men min of meer zelfstandig, men had ook
een eigen landrecht. Ruinen kon zich dit veroorloven,
omdat men hier enige versterkte
ridderhuizen
had.
Reeds omstreeks het jaar 1250 werd Ruinen zelfstandig, en het is dit gebleven tot 1795, hetgeen op de bewoners van die streek een eigen stempel heeft gedrukt.
Doordat het hele bestuur van binnen uit werd' geregeld, bleven uiterlijk opvallende wijzigingen in het bestuur achterwege, welke lotgevallen de Nederlanden
ook doormaakten.
Aan de tachtigjarige
oorlog en de kerkhervorming
deed Drenthe slechts min of meer gedwongen mee. De
pastoors kregen de keuze om mee te gaan met de hervorming, anders werden ze afgezet. De weinige kloosters werden eigendom van het gewest, maar vernie-
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Jingen bleven uit. Op deze wijze kwam het Land->
schapsbestuur in het bezit van behoorlijke gebouwen
te Assen, zodat nadien niet meer in de open lucht behoefde te worden vergaderd. Het voormalig Mariaklooster is tot de huidige dag de zetel van het gewestelijk bestuur gebleven.
Zelfs de Franse overheersing werd zonder al te grote
schokken doorgemaakt.
Hoewel zeer Oranjegezind,
bleef de gouverneur
van Drenthe Mr. P. Hofstede,
vóór, tijdens en ná de Franse bezetting gehandhaafd,
zulks in uitdrukkelijke opdracht van de laatste Stadhouder; en Koning Willem I heeft na 1814 van de
diensten van Mr. Hofstede een dankbaar gebruik gemaakt. Verdere bekende figuren uit die tijd zijn o.a.
Baron De Vos van Steenwijk, de Graaf van Heyden
van Zuidlaren en de Graaf van Limburg Stirum van

Hoogeveen. Het lijdt dan ook geen twijfel, aan welke
kant men stond in de strijd van die dagen.
Bij het tot stand komen van het Koninkrijk der Nederlanden werd Drenthe erkend als een volwaardige
provincie, evenals ook geschiedde met de provincie
Noord-Brabant. Drenthe moest definitief afstand doen
van het land van Vollenhove en van de streek bij
Oosterwolde (vroeger ook Drents gebied). Ook Groningen, vroeger een Drents dorp, was al lang een zelfstandig gewest geworden.
Het voordeel van de nieuwe regeling was, dat men
verbinding kreeg met de rest van Nederland, dat de
provincie dus voorgoed ontsloten werd. Het nadeel
hiervan was, dat de oude gebruiken verloren gingen.
(wordt vervolgd)

Heide de gelukkigen, met de respectievelijke onderwerpen, uitverkoop, verjaarsvisite
en Sinterklaasavond.
Nadat deze dames met veel ach's en wee's en gebeef
het spreekgestoelte hadden beklommen, begon de strijd.
Het bleek dat mevrouw V. d. Heide de meeste punten
had vergaard en le werd. Mevr. Loerts kwam als 2e
uit de bus. Mevr. Ennink werd gehandicapt doordat er
te Haskerdijken geen winkel is en dus uitverkoop daar
een raar woord is.
De heren De Haan, V. d. Sluis en Kestens moesten elkaar bekampen, met de onderwerpen vacantie, kaartavond en hypnoses. De Haan won dit wat niet te verwonderen was omdat hij net terug was van een zeereis,
Hij vertelde een moeilijk controleerbaar verhaal over
bonen met spek eten in hevige storm, waarbij hij zich
aan de lepel vast moest houden om te blijven zitten.
V. d. Sluis ,sleepte de 2e prijs in de wacht, wat ook
niet te verwonderen was, omdat 'hij met kaarten winsten boekt. Kestens had een zeer moeilijk onderwerp,
omdat hij nog nooit onder hypnose was geweest, niettemin sprak hij met grote geestdrift de twee minuten
vol, waarvoor hij werd beloond met een denderend
applaus.
Na dit werd het Lotto spel beoefend, waarbij geen der
deelnemers moeilijkheden had.
Hierna werd door een persoon, die de gehele avond
telkens geheimzinnig was verdwenen en even later
weer opdook, een apparaat te voorschijn gehaald dat
kon zingen en praten. Het bleek dat deze technicus
stiekum het gezongene en gesprokene op de band had
vastgelegd. Zodoende konden verscheidene zich zelf
horen praten en zingen. Tijdens dit afdraaien werd het
voetbalspel beoefend. Hierbij bleek echtpaar Huijser de
favoriet te zijn, nadat het echtpaar Loeris hevige tegenstand had geboden.
Nadat nog verscheidene prijzen waren verloot, sloot
omstreeks 0.30 uur de voorzitter deze avond met een
woord van dank aan de organisatoren voor de prachtige avond. Hij dankte in de eerste plaats de grote organisator de Adj. Westra, want niemand anders dan
hij kan zo'n avond op poten zetten.
Na de sluiting sprong Adj. Schoenmaker nog even op
het toneel om de 2e voorzitter V. d. Sluis te bedanken
voor het vele werk dat ook deze had gedaan want hij
had zichzelf niet in het dankwoord betrokken.
Hierna gingen allen met veel geschenken huiswaarts,
want dit moet gezegd worden de Sint was weer niet
karig geweest.
Het was weer een schitterend geslaagde avond geweest
en 'het is te hopen dat er meer dergelijke avonden
worden gehouden.
Er gaan al stemmen op bij de Verkeersgroep om het
geld voor de functie-reizen op te sparen en daar dan
een feest van te houden. Ik moet er niet aan denken!
Jappie ..

Sinterklaas
bij de
Rijkspolitie
Heerenveen
Op Woensdag 30 November 1955, organiseerde
de
Oefengroep van de rijkspolitie te Heerenveen, evenals
vorig jaar een St. Nicolaasavond voor haar leden met
hunne dames.
's Avonds omstreeks 8.00 uur opende de 2e voorzitter
de avond met een woord van welkom aan alle aanwezigen. Hij hoopte dat het een geslaagde avond zou
worden en dat de aanwezigen zich zouden vermaken.
Het speet hem dat enkele leden niet aanwezig konden
zijn.
Hierna werd een kop thee geserveerd, terwijl het duo
V. d, Sluis-Eenkoeren enige liederen ten gehore bracht.
Nadat de thee was genuttigd en de zangers hun
rcportoire hadden afgedraaid, moest er geschoten worden. De mannen en vrouwen werden hierbij gescheiden.
Ieder moest driemaal schieten. Het was jammer dat
voor verscheidene dames het doel te klein was. Misschien kan volgend jaar voor deze deelnemers beter
een dubbele krant worden opgehangen. Het lijkt zo gek
als de projectielen naast het kaartje komen. Bij de
dames waren echter ook prima schutters, voor deze
zou ik geen haas willen zijn.
Na het schieten beklom mevrouw Westra het podium
en las een gedicht voor. In dit gedicht werden de leerlingen Engels met veel kennis van zaken ontleed. Ieder
kreeg het hem toekomende deel. Nadat de ober allen
nog van een consumptie had vooreien werden de pakjes rondgedeeld. De in deze pakjes aanwezige gedichten
moesten op het toneel worden voorgelezen. Schrijver
dezes ontving een groot pak, met daarin een klein potje,
waarbij een lang gedicht behoorde, waarin de heldendaden van dit nuttige geschenk waren omschreven.
Daarna stond de spraakwaterval
op het programma.
Ieder moest een papiertje trekken, die een papier trok
met een onderwerp mocht haar of zijn kunnen op het
gebied van praten vertonen.
Bij de dames waren mevr. Ennink, Loerts en V. d.
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genodigden waarbij wij o.a. opmerkten de Secr. van
de Provo Commissie van S.W.G. Burgemeester
Ottevanger, Kapt. Van Dijk, die de Commdt. van het District Rijkspolitie Groningen vertegenwoordigde,
Kapt.
Van Dijk van de Nationale Reserve, de Groepscommandant der Rijkspolitie te Marum en het bestuur
van de plaatselijke commissie S.W.G.
De strijd, waarbij het niet aan spanning ontbrak, werd
tenslotte beslist in het voordeel van de Nat. Reserve,
zij het ook met een gering puntenverschil. Deze groep
ging dan ook met het grootste deel van de prijzen
strijken, waarbij haar ook de Korpsprijs ten deel viel.
Voor de dames van genodigden en leden van beide
groepen was een wedstrijdje
georganiseerd
op de
luchtbuks, waarbij verrassende resultaten uit de loop
kwamen. Zij gingen allen met een prijsje naar huis
Deze avond, welke er toe bij droeg de band tussen
Reserve Rijkspolitie en Nationale Reserve te verstevigen, kan zeer geslaagd worden genoemd.
Leek, 19 December 1955.
S. Zwart.

Jaarvergadering
van
personeelsvereniging
Rijkspolitie

de
der

te Groningen

Op 1 December 1955 hield de Personeelsvereniging
der
Rijkspolitie te Groningen zijn jaarvergadering
onder
leiding van zijn voorzitter 1. Poutsma. Het bleek dat
nog niet alle Groepen de goede gewoonte van het
zenden van 1 of 2 afgevaardigden
hadden ingevoerd.
Uit het verslag van de secretaris bleek dat het ledenaantal thans 164 bedraagt, terwijl de penningmeester
mededeelde dat er thans een bedrag van ruim f 400,in kas was.
De aftredende
bestuursleden,
Adj. 1. Poutsma
en
Adj. W. Boersma werden herkozen. De aftredende
secretaris, de Wmr. 1. J. Pruis, wenste zich niet herkiesbaar te stellen. In zijn plaats werd, na herstemming, de Owmr. C. Punter gekozen.
Besloten werd de jaarlijkse feestelijke vergadering
in de maand Februari 1956 te houden in de "Grönneger Sproak". Ter bevordering van de gewenste afwisseling en tevens om de eigen Toneelver. ook eens de
gelegenheid te laten om als gewone leden de vergade-·
ring bij te wonen, werd besloten deze keer een betaalde conferencier en een beroepsgezelschap
te laten
optreden.
De voorzitter en enkele leden maakten hierbij gewag
van de algemene waardering, welke men heeft voor
de wijze waarop de toneelvereniging
in het verleden
steeds heeft medegewerkt
aan het welslagen van de
feestelijke vergaderingen,
waarbij men de hoop uitsprak in de toekomst nog meermalen een beroep op
de toneelvereniging
te mogen doen.
Ook het Rijkspolitiemannenkoor
en het vrouwenkoor
zullen deze keer de feestvergadering
in passieve toestand bijwonen.
Het bestuursvoorstel
tot deelneming aan het te Groningen bestaande
"Cultureel
Contact", een samenwerking van een tiental personeels- en soortgelijke
verenigingen, ten doel hebben de een meer efficiënte
wijze van organisatie .van lezingen, filmvoorstellingen, ontspanningsavonden
enz. lokte een brede bespreking uit. Besloten werd hierover schriftelijk het
oordeel. van de leden te vragen.
Adj. E. KooIman deed hierna een voorstel om een
gezamenlijke excursie van politiemannen
en huisgenoten naar een plaats in binnen- of buitenland te bevorderen of mogelijk te maken door de instelling van
een reiskas. Deze kas kan gevormd worden door
maandelijks een klein bedrag op het salaris te doen
inhouden. De voorsteller en de Wrnr. I. J: Pruis bleken bereid te zijn de verdere regeling van een en
ander op zich te nemen, indien mocht blijken dat er
onder de leden voldoende belangstelling voor dit doel
bestaat. Ook hierover zal schriftelijk het oordeel van
de leden worden gevraagd.
Inmiddels was het reeds weer hoog tijd voor de sluiting der vergadering
geworden. Ook ditmaal kon worden vastgesteld dat de personeelsvereniging
als ontmoetingsplaats
van a 11 e Korpsleden nog steeds zijn
waarde heeft.
P.

Dank aan het 5-cent-fonds
Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan het
vijI-cent-fonds voor het heerlijke fruit, dat ik bij mijn
terugkeer uit het ziekenhuis van het fonds heb ontvangen.
.
J. B. de Jong, Zuidlaren.
Namens mijn echtgenote betuig ik bij dezen mijn oprechte dank voor de prachtige fruitmand, die haar op
10 November 1955 in het Beatrixoord
te AppeJscha
werd aangeboden.·
Owmr. N. van Guldenor.
Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis te Groningen
werd ik op zeer aangename wijze verrast, doordat mij
bij die gelegenheid een fraaie mand met fruit werd
aangeboden.
Langs deze weg wil ik voor deze geste de Reservisten
der Rij kspolitie, alsmede degenen die hieraan hebben
medegewerkt, mijn hartelijke dank betuigen, Het doet
iemand goed, wanneer op een dergelijke wijze van
medeleven wordt blijk gegeven.
De Res. Wachtmeester
der Rijkspolitie
van de Groep Vries, E. Roman.
Mede namens mijn ouders betuig ik langs deze weg
mijn hartelijke dank aan het Vijf-cents-fonds voor het
prachtige bloemstuk, dat ik tijdens mijn ziekte mocht
ontvangen.
. Greta de Jonge
M. de Grotestraat
1
HEERENVEEN.

Verslag van de gezellige avond "Oefengroep
WeststeIl ingwerf"
Op 7 December 1955, hielden de leden van de "oeïengroep Weststellingwerf"
hun jaarlijkse gezellige avond
in zaal Sloot te Steggerda. Dit jaar waren daarbij ook
de echtgenote's van de leden aanwezig. De zaal bood
direct al een
gezellige aanblik daar op elk tafeltje
een boeketje bloemen aanwezig was. Omdat de dames
er bij tegenwoordig waren, had het bestuur als gemeenschappelijk
spel het "kienen" op het programma
staan. Dit spel kan door ten hoogste negentig personen
worden gespeeld en iedereen kan het. Iedere deelnemer/deelneemster
ontvangt een plankje met een
stukje krijt. Het plankje is verdeeld in drie vakken en
in elk vak zijn een aantal hokjes. In vele van deze
hokjes zijn cijfers geplaatst en wel zo, dat elk horizontaal vak vijf nummers bevat. Door een persoon wordt
nu een nummertje getrokken en hardop voorgelezen.
Diegene die dat nummer op het plankje heeft staan

Schietwedstrijd Res. Rijkspolitie. Nat. Reserve
Zaterdag 17 Dec. 1955, werd in de bovenzaal van hotel
"Boschhuis" te Leek een schietwedstrijd gehouden tussen de reserve-Rijkspolitie
van de posten Leek en
Zevenhuizen en de oefengroep van de Nationale Reserve te Leek, onder auspiciën van de Schi.etvereniging
"De Vrijheid" te Leek.
Deze avond werd bijgewoond door een groot aantal
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(het kunnen
soms wel -acht personen tegelijk zijn)
krast dat nummer door. Heeft men vier nummers in
een horizontaal vak doorgekrast dan roept men luid:
"Halem". Heeft men alle vijf nummers in dat vakje
doorgekrast dan roept men: "Kien", en zijn alle nummers op het plankje doorgekrast dan roept men: "Vol".
Wie het eerst "Halcm", "Kien" of "Vol" heeft, is prijswinnaar. Halern is 3e pr., Kien is 2e pr. en vol is 1e pl'.
Dit spel is zo aantrekkelijk omdat het ook met dames
kan wurden gespeeld en de spanning er tot het laatst
in blijft. Owmr. Visser, Postcdt. te Noordwolde, die
dit spel bij ons geïntroduceerd
heeft (hij weet ook
waar het gehuurd kan worden), heeft wel eer van zijn
werk gehad. Verder werd de avond gevuld met schieten, sjoelen en balgoeien. Hiervoor waren fraaie prijzen beschikbaar benevens twee wisselbekers. Eén voor
de dames en één voor de heren. Sinterklaas had zich
deze avond niet onbetuigd gelaten. En als wij zo eens
nagaan wat de inwendige mens te verwerken kreeg.
dan kan het niet anders of Sinterklaas is behalve een
kindervriend, ook een politievriend. Bij het schieter.

bleken sommige dames beter te kunnen schieten dan
de heren.
Tot slot van de avond werd er een stoelendans voor
dames zowel als voor heren gehouden. Dit viel zeer
in de smaak. Na afloop richtte de groepscommandant,
Adj. Heijstra, woorden van dank aan het bestuur voor
het organiseren van deze avond en aan de leden met
hun dames voor hun komst, maar bovenal voor de
keurige en correcte wijze waarop deze avond werd
gevierd. Dergelijke avonden, zo zeide hij, smaken naar
meer, omdat dit de onderlinge band van vriendschap
en vertrouwen verstevigen. Ook bracht hij de groeten
over van onze collega en lid Klooster, die wegens
ziekte al enige maanden in het ziekenhuis te Groningen is opgenomen. Met algemene stemmen werd besloten om Klooster een door hem begeerd boek over
de natuur te schenken.
Menig lid én/of de echtgenote daarvan ging met een
fraaie prijs naar huis. Het was een pracht avond
geweest.
Draaisma.

Hij voert je mee naar de hoofdstraat van Paramaribo,
waar net als hier de zakenmensen hun etalages zo aantrekkelijk mogelijk trachten te maken in verband met
het naderend Kerstfeest. Er heerst in de stad een gezellige drukte, want iedereen die elders werkt, bijv. op
Aruba of Curaçao, komt zo mogelijk naar huis om
gezamenlijk de Kerst te vieren.
Thuis maakt men versieringen
van dennegroen en
kaarsen, (dennegroen is moeilijk te krijgen, de boom
komt alleen als sierboom voor) en naast de gebruikelijke rijsttafel van alle dag wordt het Kerstbrood
gegeven, een baksel met rozijnen en andere smakelijke
dingen.
En dan is het 1e Kerstdag geworden.
Harold, die lidmaat is van de Evangelische Broeder
Gemeente, gaat met vele anderen in 't wit gekleed,
vanwege de hoogtijdag van 't kerkelijk jaar, 's avonds
ter kerke.
Binnen is het stemmig en gewijd, de Kerstster brandt.
het koor zingt, de dienst neemt een aanvang.
In de warme tropennacht klinken de gezangen, daarna
wordt het stil, de gemeente is in gebed ...
Buiten wuiven de palmen zachtjes in de wind, en
boven dit alles de wondermooie sterrenhemel
van
Suriname.
"Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen."
Oók in Suriname, óók in Nederland.
Na afloop van de dienst splitst de jeugd zich in groepen en trekt, Kerstliederen zingend, van huis tot huis.
Kerstfeest in de West ....
En daaropvolgend de jaarwisseling ....
Harold wenst U allen een gezegende Kerst en een
wang boeng jari 1956!! (een voorspoedig 1956).

Mi dé wiensie
oeng alla
wang boeng jari
1956
"Mi

dé wiensie oeng alla uum q boeng jari (1956)"
Harolà.

net was bij kennissen waar ik hem ontmoette.
Hij stelde zich vuor als Harold Riedewald, student,
afkomstig uit Suriname.
In plaats van me dadelijk in het gesprek te verdiepen,
dwaalden mijn gedachten af naar daar waar de tropenzon de aarde van West-Indië verwarmt. Ondoordringbare oerwouden, waarvan stukken nog niet in
kaart zijn gebracht, br.ede rivieren, bruisende bergstromen en een vrolijke gemengde bevolking, al deze
dingen liggen Harold zo na aan het hart.
Als hij ver lelt, word je je bewust van zijn sterke,
waardige persoonlijkheid. Hij spreekt een rustig correct Nederlands, hier en daar een woord onderstrepend
met een gebaar van zijn hand.

Willy Buitenhuis.

BASUTOLAND
opgeleid door de Britse administratie om langzamerhand meer en meer zelf zijn land te kunnen besturen.
De Basutobevolking is een half millioen en er zijn
ongeveer 1500 Europeanen. De laatsten zijn veelal
ambtenaren, zendelingen en handelaren. De Europeanen
kunnen geen land in eigendom hebben; het is inderdaad Basutoland en de Basuto en zijn land zijn onafscheidbaar. Landbouw is de hoofdtak van bestaan.
Individueel bezit is onbekend, daar het land het eigendom is van de stam. De autoriteit
is het stamhoofd
en onder hem staan hoofdlieden, die in de gehuchten
hun zeggenschap hebben. We zien dan ook nergens

Basutoland wordt omringd door de Unie van ZuidAfrika. Hierom en mede om zijn landschap van hoge
bergen en diepe valleien en zijn grootte, wordt het
wel "Afrika Zwitserland" genoemd. Er is maar één
autoweg, die van het noorden naar het zuiden gaat en
de verschillende centra verbindt, waaronder ook de
hoofdstad Maseru. Het is dus te paard, dat men Basutoland het best leert kennen in al zijn schoonheid en
grootsheid.
De Basuto's zijn een Naturellennatie en Basutoland is
hun eigen land. De Engelse regering beheert het als
een protectoraat. Dit betekent dat de Basuto wordt
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omheining en boven de glooiende, vruchtbare akkers,
liggen de rondavels met hun roodbruine muren en
blauwgeverfde deuren. Ze zijn genesteld tegen de beschermende heuvels. Blauwgroene agaveplanten
vormen een vierkantige omheining voor de veekraal. Deze
gehuchten, waarvan het rustige, harmonische geheel
geaccentueerd
wordt door het voortdurende
komen
en gaan van de Basuto's op de grote weg, geven geen
blijk van de angsten en het leed waaronder zij lijden.
De bezoeker, getroffen door de kleurenpracht
van
"terracotta akkers en blauwe luchten, geeft zijn aandacht nu aan de mensen op de weg: Basuto's te paard
of te voet, in hun kleurrijke dekens, geven hem te
verstaan, ook in hun groet "GotsO" (vrede), dat dit
hun land is, ook al werken de meeste mannen in de
mijnen in de Unie van Zuid-Afrika, aangetrokken door
de hoge lonen aldaar. Op de akkers werken de vrouwen; af en toe volgt een vrouw met de baby op de
rug gebonden haar man op de weg.
Terwijl we door de valleien rijden, zien we nergens
bomen; alleen zien wij ze rond de zendingsstations
die ook omheiningen hebben. De koude wintermaanden verplichten de Basuto al vhet hout te gebruiken.
Over de stijgende weg, nu in de Maluti bergreeks,
komen we te Ralecheka aan, het laatste handelscentrum dat per autoweg te bereiken is. Groepen Basuto's,
gehuld in hun dekens, hun paarden vastgemaakt,
wachten op de waren die ze in ruil voor hun zakken
met wol zullen ontvangen. Gedurende ons verblijf op
deze gastvrije handelspost. vanwaar we verder te paard
de Malutibergen zullen ingaan, werd ons een en ander
verteld over de angsten en het leed, die daar heersen
in de zo vredig liggende rondavels tussen de paarsblauwe heuvels. Kort voor onze aankomst was er weer
een moord gebeurd, de rituele moord, die als een
drakenbeeld
door Basutoland gaat. Nooit weet men
waar hij zal opduiken of wanneer. Zo leven de Basuto's
steeds in een stadium van angst en achterdocht.
Vroeger was het anders, toen vond alleen deze rituele
moord plaats tegen vijandige stammen, maar nu gebeurt dit in eigen stam en land. Dit alles geschiedt
om een verlies aan macht te herwinnen door stamhoofden of afgezette stamhoofden. Verschillende oorzaken werken dit verlies aan macht in de hand. Doordat er zoveel stamhoofden en hoofdlieden kwamen,
daar dit erfrecht was en dus ieder kind van een stamhoofd dit kon worden, moest de Engelse regering ingrijpen om chaos te voorkomen en verminderde dus
het aantal stamhoofden. Verder brengen de Basuto's,
terug van de mijnen, hun moderne begrippen over
macht en autoriteit mee naar hun land. Zo zijn er dus
aangestelde en afgezette stamhoofden die allen hun
verlies aan macht betreuren en willen herwinnen hoe
dan ook. Dit is de kans voor de toverdokter. Hij vindt
gretig gehoor. "Minder macht?" zo fluistert hij. "Je
medicijnhoorn is leeg, volg mijn voorschriften hoe hem
te vullen, en je hebt alle macht die je wenst". Het is
de rituele moord, die dan plaats vindt, als resultaat
van dit "gefluister".
Een jonge herdersknaap let op het vee en speelt met
zijn vrienden. Hij voelt zich een deel van de heuvels,
de rivieren en de zonneschijn. Terwijl hij de ?fgedwaalde schapen terughaalt, springt hij over rotsen
en struikgewas, zorgeloos, blij.
In zijn huis, in de avond, komen mannen stiekum
nader, fluisteren tegen zijn stiefvader. "Is hij bereid
om het Judasloon te aanvaarden?"
Hij is bereid. De
volgende dag wordt aan onze herdersjongen
Sepunto
gezegd, dat hij niet naar de gewone plaats moet gaan,
maar zijn vee moet hoeden beneden in de Donga.
Sepunto vraagt geen uitleg, hij neemt elke dag zoals
hij komt, zoals een Basuto dit doet. Hij houdt veel van
zijn stiefvader, die hij alleen kent als zijn eigen vader.
Sepunto verveelt zich wel ecn beetje, daar beneden in
de Donga. Zijn vrienden zijn zoals gewoonlijk boven
tij de rotsen.
In de stilte van de vroege morgen, als de zon nog niet
over de Donga schijnt, zoeken zijn vrienden naar

Sepunto, kijken over de rotsen naar beneden. Voor ze
Sepunto vrolijk kunnen toeroepen zien ze stijf van
schrik mannen naderen, die Sepunto beetpakken, vastbinden en met een prop in zijn mond het schreeuwen
verhinderen.
In vertwijfelde
angst
vluchten
zij,
hun vee vergetend, naar hun moeders: "Sepun'to, 0
Sepunto".
Tegen de avond als Sepunto niet thuis komt op de
gewone tijd, wordt zijn moeder onrustig, zoals een
waakzame leeuwin. Ze verlaat haar hut en kijkt in
paniek de weg af. Haar angsten benauwen haar; op en
neer loopt ze langs de weg, ziet de medelijdende blikken van de buren, ze voelt zich gevangen. Gillend
vliegt ze de hut in, kreunend: ,,0 Sepunto, 0 Sepunto".
De rechters horen dit verhaal van de rituele moord.
Negen personen worden tenslotte voor dit feit opgehangen.
De rechter vroeg de vader: "Waarom deed je dit? Je
hield toch van de jongen?" "Ja ik hield van de jongen".
"Je had het geld niet nodig?" "Nee ik had het geld
niet nodig". "Dan waarom? Waarom?" Opkijkende naar
de rechter, zegt de Basuto: "Wij zijn de schapen van
het stamhoofd". Dit bijgeloof is finaal, want, kan het
stamhoofd niet met zijn schapen doen wat hij wil?
Kan hij ze niet slachten?
De Britse autoriteiten doen alles wat in hun vermogen
ligt om deze rituele moorden uit te roeien. De intelligente Basuto, opgeleid als ambtenaar,
is een grote
hulp. Het is de toewijding van hen en de zendingshulp, die het ontwaken tot een zin van juiste waarden
bevordert. De tragiek van de bijgelovige als slachtoffer van zijn bijgeloof, wordt wel juist het sterkst
naar voren gebracht in deze rituele moord.
Hier in Basutoland, waar de naturel in zijn eigen land
is, komt juist deze barbaarse vorm van heidendom
voor. De weg is lang. Geduld en begrip het antwoord.
(Nadruk verboden).
Mieke Siegers.

Wy haw't ris häwn ...
(Hystoarysk)
It wie noch yn'e "Wapentiid", dat wol sizze, by it, ûs,
älde "Wapen", sa'n foech fiifentweintich
jier forlyn,
yn Fryslän boppeoan.
Oktobermoanne,
de moarnsbitiid,
nachttsjinst
3.00
-7.00 ûre. Doedestiids, [ongerein, duorre in patrouille
fjouwer ûren. Mal', lykas ik sei, it wie yn'e hjerst en
de moarnsier.
T'sjuster
en dizich, skrousk
waer,
minoftomear froastich. De Wachtmeester en ik moasten op'e molkweinen tasjen. Men soe it mei de lantearnsn net sa nou nimme, woe de Opper ha. Dat
sadwaende. Noch net sa fier fan hûs, as dêr hien' jo
it leave Iibben al. Twa fytsers kamen ûs yn'e mjitte,
ien sûnder ljocht. "Halt, politie!". Jawis, de hearen
tochten dêr oars oer en setten de sokken d'r yn ien
mei en ien sûnder lampe.
'
Wy, fanselssprekkend,
d'r efteroan. De Wachtmeester
rekke my in ein foarût yn'e tsjustere nacht. Doe't ik
by in trijesprong bilànne, mei in hänwizer, miende ik
goed to dwaen dêr stean to bliuwen. -By einslûten koe
ik gjin twa kanten ûtfleane, Lofts gyng in reed nei in
pleats, rjochts de wei nei. D. en foar my lei in brede
grêft. Fierders die ik it waohtsjen d'r ta en dat "bliek
goed to wêzen, hwant nei in hoartsje hearde ik hwat
yn'e grêft om bûtsen. In jongkeardel kroep ut it iiskàlde wetter. Hy wie sa glêd as in iel en krimmencarde, "Oh, hwat is dat wetter kàld". Krekt op'e
wàl, sprong 'I' d'r wel' yn en helle syn fyts op it
droege. De man trille oer al syn Iiddcmaeten. Yn
pleats fan de feilige bocht, hied 'r de wei rjochtût
nommen .... !
De segaer, Twa kear. Gjin ljocht en net stllhälde.
Nei dit lyts "intermezzo" bigounen wy mei it fierdere
diel fan'e route. Yn it Iytse doarpke in pear kilometers
fierder, die in bakker oant bakken. Ljocht skynde
troch de naden fan'e blyntsjes. De doarren allegear
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op 't slot. Arbeidskontröle.
In mooglikheit om tomûk
nei binnen to kommen, founen ...•
vy net, dat dan mar
in bûns op'e rûten, hwerefter en hwertsjinoan de man
it brea ré makke Ioar de wrotters en wraemers ut it
gea. "Ja!". De doar kacrn iepen en der stienen wy
"vis à vis" mei in bakker dy't sa wyt as sûpe orn'e
holle wie. De man hie de skrik fan syn libben häwn,
sa fornijde 'r ûs. Syn hert sloech aehtentaehtich
en
ta praten wie d'r amper bystaet. Gjin Jan mei to
bisilen. Hy hie it net rom, dy bakker. Alles wie yn'
oarder en nei in koart petear streken wy mar wer
fierder, it ûnbikende tomjitte ....
De wei werom, byláns it Djip, oer de lûkwei. In
smel kroadcpaedsje tsjinne us ta riidbaen, yn'e ûnderwà] driichden
de hagedoarnen.
De Wachtmeester
foaroan fansels. Nou koenen wy
beiden moai aerdich Iytse, mar it riden mei en op in
fyts troch in ioech hänbreed djip kroadespoar hat syn
risico's. It duorre dan ek net sa malle lang, as dêr
kantele myn foargonger, dêr't it ulderjorigste al Of wie,
en rûgele mei Iyts en al pardoes yn'e skerpe stikels
Ian'o hagedoarnen, ûnder yn'e wal. Bloed, skramrnen,
smetlaepen oan holle en hännen. Forwoun. In krêf-

tich
wurd....
sa't
dat by sokke
gelegenheiten
heard .... !
Doe nei hûs, de kazerne. De Wachtmeester syn frou,
"Fochten?". "Ja, ju, der wie za'n healwize bakker
dy't it yn'e kant sette en sadwaende ..... " Mar doe't
d'r yn'e rin fan'e dei net oer in ferbael praet wurde,
kaem dit Mem hwat frjemd foar en, sa't froulje binne,
hja soe en woe it naedsje Ian'e hoas witte. It hege
wurd moast er ut, fàlleri mei de fyts yn'e stik els ....
Hwer't ik sa mar mei sizze wol, ûs amt hat ek syn
koartswyl, as wy it mar sjen wolle, hwant, "De wräld
is sa't men him sjocht".
Men moat de goede bril op ha.

x.

LIMMERICK
Hy ried sl1nder ljocht en sloech op'e flecht
hy wie net IHd, dus noch linich en hecht
mar in lyts skoftke letter
lei
maet yn it wet ter
dat de deis hong syn krous boppe de plecht.

us

X.

eorzaak

eH

Wirnpie is 12 jaar en leerling van de O.L. school. Er
heerst rust en evenwicht in de dorpsgemeenschap.
Plotseling wordt de gemeenschap opgeschrikt. "Wimpie heeft gestolen." Liefst ongeveer 40 diefstallen,
grote en kleine, waarbij bedragen van ongeveer 25
gulden zijn gemoeid. De politie wordt in kennis gesteld en maakt proces-verbaal
op. Vanzelfsprekend.
Zo'n kwajongen kan niet doorgaan met dergelijke vergrijpen; hier dient te worden ingegrepen. Hij moet in
een andere omgeving worden gebracht. Binnenkort
gaat Wimpie naar een opvoedings-inrichting.
Dit is
het gevolg van de door hem gepleegde handelingen.
Wimpie is één van de oudste zoontjes van een vader
die niet ver van debiliteit af is en die een gezin van
negen personen moet onderhouden. De huiselijke omstandigheden zijn slecht. De moeder is debiel; zij kan
niet wassen, verstellen, stoppen of behoorlijk eten
koken. De bewoning en financiën laten alles te wensen
over. Dus kan Wimpie niet over geld beschikken. Zijn
kleding en schoeisel is miserabel. Overigens is Wimpie
normaal. Hij leest en schrijft goed en heeft een uitstekend geheugen. Toch heeft hij een minderwaardigheids-complex
omdat hij niet met de anderen kan
meedoen. Hij heeft geen geld, geen nette kleren, geen
fiets. De anderen wel. Wimpie trekt zich terug terwijl
zijn medescholieren hem links laten liggen. Hij is als
een schuw diertje. Hij hunkert
naar centen voor
snoepjes. Hij hunkert naar een fiets en hij hunkert
naar goede kleding en schoeisel (blote voeten in de
laarzen des winters). Hij hunkert naar aanhankelijkheid, maar hij krijgt niets van dat al. Hij is eenzaam
onder de mensen. Het huiselijke milieu en
het straatmilieu
is slecht. Alleen in het schoolmilieu
is hij gelijkwaardig
aan de anderen. Wirnpie is dus
eenzaam.
Des avonds, als het donker is, ziet hij de vrachtauto
van de bode-rijder bij een klant staan. Even onbeheerd
vlug in de auto
een blik koekjes
weggenomen en dan snel weg. Ergens tussen de struiken achter de kerk heeft hij de koekjes alléén opgegeten en......
genoten. Met niemand heeft hij zijn
buit gedeeld en aan niemand heeft hij er iets van verteld. Hij kreeg immers ook nooit iets van anderen.
Toen de politie hem op het spoor kwam had hij reeds
ongeveer 40 diefstalletjes
gepleegd, waaronder
ook
kinderspeelgoed. Daaraan had hij ook behoefte.
Wimpie heeft dus een foutieve handeling gepleegd.

~e.,,,l~

Alle menselijke handelingen hebben een oorzaak. Met
deze handelingen worden niet alleen de normale, doch
ook de abnormale handelingen bedoeld. Wij, politiemensen, hebben een dienende, een opvoedende taak.
Dus dienen wij ook enigszins op de hoogte te zijn met
de uitingen van de mens (en wel speciaal van de jonge
mens), uitingen, welke ontspruiten uit het gevoelsleven van die mens. Het gebeurt maar al te vaak dat we
bij een baldadige handeling door een jeugdig persoon
niet-begrijpend het hoofd schudden. We doen de overtreding ophouden en nemen daarmede de handeling
weg. We nemen echter niet de oorzaak weg omdat we
deze oorzaak vaak niet kennen. Het optreden van de
ouders, de onderwijzer en de politieman kan zeer dikwijls tot tegengestelde resultaten leiden (en dit gebeurt
maar al te vaak) hoe goed het overigens ook is bedoeld. Wanneer een kind zich heeft schuldig gemaakt
aan een vrij ernstig misdrijf, dan maken wij procesverbaal op en is voor ons de kous af, vaak niet beseffende, dat we aan het verdere levensverloop van dat
kind een beslissende - vaak funeste - stoot hebben
gegeven. Zoals gezegd hebben wij een dienende en een
opvoedende taak, doch tevens hebben we een voorkomende taak en deze taak is erg belangrijk, zo niet
het belangrijkst. Is er een misdrijf gepleegd dan maken wij proces-verbaal op en dat is goed. Het is voor
onze maatschappij echter beter dat wij het plegen van
dat misdrijf weten te voorkomen.
Teneinde deze voorkomende
taak naar behoren te
kunnen vervullen zullen we veel aandacht dienen te
besteden aan de wording van het kind tot volwassen
mens en daarbij de perioden bestuderen welke ieder
kind moet passeren, zoals ook wij deze perioden zijn
gepasseerd. Het verloop van deze perioden is een natuurwet en geldt voor ieder mens. (Bij geestelijk gehandicapten komt deze periode later of helemaal niet).
We kunnen deze perioden als volgt samenvatten:
1. De periode van het eerste levensjaar.
De baby laat ons zien dat het maatschappelijk bewustzijn begint te ontwaken. Het kind gaat reeds verschil
zien tussen personen en zaken. Het herkent personen
en zaken welke veel in zijn omgeving zijn. Het zoekt
contacten met andere mensen b.V. door zijn armpjes
uit te strekken of een poging om te spreken. Deze periode kan reeds beslissend zijn voor het gehele verdere
levensverloop van het kind;
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2. De periode van het 2e tot het 6e levensjaar.
Dit is de periode van de kleuterjaren. Het kind beleeft
emoties (de verwerking van een emotie kan zich uiten
in duimzuiging). Het zoekt kinderen van zijn eigen
leeftijd en verwacht opname in hun groepje. In dat
groepje ondervindt het teleurstellingen
welke remmend werken op zijn "gaaf" worden (desintegratie).
Het kind reguleert zich (integratie). Desintegratie en
integratie komen in deze periode veelvuldig voor. Het
kind krijgt critische zin; heeft de voorkeur van het
ene boven het andere kind. Omstreeks het 3e levensjaar komt er een kleine negatieve fase, d.w.z. het kind
wil" alles anders doen zoals wij het willen. Als de
ouder zegt: "Jantje doe de deur even dicht," dan zegt
het kind: "Nee." Zegt de ouder: "Jantje, ik geloof dat
jij de deur niet dicht kunt doen," dan sluit Jantje terstond de deur en kijkt hem triomfantelijk aan. Het is
maar hoe het wordt gezegd. Veelal denken wij dat het
kind engezeggelijk is in die periode, het is echter een
leeftijdsverschijnsel
van korte duur en dus dient met
tact het verzoek tot het kind te worden gericht. Dwang
kan ernstige gevolgen hebben voor de verdere ontwikkeling van het kind (b.v. bedwateren, sexuele afwijkingen, enz.) ;
~
3. De periode van 6 tot 12 jaar.
Nu begint het kind zich los te maken van het gezinsmilieu. Het begint de maatschappij te onderscheiden.
In deze periode leeft het kind in 3 sferen, n.l. het gezins- het school- en het straatmilieu
(vriendjes of
vriendinnetjes).
Het ziet dat het school- en straatmilieu anders is dan dat van het gezin. Het school- en
straatmilieu
hebben in deze periode meer aantrekkingskracht voor het kind dan het gezins-milieu. Het
is een periode, rijp voor het ontstaan van conflicten.
4. De periode van 12 tot 15 jaar.
Dit is een periode, welke met de volgende, de moeilijkste en voor ons - politiemensen - de belangrijkste
is van alle andere, waaraan wij veel aandacht dienen
te besteden. Het is de periode van de puberteit. Dit is
de overgang tussen het kind zijn en het volwassen zijn.
Een zeer moeilijk tijdperk met veel negativisme. Het
egoïsme viert hoogtij. Het gedrag is anti-maatschappelijk. De houding t.o.v. gezin, school en gemeenschap
is critisch. Het kind is eenzaam en gesloten. Er doen
zich massa's grote en kleine conflféten
voor. Deze
periode duurt niet lang; op"dit tijdperk sluit aan:
5. De periode van 16 tot 22 jaar.
In het begin van deze periode zet de eenzaamheid zich
voort. Het kind heeft veel - voor hem zeer belangrijke geheimpjes. Zij uiten zich op verschillende
wijze. Zo zijn er b.v. kinderen die zich in hun kamertje opsluiten en daar stiekum een dagboek bijhouden,
dat echter angstvallig verborgen wordt gehouden. Dit
is tevens een periode van de vlegeljaren (de z.g.n. adolescentie). Bij jongens duurt dit tot ongeveer 22, bij
meisjes tot 19 jaar. De gevoelsinstelling wordt onverschillig. Bij de opvoeder moet dan ook zeer veel geduld en vooral tact aanwezig zijn. Het is dus een tijdperk van zelfoverschatting
en fanatisme.
In deze
periode schuilt de kiem voor psychopatische uitingsvormen. We zien in dit tijdperk vaak een ongeremdheid
op sexueel gebied. Vandaar dat goede voorlichting op
dat terrein van zeer grote waarde is. Het kiezen van het
tijdstip voor deze voorlichting en de wijze waarop, is
zeer moeilijk. Meestal geeft het kind echter zelf wel
aanleiding om op het juiste moment met de voorlichting te beginnen. Bij meisjes dient dit door een vrouw,
bij jongens door een man te geschieden. Geschiedt de
voorlichting niet, dan leren de kinderen het op straat,
doch veelal op de verkeerde manier (kiem voor zedenmisdrijven). In de periode van de late puberteit en de
vroege adolescentie (14-18 jaar) strijdt het individu
tegen het onderwerpingselement.
Er is dus een con-

flict tussen vrijheid en dwang. Dit is een natuurlijk
verschijnsel.
Het behoort m.i. tot de taak van de
ouders - doch ook van de politieman - om daarnaar
op gepaste wijze te handelen en tevens de bereidheid
om de levensmoeilijkheden van de jeugd geduldig aan
te horen en te trachten een gezonde oplossing te vinden. Eenzaamheid kan b.v. worden ondervangen door
algemeen vormend avondonderwijs en door. goede ontspanning (verenigingsleven).
Voor deze ontspanning behoren zich niet alleen ouders,
onderwijzers en jeugdleiders, doch ook poIitiemensen
te interesseren.
Dit wil dus zeggen dat wij m.i,
een gezonde omgang met de jeugd dienen te hebben
en vooral aandacht te besteden aan de eenzamen. Dit
contact kan op zovele manieren geschieden. Een geregeld contact tussen onderwijzer, ouders en politieman kan veel tot de goede vorming van de kleine
mens bijdragen. De 3 sferen (huis-schooI-straat) moeten evenwichtig op elkaar zijn afgestemd, anders volgen er botsingen.
Wanneer wij ons in deze problemen gaan verdiepen
zullen vele handelingen van de jeugd ons duidelijker
worden (denk eens aan voorvallen met kinderen uit
Uw eigen jeugd en vergelijk deze eens met de leeftijdsperioden. We zeggen zo vaak dat de handelingen
van het tegenwoordige kind veel anders zijn dan onze
vroegere handelingen. We leven echter in een tijdperk
van een grote technische revolutie
(atoomsplitsing,
radar, televisie), Er verandert tegenwoordig dus veel
en deze veranderingen gaan veel sneller dan in onze
jeugd. De mensen moeten zich bij deze veranderingen
aanpassen. Dit aanpassen gaat niet altijd even snel.
Doordat het ene sneller verandert dan het andere ontstaan er botsingen welke niet altijd het hoofd kurmen
worden geboden. Er wordt vaak de mening verkondigd dat de tegenwoordige jeugd zich zo moeilijk aanpast aan deze tijd. Zou het niet zo zijn, dat wij de
jeugd . va!l tegenwoordig niet begrijpen, doordat zij
bezig IS zich sneller aan te passen aan het nieuwe dan
wij, ouderen?
'

x.

tER

ovccpemzmc

Meer dan 10 jaar was het iedere Zaterdagmorgen
poetsen geblazen. Het motormaterieel kreeg dan zijn
wekelijkse schoonmaakbeurt.
In de loop der jaren waren wij vertrouwd geraakt met
dit werk en had dit voor ons een zekere bekoring gekregen.
Wij allen waren trots als het materieel na de gehouden
poets beurt weer glimmend en als nieuw in de garage
stond.
Vooral in de zomer was het wel de mooiste morgen van
de week. Het gezang en gelach was dan niet van de
luoht, terwijl tevens de nodige kwinkslagen werden
uitgedeeld.
Een ieder, groot of klein, hoog of laag, de één meer
dan de ander werd zo'n morgen op de korrel genomen.
Helaas zullen we dit vertrouwde samenzijn nu moeten
missen. De garageknecht heeft zijn intrede gedaan en
een klein stukje romantiek van de Verkeersgroep is
verdwenen.
In deze gejaagde wereld waarin wij leven, deed het ons
zo goed om 's Zaterdagsmorgens rust te vinden en je
hart eens te kunnen luchten. Men voelde dan dat men
één geheel vormde en dat er een goede band van kameraadschap bestond,
Willen we eerlijk voor de dag komen, dan zullen we
toch moeten erkennen, dat het ons spijt, dat dit alles
tot het verleden behoort. Met een zekere heimwee
zullen we dan zeer zeker ook vaak terug denken aan
die zo gezellige Zaterdagse poetsmorgen.
Zaterdag [.l. (17 December 1955) was de <lag dat ook
hier voor het laatst gepoetst werd.
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Nadat diverse voorvallen en belevenissen nog eens de
revue waren gepasseerd en zelfs in dichtvorm de Perikelen van het poetsen waren bezongen, is door ons in
een kort, gezellig samenzijn, afscheid van "Ons Poetswerk" genomen.
ESKA.

Alvorens men dan in de kilte,
Ging poetsen, zemen, enzovoort,
Werd onder ademloze stilte,
De taakverdeling aangehoord.
En niet zodra deez' woorden waren koud,
Of men begon met auto's en motoren,
Waarbij de spuitgast van Oranjewoud,
Het meest als eerste trad naar voren.

POETS-PERI~LEN
Het poetsen van het materiaal,
Was Zaterdags omstreeks half negen,
Het trefpunt van ons allemaal,
Waarbij we veel te horen kregen.

Gedurende deez' poetserij,
Werd er gekletst om 't leven,
't Was toegestaan, wanneer daarbij,
De handen in beweging bleven.

De eenzaamheid van de planton,
Werd dan voor korte tijd verbroken,
Door een ge-overalld cordon,
Waarna een tijdje werd gesproken.

Men werkte over het algemeen,
Meer "mooi" dan "hard", zo mèn dat noemt,
Dit dan met uitzond'rmg van één,
Die tot fles-drager was benoemd.

Dat "spreken" mocht soms wel zo zijn,
Want 't had vaak kortweg meer van "zeuren",
En zag men dan door het rookgordijn,
Het leek of grote herrie stond te gebeuren.
Van alles kwam er dan op tafel,
Wat in de week was gepasseerd,
Er kwam geluid uit elke wafel,
De leugen werd met zorg geweerd ....

De blokertijd werd nooit vergeten,
Meest liepen de horloges voor,
Dan liet de Opper-Leider weten:
"Eerst koffie, straks gaan we wel weer door".

Het achtbaar Heerenveens publiek,
Dat zich langs de Kazerne spoedde,
Kreeg "en passant" een macht critiek,
Op tal van punten, kwaad' en goede.

De station-car, de blauwe Ford,
De wagens van Recherch' en Staf,
Al was de tijd soms wel eens kort,
Om etenstij d was 't werk steeds af.

Bij veel gesprekken kwam het voor,
Dat om 't "Ik weet het" werd gestreden,
Dan bogen soms de ramen door,
Van luid geuite zinne-sneden.

Zo was het ied're Zaterdagmorgen,
Voor de prestaties genen lof,
Eén enk'le werker moet thans zorgen,
Dat niets wordt vuil of vies of dof.

Dit sappig onder-onse praatje,
Sloot af om negen uur beslist,
Wanneer ook d' Adjudant het naadje,
Van de zeer lange kous weer wist.

Heerenveen,

December ·1955.
ESKA.

Het bloed van de moeder doodt het kind
Het raadsel van de Rnesus-icctor
(Overgenomen uit "Hamburger Echo" te Hamburg)
Er zijn ogenschijnlijk volkomen gezonde vrouwen, die
geen kind ter wereld kunnen brengen. Anderen is
slechts enkele uren het geluk van het moederschap
beschoren. De kinderen sterven na hun eerste kreet.
Doktoren stonden voor een raadsel, totdat de wetenschap langs een merkwaardige
omweg tot een verrassende ontdekking kwam.
De kortgeleden ontdekte Rh-factor in het bloed geeft
er voor het eerst een verklaring van, waarom bloedtransfusies, zelfs bij gelijke bloedgroepen, niet zelden
leiden tot veranderingen in het bloed, die voor de arts
volslagen onbegrijpelijk
zijn. Tevens wordt hierdoor
het feit verklaard,
dat menige vrouw geen levensvatbare kinderen ter wereld kan brengen. Ook is er
nog een grote categorie, die niet meer dan een of twee
kinderen kan baren. Uit de daaropvolgende zwangerschappen komen kinderen voort met ernstige bloedziekten, en wanneer zij niet reeds in het moederlichaam de dood hebben gevonden, sterven zij toch
weinige uren na de geboorte.
Thans weten wij, dat wanneer
een Rh-negatieve
vrouw, dat wil zeggen een vrouw, wier bloedlichaampjes niet die bepaalde substantie bevatten die wij met
Rh aanduiden. met een Rh-positieve man is getrouwd,
veelal kinderen met een bloedziekte ter wereld brengt.
Haar ongeboren kind, dat Rh-positief bloed van de
vader heeft geërfd, kan haar eigen bloed prikkelen
tot de vorming van stoffen, die haar weliswaar beschermen tegen het bloed van het kind, maar die ernstige ziekte van de vrucht of zelfs diens dood teweegbrengen.

Duizenden en nogmaals duizenden vrouwen hebben,
zoals reeds gezegd, dit lijden doorgemaakt. Ongeveer
80 à 85 procent van het mensdom heeft Rh-positief
bloed, de rest is Rh-negatief. Worden deze bloedsoorten tezamen gebracht, dan treedt een tegengestelde
werking op, die ongeveer te vergelijken is-met de toestand die ontstaat wanneer bloed van twee verschillende groepen wordt vermengd.
Het was reeds lange tijd bekend, dat bij proefdieren
geïnfecteerd bloed de vorming van afweerlichamen in
het bloed van het proefdier veroorzaakt. De bekende
bloedonderzoekers Landsteiner en Wiemer constateerden dat konijnen, die met het bloed van het Rhesusaapje (Macaca Mulatta) werden ingespoten, dergelijke
afweerlichamen in grote getale produceerden. Daarom
heeft men met de beginletters van het woord "Rhesus",
die factor aangeduid die in het konijnenbloed deze afweermiddelen doet ontstaan. De Rh-factor is het antigeen, dat is een substantie, die in staat is de vorming
van afweermiddelen
te veroorzaken.
Dit antigeen
wordt echter pas werkzaam, als het zich ontwikkelt in
de bloedbanen van een individu, waarin het oorspronkelijk ontbreekt.
De bekende onderzoeker P. Levine maakte voor het
eerst van deze uitspraak gebruik bij de beschrijving
van die vreselijke, bij pasgeboren kinderen voorkomende bloedziekte, die de wetenschap "Erythroblastose" noemt. Levine toonde aan, dat wanneer een Rhnegatieve vrouw met een Rh-positieve man huwt en
zwanger wordt met een Rh-positief kind, het bloed
van het kind somtijds door de ruige uitwassen van
de placenta of moederkoek ontwijkt en in de bloedbanen van de moeder doordringt. De bloedlichaampjes
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van het kind gedragen zich in het moederlijk bloed
als antigenen, omdat ze Rh-positief zijn en het bloed
van de moeder Rh-negatief is. Zij zijn dan de oorzaak
van de vorming van anti-lichamen, die het tegen het
binnendringende bloed van het kind beschermen. De
aldus geproduceerde anti-lichamen gaan echter vanuit
het moeder bloed via de placenta in het bloed van de
ongeboren vrucht over. Komen zij daar met Rh-positieve bloedlichaampjes in aanraking, dan volgt een geleidelijke vernietiging van het bloed van het kind.
Wanneer een Rh-negatieve vrouw in de echt treedt
met een Rh-positieve man, kan men verwachten dat
ten minste enige van haar kinderen Rh-positief zijn.
Het Rh-positieve kind, wiens moeder zelf Rh-negatief
is, bezit dan het antigeen, waaraan het de moeder
ontbreekt. Dit zal in de meeste gevallen geen verdere
gevolgen hebben, maar soms ontwijkt toch een aantal
bloedlichaampjes, die het Rh-antigeen meevoeren uit
de bloedsomloop van de foetus. Door hun binnendringen in het moeder lichaam zijn zij aanleiding tot de
ontwikkeling van de afweerlichamen.
Dit ontwijken
van bloed van de vrucht, via de volkomen versperring,
die de placenta biedt, is ongetwijfeld even zonderling
en onregelmatig als het binnendringen
van in het
moederlichaam gevormde anti-lichamen in het bloed
van het kind. De natuur houdt beide bloedsomlopen
immers geheel gescheiden, zodat die van het kind dus
geen verbinding heeft met die van de moeder. Er moeten zich dus bijzondere omstandigheden voordoen, die
dit abnormale binnendringen van het bloed uit de circulatie van de foetus in het moederbloed mogelijk maken. Op grond hiervan is dan ook de betrekkelijke
zeldzaamheid van deze gevreesde ziekte, die het samenklonten en de vernietiging van de rode bloed-

lichaampjes van het kind veroorzaakt, verklaarbaar.
Toch wijzen statistieken uit, dat van de honderd Rhpositief geboren kinderen die van Rh-negatieve moeders stammen, er drie tot vier aan deze vreselijke
ziekte lijden.
Lange tijd faalden alle pogingen van de onderzoekers
om deze bijna altijd dodelijke ziekte bij pasgeboren
kinderen te genezen. Eindelijk slaagde een vrouw er
in een geneesmiddel te vinden. Haar naam is Bertina
B. Carter en zij is assistente aan het Instituut voor
Pathologie in het Western Pennsylvania Hospital te
Pittsburgh. Zij ging uit van de veronderstelling dat er
in de bloedlichaampjes van Rh-positieve mensen een
of andere stof aanwezig moet zijn, die de eigenschappen heeft de afweerlichamen die zich vormen bij het
samenkomen van Rh-positief en Rh-negatief
bloed
te neutraliseren. Inderdaad is het Mrs. Carter gelukt
in het laboratorium voor bloedonderzoek een gele, op
boter gelijkende stof uit mensenbloed uit te scheiden,
die deze neutraliserende
werking vertoont. In plaats
van de maar al te vaak falende pogingen de pasgeboren kinderen door bloedtransfusie
in het leven te
houden, ging Mrs. Carter er toe over, de Rh-negatieve
vrouwen, die een Rh-positief kind kunnen verwachten,
reeds in een vroeg stadium van hun zwangerschap
met het nieuwe middel te behandelen. Een hele reeks
periodieke inspuitingen in de bloedbanen van de aanstaande moeders bracht eindelijk de verlangde resultaten teweeg. Zo geeft dus Bertina Carters vondst,
deze vrouwen die met hun eigen bloed de weg tot het
moederschap versperden, nieuwe hoop en het vooruitzicht gezonde kinderen te baren.
(Overgenomen uit het R.P.-orgaan v.h. Gewest Amsterdam).
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5e Jaargang
No. 2
1 Febr. 1956

Majoor van Kuik
In de nacht van woensdag 4 op donderdag 5 januari j.!.
overleed in ztjn woning te Winschoten de in :het Gewest Groningen zo zeer bekende, en gewaardeerde

Majoor C. S. van Knik, Districtscommandant
der
Rijkspolitie te Alkmaar.
Wij leden van het Korps in het Gewest Groningen en
meer speciaal in het District Winschoten, waar de overledene tot voor kort Distr lctscommandarit was, hebben
dit verscheiden aangevoeld als een zeer zware toch nog
onverwachte slag.
Terwijl wij dit schrijven, kunnen wij het ons nog haast
niet indenken, dat Majoor Van Kuik er niet meer "'"
omdat hij altijd zo naast en achter ons stond en vocht
voor de belangen van ons korps zodat wij ons eigenlijk
voortdurend door hem gesteund wisten.
De overledene was een man die geen populariteit zocht,
die in zijn woorden vlijmscherp kon zijn, die altijd de
kortste weg zocht indien hij iets voor zijn mensen wenste te bereiken; die wel eens koel aandeed maar waarvan degenen die hem beter kenden, wisten, dat hij alles
deed voor de goede geest en de toekomst voor zijn
korps en zijn mensen.
Wij herinneren ons nog, .na zijn benoeming tot Dietrictscommandant Alkmaar, het afscheid als Districtscommandant Winschoten en wij weten dat toen heel duidelijk is gebleken, ik zou haast zeggen gedemonstreerd,
welk een grote en warme plaats de overledene In
oostelijk Groningen innam.
Toen heeft men hem die waardering doen blijken, die
hij na zijn verscheiden niet wenste te ontvangen. Op
zijn uitdrukkelijk verzoek wenste hij in alle stilte en
slechts in het bijzijn van zijn naaste familielegen begraven te worden in Winschoten, de plaats, waar hij
zo heel prettig had gewerkt en gediend.
Moge de wetenschap van onze grote waardering voor
de overledene, mevrouw Van Kuik en haar dochtertje
enigszins helpen in het dragen van het zo zware verlies.
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van Detachering bij het Gemeentelijk
Politiecorps te Leiden:

Mej. Mr. M. A. Boom., Of!. le kl. Staf Gewest Groningen.
Gedetacheerd bij het Gemeentelijk Politiecorps te
Amsterdam.
Mej. Mr. M. A. Boorn., Off. le kl. Staf Gewest Groningen.
Geslaagd

voor het Politiediploma

AA:

Sluis J. v. d., Wmr. Coevorden.
Geslaagd voor het Politiediploma
Achterstraat J., Wmr. Coevorden.
Essen F. J. C. van, Wmr. Terschelling.

Verplaatsingen:

Geslaagd voor het praktijkdiploma boekhouden v. d.
Ned. Associatie voor praktijkexamens:

Wubbema K., Wmr. 1e kl. Van Grijpskerk naar Ten
Boer.
Kampen L., Wmr. 1e kl. Van Ten Boer naar Parketgroep Groningen.
Jonge G. H. de, Wmr. 1e kl. Van Visvliet naar Grijpskerk.
Klungel G., Wmr. 1e kl. Van Vriescheloo naar Usquert.
Blomberg H. R. J. H., Wmr. 1e kl. Van Oude Pekel a
naar Vriescheloo.
Stel Tj., Owmr. Van Oude Pekela naar Lemmer als
Groeps-C.
Blom P., Owmr. Van Rauwerei naar Ouddorp (Gew.
Den Haag) als Groeps-C.
Mulder K. C., Wmr. 1e kl. Van Akkrum naar Grouw.
Nijholt W., Wmr. 1e kl. Van Grouw naar Rauwerd
als Post-Co
Bevorderd

tot Adjudant

Woldendorp K., Wmr. 1e kl. Groningen.

de Opperwachtmeesters:

Kruit J., Bedurn, m.i.v. 1-1-'56.
Looijenga J., Mantgum. m.i.v. 1-1-'56.
Lenos J., St. Anna Parochie, m.i.v. 1-1-'56.
Bevorderd
Postma

tot Wachtmeester
Wachtmeester:

H., Zoutkamp,

Geboren:
Wilhelmus Roelof, z.v. Wmr. 1e kl. J. Wesseling en
G. Kroezen te Een.
IJmkje Jantina, d.v, Wmr. 1e kl. S. v. d. Kuur en G.
de Boer te Heerenveen.
Metje, d.v, Wmr. 1e kl. H. Post en H. WijkeI te Dwingeloo.
Renske, ä», Wmr. 1e kl. H. Stoppels en G. Hoekserna
te Nw. Schoonebeek.
Geert je, d.v, Wmr. 1e kl. C. Hofstra en H. Gijsen te
Lemmer.
Klaas Jan Wiepko, z:v . Wm.r 1e kl. J. W. Ausma en
N. Oosterhuis te Appingedam,

le klasse de

m.i.v. 1-12-'55.

Aangewezen als Commandant over de groep
Kollumerland C.A.
Tilstra D., Owmr. Kollum, m.i.v. 1-8-'55.

Gebr.

Ibelings

N.V .. VerenlQde Nederlandse

Breuk
Kleermakerijen

UNIFORMEN
r concurrerende

heeft men nimmer

Bij verhttizt'ngm

Pelslerslraal 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

O•• rbij :I: ••

A:

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen
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Afscheid Adjudant Broersma van Slochteren
Als tweede spreker voerde overste J. B. S. Römelingh
het woord. Deze wees op de lange en veelzijdige staat
van dienst en haalde daaruit enkele herinneringen naar
voren.
Namens de beroeps- en reservepolitie, behorende tot de
groep SIochteren, sprak de postcommandant W. Kruize
te Siddeburen, Deze bracht de zeer moeilijke oorlogsjaren en de daarop gevolgde moeilijke periode van aanpassing in herinnering. "Opper Broersma" heeft ook
toen vele moeilijke situaties moeten oplossen, doch wist
steeds de juiste taak en de juiste toon te vinden. Zijn
vrouw, die hem trouw terzijde stond, ontving de dank
van het corps voor alles wat zij voor de leden had gedaan en werd hiervoor in de bloemetjes gezet.
Vervolgens spraken nog de adjudant E. Hiemstra, namens de gezamenlijke groepscommandanten
uit het
district; de adjudant I. Poutsrna als districtsadjudant en
voorzitter
van de Rijkspolitievereniging;
de heer J. Fokkens namens het plaatselijk comité
steun
Wettig Gezag. Allen deden hun woorden
vergezeld gaan van passende cadeaus. Als laatste spreker sloot tenslotte wethouder J. Ridderbos, de rij, die
een persoonlijk woord van erkentelijkheid sprak voor
de wijze waarop "Opper Broersma" tijdens de meistaking 1943 hem en de groep waartoe hij behoorde
toen zij als stakingsleiders werden gezocht, sauveerde.
In een vlot en geestig speechje beantwoordde de adjudant Broersma achtereenvolgens alle sprekers, mede
namens zijn vrouw, dank brengende voor de vele goede
woorden en goede wensen en de aangeboden cadeaus.

Donderdagmiddag 29-12-'55 vond in de raadzaal van
het gemeentehuis te Slochteren een bijeenkomst plaats
ter gelegenheid van het officiële afscheid van de adjudant H. Broersma, groepscommandant der Rijkspolitie
te Slochteren, die per 1 januari als zodanig de dienst
met pensioen ging verlaten.

I.

Burgemeester O. J. Scherphuis, bij wie de leiding berustte, kon een tot de laatste plaats bezette zaal welkom
heten in zijn openingswoord en hij was tevens de eerste
die de vertrekkende en diens familie toesprak. De burgemeester bracht daarbij de goede eigenschappen van
de adjudant Broersma als politieman naar voren en
wees erop, dat de samenwerking tussen burgemeester
en groepscommandant buitengewoon goed was geweest.
Bovendien en bovenal roemde hij de prettige wijze
waarop de heer Broersma steeds de verhouding burgemeester-Rijkspolitie
was blijven zien. De burgemeester
bracht hem daarvoor dank en bood namens gemeentepersoneel, beroeps- en reservepolitie een polshorloge
aan.

RIJKSPOLITIE
Groningen, 6-1-1956.
Gewest Groningen
Commandant
Onder aanbieding van mijn wederkerige heilwens moge
ik bij deze hartelijk dank zeggen aan allen die mij ter
gelegenheid van de jaarwisseling hun gelukwensen
deden toekomen.
De Gewestcommandant:
De Dir. Off. der Rijkspel. 1e kl.
G. H. van Helden.
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OPLOSSING JANUARI-PRIJSVRAAG
Niet minder dan 41 oplossingen kwamen
alle goed waren:
De oplossing was:
Horizontaal:
1 lichaamsdeel
HALS
HALS
2 beroemd schilder
HALS
3 deel van een fles
4 onnozele
HALS
Verticaal:
1 wildsoort
2 kaart van kaartspel
3 meisjesnaam
4 stad in Duitsland

binnen

beweerde,
dat deze brief bestemd was voor het
februari-nummer
van de Reflector in verband met
het januari-nummer.
Ik had geen tijd om de brief te ontcijferen en hoop.
dat er niet te veel onzin in staat. Wilt u het voor mij
eens proberen op te lossen?
Onder de goede inzenders zullen weer o.m. twee
politie-agenci'a's van Sch. & BI'. worden verloot.
16 februari
worden de prijswinnaars
"getrokken",
dus zorgt u vóór die tijd ingezonden te hebben?
Red.

die

Hier volgt de mij onbekende

HAAS
AAS
ELS
ESSE

brief.

15.9.10 - 2.26.13 - 12.26.16.21.24.10.26.26.7.
22.10 - 9.9.10.21.7.5.22.13.22.10.23- 24.12 - 2.26.13
,,15.9.10 - 11.26 - 16.26.11.9.1.13.22.26"- 22.10 -- 11.26
- 16.26.8.7.26.1.13.24.16- 15.9.10 - 11.26 - 4.9.9.10.11
- 14.9.10.5.9.16.22 - 14 - 7 - 4.26.26.10 - 22.25 11.26 - 13.24.7.25 - 15.9.10 - 9.7.7.26 - 7.26.11.26.10-26.10 16.26.21.26.16.15.22.21.13.26.1013.26 4.24.23.26.10 - 17.6.10 - 5 - 9.7.21 - 16.26.11.9.1.13.
26.5.16 15.9.10 23.26.10.24.26.4.11 19.7.9.11 4.26.13 - 5.18 - 4.26.11.26.18.26.16.25.26.16.21- 26.26.
10 23.26.7.5.25.25.22.23 26.10 15.24.24.16.21.12.
24.26.11.22.23 - 14.9.9.16 - 13.24.26 - 13.26 - 18.26.
10.21.26.10 - 22.25 - 18.22.7 - 5 - 11.9.9.16.19.6 11.26 - 15.26.16.17.26.25.26.16.22.10.23- 23.26.15.26.1011.9.13 - 2.26.13 - 7.6.8.19.7.9.11 - 15.9.10 - 24.10.21
- 23.26.18.26.21.13 - 4.26.13 - 26.15.26.10.15.26.26.719.26.7.9.10.23.21.13.26.7.7.22.10.23- 17.9.7 - 18.24.16.11.
26.10 - 23.26.7.26.17.26.10 9.7.21 15.24.24.16.2.26.
26.10 26.26.10 - 7.22.11.

Uit de 41 lootjes werden de volgende prijswinnaar.
getrokken.
1. J. Spijkerman, Eikenlaan 25, Wolvega;
2 A. van Kampen, Den Horn E 46, Post Aduard;
3. F. de Vries, Berkeistraat
24b, Groningen;
4. F. Hoekstra, Fr. van Mierisstr. 8 Leeuwarden.
De prijswinnaars
geluk gewenst en de "nieten" worden hierbij aangespoord om hun geluk te beproeven
met de februari prijsvraag.

FEBRUARI PRIJSVRAACi
In de eerste week van de maand januari j.l. ontving
ik van een Rp. ambtenaar
van het Gewest Groningen een zeer bijzondere brief, waarvan de afzender

Afscheid van de adjudanten T. Zwaneveld en W. Ramaker
meenten. Mevr. Zwaneveld werd vereerd met een
tinnen bloemenschaal.
Voorts werd tijdens deze afscheidsbijeenkomst,
welke
op 30 december 1955 plaatsvond in het gemeentehuis
te Appingedam, het woord gevoerd door d'e Kapitein
A. W. de Vrieze, Districtscommandant
te Winschoten, die de betrekkelijk
korte tijd memoreerde, dat
hij de scheidende Adjudant had meegemaakt. "Maar
het is een zeer aangename tijd geweest en een voor
mij zeer leerzame, aldus spr. U verlaat thans één van
de mooiste en beste groepen in dit Gewest. Een
groep, waarin mede door uw voortreffelijk
werk de
zaak steeds goed marcheerde."
De Burgemeester
van Bellingwolde, alwaar Zwaneveld vanaf 1931 gemeenteveldwachter
en later groepscommandant
der Rijkspolitie was. noemde deze Adjudant een bijzonder goede kracht.
Burgemeester P. S. Wiersema van Bierum bracht namens deze gemeente dank voor de prettige samenwerking.
Namens de Ned. Politiebond sprak de Inspecteur van
Politie W. Slijkoort te Delfzijl op zeer waarderende
wijze over de Adjudant Zwaneveld, die steeds op de
bres heeft gestaan, wanneer zulks van hem gevraagd
werd. Ook voor de belangen van de bond, waarvoor
hij veel gevoelde. Spr. bood een boekenbon aan en
bloomen voor Mevr. Zwaneveld.
De Kapitein der Artillerie A. H. C. Oomes, sprekende
als vertegenwoordiger
van de LUA en ook voor de
Kon. Luchtmacht
prees de correctheid,
waarmede
Zwancveld tal van zaken in het belang van de militairen wist uit te voeren. Namens alle militairen
bracht hij hem hiervoor hartelijk dank.
Aàjudant D. Koning, groepscommandant
te NieuwePckela, sprekende namens de groepscommandanten,
de Distr. Staf en Distr. recherche bracht dank voor

"Adjudant
Zwaneveld, eindelijk is het zover, dat u
de dienst met pensioen gaat verlaten. Eigenlijk gezegd
vind ik het jammer, dat zulk een flinke kerel de
dienst moet verlaten, maar de wetten, die hierop betrekking hebben moeten nu eenmaal worden toegepast."
Aldus sprak de Burgemeester van Appingedam tot de
Adjudant Zwaneveld, groepscommandant
te Appingedam, die per 1 januari 1956 de dienst met pensioen
ging verlaten.
De Burgemeester
dankte
de scheidende
Adjudant
voor d'e belangrijke diensten aan Appingedarn bewezen en bood, mede namens de gemeente Bierum een
tinnen wandbord aan met d'e wapens van beide ge-
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de prettige onderlinge verstandhouding,
waarna hij
een sigaren-aansteker
overhand'igde,
terwijl
Mevr.
Zwaneveld in de bloemetjes werd gezet.
Opperwachtmeester
E. Bos voerde het woord namens
het personeel van de groep Appingedam en bracht
in een bijzonder geestige toespraak dank voor de leiding, die de scheidende Adjudant steeds aan het personeel had gegeven. Een zilveren tabaksdoos, verpakt
in een grote doos tabak, vertolkte de dank van het
personeel der groep. Mevrouw Zwaneveld kreeg een
pluim voor haar nonactiviteit
t.o.v. de onderlinge
verhoudingen. "U was een politievrouw, waaraan velen een voorbeeld kunnen nemen," aldus opper Bos,
die haar daarna bloemen aanbood.
Nadat de oud-Adjudant
P. Nijdam uit Finsterwolde
enkele korte en welgemeende dankwoorden had gesproken, bracht de heer Zeephat, Kringhoofd van de
B.B. in kring Groningen UI de Adjudant dank voor
de vele steun, die hij had gegeven in het belang van
de B.B.
De pers uitte haar dank voor de prettige samenwerking, terwijl de Burgemeester van Appingecïam de rij
van sprekers sloot met een dankwoord namens de
Ver. VOOrVeilig Verkeer, die in de Adjudant steeds
een grote steun heeft gevonden als voorzitter van de
propaganda-commissie.
Adjudant
Zwaneveld
dankte voor de hem toegezwaaide lof en geschenken en verzekerde, dat hij een
prettige tijd in Appingedam had doorgebracht.

der drie gemeenten overhandigde spr. een tafelkleed.
De scheidende Adjudant werd verder nog toegesproken door de Districtscommandant,
de Kapitein A. W.
de Vrieze, die hem dank bracht voor hetgeen hij in
het be lang van het Corps Rijkspolitie in de afgelopen
jaren had verricht.
Achtereenvolgens
werd nog het woord gevoerd door
de Adjudant D. Koning, namens de groepscommandanten, Distr. Staf en Distr. recherche, Opperwachtmeester K. de Vries, namens het personeel van de
groep Loppersum, de Wachtmeester le klasse L. Frederiks namens de Rijkspolitie Sportvereniging District
Winschoten (die tevens mededeling deed, dat de Adjudant Ramaker was benoemd tot ere-voorzitter
van
dez s vereniging, ten blijke waarvan hem een in lijst
gevatte oorkonde werd overhandigd)
een vertegenwoordiger van de Ned. Politiebond, afd. Appingedam,
de Overste Hoestra en andere aanwezigen. Allen lieten hun woorden vergezeld gaan van een stoffelijk
blijk van waardering. De Kapitein Offermans sprak
woorden van welkom tot de Adjudant Ramaker, omdat hij per 1 januari 1956 als reserve-Adjudant
in
het District Assen werkzaam zal zijn.
De Adjudant Ramaker dankte ontroerd voor de hem
teegesproken woorden en de aangeboden geschenken
en herinnerde hierbij aan de prettige samenwerking
met de burgemeesters
en de burgerij der drie gemeenten en het personeel van de groep.
In een druk bezochte receptie benutten velen de gelegenheid afscheid te nemen van ó'e familie Ramaker.

De Adjudant
W. Ramaker,
groepscommand'ant
te
Loppersum, die eveneens op 1 januari de dienst met
pensioen ging verlaten, nam op dezelfde dag afscheid
in de raadzaal van het gemeentehuis te Loppersum.
Ook deze groepscommandant
had over gebrek aan
belangstelling zeer zeker niet te klagen.
Tot het gezelschap, dat de burgemeester
van Loppersurn kon verwelkomen,
behoorden
de Overste
Hoestra. de Districtscommandant
Kapitein A. W. de
Vrieze, de Kapitein Offermans, de burgemeesters van
't Zandt en Stedum, alle groepscommandanten
uit
het District Winschoten, personeel van de groep Leppersum, bestuursleden
van verschillende
verenigingen en vele anderen.
De Burgemeester
van Loppersum gewaagde van de
waardering, die hij en zijn collega's van 't Zandt en
Stedum steeds hadden gehad voor de Adjudant Ramaker, die in zijn gehele optreden steeds een politieautoriteit was van gezag, van kennis en een ruim inzicht van zaken.
Als blijk van waardering
en blijvende herinnering
aan de prettige samenwerking met de burgemeesters

:

.~

K.

Schietwedstrijden Groep Nieuwolda
Leden Commissie S.W.G.
Beroepspersoneel R.P.

I

!

Op donderdag 15 december 1955 te 20.00 uur werden "1'
ten Gemeentehuize te Nieuwolda onderlinge schietwedstrijden gehouden.
Deze waren georganiseerd door de Plaatselijke Commissie S.W.G. in samenwerking
met de Rijkspolitie
Groep Nieuwolda.
Er waren 27 deelnemers, leden van de Reserve Rijkspolitie, het personeel van de Marechaussee-reserve,
Commissieleden S.W.G. en het beroepspersoneel.
Op twee banen werd er geschoten met karabijn en revolver.
Het gezelschap werd namens de Pl. Comm. S.W.G. verwelkomd door de Edelachtbare heer T. Evenhuis burgemeester der gemeente Nieuwolda, die er op wees dat

Res. Rijkspolitie
Res. Kon. Marechaussee
deze wedstrijd was georganiseerd om inniger contact
tussen de reservisten, de commissieleden en de rijkspolitie te verkrijgen. Onder leiding van de groepscommandant, geassisteerd door de Instructeur der Reservisten de Owm. Piening J. R., werd het technisch gedeelte van de wedstrijd door het beroepspersoneel verzorgd.
Na het gebruik van een pittig kop koffie met bijlagen
(Grurmiger kouke) werd langzaam overgeschakeld van
"officieel" naar "ongedwongen" en daarna ging het,
niet zonder enige nervositeit trouwens, los.
Door de reservisten van de Rijkspolitie en ook die van
de Marechaussee wend kennelijk een greep naar de
macht van het beroepspersoneel
ernstig voorbereid.
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Blijkens reeds eerder gehouden schietwedstrijden was
de stand namelijk nog steeds voor de laatsten 1-0.
Aangevuurd door een aantal boogschutters gelukte het
enkele "Abe's" van de reservisten de leiding over te
nemen en kort te behouden. Onder hoogspanning trok
tegen het einde een wachtmeester le klasse nog eens
extra aan het "gas" van zijn revolver en boenderde met
een hoop geluk(?) voor hemzelf en een brok verdriet
voor de tegenpartij, rechtstreeks naar de overwinning.
2-0.
Met prachtige prestaties van de zeer sportieve verliezers verlieten allen een beetje dorstig, doch wel voldaan
het strijdtoneel om in de stijlvol ingerichte Raadzaal
onder het genot van koek en koffie de uitslagen aan
te horen.
De prijzen werden door burgemeester
Evenhuis op
geestige wijze uitgereikt.
Adjudant Van Dalfsen dankte de Plaatselijke Commissie S.W.G. voor het gebodene en de prettige ontvangst.

Hij vond dat de bindingsavond volkomen aan zijn OPZf-t
had beantwoord.
Uitslag:
1. Wmr. le kl. A. J. H. Bos te Wagenborgen 39 punten;
2. res. wmr. R.P. W. Guikema te Midwolda 37 punten;
3. res. wmr. R.P. Ph. v. d. Wal te Midwolda 35 punten;
4. res. Mar. G. Levering te Midwolda 34 punten;
5. Wmr. le kl. H. Bunt te Woldendorp 33 punten;
6 Wmr. H. Frikken te Nieuwolda 33 punten;
7. Owm. J. R. Piening Nieuwolda 33 punten;
8. Wmr. le kl. Th. A. Dijkman Termunten 33 punten;
9. res, Mar. H. Stuut Nieuwolda 32 punten;
10. res. wmr. R.P. J. v. d. Wal Midwolda 31 punten.
Poedelprijs,
Geheim.
Rest mij nog te vermelden dat de prijzen bestonden uit
heerlijke worsten, prima sigaren en sigaretten en vis
in blik.
Dergelijke avonden - en prijzen - smaken naar m~r.
Havada.

Beschouwingen over de provincie Drenthe
door Opperwachtmeester
Uit het vorenstaande kunnen we al afleiden, wat Je
kenmerken der bevolking moeten zijn.
De arme zandgrond en het ontbreken van handel moest
de Drent wel maken tot een sober en eenvoudig levend
mens.
De ligging bracht mee, dat Drenthe steeds strijdterrein
was van de omliggende gewesten, die alle machtiger
waren. Als gevolg hiervan is de Drent gesloten, soms
zelfs vijandig tegenover vreemden.
Men was en is nog steeds gehecht aan oude gewoonten,
die in de loop der tijden hun deugdelijkheid hebben bewezen. Nieuwe inzichten moeten dan ook eerst hun
deugdelijkheid bewijzen, voor ze aanvaard worden.
Vreemden zien deze vasthoudendheid dikwijls aan voor
doordrijverij.
Voor rijkdom hebben de Drenten niet dadelijk respect.
Immers van oudsher was elke eigenerfde gelijk, ongeacht zijn geldsbezit,
Tegenover de kerk en vooral tegenover vragen van
leerstellige aard staat men meestal vrij apathisch. Of
men al of niet geregeld naar de kerk gaat, hangt af
van de plaatselijke gewoonte. Er is in de zanddorpen
een zeer sterke vrijzinnige stroming. Onkerkelijkheid
komt vooral in Noord-Drenthe veel voor.
Een zeer sterk sprekende karaktertrek
is de wil tot
samenwerking. Dit vindt vooraleijn uitdrukking in de
plaatselijke
aankoopverenigingen,
boerenleenbanken,
coöperatieve zuivelfabrieken
en veihngverenigingen,
enz. In de zuivelbranche heeft dit ,gelei'd tot de oprichting van de DOMO, de vereniging van samenwerkende
coöperatieve zuivelfabrieken, welke tot grote bloei 1S
gekomen.
De bestrijding van t.b.c. onder het rundvee, van monden klauwzeer en van de runderhorzel
geschiedt in
coöperatief verband.
De criminaliteit is in Drenthe opvallend hoog, vooral
wat
betreft
mishandeling,
vernieling,
bedreiging
enz. Daarentegen is diefstal er weinig bekend.
Vergeleken met de rest van de provincie staat de oude
heerlijkheid Ruinen nog weer ongeveer 50% boven de
rest van Drenthe. Men verklaart dit wel uit het feit,
dat in die oude heerlijkheid geregeld tournooien en andere ridderspelen werden gehouden. In deze streek
heeft men het sterkst de oude vechtlust behouden. Nu
nog is, ,,'het Ruiner wapen" in heel de provincie een
bekende uitdrukking en de oudere bewoners dragen
veelal nog de littekens van oude vechtpartijen op hun
gezicht.
Hiermede zijn we al min of meer gekomen op het ter-

E. Sijnstra

(slot)

rein van de folkloristische gebruiken. De meeste van
deze gebruiken komen overeen met die van Gelderland,
Overijssel en Groningen en bij nader bezien zijn de
oude gebruiken veelal terug te voeren tot oude Germaanse godsdienstige gebruiken, welke de kerk niet
vermocht uit te roeien.
Zo is het Paasvuur, het Palmpasen, het Sintmartinuslopen, en het Sinterklaasfeest in zijn oorsprong niet anders dan een bede om vruchtbaarheid. Al deze uitingen
(lijn voldoende bekend, zodat ik hier niet verder op ;n
zal gaan.
Het riaoberschap is in verschillende dorpen nog een
levend begrip. Wanneer iemand naar een ander dorp
wilde verhuizen, moest hij eerst in de nieuwe buurtschap rondgaan om de "buurtschap" aan te zeggen. Bestaan er tegen opneming in de nieuwe buurtschap geen
bezwaren, dan wordt op de dag van de verhuizing de
"nieuwe" door de nieuwe buren ingehaald. Zijn verhuizing geschiedt dus geheel door de buren. Wanneer
tegen de avond de nieuwe buur "op stee" is, volgt een
feest voor de buurtschap, waarbij veel wordt gegeten
en vooral gedronken!
Bij de geboorte van een kind wordt ook dit de buurtschap aangezegd door de vader. De gezamenlijke buren geven een cadeau en als de vrouw weer op de
been is, worden de vrouwen van de buurtschap gelijktijdig genodigd voor een gezellige avond.
Bij overlijden wordt hiervan, van huis tot huis, door
de buren aanzegging gedaan. Tegen het schemeruur
komen de buren tezamen en wordt de begrafenis door
de buren geregeld. Hierbij worden de werkzaamheden
verdeeld; de één zorgt, dat de overlijdensaangifte wordt
gedaan en dat tijdig een graf wordt gedolven, de ander
eorgt voor het luiden van de klok, kennisgeven aan
familie en buren, enz. De naaste buren dragen de dode
naar het graf, waarna men naar het sterfhuis terugkeert en gezamenlijk het begrafenismaal nuttigt.
Minder bekend is de oorsprong van de uitdrukking
"trouwen over de puthaak." Deze komt uit de veenarbeiderswereld,
een .gemeenschap vaak van ruwe
klanten, die 'buiten de eigenlijke dorpsgemeenschap
stonden. De zeden waren er losser dan in de dorpen en
men nam er niet altijd de moeite om burgemeester en
dominee van het voorgenomen huwelijk in kennis te
stellen.
Als ambtenaar van de burgelijke stand fungeerde dan
maar de voorman, de putbaas. De puthaak, de maatstok waarmee hij de veenputten moest opmeten, werd
op de grond gelegd. De aanstaande echtgenoten reik-
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ten elkaar over die puthaak de hand en daarmede
was, voor hun veenarbeidersgcmecnschap,
het huwelijk wettig voltrokken.
De wijkgravcrs,
de mannen die de voor ó'e afvoer van
turf nodige kanalen moesten graven, vormden eveneens een aparte gemeenschap. Het opnemen in dit
gilde had ook zijn eigenaardige vormen. De voorman
hield een komische toespraak, waarin hij de nieuweling in ó'e moeilijkheden van het wijkgraven inwijdde. Verklaarde deze, dat hij zich als goed wijkgraver
zou gedragen, dan kreeg hij nadere instructies, welke
inhielden, dat hij er steeds up berïacht moest zijn de
wijkgravers aan het werk te houden. Hij moest daarom beloven, dat hij steeds zo slecht mogelijk werk
moest leveren, bij voorkomende
gelegenheid wallen
moest intrappen en de bestaande wijken zo gauw mogelijk tot verzanding moest brengen. Na betaling van
een flink aantal liters jenever was hij dan als wijkgraver geïnstalleerd.
Trof het toevallig zo, dat een vreemde bij de plechtigheid tegenwoordig
was en vergat deze, dat hij
tijdens de plechtigheid zijn hoofddeksel moest afzetten, dan werd hij door de omstanders gegrepen en
hij kreeg de keus tussen: betaling van jenever, of
van ieder del' aanwezige wijkgravers
drie klappen
voor zijn blote achterste. Als regel zal dan wel tot
betaling van de boete zijn besloten.
Uit het voorgaande zagen we al, dat het voornaamste
middel van bestaan is de landbouw, speciaal het gemengd bedrijf. Meer dan de helft van ó'e bedrijven
zijn echter kleiner dan vijf ha en leveren dus, volgens de thans geldende maatstaven, geen redelijk bestaan op. Het gevolg hiervan is, dat deze "kleine
boeren"
meerdere
inkomsten
zochten en vonden,
vooral in de pluimveehouderij,
de varkensmesterij
en,
waar de grond dit toelaat, de laatste jaren in de
grove tuinbouw en ó'e kruidenteelt.
Velen gaan ook
tijdelijk in loondienst werken. In sommige gevallen
wordt werk gevonden op naburige grotere landbouwbedrijven. Lukt dit in een bepaalde streek niet, dan
was men aangewezen
op de werkverschaffing.
De
grote omvang van de werkloosheia
in de jaren na
de eerste wereldoorlog heeft althans dit goede gevolg gehad, dat midden-Drenthe
zich thans mag verheugen in het bezit van grote oppervlakten
Staatsbossen. Deze bossen hebben het landschap niet weinig verfraaid. Zij leveren thans regelmatig een flinke
houtvoorraarï. Het zijn meestal gemengde bossen, die
een grote aantrekkelijkheid
vormen met het oog op
hét vooral de laatste jaren na de oorlog sterk uitbreidende vreemdelingenverkeer.
Dat vreemdelingenverkeer vindt men eigenlijk door de hele provincie, in
het bijzonder in d'e buurt van-Assen, Emmen, Zuidlaren en Dwingeloo, om de meest bekende centra te
noemen.
Assen heeft daarbij het voordeel van de jaarlijkse
terugkerende
T.T. races, waardoor het door het hele
land en ook daarbuiten
bekend'heid heeft gekregen.
De heidevelden,
die vroeger een grote oppervlakte
besloegen, zijn zo goed als verdwenen. Wil men nog
een flink heideveld zien, wat vooral in de maand
augustus zijn bijzondere bekoring heeft, dan kan men
terecht
onder Kralo, gemeente
Ruinen, waar het
laatste
Drentse
heideveld
als natuurmonument
in
stand wordt gehouden.
De tuinbouw
is weinig omvangrijk.
Alleen in de
buurt van Groningen, bij Assen en onder Hoogeveen
heeft de tuinbouw een behoorlijke omvang bereikt,
als gevolg waarvan Assen en Hoogeveen flinke conservenfabrieken
hebben gekregen.
In de weidegebieden rondom Meppel is de rundveefokkerij een belangrijke bron van inkomsten geworden. Het stamboekvee uit deze streek wordt voor zeer
hoge prijzen verkocht, vooral naar Zuid-Amerika
en
de laatste tijd veel naar Italië.
De paardenfokkerij
is sinds eeuwen een liefhebberij
van de Drentse boer. Door de export van prima die-

ren brengt deze liefhebberij
bovendien een flinke
duit in het laatje.
Ik wil dit praatje over Drenthe en zijn bevolking
besluiten met nog in het kort te wijzen op de vele
en veelzijdige werkzaamheden van d'e vereniging "Opbouw Drenthe". In 1926 werd de toen nog jeugdige
Mr. Cramer secretaris van deze vereniging. Zijn opdracht was alles te doen wat hij in het belang van
Drenthe te doen zou vinden. Mr. Crarner heeft zijn
taak breed opgevat. Onder zijn leiding werden vele
contacten gelegd, werden verenigingen en gemeenten
tot samenwerking
gebracht met als doel: stichting
van dorpshuizen.
kleuterscholen,
landbouwscholen,
sportvelden,
huishoudscholen,
enz. Het EconomischTechnologisch
Instituut,
dat thans een zeer uitgebreide taak heeft, is voortgekomen
uit "Opbouw
Drenthe".
Het werk van deze vereniging is in alle opzichten
een zegen voor Drenthe geweest. Het vele en goede
werk van Mr. Cramer heeft in Drenthe en ver daarbuiten waardering
gevonden, en sinds enkele jaren
is Mr. Cramer de allerwegc hoog geachte Commissaris der Koningin in Drenthe, die met een actief College van Gedeputeerde Statep, Drenthe tot grote welvaart heeft gebracht.

CJ)ank aan ltet 5-cent-ioná..,
Dankbetuigingen
aan de leden van het 5-cent fonds
voor het, tijdens hun ziekte ontvangen fruit werden
ontvangen van:
J. Cnossen, A 215b te Oldehove; H. Prak, te Noordhorn; J. WoItjer, te Meeden; A. J. Sijbrandi- Veurman; te Heeg No. 88 (Fr.); M. Bolhuis, te Stedum:
A. Koning, te Oude Pekela; S. Tigchelaar, te Heeg:
H. G. Berga-de Boer, te Murmerwoude; J. Spa, IJsselstraat 39 Groningen; E. Idsardi, Menaldum.
Piet de Vries, R.K. Ziekenhuis te Groningen.
G. Mendering-Kamies,
Rheerweg 2 Zij en.
SCHIETWEDSTRIJD
op 21 januari

TE NW-BUINEN

1956 onder de res.-politie
Borger,

van de groep

Zaterdag, 21 januari 1956, werd in het gymnastieklokaal
van school Huizing te Nw-Buinen een schietwedstrijd
gehouden onder de reservisten van de groep Berger.
20 wachtmeesters namen deel.
De uitslag was als volgt:
11'1 pnt.
1e pro res. wmr. Wiering. J. te Berger
2e pro res. wmr. Visser L. te Musselkanaal
106 pnt.
3e pro res. wmr. Groothuis. A. Nw-Puinen
103 pnt.
4e pro ree. wmr. Sanders. G. te Nw-Buinen
99 pnt,
98 pnt.
5e pro res. wmr. Fenema. M. van te Eeserveen
6e pro res. wmr. Nijlunsing. W. te Buinen
93 put.
7e pro res. wmr. Albers. J. te Buinen
90 pnt.
8e pro res. wmr. Jonge de D. te Nw-Buinen
90 pnt.
na overschieten.
Alle deelnemers kregen een prijs naar keuze in volgorde van de behaalde punten.
In de onderlinge wedstrijd onder aanwezige niet reservisten, t.w. de Burgemeester van Berger, de 2e secr.
van de Provo Commissie S.W.G. de heer- Pit uit Emmen,
twee plaatselijke bestuursleden
van S.W.G. de heren
Huizing en Dijkstra en de instructeurs, toonde Burgemeester zich een zeer goede schutter en werd winnaar
met een totaal puntenaantal
van 112. Maximum 120.
Z.E.A. maakte na afloop de uitslag bekend en deelde
voorts mede dat door hem een wisselbeker ter beschikking werd gesteld, welke na driemaal gewonnen te zijn
in eigendom overging. Res. wmr. Wiering zal zich het
eerst over deze mooie prijs mogen ontfermen.
Onder het genot van een kop koffie had de wedstrijd
een animerend verloop.
F.
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~reunkaaJTlpïe
niet in 't kaampie spit wordn hör. 0, ja, dat vergat ik
nog glad te zeggn; mor Greet wil hebbn dat de kinder
van oos jong gratis in de dreimeule mugt,
Nou, zo gung 't dan an, want Geert haar de smoor
best in. Toen hij 't accoord an zien vrouw vertelde
was 't meinse duvels en umdat die nog al geern mug
proatn en zich dit geval in een dörp ofspeulde, was
't joa gauw genog rond.
Hej 't ok al heurt, Geert Druppie kreg met de kermis 't greunkaampie van Roof Miggels. Geert mot d'r
vief tig guldn veur geernn en ok nog twee liter jonge
jenever en ja jong, die kleinkinder van Roof moet ok
nog gratus in de meule. Nou, 't meeste volk vun dit
toch wal een betie te bar.
Jan Knien haar d'r ok van heurt en dacht: Och wij
kriegt misschien wal een kans en zo was 't ok. Jan
Knien gung op jacht net as zien kammeroad Jan Haas
en deink d'r urn dat 't een paar oetvinders waarn.
Gerriet Ford, die een vrachtauto haar, kwam ck nog
wal ies met de beide jagerdies in contact en ze mugn
mekaar wal liedn.
Eindelijk was 't dan zo wied dat 't kermis was. Zoaterdagsmiddags
haar de dreimeule dreit veur de kinder en de kleinkinder van Roof waarn 's oarnns zeek
hen berre goan. Ze haarn speit zo vaak haarn ze in
de beule zeet'n, veur niks natuurlijk.
's Oamns was
de meule urn bouwt tot zweefmeule en kunn de groten
heur lol d'r met maakn.
Geert Druppie maar daansn in zien café en hij haar
d'r een mooi stuk muziek zittn.
Jan Knien, Jan Haas en Gerriet Ford zaten met nog
dree kammeroadn
an een toafeldie in de kroeg van
Geert en de vrouwluu zaatn d'r ok bij. Die drieeë
waarn 't goed eens en ze deern 't heur met de borreldies best an tied. Zo nou en dan lachten ze ies een
betie. Teegn een uur of tien kwam Roof Miggels de
zaal in Hij keek ies wat trots in de rondte net of hij
zeggn wol: Ja volk, dat hei nou an mi en greunkaampie te dankn dat de kermis deurgoan is. Jan Knien
haar hum d'r in zeen kommn en höl hum goed in de
gaatn.
Roof gung eerst ies veur de tapkast in de veurzaal
stoan en toen ies veur dat ding in de achterzaal
mor
hij bestelde niks en dat was nou net woor de 'beide
jagerdies en 't chauffeurtie
op reeknd haarn. Greet
haar Roof natuurlijk
weir gien portemonnaie
met
doan.
Jan Knien stun op en zeer teegn zien ploegie ; Oflössn hör." Dat komp wal goed zeem die en to~n''tegunde het spel.
Jan Knien leup naor de tapkast woar Roof veur stun
en bestelde zichzölf een borrel. Hij deer net of hij
Roof niet zag. Zo in eens keek Jan urn en zag hij
Roof. "Zo Roof," zeer Jan, "waarn ie d'r ok nog jong.
Geert (tegen de kroegboas) sloa Roof een borrel in
van mij, ie hebt ok joa zon bende laand in 't jachtveld Iiggn Roof."
Roof preut nogal ies wat deftig en dat deer hij nog al
gauw as hij een borrel zag. "Dat vind ik glad aardig
van je Jan," zeer Roof en hij slikte zich ies urn de

Roof Miggel haar 'n mooi kreunkaampie
veur 't hoes.
Dat was altied niet zo west. Een paar joar leedn was
't nog bouw, mor urn dat Roof net teegnover de kroeg
van Geert Druppie woende en hij een veuroetzeende
blik haar, hef hij dat akkerdie mor greun maakt. Het
liekt ok joa wal zo mooi.
En ja hör, 't was nog mor net twee joar greun, of
doar kwam op een mooie oamd in 't zummer, teegn
een uur of half tien zien buurman Geert Druppie an.
Roof zat nog roeg en wal op de baank veur 't hoes
en zien vrouw Greet, die good boas was in hoes, zat
noast hum. Geert gung bij Roof en de vrouw zitn en
zeer Goeie oamd. Roof en de vrouw zeern 't zölfde.
't Is wal mooi weir hè, zeer Geert en Roof zeer: ja,
mor gister was 't toch wal zo mooi Geert. Ja zeer
Geert, mor kös daags hew toch een verrekte mooie
dag had, mor 't is nou toch ok wal nuver weir hör.
Mor ja jong, zo kunj niet best een hele oamd deur
proatn en dat deern zij ok niet. Geert kun toch niet
goed op gang kommn, hij scheuf al ies wat hen en
weir, net of hij met 't gat op gleunig iezer zat en toen
kwam 't dan hör.
Ja Roor, zeer Geert, ie zult wal deinkn, wat wil
Geert nog zo laat, mor dat greunkaampie van je jong,
dat is en mooi kaampie, mor 't gres dat d'r op steet
doar komp niks van trecht. Ie snapt d'r niks van hè
't steet d'r gewoonweg dood op en ie hept d'r toch ok
wal genog kunstmest opgooit, is 't niet.
0, ja jong, zeer Roof, mor dat gres dat komp d'r wal
hör, as 't d'r mor wat beter op weirt. Wij moet ok
neug ies een keer wat reegn hebbn Geert.
Ja zo is 't, zeer Geert, mor ik gleuf toch, daj d'r van
't joar niet, veul of haalt Roof. 't Steet d'r joa hardstikke dood op man. Zak je ies wat vertelln Roof,
ie mussn mij met veertien daagn dat kaampie van je
twee daagn ver hu urn aj wolln.
Je dat kaampie verhuurn, zeer Roof, wat wil ie doar
dan met Geert, en hij deer net of hij niks in de gaatn
haar.
Dat zak je vertelln, zeer Geert, ie wit wal. wij hebt
hier joa elk joar kermis en dat mot toch deur goan
is 't niet? Nou heb ik van 'tveurjor an de ginse kaant
van 't hoes een bloemntune maakt veur de vrouwen
doar haar ik aans joa altled de dreimeule stoan. Nou
wok je koornpie graag een paar daagn huurn urn doar
de dreimeule hen te zetn, want ik vin dat de kermis
deurgoan mot en ik wil je d'r joa wal wat veur geemn.
God jong, zeer Roof, dat is ok joa wat, ja doar zit ie
mal met Geert. Bloemn kunj ok niet best van eet'n,
mor ik haar 't akkerdie aans niet greun maakt veur
een dreimeule.
Nee, zeer Geert, dat begriep ik ok wal, mor as 't eemn
an kan mot die kermis deurgoan, want doar kan ik
altied een nuvere cent beter van wordn.
Dat was nou net wat Roof Miggel heurn wol.
Joa, zeer Roof, dat veul ik best an, mar 't kaampie
hef d'r oareg van te liedn Geert. As de kermis van
je achter de rug is, mag ik wal weir veur vieftig
gulden stikstof op 't kaarnpie gooin en 't geld gruit
mij ook niet op de rugge jong. Hij leug dat 't hum
gedrukt stun, want ten eerste haar hij geld zat en
ten tweede was Roof helemoal niet een keèrl die zo
hard met stikstof gooide, mor hij haar mor één bedoling, hij wol Geert 't vel good over de neus ha aln
en dat wol hij dan nog geern zo doon, dat Geert 't niet
eens in de gaatn kreeg.
Roof en Geert weurn 't die oamd nog niet eens,
mor noa veer daagn haarn ze dan toch een accoord
Roof zul vief tig gulden veur 't kaarnpie hebben en ok
nog twee liter jonge jenever haar die knieperd d'r bij"
bedungn.
En ie moet d'r urn deinkn Geert, zeer Roof, d'r mag

LIMMERICK
In grouwélich sterk' man op 'e Kouford mei in romerfol
tsjin kening Rûchburd
foeI del yn it reid
doe fierder "offside"
sei doe't hy wer bykwaem, "Ik wie 'n ein furt."
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ok nog gauw een paar borrels veur niks, want zon
kermis mot toch deur goan en ie kunt nooit weten
woort een ander joar goed veur kan weesn. Toen
gungn Roof en de jong weg. Jan Haas leup nog een
eind tie met, mor toe hij Greet zag stoan in 't hekkie
bleef Jan mor achter. Hij zag toch nog net hoe Roof
goed rechtop deur 't hekkie leup en toen klets, doar
lag hij, langoet in de moddergeut. Greet en de zeun
hebt Roof toen mor gauw en berre legt, ja ze haarn
hum eerst nog wal eemn oèttrukkn hör.
Mor Roof höl zich niet meir rustig op berre en hij
reup aal mor: Cola, cola, cola. Greeten de zeun en de
schoondochter weurn glad benauwd en in 't leist mus
de jong mor hen de dokter, want ie kunn joa nooit
weetn.
De dokter was d'r nogal vlot en hef Roof onderzocht,
mor hij kun niks aans vinn dan een dranklocht vermengd met de locht van een moddergeut. Dokter zeer
danook, "nou, jullie behoeven niet bang te zijn, dat
komt wel weer goed."
De reekn van de dokter zul I ater natuurlijk
wal'
komm,n extra visite nuumt ze zon bezoek en dan
moei meestal ok extra betaaln. Mor dokter haar wal
gliek, het kwam best weir goed met Roof.
De volgende mörgn leup Roof een ,eindtie rond, want
hij haar de smaak nog wal zon betie te pakkn van de
oamd doar veur.
Hij gung bij Geert Druppie, die nog lod haar aan de
veurige oamnd, de achterdeur in en zo noar de zaal in.
Geert zal alleen in de zaal. en Roof gung bij hum

lippn. Nou en Jan vunt natuurlijk
wal aardig dat
Roof wal drinkn wol. Jan voorde hum nog twee d'r
bij op under 't proatn deur en gung toen weir noar
zien toafeldie. moar toen stun Gerriet al weir achter
Roof. Gerriet drunk ok een borrel en zag Roof ok zo
ineens toevallig stoan.
"Zo ouwe buurman," zeer Gerriet, "waarn ie d'r ok
nog eemn oetloopn. Geert (teegn Geert Druppie) sloa
Roof een borrel van mij in." Roof en Gerriet haarn
vroeger noast mekaar woont. "Ja, zeer Roof," nog op
de oale noaberschap Gerriet en Roof sleug hum vlot
achterover, want hij luste ze wal as een ander ze
betaalde hör.Ok van Gerriet kreeg Roof d'r dree en
toen stun Jan Haas al weir klaar. Die zag Roor natuurlijk ok heel toevallig soan. "God Roof, keirl jong
wat he kje een tied niet zeen jong, zo dus ie woln ok
nog ies eem kielen. Geert sloa Roof van mij een borrel
in. Ik heb al zo vaak een keer een haze scheutn op je
laand Roof."
Roof slikte wal en zeer: "Dat stel ik nou echt op prijsJan, dat vind ik glad aardig van je."
Jan vunt natuurlijk fijn van Roof dat die wal drunk
en zurgde wal dat Roof ok van hum dree in 't lief
kreeg.
En zo kwaamn ok de aandere dree kammeroadn van
't taofeldie Roof eemn dree opvoorn en zo haar Roof
dus in een posie tied 6 x 3 is achttien brrels in 't lief.
Nau dat was wal net genog, want hij kreeg ze aans
niet te vaak, mor ja jong, alles waj veur niks kunt
kriegn moei opneemn dacht Roof.
Roof kreeg 't al warm en deer de jas oet en toen wol
hij daansn. Nou één van de vrouwluu van 't bekende
toafeldie wol wal een keer met hum in de rondte. De
muziek har 't ok al in de gaatn en speulde een wals.
Roof was nog gien dree keer rond weist of hij lag al
lang oet in de zaal.
De jagerdies hulpn hum weir overeind en zettn hum
bij heur an 't toafeldie, mor eerst deern ze hum de
jas krang an en de pet achterste veur op de kop. Toen
gaamn ze hum een flessie cola. Dat vun Roof deink
wal lekker, want hij reup aal mor: cola, cola, cola.
Toen kwam Roof zien getrouwde zeun d'r in, ie wit
wal, van die dreimeulkinder. Hij wol zien va ophaaln
en hij keek wal wat zwart toen hij zien va zag zitten
met de jas krang an en de pet achterste veur op de
kop en de hele zaal keek ok nog noar hum. Mor 't
plogie an 't toafeldie zeem, goa mor eemn bij oos
zittn jong, je va is niks met aan de haand hör, want
die drinkt de hele oamnd cola. Roof zien zeun kreeg

* * * * *

*:.::*

zittn.
"Geert," zeer Roof, "sloa mij mor een borrel in, ik
moet mien fesoon toch ok holn, ie moet toch ok wat
terugbeurn
van je vief tig guln."
Roof drunk zien glassie vlot leeg, mor hij bestelde
zich toch gien tweede. Geert zeer, "ik heb gisteraomd
good verdeend Roof, lust je d'r nog ene." Nou dat
wol Roof wal. En toen kwam Roof kwat an 't proatn.
Hij zeer: "Geert, heb ik raar doan gisteroamd, ze zegt
dak aal mor ropen heb van cola, cola. Is dat zo."
"Niks van woar," zeer Geert en sleug nog ies weir in
en ik zal je wal verteln volk toen Roof teegn een uur
of twaalf hen hoes gung, haar hij zien portie wal
weir had en hebt ze hum de hele Zundag niet weir
op de kermis zeen. Wat Geert het joar d'r op veur 't
kaampie geemn mus dat weet ik niet, moar Roof stun
d'r gekleurd op in 't darp en d'r is op de vesites nog
flink over proat hör, want zo weur ik dit hele geval
ook gewaar.
H.K.

* * * * * *
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':De

!ebruari-ramp

1953

•
De stroom gaten en dijkbressen in de zeedijk van het Waterschap Gouweveer
op Schouwen-Duiveland
op 7 Februari
1953

en Zelke
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Garage
Goed

Raterink - Beilen (bij de brug)

adres

om even
te tanken

Wordt

Telefoon 77

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

U verplaatst

7 Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen

adres

Winschoten

Emmen

T.I. 25.51

Tel. 1372

q)raaf/
Ir

l.

••

en aanbod
Ter overname aangeboden tegen schappelijke nader
overeen te komen prijs (via kledingsrekening eventueel
te betalen).
5 whipcord tunieken waarvan 3 in prima staat, maat
52;
4 whipcord rijbroeken;
1 lange blauwe pantalon;
1 winteroverjas
(laken) m. 52, lang, prima staat;
1 regenjas prima staat;
2 paar laarzen m. 45-46 goede staat.
Te bevragen bij G. van Dijk, Verlengde Hereweg 44
Groningen, Tel. 29904.
Ter overname aangeboden tegen nader overeen te
komen prijs: Leerboek v. d. Politie van Stapel en de
Koning 7 deltg, geheel bijgewerkt en in prima staat.
Gebonden exemplaren van het Alg. Pol.blad van 1947
tot en met 1954.
Wetboek van Strafrecht
door J. A. G. v. d. Berg
(4e druk).
Politie bevoegdheid van J. W. Haarman.
Wetboek van Strafrecht door S. Simons (deel I en lI).
Criminologie door Mr. J. M. van Bemmelen.
De dictatuur van de misdaad door Dr. P. H. Ritter Jr.
Misdaad' en wangedrag voor- tijdens en na de oorlog
door Dr. G. Th. Kempe.
10 afleveringen van het Wetenschappelijk opsporingsonderzoek van W. H. Schreuder (1946).
Leerboek van Ned. Strafrecht
door Mr. H. B. Vos
(1947).
I
Het waarheidsserum.
De toepassing van Narcotica
voor gerechtelijke doeleinden door Jean Rolin.
Politie organisatie en voorbereidend
onderzoek door
R. Rijksen (1946).
Wetboek van Strafvordering
door P. Kramer.
Verslag enquêtecommissie
Regeringsbeleid
1940-1945
Ned. geheime diensten te Londen (905 bldz.). en nog
4 andere delen, het regeringsbeleid te Londen.
Veertig jaren speurderswerk
C. J. v. Ledden Hulseboseh.
De Commissaris vertelt door H. "Vocrdewtnd.
Op vingers gevangen door A. J. G. van Boxtel.
Te bevragen bij de redactie v. d. Reflector Verl.
Hereweg 44 Groningen t.a.v. Kpt. v. Dijk.
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen,

Peizerweg

voor het kopen van:

Aannemer van GrondBaggerwerken

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

Verhuur van alle bagger-

H.H.MII'IRING
Voor betere en stroeve wegen

van dit blad

~

J

SCHOENEN

ESHALITE
product

de

ADVERTEERDERS

Groningen, Vismarkt 41 (h~Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

Een

en

materiaal

-,
Gedenk

de meest gebruikte
in Nederland

1

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)

VAN

*

asphaltemulsie

*

van

Asphalt- en Chemisc:he Fabrieken
Smid en Hollander
- Hoogkerk

N,V.~~v==

"..-

IJ

PF'AFF Naaimachines

OUDEEB~NGEnRAAT32
TEl. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Off. Dealer

A. VOS en Zn.
Import veer Neder-land van

Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

HORG..~WJ4'

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
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In .
memoriam
Wachtmeester
H. Veld huizen

In de vroege ochtenduren van zondag 5 februari j.l.
bereikte ons het ontstellende bericht, dat onze vriend
. en collega, de wachtmeester der Rijkspolitie Hendrik
Veldhuizen, op tragische wijze, op weg naar zijn woning, door een ongeval om het leven was gekomen.
Veldhuizen, die de leeftijd van 37 jaar had bereikt,
behoorde in leven tot de groep Westerbork, post Nieuweroord.
De crematie vond plaats op 9 februari 1956 te Dieren.
Na aankomst van de aanwezigen werd in .de rouwkamer van het crematorium gelegenheid gegeven afscheid te nemen van de overledene. De baar met het
stoffelijk overschot, bedekt met bloemen - o.m. van

het gewest Groningen der Rijkspolitie, van de groep
en post waartoe de overledene behoorde en van de
afdeling Beilen van de Ned. Politie Bond - werd vervolgens opgebaard op het podium in de aula.
Nadat allen hadden plaats genomen en passende orgelmuziek ten gehore was gebracht, werd mede namens
de' gewestcommandant, het woord gevoerd door de
districtscommandant
der Rijkspolitie te Assen. Deze
kenschetste de overledene als een eenvoudig en zeer
plichtsgetrouw politieman, die veel te vroeg het tijdelijke heeft verwisseld met het eeuwige. Het is voor
ons allen weer eens een les om te allen tijde gereed te
staan slagen te ontvangen, zelfs nekslagen en ook om
te allen tijde gereed te zijn de grote reis te aanvaarden tot achter de horizon, waarheen geen menselijk
leven ooit zal kunnen volgen, aldus spreker. Tot de
weduwe en de overige familieleden richtte hij verder
woorden van troost.
Hierna werd achtereenvolgens nog het woord gevoerd
door de burgemeester van Westerbork, de groepscommandant Westerbork en door de adjudant Faber, voorzitter van de afdeling Beilen van de Ned. Politie Bond.
Ook dezen memoreerden allen de goede eigenschappen
van de overledene en spraken woorden van medeleven
tot de nabestaanden.
Aangrijpend was het ogenblik waarop - terwijl het
orgel zachte koraalmuziek liet horen - de kist langzaam van het podium verdween.
Diep onder de indruk verlieten daarop allen het crematorium.
Moge de weduwe en haar zoontje, dat nog te klein is
om het grote verlies te beseffen, de kracht vinden dit
heengaan van man en vader te dragen.
Veldhuizen zal nog lang in onze herinnering blijven.
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Overleden:

Veldhuizen H., Wmr. Nieuweroord.
Bevorderd tot Wachtmeester
Drolenga B., Wmr. Peize.

le kl. de Wachtmeester:

Belast met het Postcommando
Ploeg L. V. d., Wmr. le kl.

te Nieuw Scheemda:

Met eervol ontslag:
Braaksma G., Wmr. le kl. Bedum. Wegens benoeming
als Agent van Politie te Bussum.

Verplaatsingen:
Olsder G., Wmr. le kl. Van Nieuw Scheemda naar
Scheemda.
Piening J. R., Owmr. Van Nieuwolda naar Oude Pekela
als Post-Co
Nieuwland R., Owmr. Van Nijland naar Vries als
Post-Co
Froma J. K., Wmr. le kl. Van Nieuwe Schans naar
Valthe.
Schrik S., Wmr. le kl. Van Woldendorp naar Oude
Pekela.
Schutter H. L., Wmr. le kl. Van Oude Pekela naar'
Woldendorp als Post-Co
Sterenborg W., Owmr. Van Oppenhuizen naar Nieuwolda als Post-Co
Graaf L. de, Wmr. le kl. Van Stroobos naar Opende
als Post-Co
Das J., Wmr. Van Boelenslaan naar Nes (A.).
Blaauw L., Wmr. le kl. Van Mantgum naar IJhorst
als Post-Co
Boer C. de, Wmr. le kl. Van Irnsum naar Lochem.

Geboren:
Izak zv. Wmr. Le kl. C. Looge en C. Bijlsma te Tzummarum.
Jan zv. Owmr. B. Lijklema en S. Klijnstra te Leeuwarden.
Engeliria Johanna Christina dv. Wmr. le kl. L. V. d.
Werf en G. W. Bakema te Zuidhorn.
Meindert Hendrik zv. Wmr. le kl. N. V. d. Zee en
S. Ligthart te Irnsum.
Roelfiena Lammiena Cornelia dr. Wmr. le kl. H.
Meijer en C. Keun te Annerveenschekanaal.
Hendrik Johannes ZV. Wmr. le kl. S. Kok en J. V. d.
Haar te Ferwerd.
Marry Kornelia dv. Wmr. le kl. K. L. Mossel en M.
Stremmelaar te Westerbork.
Hendrik ZV. Wmr. le kl. J. Smouter en F. Koops te
Veenoord.
Alette dv. Wmr. H. Tap en A. de Bruin te Assen.

In de sterkte opgenomen:
Speulman H., Wmr. Beilen. Afkomstig van Gem. Pol.
Den Haag.
Middendorp S., Transp.geleider. Parketgr, Leeuwarden.
Visser W., Transp.geleider. Parketgr, Leeuwarden.
Veeristra W., Wmr. le kl. Stroobos. Afkomstig van
Gem. Pol. Den Haag.

Gebr. Ibelings

Breuk heeft men ntmmer
Bij verhuizingen met Timmer

N.V. Veeentede

Pelsterstraat

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel26
GRONI NGEN

Nederlandse

UNIFORMEN

• Tele'. 29854
Daarbij

zeer

concurrerende

Kleermakerijen

1 6 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN
naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen
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~r"ep..,c"mmaHáant

SLochteren

(f)pperwaC!htmee..,ter

cA.

s. i?,am

mer»

25 jaar in ol1erheiá..,áien..,t

I~

Op 9 februari 1956 herdacht de opperwachtmeester A.
J. Lammers, groepscommandant
van de Groep Slochteren de dag waarop hij 25 jaar in overheidsdienst was.
Hoewel opper Lammers nog slechts enkele weken
deze Groep commandeert, was het toch prettig te horen, dat hij deze gelegenheid wilde aangrijpen om zijn
collega-groepscommandanten
en zijn personeel beter
te leren kennen.
Donderdagmiddag,
9 februari, was zijn "gloednieuwe
keuken" gezellig ingericht voor de ontvangst van zijn
collega's.
De districtscommandant
overste J. B. S. Römelmgh,
de kapitein G. van Dijk, de bureauchef adj. H. K. Daling, de districtsadjudant
I. Poutsma en de groepscommandanten waren al gezellig met de thee en het
gebak aan het samenzijn begonnen toen ook de burgemeester en gemeentesecretaris
van Slochteren hun
felicitaties kwamen aanbieden.
Natuurlijk werden er ook toespraken gehouden, die
niet direct zo de persoon van de jubilaris belichtten
omdat dat nu eenmaal niet mogelijk was, maar die
wel de hoop op een goede dienstverrichtingen
de
medewerking daartoe in het vooruitzicht stelden. De
districtscommandant
bood daarbij de bekende gratificatie aan en de burgemeester
van Slochteren
had voor opper Lammers, als blijk van vertrou-

wen in de toekomst, een doos sigaren meegenomen.
De adjudant Hiemstra, die als oudste groepscommandant de scheidende groepscommandant, adj. Broersma
indertijd een asbak had aangeboden en thans ook weer
het woord voerde, wilde deze keer niet wéér met een
soortgelijk artikel aankomen omdat hij bang was, zoals hij zei, te zullen horen: "daar komt die asbakkenman weer aan". Thans was het een prachtige verzilverde bloknote-houder.
_
Geruime tijd bleef het gezelschap daarna nog bijeen,
waarbij door owmr. Lammers woorden van dank werden gesproken.
Op 10 februari kwamen op verzoek van de jubilaris
alle leden van de groep Slochteren, met hun dames,
in hotel Rijnberg te Slochteren bijeen om met hun
nieuwe groepscommandant kennis te maken. Ook dit
samenzijn, dat met muziek, zang en voordrachten van
personeelsleden van de groep gedeeltelijk werd gevuld, viel zeer in de smaak.
Opper Lammers werd nog namens de groep door de
opper Zomer toegesproken, waarbij de jubilaris een
prachtige driearmige leeslamp werd aangeboden en
mevrouw Lammers in de bloemetjes werd gezet.
Het was al middernacht, toen de jubilaris alle leden
en hun dames hartelijk dank zegde voor de voor hem
onvergetelijke avond.
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was niet alleen nauw (hetwelk ook door de plaatsing
in één kazerne kwam) maar het was ook een prettig
contact. Dit zal nu, door de plaatsing van het pel. naar
Hoogeveen wel niet zo nauw meer zijn en dat betreur
ik, net zo goed als ik betreur, dat de stemming van het
personeel momenteel niet meer zo is, zoals wij altijd van
het peloton gewoon waren, doch ik hoop, met de kolonel,
dat alles spoedig in orde zal komen. Dat u die oude
stemming, die altijd zo prima is geweest, weer spoedig
bij het peloton terug zal zien komen, is het mooiste
cadeau dat ik op deze dag u zou willen toewensen."
De owmr. Goudswaard, die tezamen met de brig. De
Boer van de Gem. Pol. Assen, als vertegenwoordiger
van de Afd. Assen e.o. van de Bond v. Chr. Pol. Ambtenaren aanwezig was, terwijl hij zelf tevens het
Hoofdbestuur van deze bond vertegenwoordigde, richtte hierna het woord tot de jubilaris. Hij herinnerde
o.a. aan de moeilijke tijden in de oorlog, waarin Stamhuis zijn diensten dusdanig had vervuld, dat hij dit
jubileum thans kon vieren.
We vinden het jammer dat u straks, als zovelen van
het Bel'. Pel., onze afd. gaat verlaten, doch kunnen
de afd. Hoogeveen gelukwensen met deze aanvulling.
Onder aanbieding van deze enveloppe met inhoud, de
u bekende Bondsgr attficatie, hoop ik dat u nog vele
jaren temidden van uw gezin gegeven moge worden.
Hierna sprak de adj. Esmeijer, mede namens de overige
vijf pelotonscommandanten
en wenste de jubilaris van
harte geluk, aldus vervolgende: "Persoonlijk ken ik
je wat langer en wij zijn de paarden trouw gebleven,
niettegenstaande
vele duistere geruchten
over "opdoeken" e.d. Het deed me genoegen je als mijn opvolger hier te zien. Bij onze omzwervingen door het
land ontmoetten wij elkaar geregeld en ik hoop ook
in de toekomst, als ik straks met pensioen zal zijn,
jullie nog vaak te zien bij paardensportgebeurtenissen
e.d.. Opper Stamhuis, ik hoop dat de oude geest die
door de geschiedenis Hoogeveen danig geleden heeft,
weer spoedig in het peloton terug zal komen en dat je
die 15 à 20 jaar, die je nog in de politiedienst resten,
in gezondheid zult beleven. In de vorm van rokerij,
waaronder ook enige pakjes van de "zwarte wed. v.
Nelle", verraste de adj. de jubilaris met een "vluchtig"
cadeau.
De wr. le kl. Kingma richtte daarop, als tolk van het
personeel, het woord tot de jubilaris, waarbij hij liet
uitkomen dat de Opper niet slechts boven het hem
o.h. personeel stond, doch ook er tussenin en dat daardoor steeds een prima saamhorigheid en corpsgeest
had geheerst. Namens allen bood hij de pel. cdt. een
bureaulamp aan, de hoop uitsprekend dat deze verlichtend zou werken bij de moeilijke taak van pelotonscommandant. Om de schaal enigszins in evenwicht
te houden, bood hij aan mevr. Stamhuis een plant aan,
de hoop uitsprekend dat deze plant in de nieuwe woning in Hoogeveen tot in lengte van jaren de herinnering aan deze dag levendig zou mogen houden.
Namens de familie vertelde daarop de ons allen bekende gepensioneerde adj. Stamhuis enige bijzonderheden over het leven van de jubilaris vóór hij in rijksdienst trad, waarna allen nog enige tijd gezellig bijeenbleven, waarna de jubilaris allen dankte voor de
gesproken woorden, de belangstelling en de aangeboden geschenken, waardoor deze dag voor hem en
zijn gezin tot een onvergetelijke was geworden.

Owmr.
H. Stamhuis
25 jaar
in dienst
Op 17 februari j.l. was het 25 jaar geleden dat de
commandant van het Bereden Peloton der Rijkspolitie
Assen te Hoogeveen, de owmr. H. Stamhuis in overheidsdienst trad.
Deze voor opper Stamhuis ongetwijfeld belangrijke dag
is dan ook niet ongemerkt voorbijgegaan. Bij gebrek
aan plaatsruimte
in zijn huidige woning recipieerde
hij in één der, bij de beredenen welbekende gezellige
zalen van 't Marktcafé te Assen en het heeft hem daar
aan belangstelling niet ontbroken.
Onder het genot van een rokertje, van thee en lekkernijen sprak als eerste de gewestcommandant,
kolonel
G. H. van Helden de jubilaris toe, waarbij hij diens
echtgenote en kinderen in de gelukwensen
betrok.
Spreker zei o.m. dat de Bereden Pelotons bij de rijkspolitie, waaronder het Ber. Peloton Assen, langzamerhand een bijzonder goede naam hadden gekregen en wel
niet alleen in engere kring, doch ook naar buiten en
dat kwam mede door het veelvuldig optreden bij assistenties zoals bij T.T. e.d. Na het vertrek van de adj.
Esmeijer heb jij hem als commandant opgevolgd Stamhuis en dat deed je op prima wijze. Ga ik zo je dienststaat eens na, dan ontdek ik daar geen op- of aanmerkingen betreffende jouw persoon in. Men zegt wel:
"Het leven begint bij veertig", doch laat ik nu in jouw
geval zeggen: "Het leven begint bij Hoogeveen". Als
je straks in je nieuwe woning in Hoogeveen zult zijn
en die kwestie in zijn geheel is geregeld, dan zullen
er een hoop moeilijkheden zijn opgeruimd. Pelotonscommandant zijn ligt iets anders dan groepscommandant zijn, daar je buiten de zorgen voor het personeel
tevens nog de zorgen hebt voor je paarden. Er zijn
heel wat van die moeilijkheden te overwinnen geweest
Stamhuis, en we zijn er misschien nog niet, maar we
zullen dit wel klaren.
De kolonel besloot, onder aanbieding van de bekende
enveloppe met inhoud, vergezeld van een sigaartje,
met de woorden: "Ik wens je van harte geluk met deze
dag en hoop dat het je gegeven mag zijn te midden
van vrouwen kinderen nog heel veel jaren te mogen
ontvangen."
Hierna bood de distr.cdt. Assen, kapitein E. A. Mackay,
die vergezeld was van de luit. L. P. Bergsma, zijn gelukwensen aan de jubilaris, zijn echtgenote en kinderen aan en zei o.a.: "Ofschoon het Ber. Pel. niet officieel bij het Distr. Assen is ingedeeld hebben wij toch
altijd nauw contact met elkaar gehad en dat contact

10-Jarig bestaan

I

Rijkspolitiesportvereniging Leeuwarden
Zo tegen twee uur begon het al aardig druk te worden
en was het in de bovenzaal van Piet de Jong een gezellig geroezemoes; oude bekenden zochten elkaar op,
maakten een praatje, handen werden gedrukt, oude
herinneringen
opgehaald en dit vormde op zich zelf

Op 1 februari was het dan zover dat het Iû-jarig bestaan van de R.P.S.V.L. herdacht zou worden. De voorbereidingen voor dit familiefeest waren uitstekend en
hebben er toe bijgedragen dat wij kunnen terug zien
op een onvergetelijke dag.
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al een goed begin van het feestprogramma.
De voorzitter opende deze middag met een overzicht
van het wel en wee van de 10 jaren waarin de
RP.S.V.L. tot grote bloei kwam.
Nadat wij allen op kosten van onze penningmeester
een consumptie hadden genoten kwamen "Tetman en
Jarig" hun programma brengen. Welnu vrienden, dat
was af en woorden zouden hier te kort schieten om in
herhaling te treden van hetgeen voor het voetlicht werd
gebracht. Ik wil alleen even memoreren het kostelijk
stukje "Te melken", waarin je de bussen en melkemmers van de wagen zag rollen toen het paard in galop ging; ook "Lytse Pieter", die alle vrouwen beneden
de dertig jaar lief had, werd uitstekend gespeeld.
Onze voorzitter bracht in zijn dankwoord aan dit gezelschap dan ook de gevoelens van de "vergadering"
over, welke zijn woorden met een daverend applaus
onderstreepte.
Daarna kregen wij een broodmaaltijd aangeboden die
alle kritische blikken glansrijk kon doorstaan en waarvan wij als een grote familie gezamenlijk hebben genoten. Na dit nuttige en voor velen, gezien het resultaat, ook wel noodzakelijke
intermezzo kwam het
avondprogramma, dat op vlotte wijze "aan elkaar werd
gebreid" door onze conferencier Bakker, bijgestaan
door de "cabaretploeg" van eigen krachten met de muzikale begeleiding van Dick en Siep, het geheel onder
leiding van de dichter en tekst-schrijver
B. Lijklerna.
Het RP.S.V.L.-lied dat 's middags reeds scheuren in
de muren veroorzaakte, had 's avonds bijna een aardbeving tot gevolg en zorgde al direct voor een goede
stemming, waarin Lijklema zelf nog een belangrijk
aandeel had door even de totstandkoming
van "zijn
jongste zoon" te vertellen.
Kostelijk was de voorzitter in de "Oprichtingsvergadering" toen hij iets niet goed kon verstaan en met
toegeknepen ogen zei "Wat zeg je?" 't Was net of
hoorde het erbij, Klaas! Ook de volgende stukjes en
liedjes pasten geheel in ons RP.S.V.L.-familiefeest.
De oudste actieve sportbeoefenaar Jaarsma, kreeg in
de korte avondpauze nog even gelegenheid om namens
de leden aan het bestuur een nieuwe medaille- enJof
bekerkast aan te bieden, hetgeen hij op een vlotte en

vooral voor de jongeren stimulerende wijze deed. Hij
overhandigde aan de voorzitter een "miniatuur"-kastje,
waarin een "gouden plak" voor diens prestatie
op
sportgebied. Welke vraagt u? Nu daar zullen wij maar
niet verder op ingaan.
Het nummer van de "twee oude mannetjes op 't kaatsland" was een waardig slot en menig kaatser, de traditionele keurmeesters en andere belangstellenden werden aan een kritische beschouwing onderworpen en
kregen ieder hun trekken thuis, van de sigaren tot de
sportbroekjes, van de "stippen" tot het al dan niet
"ut" van de bal, het was prachtig. Je kon echt merken
dat die twee oude mannekes zelf met kennis van zaken
over deze prachtige oude Friese sport spraken. Daarvan getuigde ook wel de "gouden plak" die een van
hen voorover deed hangen.
Het was inmiddels al bij elven geworden toen de voorzitter zijn slotwoord sprak en aan alle medewerkenden
woorden van dank richtte, waarbij het voor onze vereniging tot een groot voorrecht mag worden gerekend,
dat onze districtscommandant
en ere-voorzitter overste
Fogteloo met zijn echtgenote de gehele dag in ons midden was. Dit geeft een band die voor onze vereniging
een grote bloei heeft betekend. Het was jammer dat
onze gewestcommandant kolonel Van Helden, verhindert was, maar het ontvangen telegram getuigde van
bijzonder medeleven en werd dankbaar voorgelezen.
Eveneens werd bericht van verhindering
ontvangen
van de procureur-generaal
fgd. dir. van Politie te
Leeuwarden.
Moeten wij weer tien jaar wachten voor een volgend
feest of zou het iets zijn, sportvrienden, of mag ik zeggen "feestgangers", dit nog weer eens binnenkort te
herhalen, bv. één keer per jaar? Maar dan zal het geld
kosten. U zult dan maandelijks een bepaald bedrag
moeten storten met uw contributie. Onze vrouwen weten nu ook waar het geld voor de "sport" blijft en hoe
het wordt besteed, zodat ik wel verwacht dat dit plan
uitvoerbaar is. Laat uw gedachten hierover eens gaan
en geeft uw mening aan ons bestuur. Een beetje actief
medeleven is prettig en is voor de bestuursleden een
graadmeter welke verlangens er onder de leden leven.
KUMA.

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

Schaatsw~dstrijden

te

Midwolda

Op vrijdag 10 februari 1956 werden door de Rijkspolitie Sportvereniging District Winschoten op de banen van de ijsvereniging "Eigen Kracht" te Midwolda
schaatswedstrijden georganiseerd. Daar aan deze wedstrijden tevens het kampioenschap van de Rijkspolitie
in de provincie Groningen was verbonden, werden ook
de leden van de Rijkspol. Sportver. Groningen uitgenodigd hieraan deel te nemen.
Er werd gereden in 2 rubrieken, nl.: a. t.m. 35 jaar en
b. 36 jaar en ouder.
Hoewel men reeds bij voorbaat mocht aannemen, dat
de crack Kamps het kampioenschap zou behalen, hetgeen dan ook geschiedde, werden meerdere spannende
ritten gereden, die door de aanwezigen met grote belangstelling werden gevolgd.
De uitslag luidde als volgt:
Rubriek a: 1. G. J. Zwart; 2. Koetje; 3. B. Jongbloed;
4. L. Buma.
Rubriek b: 1. H. Kamps; 2. F. C. Broekman; 3. H. Leupen; 4. H. Delger.
De erevoorzitter van RS.D.W., de adjudant W. Ramaker, fungeerde als starter en deed dit evenals voor-

De Wachtm. KAMPS
werd kalllpioen
van de Rijkspolitie
in de provincie
Groningen

gaande jaren weer op voortreffelijke wijze.
Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op de gewestcommandant, kolonel G. H. van Helden, de districtscommandanten te Winschoten en Groningen, de kapitein G. van Dijk, de burgemeester van Midwolda en
bestuursleden van de ijsvereniging "Eigen Kracht".
Na afloop van deze zeer geanimeerde wedstrijden verzamelden allen zich voor de traditionele snertmaaltijd
in Hotel van Eerden te Midwolda, alwaar ook de prijsuitreiking plaatsvond.
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Nadat de voorzitter van R.S.D.W., de wachtmeester 1e
klasse L. Frederiks, dank had gebracht aan allen, die
hadden medegewerkt tot het welslagen van de wedstrijden en de reserve-adjudant
W. Ramaker op de
hem eigen wijze er nog eens op had gewezen, dat dit
toch wel hoogtijdagen zijn voor de Rijkspolitie in het
District Winschoten, werden door de gewestcommandant de prijzen, hoofdzakelijk bestaande uit rollades,
uitgereikt.
De voor rubriek a. door de ijsvereniging ,Eigen Kracht'
beschikbaar gestelde wisselbeker werd uitgereikt door
de voorzitter van deze vereniging. De wachtmeester
1e klasse G. J. Zwart, die deze beker voor de derde

achtereenvolgende maal had gewonnen, kon deze thans
definitief in zijn bezit nemen. Een nieuwe beker werd
door de genoemde ijsvereniging reeds toegezegd, hetgeen zeer op prijs werd gesteld.
De voor rubriek b. door het gemeentebestuur van Midwolda beschikbaar gestelde wisselbeker werd uitgereikt door de burgemeester. Kamps won deze wisselbeker voor de tweede achtereenvolgende maal en zal
dus volgend jaar definitief in het bezit hiervan kunnen komen.
Na een slotwoord door de voorzitter van R.S.D.W. keerden allen voldaan huiswaarts. R.S.D.W. kon op een
bijzonder goed geslaagde middag terugzien.
K.

Dat koning Winter ons, dienaren van H. Hermandad
naast vele lasten ook lusten kan bezorgen, sprak wel
zeer duidelijk toen op de stralende middag van 3 februari
j.l. door het "Sportcentrum
Berger"
een
schaatswedstrijd voor de leden was georganiseerd. Met
toestemming van de superieuren werd deze middag
als dienstsport beschouwd. Veertien deelnemers hadden zich spontaan voor deelname aangemeld. Reeds
bij de loting bleek overduidelijk dat het een fel omstreden strijd zou worden tussen het personeel van de
deelnemende groepen, t.w. Berger, Odoorn en Gieten.
Onder voortreffelijke leiding van de uit eigen krachten gevormde jury werd met de wedstrijd - tijdens
welke de burgemeester der gemeente Berger en de
districtsadjudant
Gerritsen uit Assen acte de présence
gaven - begonnen.
Nadat de 160 meter lange baan enige malen door de
deelnemers was "getrokken" werden de deelnemers verdeeld in een winaars- en een verliezersronde. De strijd
werd sportief en eerlijk verreden en elk gaf zijn beste
krachten. Er heerste een gezellige sportieve sfeer en
elk beleefde de wedstrijd in zijn geheel mee. Zoals
gewoonlijk waren de laatste "banen" waarbij
de
"cracks" elkaar gingen bekampen zeer spannend. Het
laatste "gevecht" tussen adjudant J. Fabel' en wmr.
1e kl. H. Koers, werd met een miniem verschil door
eerstgenoemde gewonnen. Koers werd een uitstekende tweede. Met verbeten trekken om hun mond en met
uiterste krachtsinspanning gaven zij elkaar slechts weinig toe. Dat ook de ouderen in leeftijd tot successen

op sportgebied in staat zijn, werd door onze voorzitter op sublieme wijze getoond. Voor ons, jongeren,
eveneens een voorbeeld om met volharding te werken
en ons niet al te vlug "te oud" te noemen. De 3e en 4e
prijs werden respectievelijk gewonnen door wmr. J.
Wiering en wmr. 1e kl. W. Vosseberg.
De wmr. l e kl. J. Tamminga, adjudant G. Reinders en
wmr. 1e kl. J. van der Veen waren in deze volgorde de
sterksten van de afvallers.
De prijsuitreiking
had plaats in café "Centrum" te
Berger en geschiedde door onze voorzitter, adjudant
Fabel'.
Bij de diverse prijzen prijkten o.a. een luxe doos sigaretten, beschikbaar gesteld door de districtseemmandant der R.P. te Assen, een doos sigaren en een doosje
sigaretten geschonken door de burgemeester te Berger,
alsmede een doos sigaren geschonken door een plaatselijke winkelier. Laatstbedoelde, die gehoord had dat
de politie een onderlinge schaatswedstrijd zou houden,
moest aan zijn gevoelens ten opzichte van de politie
uiting geven, door een prijs beschikbaar te stellen.
Voorwaar een leuke, prettige geste!
Behalve de prijswinnaars werden ook de andere deelnemers met een doosje sigaretten uitgerust, waarbij
vanzelfsprekend ook de jury niet werd vergeten.
Het geheel was een middag, ons "Sportcentrum" waardig.
Dat hij ertoe heeft geleid dc goede onderlinge verstandhouding te verstevigen, is aan geen twijfel onderhevig.
De penningmeester J. D.

gc"aat~wed$trïiden
in het Sportcentrum Coevorden te Veenoord (gemeente Sleen)
Op 15 februari 1956 werd, begunstigd door prachtig
winterweer, een onderlinge schaatswedstrijd gehouden
voor het personeel uit de groepen Coevorden, Schoonebeek en Sleen, tezamen vormende het sportcentrum
Coevorden.
Als strijdperk was uitverkoren de baan van het sportpark Veenoord in de Groep Sleen. Op deze baan waar
nog geen week voordien de snelste dames uit ons land
streden om het landskampioen schap op de korte baan,
traden thans 14 politiemannen aan om elkaar op het
in uitstekende, doch "zeer gladde staat" verkerende ijs
te bekampen.
Snel, minder snel en langzaam, allen zetten alles op
alles om voor de tegenstander over de finish te gaan.
Dit lukte echter niet ieder. Af en toe kwam er tussen
start en finish wel eens een korte onderbreking voor.
Dan gingen schaatsen en benen de lucht in en werd de
rit over kortere of langere afstand glijdend op buik of

rug voortgezet. Bezwaren leverde dit echter niet op.
De algemene stemming werd er alleen in gunstige zin
door beïnvloed.
De uitslag van de .verschillende
ritten, waarbij
de
groepscommandant
uit Schoonebeek als starter fungeerde en zijn collega's uit Coevorden en Sleen als
jury, luidde tenslotte als volgt:
1. Opperwr. 1. J. v. d. Walle, Groep Sleen; 2. Opperwr.
K. Slik, Groep Sleen; 3. Wachtmr. Le kl. Jeurink, Groep
Coevorden; 4. Wachtmr. l e kl. Nollcs, Groep Coevorden.
Opperwr. V. d. Wille bleek hier wel de ster van de
baan te zijn. Hij was en bleef "ongenaakbaar" en hij
zal zich in geen der ritten bedreigd hebben gevoeld.
Hopelijk kan hij nog eens als sterke troef door het
sportcentrum "Coevorden" in het strijdperk worden
gebracht.
Teneinde voorts een ieder het volle pond te kunnen ge-
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Er' was een keur van zes dikke worsten en zeer zeker
hebben zes politiegezinnen daags na dit gebeuren kunnen smullen van de door de inspanning van man en
vader verkregen prijs.
Onder het genot van een heerlijk bordje snert werden
daarna de krijgsverrichtingen
nog eens doorgenomen
en was men het er algemeen over eens dat de middag
als "zeer geslaagd" kon worden beschouwd.
Rest mij tenslotte de prettige taak om ook vanaf deze
plaats nog de directeur van het sportpark "Veenoord",
de heer Weerman, hartelijk dank te zeggen voor het
beschikbaar
stellen van baan, omroepinstallatie
en
overige attributen.
J. Z., Sleen.

ven werd er daarna door de verliezers nog eens fel gekampt om nogmaals 4 prijzen. Een zeer spannend duel
leverden hier de opperwr. Smidt en de wachtrnr. 1e kl.
G. Majoor van de post Schoonoord. Tenslotte bestond
de wachtmeester
het om vóór zijn postcommandant
de finishlijn te ..over-schaatsen",
De uitslag in deze
race luidde:
1. Wachtrnr. 1e kl. F. Nijmeijer, Groep Coevorden; 2.
Wachtrnr. 1e kl. G. Majoor, Groep Sleen; 3. Wachtrnr.
le kl. J. Peerlkarnp, Groep Sleen; 4. Opperwr.
J.
Smidt, Groep Sleen.
Na afloop werden vervolgens in hotel Grimme door
de groepscommandant
Sleen, die het zeer op prijs stelde dat hij gastheer mocht zijn, de prijzen uitgereikt.

~e$laagde

~ïTldïTlg$auoTld
voor de Reserve
district

~

Rijkspolitie

in het

Winschoten

meesters F. EJeveld en J. Schoonoord dankte voor de
prettige wijze, waarop door hen de lessen waren gegeven. Spr. bood beide opperwachtmeesters
een stoffelijk blijk van waardering aan.
Na vertoning van het laatste deel van de film en het
tweede optreden van Peter Oran werd deze geslaagde
avond met een "wel thuis" door de kapitein A. W. de
Vrieze gesloten.
K.

Op dinsdag 14 februari 1956 werd in hotel Dommering
te Winschoten een bindingsavond georganiseerd voor
het reservepersoneel
der Rijkspolitie in het district
Winschoten.
Een groot aantal reservisten, instructeurs
en groepscommandanten met hun dames, hadden aan de groep
om deze avond te bezoeken, gehoor gegeven.
Onder de genodigden merkten we o.a. op de gewestcommandant kolonel G. H. van Helden, overste Hoestra, majoor F. M. C. Offermans, Mr. Dorhout, voorzitter van het Provo Comité S.W.G. en burgemeesters
uit het district Winschoten.
In zijn openingswoord sprak de districtscommandant
te Winschoten, de kapitein A. W. de Vrieze, er zijn
voldoening over uit, dat zovelen aan zijn uitnodiging
gevolg hadden gegeven. Dank zij de steun, welke ik
van diverse instanties mocht ontvangen, aldus spr.,
is het mij mogelijk gemaakt deze avond te organiseren.
Spr. wekte de aanwezigen op er voor te ijveren, dat
zo spoedig mogelijk het vereiste aantal reservisten in
het district Winschoten zou worden bereikt.
Vervolgens reikte de districtscommandant
de diploma's
"geoefend-man"
en "buitengewoon-geoefend-man"
uit
aan de reservisten, die hiervoor bij de laatstgehouden
examens waren geslaagd.
De door de voorzitter van het Provo Comité S.W.G.
Mr. Dorhout beschikbaar
gestelde wisselbeker
werd'
door deze autoriteit persoonlijk uitgereikt pan de reserve-wachtmeester
J. v. d. Molen van de groep Loppersum, die in het afgelopen schietseizoen de beste
resultaten behaalde.
Na afwerking van dit officiële gedeelte van de avond
werd begonnen met de vertoning van het eerste deel
van de film "Collection and preservation of evidence".
Een voor de politie leerzame film, welke met aandacht
werd gevolgd.
Het eerste optreden van de goochelaar-zakkenroller
Peter Oran viel bijzonder in de smaak bij de aanwezigen.
Na een korte pauze, waarin verfrissingen werden aangeboden, werd het woord gevoerd door de majoor F.
M. C. Offermans. Spr. richtte zich in het bijzonder
tot de reservisten en drukte hen op het hart de bereidheid tot dienen te blijven tonen als voorbeeld voor
anderen. Ook richtte hij zich tot de instructeurs, dank
zij wie het hoge peil der reservisten was bereikt.
Tenslotte wekte hij op gezamenlijk te blijven voortgaan ter verwezenlijking
van de in de bezettingstijd
door zovele vrijwilligers ingenomen stelling, opdat in
Nederland en dus ook in het gewest Groningen het
rood, wit en blauw fier mag blijven waaien.
Hierna verkreeg het woord de reserve-wachtmeester
F. Loos van de verkeersgroep
Winschoten, die namens de reservisten van deze groep de opperwacht-

Hulde aan het 5-cent-fonds
Helden waren er in 't verleden,
Helden ook nog in het heden.
Initiatief nam grote vlucht,
Het 5-cent-fonds was er in een zucht
Om te geven eensgezind
voor de zieken, man, vrouw of kind.
Veel dank voor wat het mij bood,
Zo is zij in het kleine "groot".
Z. Dissel-Krol.
Ik dank u heel hartelijk voor het mooie boek, dat ik
van u mocht ontvangen bij mijn verblijf in het ziekenhuis.
Piet de Vries,
A.P. rn, box 36,
R.K. Ziekenhuis, Groningen.
Ondergetekende
betuigt hierbij mede namens zijn
ouders, zijn oprechte dank aan het 5 cent-fonds voor
de hartelijke belangstelling tijdens zijn verblijf in het
Centraal Militair Hospitaal te Utrecht.
Veenwouden, febr. 1956.
W. V. d. Velde.
Ondergetekende betuigt zijn hartelijke dank aan de leden van het 5 cent-fonds voor de mooie fruitschaal,
die hij tijdens zijn ziekte van het fonds heeft ontvangen.
J. V. d. Heide,
wmr. 1e kl. d. Rijkspolitie,
Thorbeckelaan
11, Oude Pekela.
Bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis mocht ik deze
keer een mooie bloem van het 5 cent-fonds der rijkspolitie ontvangen. Dit is reeds de derde maal dat ik
uit het ziekenhuis thuis komende, een verrassing van
dit fonds ontving. Daarom leden van het 5 cent-fonds
hartelijk bedankt voor het medeleven en de verrassingen.
M. Meijer-Osinga,
Dr. Sipke Stapertstr, 27,
Wommels.
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De Natuur baert de dichter,
de Kunst voedt hem op.
J. v. d. Vondel

echter te maken met een wereld die de onze niet is,
dan ligt de zaak anders.
Het vermogen om zakelijk te blijven, is voor ons een
eerste eis. Er zijn verdachten/getuigen
die maar al te
gaarne vlot en veel spreken, doch weinig of niets verklaren, opklaren.
En na de opsporing komt het proces-verbaal. Kennen
wij de taal van hen die wij hoorden? Zijn wij nauwkeurig op de hoogte van het idioom, taaleigen, der
taal waarin alles tot ons kwam? Dit is belangrijk.
Wanneer de Fries zegt: "Ik sil mei dy öfweve, heite",
dan vraagt een juiste weergave daarvan, enige kennis
van de tale Redbads of, mocht een Friese getuige zeggen: "Hy hie aerdich yn 't waer sj oen", kan een weinig
kennis van Gaasterlands dialect moeilijk worden ontbeerd. Een goed rechercheur en begaafd stylist behoeft
geen instructie. Helaas sieren deze beide eigenschappen ons allen niet. Aan het zich verliezen in, te, lange
zinnen, niet recht op de man af, maken wij ons nog
maar te dikwijls schuldig.
Korte zinnen met een gave, sobere taal, vormen als
regel een glashelder verbaal. Voorts vraagt het opmaken van een technisch volmaakt p.V. het zich inleven in de onderhavige situatie. Het heeft te maken
ook met woordkunst in de ruimste zin des woords. De
letters, zij zijn ons aller bezit, het komt er maar op aan,
hoe zet men ze in 't gelid.
Taal en stijl vinden hun oorsprong in onze persoonlijkheid. Het materiaal van de woordkunstenaar
is de
taal. Dat wij deze machtig zijn. De hennen en hunnen
komen dan op de goede plaats, kennen en kunnen plagen ons niet. Het is de wijze van uitdrukken die het
onderhoud aangenaam maakt, het lezen van een verslag gemakkelijk.
Woordkeus is van grote betekenis in woord zowel als
geschrift. En al mogen wij niet allen dan een voorname stijl als die van onze grote letterkundige Arthur
van Schendel bezitten, het streven alleen al schenkt
voldoening.
Aan de Javaanse jachtopziener die de gast van zijn
meester verdedigde met de woorden:
"Uw vriend,
Toean, schoot voortreffelijk, doch Allah was de dieren
gunstig gezin ... ", mogen wij een voorbeeld nemen.
Laten wij vorm en inhoud hand in hand gaan.
Het juiste woord, op de juiste plaats, op de juiste toon;
is het niet dikwijls olie op de golven?
X.

In de opstellen uit onze kinderjaren domineerden de
woorden "En toen". Weet u het nog? Ons woordenarsenaal was toen nog zeer beperkt. Maar met het
klimmen der jaren groeide onze woordenschat. Na het
leesplankje, Aap, Noot, Mies,' kregen wij het eerste
leesboekje. Daarna werd zo langzamerhand de schoolleesbibliotheek voor ons toegankelijk en hiermee de
mogelijkheid geschapen kennis te maken met de gedachtenwereld van anderen. Wij werden geconfronteerd
met de "Zinsbouw". Het was maar een begin, doch onze
geest werd er door gevoed. Moeizaam gingen wij de
weg door dat kostbaar bezit van de mens: de taal.
Later, veel later, zouden wij de waarde leren kennen
van dit in handen van de mens machtige instrument.
Eerst door juf en later door meester, werden wij onderricht in het gebruik van de taal. Hun bemoedigend
woord sterkte ons en wij kregen zelfvertrouwen. Wij
werden ons de woordkunst bewust en leerden ook, dat
wij niet allen met hetzelfde talent begiftigd werden.
Enkelen onzer hanteerden reeds jong op een soepele
wijze de taal, anderen met moeite. Onze persoonlijkheid kwam naar voren. Steeds meer boeken lazen wij
en verrijkten daardoor onze geest. De geboren dichter
neemt geen genoegen met het verhaal alleen, tot hem
spreekt ook en niet het minst, de stijl waarin een
auteur hetgeen hij te zeggen heeft, opdient. En aan de
stijl kenden wij spoedig de mens.
Een bekend gezegde luidt: "Noem mij de boeken die
gij leest en ik zal u zeggen wie ge bent". Wij werden
zo in de loop der jaren kritisch, leerden de ene schrijver méér, de andere minder waarderen, dit naar verhouding tot onze persoonlijke instelling en ons gevoelsleven.
De woordkeus is een belangrijk iets in de taal, het juist
plaatsen van leestekens, vooral komma's, is van betekenis. "De jongen, zegt de meester, is een ezel". Gaan
we wat met de komma goochelen dan krijgen we dit
beeld: "De jongen zegt, de meester is een ezel".
Woordkunst. Men is een gevierd causeur, of iemand
die gemeden wordt, een graag gelezen auteur, dan wel
een minder gewaardeerd stylist. Het is alles een kwestie
van talent.
Al heel spoedig werd het ons, politiemensen, duidelijk,
dat de taal en stijl waarover wij konden beschikken,
primair zouden zijn, "Foar bêst opslaen soenen". Dat
juist daarvan voor een groot deel ons al of niet slagen
zou afhangen. Taalbeheersing, naast andere geestelijke
en morele waarden, zij banen de weg tot promotie. En
dat het behoorlijk hanteren van de taal enige belezenheid vordert, behoeft geen betoog. Wij hebben veel te
maken met het weergeven van afgelegde verklaringen
en doen dit naar vermogen. Hier schuilt voor velen
onder ons de moeilijkheid. Voor een juiste weergave is
ook een begrijpen van de medemens nodig en dit
vraagt inspanning. Luisteren is kunst. Wij dienen de
waarheid en niets dan de waarheid aan de weet te
zien te komen. Dat is niet altijd gemakkelijk. Het
vraagt inzicht en begrip, vooral bij het verhoor van
een verdachte.
Ligt het onderzoek in de kring waaruit wij zelf voortkwamen, dan zal dit in ons voordeel zijn. Krijgen wij

* * * * * * * * *
Ideeënbus-prijs
Aan de administratief ambtenaar H. C. G. de vRIES,
werkzaam op het Bureau van de Comptabele te Groningen, werd door de Centrale Ideeënbus-commissie
een erkentelijkheidsbetuiging
en een beloning van vijf
en twintig gulden toegekend, wegens een ingezonden
idee, hetwelk volgens de Commissie bijdraagt aan de
doelmatige functionering van de rijksdienst.
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~tuáentenbe%oek
bewijs, dat hier geen beginneling aan het werk was
geweest. Hij behaalde totaal 57 punten.
Het totaal aantal behaalde punten door "Transvaal"
en de Nationale Reserve waren respectievelijk
424
punten en 503 punten. Door de heer Meijering en de
korporaal K. Keizer werd daarna een steunserie geschoten om de tweede en derde persoonlijke prijs. De
heer Meijering zag daarbij kans, zij het dan ook met
slechts één punt, de korporaal K. Keizer te kloppen.
De heer Meijering behaalde 50 punten, de korporaal K.
Keizer 49 punten. Daarna verrichtte de burgemeester
van Warffum de prijsuitreiking.
De heer Hoogezand
zag zijn buitengewone prestatie beloond met de eerste
prijs (een zilveren beker); de heer Meijering met slechts
één punt verschil volgend, ontving als tweede prijswinnaar een medaille in het zilver, de korporaal K.
Keizer, die als oudste in leeftijd zijnde deelnemer aan
deze wedstrijd, de eer van zijn team had hoog gehouden, ontving een medaille in het brons.
De adjudant E. Hiemstra ontving de door de reservisten van zijn o.h. Groep behaalde groepsprijs voor
het hoogst totaal aantal behaalde punten (524 punten).
Deze prijs was een medaille in het goud.
Tenslotte reikte de burgemeester van Warffum nog een
bijzondere prijs uit, nl. een "poedelprijs". De toekenning van deze prijs viel tebeurt aan een lid van "Transvaal", die zijn schietkaart had gespaard voor de marteling van zelfs één treffer! Onder een daverend gejuich ontving hij een echte Groningse metworst. In
zijn slotwoord bedankte de burgemeester van Warffum
allen, die hun medewerking verleenden tot het welslagen van deze prettige en spannende schietwedstrijd.
Na afloop werd nog geruime tijd gezellig riageboomd
in de gelagkamer van het hotel, waarna een ieder zijns
weegs ging.
Duc.

Wie had gedacht, dat de spekclub in een Ommelanderdorp de grondslag zou leggen van een niet alledaagse
gebeurtenis! Door middel van pers, radio en televisie
werd enige tijd geleden de wereld kond gedaan, dat
in Warffum een spekclub bestaat, welke zo ontzaglijk
veel leden telt, dat de varkensmesterijen
nauwelijks
met afleveringen van varkens in de behoefte van deze
club kunnen voorzien. Door de wereldkundigmaking
van het bestaan van deze spekclub, wierf de club een
stroom van nieuwe leden, verspreid wonend over de
gehele wereld. Maar ook in ons land wilde men meer
weten over die spekclub in Warffum. Zo kreeg het
spekclubbestuur contact met de studenten van de Landbouwhogeschool te Wageningen. Het bleef echter niet
alleen bij een contact, want op 4 februari 1956 werd
Warffum vereerd met een tegenbezoek van 70 studenten uit Wageningen.
Het was Mr. W. J. Geertserna, burgemeester van Warffum, die zijn gemeente en de spekclub de eer bezorgde,
de Wageningse studenten als hun gasten te mogen
ontvangen. Ten gemeentehuize vond om 13.00 uur de
officiële ontvangst plaats, waarna volgens een reeds
vastgesteld schema, een team van 10 leden van de
studenten-schietvereniging
"Transvaal", in de bovenzaal van het hotel "Spoorzicht" te Warffum, hun schietvaardigheid gingen meten met een team, even sterk
in aantal van de Nationale Reserve en reserve Rijkspolitie van de groep Warffum.
Er werd op een afstand van 10 meter van de schijven,
met Le-Enfield geweren, k.s.o. op twee banen geschoten. De groepscommandant
der Rijkspolitie, adjudant
E. Hiemstra, die de organisatie van deze schietwedstrijd had verzorgd, opende met een toepasselijk woord
deze wedstrijd. De gasten hadden voor de eerste persoonlijke prijs gezorgd, nl. een zilveren beker. Door
het provinciaal bestuur van het Instituut steun Wettig
Gezag, was een gouden, een zilveren en een bronzen
medaille beschikbaar gesteld als respectievelijk groepsprijs, tweede en derde persoonlijke prijs.
De adjudant-instructeur
A. Steen van de Nationale
Reserve, die wegens ontstentenis van Majoor v. d. Zee,
deze vertegenwoordigde, nam bij de wedstrijd de functie van baancommandant
op zich.
Vanzelfsprekend werden de gasten in de gelegenheid
gesteld hun oefening in de wapenhandel met beide
teams te meten. Zo vond dan eerst ·een wedstrijd plaats
tussen "Transvaals" en de reserve Rijkspolitie. Vermoedelijk vanwege de onbekendheid van het wapen,
bleven de leden van "Transvaal", op de behaalde resultaten door de leden van de reserve Rijkspolitie
achter. Grote hilariteit ontstond onder de aanwezigen,
toen één der schutters van "Transvaal" kans had gezien zijn schietkaart "maagdelijk" te houden. De uitslag van deze wedstrijd
gaf het volgende beeld:
"Transvaal" behaalde totaal 310 punten, met als beste
schutter de heer Meijering met 49 punten, terwijl de
reserve Rijkspolitie totaal 524 punten wist te vergaren,
met als beste schutter de reserve wachtmeester
D.
Scholma met 55 punten.
Bij de direct daarop volgende wedstrijd tussen "Transvaal" en de Nationale Reserve bleek al spoedig, dat de
leden van "Transvaal" beter in het zadel zaten. Het
enthousiasme steeg ten top, toen wederom de heer
Meijering zijn schutterstalenten
toonde, door de nog
onbedreigde prestatie van de reserve-wachtmeester
D.
Scholma, teniet te doen. De heer Meijering behaalde
totaal 56 punten, maar daarmede was de strijd nog
niet ten einde. Kort daarna was het korporaal K. Keizer van de Nationale Reserve, die eveneens kans zag
56 punten te behalen. Het was tenslotte als laatste
schutter de heer Hoogezand van "Transvaal", die door
alles een streep deed. Zijn schietkaart
leverde het

q)raag
en aanbod
Aangeboden Schreuder - Handboek voor de Politie,
8 delen, geheel bijgewerkt. Tegen elk aannemelijk bod.
Brieven aan de Postcommandant
der Rijkspolitie te
Dwingeloo.
Te koop aangeboden:
Een duffelse jas, maat 50
f 35,Een waterproof jas, maat 50
f 10,Een wintermuts (als nieuw) m. 55%
f 5,Een veldmuts (nieuw), m. 55%
f 5,Een paar schouderbedekkingen
voor zomeroverhemd met VV voor wachtmeester
f 0,45
Te bevragen Districtsbureau
Rijkspolitie Assen. Kan
via kledingrekening betaald worden.
Een paar laarzen, maat 45 f 7,50. Te bevragen
buro Rp. Groningen.

Distr.

Leerboek Stapel en De Koning, geheel bijgewerkt
delen) f 40,-.
Te bevr. Distr. buro Rp. Groningen.

(7

Ter overname aangeboden:
Schreuder - Handboek voor de Politie, 7 delen, geheel
bijgewerkt. Prijs f 25.-.
J. Aardema, Marowijnestraat
72, Groningen.

9
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Uitslag Februari-prijsvraag
Hiernaast vindt u de oplossing van de februari-prijsvraag.
Niet minder dan 74
goede oplossingen kwamen binnen.

A B -

9
19

C -

1

Gezien het grote aantal inzendingen, werden een paar extra prijzen aangekocht.

D-ll
E - 26
F 8

De gelukkige winnaar

G H -

waren:

1. J. Oosting, Leliestraat

20 te Assen.

2. Wmr. 1e kl. S. Kok, Gasthuisstr.
werd.

6, Fer-

3. Wmr. 1e kl. W. J. Dondorff te Berger.
4. H. W. J. Mulder, Galamalaan
dum.

13, Kou-

5. Mevrouw J. Oudekerk-Weistra,
daweg no. 9, Lutjegast.

Rikker-

6. S. Procée, Ds. v. d. Tuukstraat
wolde (Fr.).

2, Noord-

7. Troostprijs Wmr. le kl. R. Everts, B-163
S, Ruinerwold, die zijn oplossing met het
hierna volgend gedicht afsloot:

23
2

1-22

J K L -

25
7

MN -

4
10

14

0-24
P -

12

Q -

20

R S T -

16
21
13

U 5
V - 15
W-18
X 3
IJ -

De reflector van de februari-maand,
Heeft mijn hart tot medelij gebaand.
Ik zag een stukje in ons blad,
Dat de redactie niet gelezen had.
Hij gaf als argument maar door,
Dat hij geen tijd meer had daarvoor.
't Was ook echt onduidelijke taal,
'k Vond het werkelijk brutaal.
Wie schrijft een brief zo onbeleefd,
Aan hem die zoveel zorgen heeft.
Uit medelij heb ik toen direct,
Het hoofd met de handen klem gezet.
't Ging niet vlug dat is waar,
Toch kreeg ik 't voor elkaar.
Voor de schrijver van 't geschrift,
Heb ik toen de pet gelicht.
Hij schreef in die geheime taal,
Werk'lijk voor ons allemaal.
Hij biedt, aan redacteur en medewerker,
Veel goeds en maakt hun wilskracht sterker.
Hij geeft hun moed om zo door te gaan,
Waardoor ons blad zal voortbestaan.
De prijzen zullen de winnaars worden toegezonden;
gefeliciteerd met uw succes en tie teleurgestelden goede
moed voor de maart-prijsvraag.

6

Z -17

Maart-prijsvraag
Kryptogram
Van Gend naar Loos(drecht); 26. Het broertje van Sien
op de kop; 30. Dat kun je eraan hebben; 31. Een reeachtig dier zonder staart;
Ver

tic

a a 1:

1. Elke groepscommandant heeft er mee te maken; 2.
Hier is alleen het midden van waar; 3. Zonder n kan
het ook wel gezellig zijn; 4. Eetgerei in scherven; 5.
Zag je nogal veel op motorvoertuigen; 6. Alle schrijfmachines hebben het niet; 7. Kan je behoorlijk .steken;
8. Zoiets kon je in de bezetting horen; 9. Als dit boven
je hoofd hangt, dan deugt er iets niet; 14. Op de kop
en de inhoud loopt er uit, maar dan kan ik er pas uit
drinken; 16. Er moet een r bij in; 19. Als hier een
dwaas achteraan komt, ben je er dol op; 20. Je wordt
er wit van; 21. Ik zou toch doen, wat je gezegd wordt;
22. Schuif er eens ·een beetje op, dan ben je er ook
voor en tevens achter; 25. Hier in te zetten ... , dus
goed opletten; 28. Als je me omgooit ben ik af; 29. Het
voorste gedeelte van een lichaamsdeel.
Bij juiste invulling ontstaat op 7 en 27 horizontaal iets
waarvoor bij u allen veel belangstelling bestaat.
I
Oplossingen in te zenden vóór de 17e maart aan de
redactie van De Reflector, Verlengde Heereweg 44,
Groningen.
Hor

i zon

t a a 1:

Doet uw best eens, het is de moeite waard!

1. Het wordt nogal eens van een paard gezegd; 4. Dit
voorkomen en je bent hem kwijt; 10. Zo zongen ze
vroeger; 11. Ik besta uit 60 gelijke stukken; 12. Zou je
dat lusten?; 13. Een verdraaide gesp; 15. Hoe meer je
drukt, hoe groter het wordt; 17. Ra, ra wat is dit?; 18.
Eerst geoorloofd, thans een overtreding; 19. Met luist
er voor, en je weet alles; 21. Als je daar afglijdt, ben
je zo beneden; 23. De eerste helft van deze eeuw; 24.

NUTSSPAARBANK
HOOFDKANTOOR:
BIJKANTOREN

- GRONINGEN

Oude Ebblngestraat 35. Groningen
: Groningen. Oosterweg 1. Korreweg
Westersingel
7.
Haren, Rijksstraatweg

124 en

98a.

10
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Door of In Assen
~

even

vertoeven

Busstation

of Stationsrestauratie

Restaurateur

Voor betere

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

in het verkee-srestaurant

H. J. B. de Herder

en stroeve

GRONINGEN

wegen

ESHALITE
de meest gebruikte
in Nederland

U verplaatst

Wordt

asphaltemulsie

7 Dan is

uw aangewezen
Een product

Off.

Domo

Domo - Groningen

Bcilen

l30terrliep

V raagt btj voorkeur:

Dealer

DOMO CHOCO

A. VOS en Zn.
Oudestraat

Emmen

Tel. 1372

Fabrieken
Hoogkerk

PFAFF Naaimachines
16 - Assen

- Telefoon

2558

Verkrijgbaar

D. A. M.zijn
I

adres

Winschoten
Tel. 2551

van

Asphalt- en Chemische
Smid en Hollander -

N.V. D. A. M.

NIEBOER

Meubeltransport

elk goed Hotel en Café
en

remmen

SN E L-

Tel. 32 en 237

BOSSCHER

in

I

Fr+esche

Vlag

Koffiemelk

en babyvoedtng

remmen

APPINGEDAM

Gedenk de

BESCHUIT

ADVERTEERDERS

IS
BROSSER BESCHUIT

van dit blad

~~\~~---::-~=~~y

~~~.

~\"y'..

met

~\

..•.

~~
~

DEIMAN's
TOURINGCARS
Grintweg

64 - Tel. 381

- Winschoten

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)
Aannemer

van Grond-

en

Baggerwerken
Verhuur van alle baggermateriaal

11
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AUTOBUSONDERNEMING

HARMANNI
Voor Uw pleziertochten
Voor Uw excursies

voor het kopen van:

Voor alle voorkomend vervoer

HET JUISTE ADRES

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

Wij beschikken
over nieuw materiaal en geroutineerde
chauffeurs
en geven
U de verzekering
van
100 procent
service

*
Verdere Inlichtingen en prijzen

H.H.t.tII'IRING

REISBUREAU "HARMANNI"
Assen, Telefoon 2068

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

1

Firma H. DRENTH
Winschoten, Langestraat
HEREN-, DAMESEvenals voorgaande
kamgaren
Officiers
vormvastheid.

--.a. ..,.

laten

1 e kwaliteit
zuiver
in draagkracht
en
-

wij onze

Maatwerk

maat gemaakt
en

scherp

en wordt
geleverd
eigen Atelier)

maatwerk

gecalculeerde

prijzen

Bovengenoemde prij~en rijn met
aanvraag

komen

Onxe
coupeurs
pl"lJsverhoglng
Regeling
betaling

2

wij

komen

ter

betaling:
Na
% korting

inbegrip

van

..•

U geheel ~rljblij~9nd
plaatse

ontvangst

maat

Echte Boeren Metworst

1 keer

ftimtw.
SCHOENEN
VAN

.HOOGENBOSCH

passen

.:....:::-,

bezoeken

nemen

kledinggeld

volgen:

Maatwerk
eigen Atelier:
f 112.50
56.00
- 57.50
- 59.50
-152.50
-172.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

POPULAIR:

Tuniek ..................
f 97.50
Lange pantalon
49.50
........
Ballonbroek (m. ritssluiting)
49.50
51.50
Ballonbroek (zware kwal.)
-147.50
Whipcord
Overjas ......
Duffelse Overjas ........
-167.50
Ceintuur ................
3.50
Geborduurde Zilv. Leeuwtjes
2.50
Geborduurde Zilv. Granaten
3.50
E.H.B.O.-embleem ........
- 1.50
1.50
Verkeerswiel
............
Op

Vraagt

EN UNIFORM KLEERMAKERIJ

jaren handhaven
wij onze
whipcord,
die uitmunt

Alle unHormkleding
wordt
naar
in 2 klassen
(maatwerk
Populair
Onderstaand

16 - Telefoon 3538

en

pauen

~:t~:~:;···
d4 fiiintu.,.

zonder

81

GRONINGEN

e:;~

N.V.

Fa. W.K.W.

OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEl. 27745 (3 liJnen)
GRONINGEN

CARROSSERIEBEDRlJF
GRONINGEN
32733

Import

voor

Nederland

van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
Seclaai

DAMES EN
HEREN

In Asser.

FIRMA

adres

voor

Voor elke vorm van beroepsvervoer
Voor

Iedere

kostprijsberekening

zorgt

scooters

Lederkleding

ConfecfieMAGAZIJNEN

Het grootat.
speC:iaalbedrij'

*

ltt:~:~:~:~:rr:::::::::::::::::;::::~:~:~:t~:~tffJ

1956. Bij contante

HERESTRAAT

Telefoon

speci.okt

WEGTRANSPORT

Kantoren:

S. BOEKBINDER

DELFZIJL,
GRONINGEN,

GED. SINGEL - TELEFOON 2835

Oud •• chans 65 Tel. K 596 - 2237.2239
Florakade 396. Tel. 2534
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UKSPOLITI E.,
~L~c:-~~~GAAN
VAN HET

GE.WEST GRONINGEN

5e Jaargang
No. 4

1 april 1956

In memoriam
wachtmeester
der
Rijkspolitie
le klasse

H. KLOOSTER

Op vrijdag 16 maart 1956 omstreeks 17.00 uur, is na
een ziekbed van ruim 6 maanden in het Diaconessenziekenhuis te Groningen nog vrij plotseling overleden
de wachtmeester
der rijkspolitie
1e klasse Hinke
Klooster, in leven postcommandant der Rijkspolitie te
Scherpenzeel, groep Weststellingwerf.
Alhoewel wij wel haast wisten, dat zijn ziekte ongeneeslijk was, kwam zijn verscheiden nog vrij plotseling. Te meer daar diezelfde middag zijn groepscommandant en een lid van de groep hem in het ziekenhuis bezochten en Klooster, zwak doch nog zeer helder
van geest aantroffen.

Op dinsdag 20 maart 1956 te 14.30 uur werd in de
N.H. Kerk te Haulerwijk een rouwdienst gehouden,
welke werd bijgewoond door de burgemeester der gemeente Weststellingwerf, de districtscommandant
der
Rijkspolitie te Heerenveen, de districtsadjudant,
de
groepscommandanten
Ooststellingwerf
en Weststellingwerf met personeel van deze groepen, alsmede een
zeer groot aantal belangstellenden.
De dienst werd geleid door ds. Van der Ende, Ger.
Predikant te Munnekeburen-Scherpenzeel.
Na deze dienst werd nadat in de kerk nog gelegenheid was gegeven om afscheid van de overledene te
nemen, het stoffelijk overschot overgebracht naar de
begraafplaats
te Haulerwijk, waarbij collega's dienst
deden als slippendragers.
De baar was bedekt met
kransen en bloemstukken van het personeel van de
groep Weststellingwerf,
gewest Rijkspolitie Groningen, Politiesportvereniging
Heerenveen en de Bond
van Christelijke Politieambtenaren.
Aan het graf werd achtereenvolgens
gesproken door:
de districtscommandant
der Rijkspolitie te Heerenveen, die de overledene prees als een uitmuntend politieman met zeer goede vooruitzichten, reden waarom
hij ook reeds in juni 1954 werd belast met het postcommando van de groep Scherpenzeel;
de groepscommandant Weststellingwerf,
die de overledene een
laatste groet bracht namens zijn collega's van de
groep; de burgemeester
der gemeente Weststellingwerf die de overledene bedankte voor de uitnemende
wijze waarop hij zijn diensten in de gemeente had verricht; een buurman, die het woord voerde namens de
dorpsgenoten.
Een zwager van de overledene bedankte namens de familie waarna tot slot op verzoek van de overledene bij
het graf nog vers 12 van psalm 73 werd gezongen.
Moge het feit, dat de overledene in onze gelederen
zoveel vrienden had, de weduwe sterken in dit grote
verlies.
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q
Eggens H., Uithuizermeeden
m.i.v. 1-12-55.
Ploegsma B., Eelde m.i.v. 1-1-56.
Oosting R., Oldeholtpade m.i.v. 1-1-56.
Heeling R., Schoonebeek m.i.v. 1-1-56.
Jager M. J. de, Gasselte m.i.v. 1-1-56.
Vries F. de, Groningen m.i.v. 1-1-56.
Wiegman B., Assen m.i.v. 1-1-56.
Broens A. J. Sauwerd m.i.v. 1-1-56.

#

Bevorderd tot adjudant opperwachtmeester:
Niemeijer J. L., Grootegast m.i.v. 1-4-56.
Stamhuis H., cdt. Bereden peL Assen te Hoogeveen,
m.i.v. 1 mrt. '56.
Kooistra J., owmr., gr.-cdt. Uithuizen, m.i.v. 1 mrt. '56.
Geslaagd voor het getuigschrift Engelse taal voor
politieambtenaren:
Bakker A., wmr. 1e kl. Assen.
Mossel K. L., wmr. le kl. Westerbork.
Smallenbroek J. H., wmr. le kL Smilde.
Wiegman B., wmr. le kL Assen.
Vedder E., owmr. Valthermond.

Verplaatsingen:
Kooi J. H., wmr. 1e kL Van Lemmer naar Oppenhuizen als Post-Co
Bos E., adjudant. Van Westerbork naar Loppersum
als Groeps-c.
Ekkels F., wachtmr. Van Riel (gewest Den Bosch) naar
Irnsum.
Vedder E., opperwmr. Van Hooghalen naar Valthermond als Post-Co
Monderman J. wmr. 1e kL Van Zorgvlied naar Hooghalen als Post-Co
Prins J., wmr. 1e kL Van Wildervank naar Zorgvlied
als Post-Co
Brander H., wmr. 1e kL Van Valthermond naar Wildervank.

Geslaagd

voor het getuigschrift Duitse taal voor
politieambtenaren:
Boeve H., wmr. le kL Nieuwe Schans.
Frederiks L., wmr. le kL Winschoten.
Koekoek K., wmr. le kL Nijeveen.
Veen J. v. d., wmr. le kl. Havelte.
Zijlstra F., wmr. le kL Havelte.

Met eervol ontslag:
Witteveen J., wachtmr. Leeuwarden. Wegens emigratie
naar U.S.A.
Dijkstra Tj., wmr. 1e kL Wierum. Wegens emigratie
naar U.S.A.
Overleden.:
H., wmr. le kL ScherpenzeeL

Klooster

In het huwelijk getreden:
Schut H., wachtmr. Hallum met mej. N. Schut.
Olijve J., wachtmr. Valthermond met mej. G. G. Jeuring.
Geboren:
Gerard Jacob, zn. v. wmr. le kL J. S. Kloosterman en
G. V. d. Zwaag te Groningen.
Harmina Ida, d.v. wmr. 1e kL H. Haan en W. E. Kok
te KommerzijL
Luit je Kornelis, zn.v. wmr. le kl. A. J. Broens en L.
Westerloo te Sauwerd.
Geertruida Antje, d.V. wmr. le kL H. Delger en A. W.
Jurjens te Wedde.
Emma Anna Margaretha, d.v. wmr. 1e kJ. J. Stil en G.
K. Menger te Blesse.

Bevorderd tot wachtmeester
de adspiranten:
Schut H., Hallum m.i.v. 1-1-56.
Larooi F. H., Akkrum m.i.v. 6-1-56.
Tiesinga H. A., Lemmer m.i.v. 2-1-56.
Kampen H., Oude Pekela m.i.v. 11-1-56.
Buma L., Nw. Schans m.i.v. 30-1-56.
Bevorderd

tot

opperwachtmeester
de wachtmeester
le klasse:
Engelkens G., Scheemda m.i.v. 1-3-56.
Mulder H., Hommerts m.i.v. 1-4-56.

Gebr.' Ibelings
N.V.

Veeentede

Nederlandse

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Kleermakerijen

Pelsterstraat 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN
Daarbij

zeer concurrerende

Verhuisbedrijf

naar maat van de
fijnste kamgarens.

TI MME R

Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRONINGEN

prijzen

2
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5e jaargang no. 4

1 april 1956

Verschijnt 1 x per maand

DE 'REFLECTOR
Periodiek

van het Gewest

Redactie en administratie:

Groningen

der

Rijkspolitie,

Giro Redactie Reflector
Medewerkers:
Adj.
de Vries, Districtsstaf
UITGAVE
OVERNAME

EN

de

provinciën

1e kl., Verlengde

No. 50659, Verl. Hereweg

Groningen,

Hereweg

Friesland

DE INHOUD,

NV.

NOORD·NEDERLANDSE

GEHEEL OF

en Drenthe.

44, Groningen Telefoon

29904.

44, Groningen.

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

ADVERTENTIES:

VAN

omvallende

G. van Dijk, Of!. der Rijkspolitie

Wmr. 1 T
Groningen

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESTEMMING

VAN

DE REDACTIE, VERBODEN

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toeqeiceeen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
'tmbteuaren e.a. belan qstellenden ), Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu s sen kom s t v a ft
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
f 2,50 per jaar.

25-jaritl

ambt"jubiLeum
Spreker memoreerde, dat Sijnstra en zijn echtgenote
in de eerste tien jaren van zijn loopbaan wel "de twee
Drenthen op zwerftocht door Nederland" geleken, gezien het feit, dat Sijnstra zijn intrede bij de politie
deed bij de gemeentepolitie te Utrecht en vervolgens
via de Rijksveldwacht (RP. 18) in Giethoorn, naar het
Parket in Den Haag ging, waarna toch weer, voor het
uitbreken van de tweede wereldoorlog, Drenthe werd
opgezocht.
Namens het personeel van de groep en de res.-adjudant De Vries, bood spreker opperw. Sijnstra een vulpen aan, daarbij de verwachting uitend, dat deze voor
hem nog vele jaren een trouwe en nimmer falende
metgezel mocht zijn.
De echtgenote werd vereerd met een doos bonbons.
Sprekende namens hoofdbestuur en afdeling Hoogeveen van de N.P.B., waarvan Sijnstra al jaren een
trouwen
toegewijd lid is, mocht de jubilaris uit handen van de voorzitter het boek "Deining in Drenthe"
en een vierkleurenpotlood
in ontvangst nemen, terwijl
zijn wederhelft een doos zeep en eau de cologne ten
geschenke ontving. Ook de Bondsgratificatie werd hem
in enveloppe overhandigd.
Met een kort woord dankte de jubilaris voor de betoonde belangstelling,
de tot hem gerichte woorden
en speciaal voor de hem aangeboden stoffelijke blijken van waardering.
Nadat nog het nodige "nat en droog" was genuttigd
lieten wij de jubilaris temidden van zijn gezin achter,
waar in de loop van de avond nog heel wat bezoek
moest worden verwerkt.
Wij wensen Sijnstra toe, dat spoedig zijn sollicitaties
met succes bekroond mogen worden en dat hij binnen
afzienbare tijd zijn wensen voor een groepscommando
in vervulling mag zien gaan.
P.

Hoewel opperwachtmeester
Sijnstra op 1 maart 1956
zijn 25-jarig ambtsjubileum in stilte wenste te vieren,
was het toch in de namiddag van die dag op de toegangswegen tot het postbureau te bemerken, dat er
iets bijzonders aan de hand moest zijn in die omgeving.
Hoe anders was het aanwezig zijn van al die geüniformeerde gezagsdragers
te verklaren,
die zich per
rijwiel, brommer of auto naar de woning van de postcommandant begaven?
Omstreeks 3 uur was het een gezellig geroezemoes
van stemmen tussen de opkringelende rookwolkjes van
districtscommandant
en personeel van de groep in de
ruime huiskamer van de jubilaris.
Door ambtsbezigheden verhinderd, was het de burgemeester der gemeente Ruinen pas mogelijk in de
avonduren van zijn belangstelling te doen blijken.
Na het nuttigen van een kop thee en gebak, werd door
de districtscommandant
het eerste het woord gevoerd.
Na een schets in vogelvlucht van de loopbaan van
Sijnstr a besloot de kapitein zijn waarderende woorden
aan het adres van de jubilaris met het aanbieden van
de gebruikelijke enveloppe met inhoud.
Hierna werd het woord gevoerd door de adjudantgroepscommandant
B. Pegels, die sprak namens het
personeel van de groep en namens de afdeling Hoogeveen van de Nederlandse Politie Bond.
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Nieuws van
Jaarvergadering.

P. Christiani en R. Tienstra. De vier gegadigden voor
de ron~vraag werden door de voorzitter op de hem
eigen WIJze en naar genoegen beantwoord. Te ongeveer
1~.00 uur sloot de voorzitter deze belangrijke en tegelijk geanimeerde vergadering, waarbij hij nogmaals
liet uitkomen zeer verheugd te zijn dat de RPSVG
blijft bestaan.
'

On donderdag 9 februari hield de rijkspolitiesportvereniging Groningen haar algemene jaarvergadering.
Aanwezig waren 18 leden, terwijl 4 leden bericht van
verhindering
hadden gezonden. Alhoewel deze opkomst, 1/3 van het ledental, onder de gegeven omstandigheden niet onbevredigend mocht worden genoemd,
was het wel enigszins teleurstellend
dat zo weinig
leden uit de provincie aanwezig waren. De afgevaardigden behoorden tot de staf van het gewest de staf
van het district, de verkeersgroep, en de groep~n Zuidhorn, Grootegast en Slochteren.
Zeer verheugend daarentegen was de aanwezigheid
van H.H. kolonel G. H. van Helden en overste R. F.
Hoestra, resp. commandant en chef-staf van het gewest Groningen
der Rijkspolitie.
Beide officieren
woonden als lid de vergadering tot het einde toe bij.
Na het openingswoord van de voorzitter, waarin deze
nog eens extra attendeerde op het belangrijke agendap~~J.tmet betrekking tot de vraag: "Moet de RPSVG
blijven voortbestaan dan wel worden opgeheven" en
de hoop uitsprak dat de aanwezigen een bevredig~nde
oplossing zouden vinden, werd het woord gegeven aan
de secretaris. Diens verzorgd en zeer uitgebreid verslag werd zonder op- of aanmerkingen onder dankzegging goedgekeurd.
De voorzitter merkte nog op versteld te staan dat er
ond~nks de vele moeilijkheden nog zoveel op sport~~bled was gebeurd en gepresteerd. Diverse opmerkeIijke successen, ja zelfs nog nationale, noordelijke intergewestelijke
en gewestelijke
kampioenschappen
werden behaald.
Daar de penningmeester
wegens ziekte verstek had
moeten laten gaan werd diens verslag uitgebracht door
de secretaris, waaruit bleek dat de RPSVG financieel
gezond is.
Hierna kwam het belangrijke
agendapunt
aan de
orde, waaromtrent
door de voorzitter allereerst een
uiteenzetting werd gegeven. Het kwam hierop neer dat
het bestuur in het afgelopen sport jaar vele moeilijkheden had ondervonden en minder prettige ervaringen
had opgedaan, waardoor het haar onmogelijk werd
gemaakt de vereniging aan haar doel te laten beantwoorden. Herhaaldelijk stuitte men op een zekere onverschilligheid en gebrek aan animo, terwijl zowel een
gebrek aan belangstelling als aan medewerking geconstateerd werd. Vanzelfsprekend waren er ook wel gunstige uitzonderingen,
doch deze waren zo gering in
aantal, dat het bestuur zich uiteindelijk heeft afgevraagd: "Wat is toch de reden. van dat alles. Hoe komt
het dat dit vraagstuk zich voornamelijk in het district
Groningen voordoet en heeft dientengevolge onze vereniging nog wel recht van bestaan." Nadat verschillende aanwezigen hun zienswijze hadden te kennen gegeven en was besloten hieromtrent ook nog eens contact op te nemen met enkele superieuren, werd tenslotte besloten de RPSVG onder geen voorwaarde op
te heffen. Het district Groningen zou dan wellicht het
enige district in den lande zijn zonder een sportvereniging. Unaniem was men van oordeel, dat dit voorkomen moest worden.
Allen waren verheugd over dit besluit. Het bestuur
van het district Noord van de NPSB en zusterverenigingen hadden tevoren reeds hun bezorgdheid uitgesproken over een eventuele opheffing. De hierna noodzakelijke bestuursverkiezing
had het volgende resultaat:
P. Dobma, voorzitter; J. M. Post, secretaris; L. Uitham, penningmeester; H. J. Wieringa. vice-voorzitter;
J. Aarderna, 2e secretaris; L. v. d. Werf, 2e penningmeester; R. Tienstra, Comm. van Materieel.
De wedstrijdcommissie zal bestaan uit: L. J. v. d. Aar,

Schaatswedstrijden.
Op dinsdag 21 februari werden op de geheel belangeloos ter beschikking gestelde banen van de IJsvereniging Bedum onderlinge schaatswedstrijden op de korte
baan gehouden. Het ijs verkeerde in goede conditie en
het was ideaal schaatsweer. Er werd gereden in twee
rubrieken t.w.: A t.m. 39 jaar en B 40 jaar en ouder.
Alhoewel het krachtsverschil
van de 18 deelnemers
nogal uiteenliep werden toch meerdere
spannende
ritten gereden. Bij wijze van uitzondering namen ook
enkele niet-leden aan deze wedstrijden deel. De uitslag luidde als volgt:
Rubriek A: 1. Kamps, 2 Koetje, 3. Hiddes, 4. De Haan,
5. Haan, 6. Christiani, 7. Klunder, 8. Kroeze, 9. Spijk,
10. Wieringa, 11. Post, 12. v. Esveld.
Rubriek B: 1. Hofman, 2. Pruis, 3. Bergman. 4. V. d.
Laan, 5. Melinga, 6. Uitham.
Onder de aanwezigen merkten wij o.a. op de. gewestcommandant, kolonel G. H. van Helden en overste
R. F. H?estra. Na afloop van deze zeer geslaagde
schaatsmiddag werden de prijzen, bestaande uit rollades, e.d., vergezeld van een toepasselijk woord uitgereikt door de gewestcommandant, waarbij de nietleden werd geadviseerd niet langer afzijdig te blijven,
doch zo spoedig mogelijk tot onze vereniging toe te
treden. De 1e prijs voor de veteranenklasse
was ter
beschikking gesteld door kolonel Van Helden terwijl
overste Hoestra verschillende
spannende
mbmenten
op de film band vastlegde.
Tafeltennis.
Op zaterdag 17 maart j.l. nam een RPSVG-team, t.w.
Aarderna, Zijlstra en Post, deel aan de noordelijke bedrijfstafeltennisteamkampioenschappen
te Veendam,
klasse C. Na als eerste te zijn geëindigd in een poule
van 4 teams leverde ook de demi-finale geen onoverkomelijke moeilijkheden op. In de finale moest zij
echter hun meerdere erkennen in V.C.F. daar zowel de
partijen van Zijlstra en Post en het d~bbel verloren'
gingen, zodat de 2e prijs werd behaald. Voorwaar een
mooi resultaat. Aarderna won al zijn partijen, terwijl
Zijlstr a alleen de finalepartij verloor. De grote zaal
van hotel Parkzicht is uitermate geschikt voor deze
wedstrijden. De organisatie was keurig verzorgd en er
werd vooral sportief gestreden.
J. M. P.

Dankbetuigingen aan het ö-cent-fonds kwamen binnen
van de hieronder met ziekte te kampen (gehad) hebbende personen:
1. wmr. 1e kl. H. van der Woude te Groningen;
2. mevrouw St. de Goede-Jans te St. Anna Parochie.
3. wmr. I G. v. d. Laan, te Nieuwe-Pekela.
4. adj. E. Kooiman, te Groningen;
5. wmr. I H. J. Stoel, te Oosterend (Fr.).
F. Bijlsma-Rilland, Hereweg 27, Finsterwolde.
Henny van der Vinne, B 86a, Wirdum (Gr.).
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HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verhaal uit het oude Drente door H. van 't Wold.

'}

jaor ofwinnen!" zei Jan Hilbers, die ondertussen zijn
klompen aanschoot en de lantaarn opstak.
Even later stond hij bij de paardestal. De ruin had zijn
oren plat tegen de nek en stond met zijn achterhand
klaar om weer een lel te geven.
Vloekend en schreeuwend greep Jan Hilbers een bezem, die bij 't hoekje van de paardestal stond en gaf
de ruin met de onderkant van de bezemstok zo'n paar
geduchte klappen op z'n pens, dat hij met een reuzensprong achteruit vloog en stond te trillen op z'n benen.
"Ziezo, lilke smeerlappe!" zei Jan Hilbers, terwijl hij
de deur van de paardestal met een smak dichtgooide,
"dat zal oe helpen, nou zu'j veurlopig de aorigheid
van 't vechten en bieten wel Ofhebben!"
De kinderen en de vrouwen zaten in de keuken-kamer
met schrik naar dat lawaai en geraas op de deel te
luisteren.
"Hè, hè, Jan, ik wol oe wiejzer hebben, dat gebeinzel
en dat spektakel mit die peerde zeins, wat he'k er
toch een griezelige hèkel an", zei Fömmechien. "Dat
gebeul en gebook en nog wel mit de bessemstok op
zo'n arm dier, 't is verschrikkelijk. En butendien, een
peerd is 'n peerd en blif 'n peerd, ie kunt er nog
wellies mit te passe komen ook!"
Jan lachte er wat om. Hij was nu eenmaal een driftkop
en opvliegerig van aard. En die vrouwen waren nu
eenmaal overdreven medelijdend uitgevallen.
Wat was dat nu voor praat: Een peerd is 'n peerd!
Ja, dat wist hij ook wel; een peerd is een peerd, een
koew is een koew, een hond is een hond en een meinse
is gien eerappel! "Wat zeg ie dervan,' Fr eins?"
Freins moest erom lachen en dat was geen wonder
want dat was juist een gezegde, dat Freins zelf ook
vaak gebruikte, vooral als hij wat aangeschoten was
en hij Fömmechien eens wilde laten schrikken.

In het gezin van Luuks Hilbers hadden ze het werk
gedaan. Nu ja, gedaan is maar bij wijze van spreken,
want zoals iedereen wel weet is het werk bij de boer
eigenlijk nooit helemaal gedaan; maar toch was het
werk aan de kant en zaten ze rustig met elkaar in de
grote keuken-kamer.
Fömmechien de boerin zat wol te karen om straks
aan het spinnen te gaan; Hillechien, de dienstmeid,
zat kousen te stoppen aan het einde van de tafel, die
midden in de kamer stond. Jan Hilbers, de boer en zijn
ongetrouwde broer Freins, de oudste zoon Garriet en
de oudste dochter Jantien zaten rondom het vuur allemaal met de benen op de plaat van het haardvuur.
De jonge knecht was al uitgegaan en de beide jongste
kinderen lagen al te slapen in de middelste bedstee,
wat wel te zien was aan de opzij geschoven bedgordijnen en de deuren van de bedstee. die op een kier stonden.
De ouderwetse Friese staartklok tikte kalmpjes en gemoedelijk zijn eentonig deuntje als een onverstoorbare
plichtsgetrouwe werker, die te midden van de rustige
sfeer voor zichzelf geen rust kent, maar altijd maar
doortikt.
Vanaf de achterkant van de boerderij drong het geluid van de koeien en de paarden, die op stal stonden,
tot de 'kamer door, mede omdat de kamerdeur los
moest staan vanwege de rook.
De paarden leken wel wat onrustig te zijn, duwden
en schuurden tegen het schot, trokken de kettingen
op en neer en OPeens hoorde men een piepend schreiend geluid.
"Heur die peerde toch ies!" zei Jan Hilbers. "Hei ze
nog wat zoepen toe ehöllen, Freins?"
"Ja", zei Freins, "en ook nog een toppien heui in de
reepe gooid. Ze hebt narrengs gebrek an, maar die
jonge roene is een lilke bieterd, 't is net offie d'olde
Bles altied op de kop mut zitten".
"Ie hebt geliek, Freins", bevestigde Jan Hilbers. "Heur
nou toch ies an zo'n getrap en geraom. Wat tragaait
ie hum weer, die vechtersbaos."
"Iejn, ie ie iejn!" klonk het ineens boven alles uit.
",Wacht maar èèvm, lilke smeerlappe!., ik zalloe 't ne-

U moet weten, dat Freins Hilbers vrijgezel was en als
zodanig al aardig opschoot om een oude kerel te worden. Freins Hilbers was een jaar of vier ouder dan
zijn enige broer Jan. Vanaf zijn moeders dood - de
oude Luuks Hilbers was al veel eerder gestorven -

------------------------------------------*------------------------------------------
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om een knap gezicht? Wat heb je nu aan knap, wat
koop je ervoor?
"Knap is nog minder as koffiedik", zei Jan Geers
altijd en hij had gelijk ook, groot gelijk had hij.
Enfin, om dan tot Luuks Hilbers terug te keren, ze
waren rijk, maar ze hadden ook hun gebreken. Ze
lustten zo graag een borreltje, ja veel te graag. 't Zat
een beetje in de familie. "Die olde Luuks Hilbers haar
hum gewoonweg kapot ezeup'm".
Jan en Freins maakten er zo dagelijks gelukkig geen
misbruik van, maar als zij op stap gingen, hetzij met
een feestje of op donderdag naar Meppel, dan was het
haast altijd mis, altijd dronken, een beetje te veel op
of zo dronken als Maastricht. En 0 wee, als Fömmechien dan tegen Jan durfde te zeggen dat hij een "lilke
zoepert" was; dan schreeuwde hij met z'n driftige
dolle kop, zodat ze 't in de hele buurt konden horen:
"Eè, èè, èè, watte, wo'j ook wat zeggen, èè, wat hè'j
mee ebracht èèjn, zeggies wat hè'j mit ebracht? Zeuven kiepen en een hane!"
Dan begreep Fömmechien natuurlijk best, dat het voor
haar, die zo'n rijk huwelijk gedaan had, niet te pas
kwam om aanmerkingen te maken, nu ze hem eenmaal goed en wel had. En dat was maar goed ook
want Jan was met z'n gekke dronken kop best in staat
om Fömmechien, net als de ruin, wat te geven, al was
het dan ook niet met de bezemstok.
(Wordt vervolgd, nadruk verboden).

hadden ze altijd samen geboerd en alles mandelig
gelaten, totdat, nu vijftien jaar geleden, Fömmechien
er was bij ingetrouwd.
Fömmechien was een erg knappe vrouw, een erg knap
gezicht, bedoel ik, maar daar was dan ook alles mee
gezegd.
Voor de rest was het niets en had Jan Hilbers op geen
stukken na zijn deel gekregen.
Bij de dood van de oude vrouw van Luuks Hilbers
hadden de jongens, Jan en Freins, elk ruim tuinduizend gulden geërfd en wat bracht Fömmechien mee?
Fömmechien
was er een van Garriet Bakker en
Geezien. Nu, dat volkje van Bakker had het hoog
zitten, stak de neus hoog in de wind, maar centen ...
ho maar! Van de kant van Geezien moest het helemaal
niet komen. Toen haar ouders dood waren, was er zo
goed als niets en toen haar oom, die voor zo rijk doorging, uit de tijd kwam, kreeg Geezien alles bij elkaar,
net precies vijfhonderd gulden, dus dat waren helemaal lui van niks!
Toen Jan met Fömmechien trouwde, leefden Garriet en
Geezien beide nog, zodat 't enige wat zij meekreeg ...
zeven kippen en één haan was!
Ga d'r maar aanstaan: Jan Hilbers rijk en Fömmechien . " zeuven kiepen en een hane!
Nee hoor, dat leek niets! Men kan gewoon niet begrijpen, hoe Jan Hilbers zo gek geweest was en het
dáárvoor had willen doen. Moet je nu zoveel geven

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
April-prijsvraag

Oplossing Maart-prijsvraag
Horizontaal:
1. mak
4. ont
10. ut
11. uur
12. ba
13. geps
15. druk
17. ra
18. el
19. vink
21. trap
23. ee
24. ato
26. to
30. lak
31. her

_;jo;-~.tr."""""""""'"

Horizontaal

Verticaal:
1. materieel
2. aa
3. knus
4. obrd
5. nl
6. tabulator
7. mug
8. du
9. dak
14. pan
16. rer
19. ver
20. kalk
21. toch
22. por
25. te
28. fa
29. te

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

LETTERGREEPRAADSEL
X .. X............
Stad in Nederland.
X .. X...
Flinke.
X .. X............
Stad in Italië.
X .. X
"
Hoofdsieraad.
X .. X............
Insekt.
X .. X............
Likeur.
X .. X.....
Rekenkundige figuur.
X .. X............
Aanmatiging.
X .. X. . . . . . . .. . .. Scherper maken.
X .. X. . . . . . . . . . .. Inwoner van Deense kolonie.
X .. X............
Rang bij de Rijkspolitie.
X .. X............
Baatzucht.
X .. X............
Plant.

Ar; - bij; gie ; go; - is;
mo, - nant;
ra; ra; 00; ve; ver; ~;

7 = maandblad
27 = reflector

car; co;
; de; - e; e;
; - gan;
- ke; ke;
,~;
- lui; lo'; - me; mei;
ne; nel; ner; - ~p-; - pe; i*!fl; per; si; ij ; - te;
; ter; tie; tra; - urn; -

; -

~;

zi.

Oplossingen vóór 18 april in het bezit van de redactie
in gesloten enveloppe. Briefkaarten
gaan de prullemand in; de adm. v. h. districtsbureau
wil ook wel
eens eerlijk meedoen! Veel succes.
Red.

45 goede oplossingen en 21 foutieve, dat was het resultaat van de prijsvraag van de vorige maand.
Het valt ons werkelijk mee, dat er met zoveel animo
gepuzzeld is; dat bleek niet alleen uit het aantal inzendingen, maar ook uit het vaak bij de puzzels gevoegde commentaar. Dit geeft ons moe om op dezelfde voet hiermede door te gaan.

Vraag en aanbod

En nu de prijswinnaars:

Te koop aangeboden: een meisjesfiets (van 11- 16 jr.)
met lamp, dynamo en bagagedrager, in goede staat,
f 60,-. (Wegens omstandigheden
overcompleet geworden).

1e prijs: wmr. I H. Benjamins, Esstraat 48, Assen
f 5,-.
2e prijs: A. Meijer-Tuin, Luirigaweg A 193, Bierurn,
f 4,-.
3e prijs: H. W. J. Mulder, Galamalaan 13, Koudurn,
f 3,-.
4e prijs: J. de Schiffart, Langweer (Fr.). f 2,-.
5e prijs: M. Schoonhoven, Jacob Catsstraat 56, Groningen, f 1,-.
Met onze dank voor de maker van het kryptogram,
J. Hoekstra te Sneek.

Stapel en De Koning, 7-delig, geheel bijgewerkt
prima staat f 40,-.
Van de Hermandad-serie:
Harskamp f 1,50.

Politiepraktijk

en in

door H. van
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Op vingers gevangen, door H. J. G. van Boxtel,
dact. dienst Amsterdam, in goede staat, f 2,50.
Te bevragen: Redactie Reflector.

chef

1 pro nieuwe lederen

boksschoenen

maat 47, prijs f 7,50.

Ter overname aangeboden:
1 pl'. z.g.a.n. voetbalschoenen
maat 44, merk "Quick",
slechts een paar keer gebruikt; prijs f 12,50.

1 ex. "Mijn repetitieboek"
nieuw, losbladig systeem,
prij s f 7,50.
1 verz. wetten "Handboek voor de Politie" Schreuder
7 delen, geheel bijgewerkt
en keurig
onderhouden,
prijs f 25,-.

1 pr. z.g.a.n.loopspikes
te komen.

1 idem 8 delen, prijs f 25,-.
Te bevragen Districtsbureau

maat

44, prijs

nader

overeen

Assen.

Firma H. DRENTH
Winschoten,

Langestraat

HEREN-. DAMES-

""

16

- Telefoon

3538

EN UNIFORM KLEERMAKERIJ

Evenals voorgaande jaren handhaven wij onze 1 e kwaliteit
zuiver
kamgaren Officiers
whipcord,
die uitmunt in draagkracht
en
vormvastheid.
Alle uniior mkledinq
wordt naar maat gemaakt en wordt geleverd
in 2 klassen (maatwerk Populair en maatwerk
eigen Atelier.
Onderstaand

laten wij onze scherp gecalculeerde

Maatwerk

POPULAIR:

Tuniek
. f 97.50
Lange pantalon
.
49.50
49.50
Ballonbroek (m. ritssluiting)
51.50
Ballonbroek (zware kwal.)
Whipcord Overjas
- 147.50
Duffelse Overjas
. -167.50
Ceintuur
.
3.50
Geborduurde Zilv. Leeuwtjes
2.50
Geborduurde Zilv. Granaten
3.50
1.50
E.H.B.O.-embleem
.
Verkeerswiel
.
1.50
Bovengenoemde

prijzen zijn met inbegrip

Regeling betaling: Na
betaling 2% korting

ontvangst

Maatwerk
eigen Atelier:
f 112.50
56.00
- 57.50
- 59.50
-152.50
- 172.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

van 1 keer

Op aanvraag komen wij U geheel vdjblijvend
Onze coupeurs komen ter plaatse maat
prijsverhoging

prijzen volgen:

nemen

kledinggeld

passen

bezoeken
en passen zonder

1956.

Bij contante

.:

, Poëzie op de planken

\

De naam zegt het al. gedichten om voor te
dragen of voor te lezen. Een bundel die in
een behoefte voorziet. want maar al te vaak
werd tot nu toe· bij declamatiewedstrijden
in
eenzelfde
kringefie
rondgedraaid.
De samenstellers hebben getracht een grote verscheidenheid te brengen en verwachten. dat er voor
elk wat wils zal zijn. zodat meerdere van deze
gedichten langzamerhand bekend zullen worden.
Onze dichters hebben daar recht op.
De bundel is eenvoudig.
doch smakelijk en
degelijk uitgevoerd.
Prijs gebonden

I 4.90.

A. van Col/em.
Als gij mij leest. dan moet gij mededichfen.
En algeheel in mijn gedicht opgaan.
Het moet gelijken op een zelf-verrichten.
Alsol niet ik. maar gij het hadt gedaan.

Verkrijgbaar bij

Uitgeverij Ceres, Postbus 65, Meppel
of bij de erkende boekhandel

\,,-~---------------~
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen,

Petzerweç

voor het kopen van:

Aannemer van
Baggerwerlc:en

DAMESHERENJONGENS- EN
MEISJESKLEDING

Verhuur
materiaal

van

Gr·ond-

alle

Gedenk

H.H.t.tII.lIRING

en

bagger

..

de

ADVERTEERDERS
van dit blad

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

N.V.Q~

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP

1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)

ti

OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import

voor

Nederland

HORElt.d:...=--3"Q

van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO
Speciaal
adres voor lederkleding

BOSSCHER

GRONINGEN

scooters

BESCHUIT

IS
BROSSER BESCHUIT

PF'AFF Naaimachines

D.A.M.-

Off. Dealer

A. VOS en Zn.
Oudestraat

Wordt

U verplaatst

I

16 - Assen - Telefoon 2558

zijn
N.V. D. A. M.

uw aangewezen

hoy-

NIEBOER

adres

Winschoten

I

remmen

APPINGEDAM

z.ijn

vleeswaren

Emmen

Tel. 2551

teldurder !

Tel. 1372

vleescentrale

Voor betere

en stroeve wegen

de meest

gebruikte

SCHOENEN
VAN

asphaltemulsie

*

in Nederland
van

Asphalten

en Chemische
Hollander

-

assen

ftim:tur

ESHALITE
Smid

SNEL-

Tel. 32 en 237

7 Dan is

Meubeltransport.

Een product

I

remmen

*

Fabrieken
Hoogkerk

8
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5e jaargang

}J

1 mei 1956

1 x per maand

Verschijnt

no. 5

DE REFLECTOR

nzeel:

1Dl:

Periodiek

lisdienst
aar

van het Gewest

Redactie en administratie:

Groningen

der

RIJkspolitie,

Giro Redactie Reflector

in
Medewerkers:
Adj.
de Vries, Districtsstaf
UITGAVE

EN

OVERNAME

de provinciën

1e kl., Verlengde

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

NV

DE INHOUD,

29904.

No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.-

NOORD·NEDERLANDSE

GEHEEL OF

en Drenthe.

Telefoon

G. J. Smeenk,
Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
Districtsstaf
Leeuwarden;
Heerenveen;
Owmr. J. Oosting, Districtsstaf
Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf

ADVERTENTIES:

VAN

omvallende

G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie

Wmr. 1 T.
Groningen

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOES1EMMING

VAN

DE REDACTIE, VERBODEN

Iïi bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan
'lmbtenaren e.a. belangstellenden).
deR e d act i e, aan de uitgever

worden toegewezen (bijv. aan gepenSiOll1teerde Rp.
Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu s sen kom s t van
van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
f 2,50 per jaar.

ADJUDANT
E. KOOLMAN

Kuiper
,folema

en J.

25 jaar

FreNoord-

hij de ~olitie

Op 8 april 1956 was hèt 25 jaar geleden dat de adjudant E. Koolman zijn intrede deed bij de politie en
wel bij het toenmalige Wapen der Koninklijke Marechaussee. Dientengevolge was het feest voor de adjuàant Koolman en zijn gezin. Omdat 8 april op een
zondag viel werd besloten de officiële bijeenkomst op
maandag 9 april te houden. Dit had dan ook plaats en
.el in de door bloemen feestelijk aangeklede woning
van de jubilaris.
Aanwezig was het nagenoeg voltallig personeel van de
districtsstaf der Rijkspolitie te Groningen, waarbi) de

Haaijer
enga en
izenhuis
_ W. J.
en J.

adjudant Koolman als districtsrechercheur is inge./

//

.,./ .,._,/
la.! .-.2~~~.

/
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..w-~ ~
r.:?.-

//'/,/

"

~~
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maandelijkse bijeenkomsten van de districts- en gewestelijke technische rechercheurs door humoristische
opmerkingen in de zakelijke besprekingen de vrolijke
noot wist te brengen. De bureauchef, de adjudant H.
K. Daling, bracht naar voren dat steeds een prettige
verstandhouding
bestond tussen de jubilaris en het
bureaupersoneel
en hij bracht de wens tot uiting dat
dit zo mocht blijven. Als blijk van waardering
werd door deze spreker namens de officieren en
overige
personeel
van
de Staf,
een boekwerk
overhandigd.
De
districts-adjudant,
1.
Poutsma,
memoreerde zijn kennismaking met Koolman. die dateerde van 1 maart 1943, en de goede onderlinge samenwerking die er steeds tussen hen was geweest.
Voorts voerde deze spreker het woord als hoofdbestuurslid van de R.P.V., van welke bond de adjudant
Koolman lid is, en als voorzitter van de Personeelsvereniging
van de Rijkspolitie
district
Groningen,
daarbij naar voren brengende dat de jubilaris het is
geweest, die de stoot heeft gegeven tot het oprichten
van een reiskas.
De adjudant Koolman richtte hierna een dankwoord
tot de sprekers en aanwezigen, waarbij hij in welgekozen bewoordingen
verschillende
facetten uit zijn
loopbaan belichtte.
De Kapitein G. van Dijk, die in verband met een
ander ambtsjubileum
in het district naar elders was
geweest, gaf door zijn aanwezigheid ook nog blijk van
zijn belangstelling.
Na dit officiële gedeelte bleven de aanwezigen nog geruime tijd in een ongedwongen en gezellige sfeer bijé'é'4
)}'tV.%é'
ytVt' üüh',!'t'h'ü.mt' ..bmh'h't'.D~tw
)}'ff-
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No. 5

1 mei 1956

H.M. Koningin

Juliana vierde

.

.

30 april haar 47ste verjaardag
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Belast met het postcommando
Burg A: C. v. d. wmr. 1e kl.

te

Belast met het postcommando
Veenstra J. wmr. 1e kl.

I

cherpenzeel:

te Wierum:

Jubilarissen:
Gerritse W. adjudant Assen, 40 jr in overheidsdienst
op 16-5-'56.
Hoekstra F. wmr. le kl. Leeuwarden,
25 jaar in
overheidsdienst
op 1-5-'56.

Verplaatsingen:
Robaard L. Q., wmr. 1e kl. Van 9arijp
naar Oosterm eer.
Bosma B., wmr. 1e kl. Van Holwerd naar Lemmer.
Batstra J., wmr. 1e kl. Van Verk.gr. Groningen naar
Holwerd.
Dijk J. van, wachtmr. Van Holwerd naar Wierum.
Bronsema H. H., wmr. 1e kl. Van Dalen naar Buinermond.
Vosseberg W., wmr. 1e kl. Van Buinermond
naar
Dalen.
Aangewezen
als materieel beheerder
per 1-5-1956:
'G. van der Zanden, Adjudant Rijkspolitie.
Met eervol ontslag:
Gies J. R., adj .. Groningen. Met pensioen.
•
Kuindersma U. monteur G. Heerenveen. Op verzoek.
I

In het huwelijk getreden:
Went G. wmr 1e kl. Groningen met mej. G. Veenema.
Bevorderd tot adjudant de opperwachtmeesters:
Stamhuis H. Hoogeveen, m.i.v, 1-3-'56.
Kooistra J. Uithuizen m.i.v. 1-3-'56.
Terug van detachering aan de school van de
Technische dienst van de Koninklijke
Landmacht
te Utrecht voor opleiding mr. geweermaker:
Wonink G. wmr. 1e kl. Groningen.
Geslaagd
voor het certificaat
mr.
Wonink G. wmr. le kl. Groningen.

geweermaker:

Geboren:
Mattheus, Christiaan, zn. v. wmr. le kl. H. Kuiper
en M. Boerma te Winschoten.
Roelfina, d.V. wmr. 1e kl. H. Draijer en G. Molema
te Appingedam.
Rudolf, Jan, z.v. wmr. 1e kl. J. G. Pijkstra en J.
Eissens te Groningen.
Hinderkien, Lydia, Louise, d.V. wmr. 1e kl. L. Frederiks en A. Landman te Winschoten.
Elizabeth, d.V. wmr. 1e kl. A. Alting en T. Noordveld te Workum.
Feika, d.v. wmr. 1e kl. H. W. Bergman en M. Haaijer
te Ruischerbrug.
Jacob, Hendrik, zn. v. wmr. 1e kl. K. Tuinenga en
G. Bouma te Leeuwarden.
Janneke, Hermien, d.V. wmr. le kl. E. Buitenhuis
en J. F. v. d. Berg te Hellum.
Harma, Januuy Elisabeth; d.V. wmr. 1e kl. W. J.
. Dondorff en A. Hartsema te Borger.
Peter
Maas, zn. v . wmr. J. Achterstraat
en J.
Scheerhoorn te Coevorden.

Gebr. Ibelings

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf

N.V.

Verenrade

Nederlandse

Kleermakerijen

Pelslerslraal 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

TI MME R

Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRON I NGE N

UNIFORMEN

naar maat van de
fijnste kamgarens.

Daarbij zeer concurrerende prijzen
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Verschijnt 1 x per maand

5e jaargang no. 5

EFLECTOR

DE
Periodiek

van het Gewest

Redactie en administratie:

Groningen

der

Rijkspolitie,

Medewerkers:
Adj.
de Vries, Districtsstaf
UITGAVE

EN

de

provinciën

1e kl., Verlengde

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

DE INHOUD,

NV.

29904.

No. 50659, Verf. Hereweg 44, Groningen.-

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL OF

en Drenthe.

Telefoon

G. J. Smeenk,
Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
Districtsstaf
Leeuwarden;
Heerenveen;
Owmr. J. Oosting, Districtsstaf
Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf

ADVERTENTIES:

VAN

omvallende

G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie
Giro Redactie Reflector

OVERNAME

1 mei 1956

Wmr. 1 T.
Groningen

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOES1EMMING

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.

ADJUDANT
E. KOOLMAN
25 jaar

hij de ~olitie

Op 8 april 1956 was het 25 jaar geleden dat de adjudant E. Koolman zijn intrede deed bij de politie en
wel bij het toenmalige Wapen der Koninklijke Marechaussee. Dientengevolge was het feest voor de adjudant Koolman en zijn gezin. Omdat 8 april op een
zondag viel werd besloten de officiële bijeenkomst op
maandag 9 april te houden. Dit had dan ook plaats en
wel in de door bloemen feestelijk aangeklede woning
van de jubilaris.
Aanwezig was het nagenoeg voltallig personeel van de
districtsstaf der Rijkspolitie te Groningen, waarbij de
adjudant
Koelman als districtsrechercheur
is ingedeeld, alsmede de adjudanten De Goede en Zwerver,
vertegenwoordigende
de gezamenlijke districtsrechercheurs en de gewestelijke technische rechercheurs.
De districtscommandant
overste J. B. S. Römelingh,
het woord voerende, schetste de adjudant Koolman
als een ijverig en betrouwbaar politieman, volkomen
berekend voor de taak en de functie die hij innam.
De adjudant De Goede schetste de jubilaris als een
collega die een goed inzicht had in het politiewerk en
wiens zienswijze steeds op zeer hoge prijs werd gesteld, waarbij speciaal naar voren werd gebracht, dat
het steeds de adjudant Koolman was die tijdens de

maandelijkse bijeenkomsten van de districts- en gewestelijke technische rechercheurs door humoristische
opmerkingen in de zakelijke besprekingen de vrolijke
noot wist te brengen. De bureauchef, de adjudant H.
K. Daling, bracht naar voren dat steeds een prettige
verstandhouding
bestond tussen de jubilaris en het
bureaupersoneel
en hij bracht de wens tot uiting dat
dit zo mocht blijven. Als blijk van waardering
werd door deze spreker namens de officieren en
overige
personeel
van
de Staf,
een boekwerk
overhandigd.
De
districts-adjudant,
1. Poutsma,
memoreerde zijn kennismaking met Koolman. die dateerde van 1 maart 1943, en de goede onderlinge samenwerking die er steeds tussen hen was geweest.
Voorts voerde deze spreker het woord als hoofdbestuurslid van de R.P.V., van welke bond de adjuclant
Koolman lid is, en als voorzitter van de Personeelsvereniging
van de Rijkspolitie
district
Groningen,
daarbij naar voren brengende dat de jubilaris het is
geweest, die de stoot heeft gegeven tot het oprichten
van een reiskas.
De adjudant Koolman richtte hierna een dankwoord
tot de sprekers en aanwezigen, waarbij hij in welgekozen bewoordingen verschillende
facetten uit zijn
loopbaan belichtte.
De Kapitein G. van Dijk, die in verband met een
ander ambtsjubileum
in het district naar elders was
geweest, gaf door zijn aanwezigheid ook nog blijk van
zijn belangstelling.
Na dit officiële gedeelte bleven de aanwezigen nog geruime tijd in een ongedwongen en gezellige sfeer bijeen, in welke tijd vele aangename herinneringen werden opgehaald.
De adjudant Koolman en zijn gezin kunnen terugzien
op een prettige dag, die nog geruime tijd in de herinnering zal blijven.
Adjudant Koolrnan, ook nog namens ons "familieblad"
de "Reflector" hartelijk gelukgewenst met deze dag, en
wij zijn overtuigd dat vele lezers hiervan, vooral de
jongere leden van ons korps, die u als instructeur op
de Opleidingsschool hebben meegemaakt, zich hierbij
gaarne zullen aansluiten. Rest nog te vermelden dat
door de goede zorgen van de gastvrouwen
haar helpsters de inwendige mens niet werd vergeten.
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25-jarig

adjudant

Kooistra

te Uithuizen

Op maandag 9 april j.l. vierde adjudant J. Kooistra,
groepscommandant
te Uithuizen, te midden van zijn
gezin zijn 25-jarig ambtsjubileum.
Op de in de middag gehouden receptie mocht de
jubilaris de gelukwensen van verschillende
belangstellenden in ontvangst nemen.
Namens
de districtscommandant
voerde
kapitein
Van Dijk het woord. Bij zijn felicitatie prees de kapitein de dienstopvatting
van de jubilerende
adjudant. Vervolgens bracht hij naar voren dat hij adjudant Kooistra had leren kennen
als een persoon
die recht op de man af ging, die zich vaak door zijn
gevoel liet leiden en Zich tegen vermeend onrecht
fel verzette. Ook mevrouw Kooistra feliciteerde hij
met dit jubileum en dankte haar voor de steun die
zij haar man in zijn politiedienst had gegeven.
Burgemeester
Eringa van Middelsturn, die met zijn
ambtgenoten
Cleveringa van Kantens en Kooimans
van Uithuizermeeden
aanwezig was (Mr. Brinkman
van Uithuizen was 's middags wegens ambtsbezigheden afwezig),
sprak namens
de burgemeesters
van de vier gemeenten
die ressorteren
onder de
groep Uithuizen. De heer Eringa prees de goede verstandhouding,
die er tussen de groepscommandant
en de burgemeesters
is. In zijn speech liet burgemeester Eringa uitkomen, dat het onderlinge contact,
dat zij met de jubilaris hadden, altijd bevorderlijk
werkte.
Ook de vertegenwoordiger
van de chr. bond van
politieambtenaren
bracht de .gelukwensen
van de
bond over en overhandigde
de jubilaris de bondsgratificatie.
(De van overheidswege verleende gratificatie had de jubilaris reeds in ontvangst mogen
nemen).
Onder het genot van diverse traktaties
bleef men
nog geruime tijd bijeen.
In zijn dankwoord - waarin de jubilaris alle belangstellenden betrok roemde adjudant Kooistra de
goede verstandhouding,
die er in de groep Uithuizen
was. Een goede verstandhouding
kwam het politiewerk ten goede zo sprak de jubilaris.
Met de receptie was de feestelijke herdenking
nog
niet afgelopen, want in de avond vierde bijna het
voltallige personeel van de groep met hun dames
het jubileum.
Het was zeer prettig voor de jubilaris, dat burgemeester Mr. Brinkman van Uithuizen, de burgemeester van de groepsstandplaats,
in de avonduren tijd
had weten te vinden om de jubilaris te komen geluk wensen. Hij deed dit met enige welgekozen woorden.
Zo "onder
ons" werd het een gezellige avond,
waarbij heel wat grappen en grollen werden verkocht.
Namens het personeel van de groep Uithuizen werd
de jubilaris
door de wachtmeester
Ie klasse Van
Limbergen
een schemerlampkap
aangeboden.
Collega Bosker had hiervoor een passend gedicht ge-

maakt dat bij de aanwezigen zeer in de smaak viel.
Nadat de jubilaris nog een woord van dank had
gesproken, werd er aan de feestavond - op de gebruikelijke wijze - een eind gemaakt.
In het late avonduur gingen allen zeer voldaan huiswaarts. Het moge de familie Kooistra, die op een
mooi jubileum kan terugzien, goed gaan.
Op dinsdag 10 april ontving de adjudant Kooistra
de reservisten van de groep Uithuizen voor dit jubileum. Zij boden hun commandant
en diens echtgenote hun gelukwensen
aan alsmede voor beiden
een klein stoffelijk blijk van waardering.
Dit werd
gedaan bij monde van de reserve-wmr.
le klas Wolthuis. Deze oudgediende
wist in enige welgekozen
woorden de waardering
voor adj. Kooistra en zijn
echtgenote op gloedvolle wijze naar voren te brengen. Hij memoreerde
de prettige verstandhouding,
die er heerst tussen de commandant en de reservisten
en stak op verdienstelijke
wijze de loftrompet over
mevrouw Kooistra, die iedere lesavond de reservisten
van koffie voorziet.
Voorts sprak hij de wens uit, dat de adjudant tot in
lengte van jaren voor zijn gezin en zijn werk gespaard zou mogen blijven.
De avond werd verder
onder het genot van het
goede der aarde op gezellige wijze doorgebracht.
Aan het eind van deze receptie dankte adjudant
Kooistra voor de tot hem en zijn vrouw gerichte
woorden en voor de cadeaus, die zij hadden mogen
ontvangen.

Z5-jaJ';g
am[,hju[,ileum

owmr. P. van Blanken te Uithuizen
Alhoewel 8 april 1956 de jubileumdag was, werd de
herdenking daarvan i.v.m, de zondag verschoven naar
7 april j.l.
Om drie uur in de middag werd het ten huize van de
jubilaris een ongedwongen gezellig samenzijn.
Nadat velen w.o. de districtscommandant,
overste J. B.
s. Römelingh, kapitein G. van Dijk, adjudant 1. Poutsma, de burgemeester van Uithuizen Mr. A. Brinkman,
de groepscommandant met echtgenote en bijna het voltallig personeel van de groep Uithuizen met hun dames
een plaatsje in de ruime voorkamer van de familie
Van Blanken hadden gevonden, was er direct een
prettige sfeer.
Onder het genot van een kopje thee en een rokertje
vroeg de districtscommandant
het woord. Overste Römelingh bracht
o.a. naar voren, dat hij gaarne
de jubilaris kwam gelukwensen. Hij kenschetste de
persoon van opper Van Blanken als iemand, die onder
alle omstandigheden - door zijn karaktervastheid
een vaste koers wist te houden, die niet opzag tegen
extra werk en zijn diensten altijd zonder mopperen
verrichtte. De districtscommandant
zei dankbaar te
zijn voor de wijze waarop hij deze tijd met opper Van
Blanken had mogen dienen.
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Burgemeester Brinkman prees cie werkwijze van opper
Van Blanken. De verhouding burgemeester-politie
was
goed, zo zei de burgervader; een en ander werd mede
bevorderd door het geregeld contact op zijn wekelijkse
spreekuur. Opper Van Blanken was een man met grote
plichtsbetrachting,
een man van weinig woorden maar
één die zich voor 100% in zijn werk inzette. Ook
mevrouw Van Blanken werd door de burgemeester
dank gebracht voor de steun, die zij haar man in zijl,
werk had gegeven.
l..Jt! )UDUanS werd
OOk toegesproken door zijn groeps
'-V1I1rnanaant, de adjudant Kooistra. Oude hermnern..
gen werden opgehaald en hij prees de jubilaris voor de
sublieme wijze waarop hij zijn taak verrichtte.
Daar de jubilaris ook lid is van de rijkspolitievereniging, bracht de districts-adjudant
Poutsma hiervan
de hartelijke gelukwensen over. Hij beschouwde de
jubilaris als een goed lid.
Namens het personeel van de groep Uithuizen bood de
wachtmeester
le klasse Van Limbergen de jubilaris
een kapstok aan. De gebruiksaanwijzing daarvan werd
door collega Bosker in dichtvorm voorgedragen. Men
was uitgegaan van de gedachte, dat het een cadeau

moest zijn waaraan het hele gezin wat had, omdat op
zulke dagen toch het hele gezin jubileert.
Ook de buitenwacht was aanwezig. Er waren deputaties van het gemeentepersoneel, vereniging van veilig verkeer en de plaatselijke vrijwillige brandweer.
Namens de brandweer, waarmede de politie geregelà
samenwerkt - vooral wat het bedienen van de alarmsirenes betreft - bood de brandweercommandant,
de
heer Thijssing, de jubilaris een rokertje aan.
De voorzitter van veilig verkeer, de heer Meiborg.
prees in welgekozen woorden het contact politie-burgerij.
Voor de afloop van het officiële gedeelte dankte de
jubilaris met een kort woord de aanwezigen voor de
betoonde belangstelling; de tot hem gerichte waarderende woorden en voor de ontvangen cadeaus.
Nadien bleef men nog geruime tijd - genietende van
het gebodene - bijeen. Ongetwijfeld zal deze dag de
familie Van Blanken nog lang heugen.
Er zij nog vermeld dat de jubilaris de respectievelijke
gratificaties
al voordien in ontvangst had mogen
nemen.
F. v. L.

EEN STEM UIT HET DISTRICT LEEUWARDEN

De sportbeoefening
bij de politie
Over dit onderwerp zijn al heel wat woorden gesproken en men weet feitelijk niet precies wat men wil.
Enerzijds wordt geprobeerd met oudere krachten goede
prestaties te leveren (die echter vrijwel nooit de hoogte
van vele jongere deeln.emers bereiken) terwijl anderzijds WOI'dt gezocht naar middelen en gelegenheid om
de sportbeoefening zo attractief mogelijk te maken,
waarbij de prestatie niet meer voorop staat. Dit is ook
een gevolg van het feit dat de gemiddelde leeftijd van
onze at.hleten overeenkomt met die van "veteranen",
die voor de aardigheid bij een burgervereniging
nog
wel eens hier en daar aan mee willen doen, maar dan
niet meer uit een oogpunt van prestatie, doch uitsluitend om een vergelijkbare "strijd" te leveren. Zoals
het bij ons is, moet een' voor onze begrippen nog jonge
athleet van b.v. 35 jaar optornen tegen b.v, een dpl,
marechaussee, waarbij de uitslag vooraf - gelet op het
leeftijdsverschil - reeds vaststaat. Dit geldt bij athletiek uiteraard als regel meer voor de loopnummers
dan voor een technisch nummer. Een kogelstoter b.v
zal op diezelfde leeftijd mogelijk nog wel een betere
prestatie kunnen leveren dan een jonge athleet, maar
over het algemeen kan gezegd worden, dat wij te oud
worden om ons met de jongeren te meten, waardoor
de aardigheid er af gaat, hetgeen logisch is. Ook de
training die vooral wanneer men wat ouder wordt meer opofferingen vraagt, zal dan venslappen en men
begint dan zo langzamerhand af te takelen. Er is geen
athleet die, wetend'e dat hij kansloos is, zich keer op
keer volledig wil en trouwens ook niet kan geven tegen iemand die in vele gevallen zijn zoon wel kon
zijn. Wij verkeren in de ongunstige positie dat er momenteel weinig toevoer van jong personeel bij de politie is, waarbij nog komt dat, uiteraard, niet op de
sportprestaties
gelet kan worden, zoals vroeger wel
eens voorkwam. De sportliefhebbers
en daadwerkelijke beoefenaren zijn vrijwel nog dezelfde als die voor

jaren terug op een sintelbaan of grasmat tegen elkaar
uitkwamen. Zij moeten nu door hun leeftijd echter
meer en meer verstek laten gaan, hoewel zij m.i. meer
enthousiasme konden opbrengen dan de nu in hun
voetsporen tredende jongeren, die het wel eens wat
al te gemakkelijk opnemen. Wij hebben dit bij 't kaatsen wel gezien, waarbij tijdens het spel wel eens meer
gezegd werd dan ik hier op papier kan zetten. Ik wil
hiermed'e niet generaliseren; er zijn onder de jongeren
ook wel die willen, maar het komt er nog niet uit. U
zult zeggen wat somber, maar sportvrienden, ziet eens
naar het voetballen, schaatsenrijden en athletiek, om
zo maar enige takken van sport te noemen. Gevoetbald
wordt er niet meer, de geprojecteerde hardrijderij op
de schaats kon na de eerste opgave van deelnemers
(zegge en schrijve 17!!) geen doorgang vinden, terwijl
de
athletiekbeoefening
ook zo "dood
als
een
pier" is. Zou hier de stopzetting van de "dienstsport"
gedurende de zomermaanden (athletiekseizoen) van invloed kunnen zijn? Het volleyballen en kaatsen trekt
de nodige liefhebbers, terwijl van de andere takken
van "sport", zoals dammen, schaken, kaarten, vissen,
schieten enz. hetzelfde gezegd kan worden. Al deze
"sporten" hebben echter praktisch geen invloed op de
leeftijd, m.a.w, de leeftijd drukt hierbij niet de deelname. Wij zullen dus moeten omschakelen, hetgeen
men bij de RP.S.V.L. reeds begint in te zien, vandaar
dat hier zoveel mogelijk "elk wat wils" wordt geboden.
Daarom sportvrienden toont uw medeleven en blijft
actief, opdat wij gezamenlijk iets tot stand kunnen
bren.gen. Het moet niet voorkomen dat geprojecteerde
wedstrijden wegens het gebrek aan deelnemers moeten
vervallen. De feestdag van 1 februari j.l. heeft bewezen dat er zoiets als een "familieband" bestaat. Laat
ons deze behouden en zo mogelijk ook bij de daadwerkelijke sport nog verder uitbouwen.
Leeuwarden, 11 april 1956.
Kuma
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Geslaagde feestavond van de P.S.V. Heerenveen
Op vrijdag 6 april 1956 organiseerde de P.S.V.H. om
haar 10-jarig bestaan enige luister bij te zetten, een
feestavond voor haar leden met dames.
Deze avond was aanvankelijk
vastgesteld in maart,
maar omdat er toen verscheidene wegen vanwege de
opdooi waren gesloten en er nog enkele politiemensen waren die géén eigen wagen bezaten, moest deze
toen worden uitgesteld.
Omstreeks 20.15 uur opende de voorzitter der P.S.V.H.
de feestavond met een welkomstwoord
tot de aanwezigen, in het bijzonder tot de beide aanwezige
burgemeesters
nl. van Heerenveen en H.O.N. en de
districtscommandant
majoor Aalders.
Het speet de voorzitter dat o.a. de gewestcommandant was verhinderd deze avond bij te wonen.
Hierna ontruimde hij het toneel om plaats te maken
voor het toneelgezelschap
van de motorclub Leeuwarden.
Dit gezelschap
bracht
het stuk van "De houten
ham" in 3 bedrijven naar voren.
Het vertolkte de gedragingen van een ambtenaarsgezin dat op te grote voet wilde leven (dus niet van
toepassing op leden van de R.P.).
Dit stuk bracht weer duidelijk naar voren dat hoogmoed ten val komt. De spelers gaven stuk voor stuk
blijk dat ze talent bezaten. Af en toe werden ze met
een denderend applaus beloond.
Na het eerste bedrijf werd de aanwezigen een kop
koffie met koek aangeboden, terwijl lieftallige politievrouwen
de mannen probeerden
te verleiden
lootjes te kopen, waarin ze natuurlijk slaagden.
Nadat het doek na het tweede bedrijf was gezakt
verschenen
een aantal
in sportkleding
gestoken
slanke politiemannen
op het toneel, waarvan
één
een grote vlag torste, terwijl de anderen ballen, speren en kogels droegen.
Deze vlag werd door de sportinstructeur
met een

toepasselijk woord namens de acht oefen groepen de
P.S.V.H. aangeboden.
De voorzitter was zichtbaar verrast door dit geschenk
en dankte hartelijk voor deze geste.
Hierna werd de verloting gehouden met een praatje
door Prof. Martolini. Er waren mooie prijzen bij
zoals schemerlamp,
droge worsten,
rookartikelen,
lepeltjes en een prachtige fruitmand. De laatste werd
gewonnen door de burgemeester
van Heerenveen.
Na afloop van het toneelstuk sprak de voorzitter een
dankwoord tot de spelers en bood elk van hen een
zilveren lepeltje als aandenken
aan. Tevens overhandigde hij hun een taart (om de smaak van het
roggebrood met schuifkaas te laten verdwijnen?).
Hierna deelde de voorzitter mede dat één der bestuursleden
al de 10 jaar van het bestaan
der
P.S.V.H. zijn beste krachten aan deze vereniging had
gegeven, namelijk de heer Van Dam! Als aandenken
hieraan werd Van Dam een zilveren sigarettenkoker
aangeboden.
Na dit gedeelte werden de aanwezigen getracteerd
op een broodje en een kop koffie.
Om twaalf uur sloot de voorzitter
het
officiële
gedeelte van de avond met een dankwoord voor de
opkomst en hoopte ook het elf-jarig bestaan
te kunnen herdenken met een feestavond.
Tot 2.00 uur was er nog gelegenheid voor een dansje
onder leiding van Prof. Martolini. Verscheidene mannen hebben zich hierben duchtig geweerd. Na afloop
gingen allen voldaan naar huis en ik geloof dat het
bestuur van de P.S.V.H. er goed aan doet het volgend jaar weer een avond te organiseren.
Mannen van het bestuur, ik dank u van deze plaats
nog voor deze avond. Ik weet dat er bergen werk
voor verzet zijn, maar geloof mij, de leden en vooral
hun dames hebben zulke avonden nodig.
Jappie.

Bindingsavond Beroeps- en Reservepersoneel der Rijkspolitie
te Dokkum
Op initiatief van de plaatselijke
commissie S.W.G.
te. Dokkum vond op woensdagJl
april 1956 in hotel
"De Posthoorn" te Dokkum een bindingsavond plaats
voor het beroeps- en reservepersoneel
der Rijkspolitie te Dokkum.
Ook de reservisten van de Groepen Oost- en Westdongeradeel waren voor deze avond uitgenodigd.
In zijn openingswoord kon de voorzitter van de plaatselijke commissie S.W.G., de heer Visser, aan een
groot aantal politiemannen met hun dames het welkom toeroepen. Speciale woorden van welkom richtte
hij tot de Overste A. S. Fogteloo, districtscornmandant der Rijkspolitie te Leeuwarden, de Burgemeester van Dokkum, drs S. van Tuinen en de heren
De Jong en Oldenburger
van de Provinciale Commissie S.W.G. De voorzitter
gaf een uiteenzetting
van het doel van een bindingsavond:
in een ongedwongen samenzijn op een prettige manier de band
tussen beroeps- en reservepolitie
te verstevigen
en
elkaar beter te leren kennen. Naast dit doel heeft
S.W.G. deze bindingsavond
ook willen organiseren
uit waardering voor het werk van de politie in zijn
geheel, maar toch in het bijzonder voor de leden
van de reserve-politie,
die voor het mooie doel, de
vrijheid van ons Vaderland,
zoveel vrije tijd beschikbaar willen stellen.
Het verdere programma van deze avond werd verzorgd door de Dokkumer 'I'oneelclub" "Aurora", die
op sublieme wijze het toneelstuk "Tropenadel" voor
het voetlicht bracht. Het spel van dit groepje heeft

in grote mate meegewerkt tot het slagen van deze
avond. Allen waren enthousiast over het gebodene.
Tijdens de pauze sprak de heer De Jong, secr.-penningmeester van de provo Comm. S.W.G. een propagandistisch woordje. Hij uitte zijn waardering voor
de vrijwilligers, zag gaarne dat zij op de door hen
ingeslagen weg door zouden gaan en hoopte dat
meerderen
hen zouden volgen, opdat de regering
niet genoodzaakt zou zijn voor de reserve-diensten
een dienstplicht in te voeren.
De Overste Fogteloo sprak een slotwoord. Na dank
gebracht
te hebben aan de toneelclub
voor haar
schitterend spel, sprak hij allereerst de vrouwen van
de reservisten toe. Zij immers vormen het thuisfront
en moeten hun mannen voor de oefenavonden afstaan,
hetwelk voor hen ook een offer voor het goede doel
betekent. Hij had hiervoor veel waardering.
Zich
richtende tot de reservisten zeide de Overste o.m.,
dat wij gezien de tegenstellingen,
die er nog steeds
in de wereld bestaan, paraat dienen te blijven. De
vrijheid is ons hoogste goed. Hiervoor moeten wij op
de bres staan en deze vrijheid maakt het b.v. mogelijk, dat een avond als deze kan worden georganiseerd.
Een dergelijke avond smaakt naar meer en reeds
gingen er stemmen op in de toekomst meer contacten te leggen tussen beroeps- en reserve personeel.
Dat kan worden gezegd, dat deze avond volkomen
aaan haar doel heeft beantwoord.
W.F.A.
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best de werkelijkheid zo dicht mogelijk te benaderen.
Zelfs toen een ;,dronken" man gearresteerd
moest
worden, bleek deze inderdaad iets aan Bacchus te
hebben geofferd, omdat zijn 1000/0die dag haar verjaardag vierde. Dat hij die avond door de reservepolitie "echt" werd gearresteerd
zal een minder
prettig verjaardagscadeautje
voor zijn vrouw zijn
geweest.
Een op touw gezette actie in een gemeentegebouw
verliep eveneens volgens de plannen. Door de arrestaties die daar werden verricht, en het daarop gevolgde transport waren diverse rijwielen van eigenaar verwisseld. Bij het bestijgen der stalen rossen
ontviel een der reservisten:
"Wat heb ik hier een
hoog kreng". Zelfs de arrestanten, die zich onder de
gegeven' omstandigheden
alles behalve lekker gevoelden, moesten schaterlachen .....
De patrouilles werd het dienstdoen lastig gemaakt
door een onbekend gebleven automobilist,
die uit
zijn rijdende auto "brandfakkels"
gooide. Een der
reservisten wist nadien een uitvoerig en nauwkeurig
kloppend signalement te geven van dat voertuig en
zelfs was hem niet ontgaan, dat de auto drie inzittenden telde, waarvan de chauffeur gekleed was in
een donkere jas met witte das. Prima!!
De oefening voldeed aan de verwachting.
Het nuttige en het aangename bleef verenigd; de geest waaronder men zijn werk moet verrichten kan stimulerend zijn om zijn beste krachten te geven. De reserverijkspolitie
van de groep Gieten bewees dit deze
avond.
J.D.

Paraatheidsoefening
reserve- Rijkspolitie
te Gieten
Op [) april 1956 om 21.00 uur werd een paraatheidsoefening voor de reserve-rijkspolitie
te Gieten gehouden, waaraan enige leden van het beroepspersoneel medewerkten.
Na het gebruikelijke openingswoordje van de groepscommandant werd de leiding over de reserve-rijkspolitie tijdens de oefening overgedragen aan de buitengewoon-geoefend
reserve
wachtmeester
L. de
Wal.
Al spoedig kwam er een telefonisch bericht van de
directeur van de zuivelfabriek,
aldaar, die meldde,
dat hij enige personen had waargenomen
die zich
op verdachte wijze rond de fabriek ophielden, tengevolge waarvan hij om politiemaatregelen
verzocht.
Tegelijkertijd werden enkele twee-hoofdige patrouilles in en om het dorp uitgezonden.
De actie bij de zuivelfabriek
verliep
"volgens
plan". Natuurlijk werden er fouten gemaakt naast het
vele goede dat er door de reservisten werd verricht.
De fouten werden na afloop van de oefening onder
de aandacht gebracht, met de bedoeling er voor een
volgende keer lering uit te trekken. De geest waarin werd gewerkt was prima en iedereen deed zijn

KAARTWEDSTRI]DEN
Op 28 februari organiseerde de vereniging "Het Sportcentrum Borger" een onderlinge kruisjaswedstrijd
in
het café Hartman te Buinen. Bij de opening te omstreeks 20 uur, bleek dat 17 leden aanwezig waren.
Een drietal invallers waren echter spoedig gevonden.
De prijzen bestonden uit rookartikelen. De caféhouder
stelde een "halve liter" en een koek beschikbaar. De
"nalve liter" werd prompt door de eerste prijs winnaar gekozen.
Prijswinnaars

waren:

1e pro Owmr. A. Kuipers, postcdt. Buinermond 3832 p.
2e pro Wmr. I H. Otten, post Berger 3793 p.
3e pro Wmr. I M. Leutscher, post Gieten 3736 p.
4e pro Owmr. v. Guldener, postcdt. Gieten 3704 p.
5e pro invaller Kremers 3683 p.
6e pro Wmr. I A. Maris, .post Exloo 3631 p.
7e pro invaller Hartman 3625 p.
8e pro invaller Nijlunsing 3545 p.
Poedel Wmr. I J. V. d. Ve'm, post Gieterveen 3109 p.
Vervolgens werd op 15 maart 1956 een kruisjaswedstrijd gespeeld tegen het secretariepersoneel
van de
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gemeente Odoorn. Ook deze wedstrijd werd gehouden
in het café Hartman te Buinen. Het bleek dat aan
weerszijden 17 kaartjes aanwezig waren. Ook nu waren er spoedig twee invallers gevonden. Wegens afwezigheid van onze voorzitter, adj. Faber, werd de
avond geopend door onze penningmeester
wmr. I J.
Th. Dunnewijk. Omstreeks 20 uur werd met de wedstrijd begonnen. Er werden 6 rondjes gekaart. Na de
telling bleek dat het sportcentrum de wedstrijd had
gewonnen. Het sportcentrum
Borger behaalde 63484
punten tegen het secretariepersoneel
62860 punten. De
individ.uele prijzen werden na afloop door onze penningmeester uitgereikt. Het bleek dat een ieder zich
prima had vermaakt. Het gemeentepersoneel gaf tenminste te kennen dat een revanche-partij
zeer zeker
niet lang op zich zou laten wachten.
De prijswinnaars

waren:

1e pr. W. Gal, Exloo, 4208 p., rollade.
2e pro Wmr. I J. P. Rehwinkel, Borger, 4006 p., kop en
schotel.
3e pro Wmr. I M. J. de Jager, Gasselte, 3901 p., zakmes.
4e pro Owmr. A. Kuipers, Buinerveen, 3838 p. gong.
5e pro Wmr. I A. Maris, Exloo, 3835 p., sigarettenkoker.
6e pro J. E. Vos, Odoorn, 3790 p., manchetknopen en
dasspeld.
7e pro T. Veenker, Valthermond, 3788 p., doos sigaren.
8e pro E. Hummel, Exloo, 3756 p., pot boerenjongens.
ge pro Wmr. I H. Otten, Buinen, 3755 p., worst.
, 10e pro Wmr. I W. Voseb erg, Nieuw Buinen, 3709 p.,
doosje sigaretten.
Poedel: Wmr. I W. A. Toet, Exloo, 2820 p., doosje sigaretten.

A.M
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HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verbaal uit bet oude Drente door H. van 't Wold.
Freins had een ander karakter. Die had ook geen kwade dronk. Als hij iets boven z'n theewater was, dan
had hij altijd gekke praatjes en vooral tegen Hillechien, de dienstmeid. "Hillechien," zei hij dan, "Hillechien, een meinse is gien eerappel! Jan en Fömmechien, ja allemaole zegt ze, da'k gien vrouwluuvleis
an rni'j hebbe, maar ik zegge toe: een meinse is ,gien
eerappel, ik gao nog Ies trouwen 'en dan wik een knap
wief hebben. Toe Hillechien, kiek mi'j nog ies an, dan
wik een knap wief helbben, H'illechien. Hèè, Hillechiea
een meinse is gien eerappel!"
'
"Och, hold oen dronkende bek toch dichte, olde gek!"
zei Hillechien dan, maar ondertussen was ze sllap van
het lachen en kon je aan alles zien, dat zij 'helemaal
niet kwaad was. En dan gingen haar gedachten onwillekeurig ook wel eens wat verder. Jonge, jonge, als
ze Freins nu toch eens kon krijgen, als hij het nu werkelijk eens meende! Tienduizend gulden en dat bedrag was nu al jarerslang aangegroeid! Dan behoefde
.zij voor Fömmechien niets onder te doen. Wat was
Fömmechien geweest en wat had die meegebracht?
Ook zo kaal als een luis....
zeven kippen en een
haan!
Er was ook nog wel wat op tegen, want 't was waar,
Freins dronk een stevige borrel, maar hij had geen
kwade dronk zoals Jan, hij was veel goediger; hij was
wel een ouwe kerel en een ontzettend lelijk soort met
z'n kromme neus, z'n scheve mond en grote flaporen,
maar daar zag Hillechien al helemaal niets meer van;
zoiets wende vanzelf.
Vielen dus die gekke praatjes van Freins bij lillechien 'niet in verkeerde aarde, u moet niet denken
dat dit bij de andere huisgenoten ook het geval was,
0, lieve tijd, nee! Och, och, die arme Fömmechien had
er groot verdriet van en piekerde er erg over; ze
had er wel eens hard om moeten huilen!
En nu iZOU Jan, haar eigen man haar daar ook nog
moe plagen, ja 't was gewoonweg iemand de gek aansteken met z'n: "Een meinse is gien eerappel, wat ieje
Freins."
Fömmechien kreeg een kop als vuur, kneep haar lippen stijf op elkaar en nam zich voor dat ze Jan,
Freins en Hillechien ieder afzonderlijk nog wel eens
goed de waarheid zou zeggen.
Ze begreep niet dat Jan zo'n domkop kon wezen, hij
was nog dommer dan Freins. Anders had hij zelf ook
zo'n hekel aan die praatjes van Freins tegen de dienstmeid, was hij zelf ook bang genoeg dat Freins nog
eens zo gek zou worden om te gaan trouwen. En dan
zaten ze er toch maar mee! Dan was oom Freins z'n
kapitaaltje foetsie en dan bleven hun kinderen er koud
van! Hoe kon Jan dat nog als het ware aanmoedigen.
Vanavond, als ze gingen slapen zou ze het hem meteen
eens onder z'n neus wrijven!
Ereiris was eigenlijk nog verstandiger; all.sdie nuchter
was dan begreep hij wel dat iemand van zijn stand
toch niet kon trouwen met de dienstmeid! En dan zou
ze Hillechien, dat duiveltje, ook eens de waarheid
zeggen. Die deed maar net alsof ze niets gehoord had
van wat Jan gezegd had over die aardappel, maar
ondertussen had Fömmcchien best gezien dat 'zij zo
stiekum naar Freins gekeken had om eens even gauw
tegen hem te knipogen.
Morgenvroeg, als de mannen er niet bij waren, dan
was ze meteen aan de beurt. En als ze er complimenten tegen in te brengen had, zou ze haar de dienst wel
opzeggen, dan moest ze maar weg en was 't uit! Wat
dacht ze nu wel, die meid, die dienstmeid, dat ze
Freins kon inpikken, Freins, oom Freins, waar de
kinderen, als hij uit de tijd kwam, zo'n mooi kapitaal-

tje van te wachten hadden.
Jannen, de oudste dochter was een flinke meid en
moest maar van de school af. Dan konden ze zich
langzamerhand wel zonder zo'n dure meid redden. Een
groot loon had Hillechien, dertig gulden per jaar. Het
was geen kleinigheid en dan na de hooi- en korenoogst
nog een schort of iets dergelijks en met de Meppeler
markt op Allerheiligen een paar kousen of wat anders
het liep nogal op! Waar kreeg zij zo gauw zo'n
beste betrekking weer? Maar zoals het tegenwoordig
toeging kon het nooit goed gaan! Dat mindere volk,
dat arbeidersvolk, grote socialisten waren het! Dat ze
graag veel verdienden was nog tot daar aan toe, maar
ze dachten maar, dat iedereen gelijk was, dat een gewone dienstmeid zo maar een rijke boer kon trouwen.
Verschil van stand was er altijd geweest en moest er
ook bIlijven.
Gelukkig maar dat Jan, Freins en Hillechien zich allen
onbewust waren van de wraakzuchtige gedachten en
plannen die in het brein van Fömmechien rondspookten, om de volgende nacht en morgen te worden uitgevoerd.
Toen Fömmechien en Jan diezelfde avond in hun bed
lagen, dacht Fömmechien eerst nog een minuut of wat
na, hoe zij het op z'n best aan kon leggen om haar
goed voorbereide preek voor te dragen. En toen alles
goed en weloverwogen
was, begon zij als volgt van
wal te steken: "Jan, zul ie d'r dan zölm op zo'n meniere an willen meewarken, det dat mein giet strieken
mit 't geld, dat oewze kiender toekomp?"
Maar Jan, die slaperig was, gaf geen antwoord, liet
haar stil doorkletsen, ja, draaide Fömmechien zelfs
gewoonweg zijn achterwerk toe. "Zeggies Jan! heurie
niet, mut oewze kien der daor onder lien, da'j Freins
zölf oppestaokt hebt?" zeedepreekte ze door. 't Was
kloppen aan dovemansdeur l Fömmechien kon net zo
goed als Bruggeman tegen de bedsteeplank redeneren,
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want Jan hoorde al helemaal niets meer, snurkte hardop, dwars door de preek van zijn vrouw heen, net zoals
hij dwars door de preek van de dominee heensnurkte
als hij nog eens een enkele zondag naar de kerk ging
en dan al meteen na het tweede gezang met z'n hoofd
op de bank ging liggen.
"Fuj, fu j," dacht Förnmechien bij 'Zichzelf: Ik heb een
rijke kerel gekregen, dat is waar, maar wat is het anders een onverschillige bok en een ,grote domkop op
de koop toe.
't W,as die avond voor Fömmechien een toer om de
slaap te vatten. De volgende morgen was het vanzelf
weer vroeg dag.
De klok sloeg 5 uur toen Jan Hilbers de volgende
morgen uit z'n bed vloog, z'n .klompen aan schoot en
zijn personeel ging wekken met de mededeling dat het
de hoogste tijd was om op te staan.
Iedereen op de boerderij wdst wel dat ze niet konden
treuzelen, zich niet nog eens in hun warme bed konden
omdraaien, want er zwaaide wat als Jan wat rogge
schoven op de grond gegooid had om gedorst te worden en hij z'n "volk" niet present vond als hij al weer
van de balken afgeklauterd was! Dan zat er wat op,
dan schold en vloekte hij ze, wie het ook was, de huid
vol.
Gor /'
C
Fr eins en Römmelt, het knechtje, waren dan ook al
druk tbezig de banden van de schoven los te maken en
,/ C,,/' ...._.
de rogge over de deel uit te spreiden; Fömmechien en
Hillechien stonden al in hun melkkleren klaar om onder de koe te "gaan, toen Jan de ladder afkwam
"SLaot Braarttien maar aover, die zak zo dommist
zölf wel melken," zei Jan tot de vrouwen. "Braantien"
Armoede is geen schande, volstrekt niet. Maar toch, ie
was de 'koe die pas gekalfd had; hij sloeg nogal onder
mut begriepen, dat er staand en staand is.
het melken en daarom wou Jan het zelf liever doen.
Waorumme bin ikke, waorumrne bint mien vader en
"Braantien" en "de Buunstkoewke" waren twee koeien
moeder, ja mien hele fernilde altied zo hoge in tel
die naar hun vroegere eigenaar, waar Jan ze van had
ewest bi'j de vernamen van 't dörp? Ook niet enkelt
gekocht, vernoemd waren.
,,'t Ruunder bokkien"
urn de riekdom, maar umdaw van goeie kommof bint!
was een 5001't scheldnaam voor een mager-min beest,
En daorumme, Hillechien, Freins kan wellies wat gekdat Jan van de Ruiner markt had gehaald. De andere
heid tegen oe maken, maar hi'j mierit er toch niks
koeien hadden ook hun eigen namen die ze meestal te
van ....
Och, Freins, die hef gien vrouwluuvleis an
danken hadden aan hun uiterlijke kentekenen zoals:
hum, aanders hattie toch al lange een wief had. Gleuf
Kol, Blaar, Witkop, Vale, Rooie, Zwarte. De veestapel
maar driest Hillechien Freins die trouwt nooit en in
van Luuks Hilbers vertegenwoordigde zowat alle kleuelk geval niet mit 'n mein van Klaos de Poeste, die
ren van de regenboog, maar daar gaven Jan en Freins
van de diakens kr ig!"
niets om. Als er maar mooie uiers onder zaten dachten
Zdezo, dat had ze knap 'gezegd. Dat was haar beter afze alle twee, een gróte uier waar een beste smak melk
gegaan dan met die preek tegen Jan, gisteravond op
uitkwam, dat was de hoofdzaak, daar kwam het maar
bed.
op aan. De eerste roggeschoven waren afgedorst en
Zwijgend! had Hallechien alles aangehoord, had er geen
het melken was gedaan. Nu moest Jan "Braantien"
stom woord tegenin gebracht.
nog melken. Freins bracht het nuchtere bollekalf naar
Zou ze alles begrepen hebben, 'zou ze het helemaal met
de weg - dan kon Poeh het, als hij er met de kar
haar eens zijn? Fömmechien vond dat ze het nog even
langs kwam 'zo meenemen als hij het .bij het hek aan
wat aandikken moest, vooral van die kwestie over die
de weg zag liggen. Römrnelt schudde het stro van de . hoge stand.
roggeschoven met de gaffel wat op en bond dit in
"Toe ik Jan Hilbers trouwde haak" ..... ook niet zo'n
bossen en de vrouwen maakten de boel voor elkaar om
groot kapitaal wou ze eerlijk opbiechten - maar Hilde varkens ,te voeren en de kalveren water te geven.
lechien liet haar niet , uitpraten, barstte ineens in
Nu was het dus een goede gelegenheid voor Fömlachen uit en schreeuwde zo hard, dat het over de hele
mechien om Hillechien eens aan haar verstand te
deel weergalmde ....
"Zeuven kiepen en een haane!"
brengen, dat ze er toch volstrekt niet op moest rekeEn Römmelt, 't knechtje ging op z'n hakken staan,
nen, dat ze Fr eins kon krijgen.
gooide z'n hoofd in de nek en begon te 'kakelen als
Heel kalm en 'bedaard zou ze het haar eens even ""eg- een kip die pas van 't nest af komt, van: "Kok, kok.
gen dacht Fömmechien.
kok, een ei
! Kok, kok, kok, een ei
!' zeven
"Hillechien, heuries!" begon ze zachtjes. Hillechien die
keer achter eLkaar. En om te laten horen dat er ook
met hoog opgestroopte mouwen druk bezig was in het
een haan bij geweest was, kraaide hij er achteraan
varkensvoer te roeren, hield daar even mee op en keek
van "Kuklekuu uu!"
Fömmechien aan.
Daar kwam plotseling Jan onder Braantien
weg
"Ja, Fömmechien, wat Ister?" vroeg ze vol belangstelen stoof de deel op, in de eene hand het driepotige
ling.
melkbankje, in de andere hand een emmertje vol met
"Hillechien, Klaas, oen vaar," fluisterde ze, ,;krig 's
biest. "Kok, kok, kok, een ei ..... !" schreeuwde hij
winters zeins van bedieling. Dat is .goewd, dat is best!
ook, maar niet om Fömmechien de gek aan te steken,
Arme meineen mut deur de diakens ehölpen wörden,
volstrekt niet, want mèt dat hij het woord ei
!
das niet meer als plicht. Ik bedoele hier niks gien
languit 'galmde strekte hij zijn rechter been languit en
kwaod mee, je bint daor niks minder umme, maar 'k
gaf Römmelt, die nog altijd op de rogge schoven stond
zegge 't enkel urn d'r oe ies op te wieeen. da'j oe niet
te leggen en te kakelen" zo'n geduchte schop onder z'n
mut verbeelden da'j oews gelieke haost bint.
achterwerk, dat hij als een elastieken bal opsprong.

- -,- f)~z5?:=-
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"Kok, kok, kok, een ei
1" galmde Jan opnieuw
en ... " hupl, ging z'n lange rechte onderdaan de
lucht weer in en op hetzelfde doel af. Maar de kakelende kip op de roggeschoven had na de eerste schop
het eierenleggen al helemaal geëindigd. Met de hand
aan z'n pijnlijk achterwerk maakte hij dat hij weg

kwam, Z'O hard als hij maar kon. Geen mens zal zich
recht kunnen voorstellen en begrijpen, dat een kakelende kip die pas van z'n nest is afgej-aagd, zo vlug en
gezwind een losstaande zijdeur kan uitfladderen.
Jan gooide het driepotige melkbankje met groot lawaai voor op dehilde en 'zette het emmertje met biest
neer.
,,En nou ieje, Ieclke sociaal!" 'stoof hij met groot misbaar op Hlillech ien af, "muj ook een schup onder oen
achterstel hebben net als Römmelt? Van wie bei'j d'r
iene? of dèènkie Intmit, da'j van net zo'n veurnarne
kornmóf bint as Fömmeohien?"
Om zijn woorden nog wat meer kracht Ibij te :zetten,
greep hij Hillechien met z'n grote groffehanden
bij
haar jakje en schudde haar heen en weer.
"Laüt lös Jan! wat mekeert oe wel, bi'j 'gek of muj 't
wörden!" schreeuwde Hillechien.
"Toe keerl, Iaot lös!"
Maar toen Hillechien achteruitsloeg, hield Jan zo stijf
vast, dat 't hele pakje aan de voorkant openscheurde.
Heel onverwachts, als een refleks, gaf Hilleahien met
haar vuile kletsnatte hand, waar ze net mee in de

emmer geroerd had, Jan een klap vlak in z'n gezicht,
zodat het varkensvreten
hem om de neus en oren
spatte. Maar nu werd Jan eerst recht razend; alsof hij
de duivel in eigen persoon was, greep hij haar met z'n
eene hand bij de haren en met de andere bij haar
keel. Hillechien kon haast geen adem meer krijgen,
maar toch gilde ze nog met een benauwd geluid: "Laat
lös, leelke plenter! Ie smoort mij. Oeh! Oeh! Oeh!
Leelke plenter, ie smoort mi'j!"
Nog wist Jan van geen ophouden, zo was hij door
het dolle heen.
En toen....
als een kat die in het nauw zit, sloeg
Hillechien haar handen uit en sloeg ze Jan met haar
scherpe nagels op z'n neus en over z'n gezicht, zodat
het bloed er uitliep en met een straaltje langs z'n
gezicht liep.
Fömmechien, die .gedurende de gehele ruzie en het
spektakel 'zenuwachtig met haar handen boven haar
hoofd had 'staan te zwaaien terwijl ze aldoor maar om
beurten geroepen had: "Oh Jan! fuj toch! Oh Hillechien, fuj toch! Oh Jan! Oh Hilledhien, fuj toch, fuj
toch!" Fömmechien, die zag dat Jan zo bloedde en geen
bloed zien kon, dwarrelde haar ineens alles voor de
ogen. Het gonsde in haar hoofd als een zwerm beien.
Ineens werd ze zo wit als een doek, stootte een rauwe
gil uit, die door alles heendrong en waardoor de grote
loinderen Garriet en Jantien meteen in hun ondergoed
zo van bed en op blote voeten het achterhuis op kwamen vliegen en meteen daarop viel Fömrnechien als
een natte zak zo maar op de spoelplaats neer, precies
tussen de karn en de ton met etensafval.
Van schrik liet Jan Hillechien los en greep naar
Fömmechien, maar te laat: ze lag daar voor z'n voeten
alsof er geen leven meer in was.
Hillechien "tand - volkomen -beteuterd te kijken. Het
gezicht van Jan bloedde verschrikkelijk en Fömrnechien dat toch eiigen lijk zo'n best mens was, zo'n lief
mens en die het toch zo goed met haar meende lag
daar onbewegelijk ,en languit op de spoelplaats.
Een onbestemde angst overviel haar, "Hillechien, Hillechien", klonk het in haar binnenste "wat hebbie
edaone, allemoale oen schuld, oen schuld!" 0, wee, 0,
wee, as Fömmechien ies niet weer......
oh, ze mug
er niet an dèènken!"
Hier op de spoel plaats kon ze het niet langer uithouden. Schreeuwend en snikkend vluchtte ze met een
wil-de vaart door de baanderdeur.
Ook Gerrit en Jantje, de beide kinderen. liepen huilend
naar buiten, Jantje via de zijdeur en Gerrit, via de
baanderdeur.
(wordt vervolgd)
overname verboden

;teet
Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank aan de leden
van het vijf-cents-fonds voor de blijken van medeleven bij mijn verblijf in het Diaconessenhuis
te
Emmen.
W. Fabel' wmr. der Rijksp. 1e kl..
Rijksweg 85, Smilde.
Wanneer de witte muren
angstwekkend naar je turen
en schimmen dwarlen heen,
dan schijnt 't: ,,'k ben alleen."
Doch neen: Die uit den hoge ziet,
Die kent, ja voelt al het verdriet,
Die weet het doel van ons bestaan
en leidt het leven in een vaste baan.

Ook 't fonds door ons gesticht,
't bracht in veler harten licht,
't liet zich ook nu niet onbetuigd,
't bezorgde een schaal met heerlijk

fruit.

De kleine "vijf", hij vormt een macht,
die dient tot kracht
ja, zonder toeven
voor hen die het behoeven.
't Zij 't lokkend oog of zoete geur van 't fruit
of stralende pracht van bloemen,
vertolken "geest" en 't zij geuit:
het doel van het vijf-cent-fonds
roemend.
W. FABER,
Diaconessenhuis, Emmen.
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'1Jolley[,alkarnpioen.t:lJappen
Op donderdag 5 april 1956, werden in de Jan Ligthartschool te Delfzijl de volleybalkampioenschappen
van
het district Winschoten der Rijkspolitie gehouden.
De deelnemende teams waren samengesteld
uit de
oefengroepen, terwijl ook werd deelgenomen door een
team van de Gemeentepolitie Delfzijl, dat tevens als
gastheer optrad.
Dat zij goede gastheren waren is die middag wel gebleken, want de verzorging in de vorm van gratis thee
met koeken, was prima.
Een bovenzaaltje van de school was ingericht als cantine en daar werden de spelers op een keurige wijze
door een tweetal echtgenote's van collega's bediend.
Nadat ter opening een kort woord was gesproken door
de voorzitter van de volleybalcommissie van R.S.D.W.
verkreeg de Corpschef van de Gemeentepolitie te Delfzijl het woord.
Spreker verklaarde verheugd te zijn dat de wedstrijden in Delfzijl werden gehouden en dat de gemeentepolitie het op prijs had gesteld uitgenodigd te zijn aan
deze wedstrijden deel te nemen.
Nadat spreker geattendeerd had op de gratis theeschenkerij in de cantine, wenste hij de deelnemers een
prettige, sportieve middag toe, waarna de wedstrijden
een aanvang namen.
Om organisatorische
redenen werd met poule B begonnen, zodat Delfzijl en Appingedam het eerst in het
veld verschenen.
Appingedam, nog niet voldoende ingespeeld, kon het
niet bolwerken en verloor met 15-11 en 15-9.
Winschoten, één der favorieten, kon de goede vorm
niet vinden en werd in de eerste set ingemaakt door
Appingedam met 15-4.
De tweede set lukte iets beter, en met moeite won
Winschoten met 17-15.
Winschoten, eenmaal ingespeeld maakte tegen Delfzijl geen fout en won verdiend met 15-11 en 15-9.
Eindstand poule B: 1. Winschoten; 2. Delfzijl en 3.
Appingedam.
Appingedam had, gezien het vertoonde spel, een beter
lot verdiend en was zeer zeker in poule A hoger geeindigd.
Inmiddels waren ook de andere deelnemers gearriveerd en werd in poule A de wedstrijd Finsterwolde--Nieuwolde gespeeld (15-7 en 13-15).
Muntendam gaf Nieuwe Pekela goed partij, doch verloor toch met 15-7 en 15-12.
Finsterwolde---Nieuwe Pekela, begon goed, eerste set
13-15, doch toen ging Finsterwolde door de knieën en
verloor met 2-15.
De eerste set tussen Nieuwolda en Muntendam was
voor Muntendam 15-10, doch de tweede set ging ondanks goed verdedigen van Volders verloren met 6-15.
De wedstrijd Muntendam-Finsterwolde
werd verdiend
door Muntendam gewonnen in 15-7 en 15-10.
Nieuwolda vrij goed spelend kon het tegen kanshebber
Nieuwe Pekela niet houden en' verloor met 15-8 en
15-9.
De stand in poule A was toen: 1. Nieuwe Pekela; 2.
Muntendam; 3. Nieuwolda en 4. Finsterwolde.
Na een enerverende strijd tussen Delfzijl en Muntendam om de derde prijs, moest Muntendam in de beslissende set het hoofd buigen en de eer laten aan Delfzijl. Setstanden 10-15, 15-11 en 15-5.
Daarna kwamen Nieuwe Pekela en Winschoten binnen
de lijnen om uit te maken wie zich kampioen mocht
noemen. Winschoten had zichtbaar last van zenuwen
en verloor de eerste set met 9-15.
De tweede set won Winschoten, door sterker aanvalsspel met 15-8.
De beslissende set was zeer spannend en nadat beurtelings Dijkema en Timmer een goede smash hadden

di.trict

.7Vin.choten

laten zien, kwam de stand op 16-14 voor Winschoten.
Kampioen werd Winschoten (Verkeersgroep) wisselbeker plus medaille, beschikbaar gesteld door de in
politiekringen bekende Fa. Drent te Winschoten.
2 Werd de oefengroep Nieuwe Pekela en 3 de Gemeentepolitie Delfzijl.
De Groepscommandant der Rijkspolitie te Appingedam
de Adjudant H. van Dalfsen, bracht namens de R.S.
D.W. de dank over aan het gemeentebestuur
van
Delfzijl voor het beschikbaar stellen van het gebouw.
Verder bedankte spreker onder het overhandigen van
een presentje de beide dames voor hun aandeel in het
welslagen van de middag en de sportinstructeur
R.
Tienstra voor het fluiten van de finale partijen.
Daarna reikte spreker met een toepasselijk woord de
prijzen uit, aan de aanvoerders
van de winnende
teams.
De Corpschef van de Gemeentepolitie te Delfzijl, als
volgende spreker liet ook de verschillende personen
die medegewerkt hadden aan het doen slagen van deze
wedstrijden de revue passeren, waarbij hij de sportinstructeur
J. Schoonoord tevens bedankte voor de
algemene instructie aan het personeel van de gemeentepolitie gegeven.
Het verheugde spreker, dat de wedstrijden goed waren
verlopen en hij sprak daarbij de hoop uit dat dit soort
wedstrijden nog eens in een groter verband zouden
kunnen worden gehouden.
Nadat spreker de deelnemers een goede reis en een
behouden thuiskomst had toegewenst, was ook dit
sportevenement ten einde.
Het was voor de organisatoren zeer verheugend, dat de
Corpschef van Delfzijl tijd had kunnen vinden de gehele middag aanwezig te kunnen zijn.
Dat niet meer superieuren aanwezig waren heeft gelukkig geen afbreuk gedaan aan de verrichtingen van
de deelnemers.
J. S.

KASCONTROLE

REFLECTOR

Heden, 23 april 1956, werden door ons
Owmr. F. E. Padje, District Groningen, groep Bedum,
Wmr. I A. J. Blornberg,
District Winschoten,
Staf
District en
Wmr. I H. A. Gijsen, District Leeuwarden, Post Buitenpost,
de kasgelden van "de Reflector" gecontroleerd en werd
het saldo in orde bevonden.
Gebleken is dat, door de jaarlijkse bijdrage van het
personeel van het Gewest, thans een zeer gezonde
financiële toestand van de Reflector bestaat.
F. E. Padje,
A. J. Blomberg.

H. A. Gij sen.

VRAAG EN AANBOD
Ter overname
aangeboden:
6-delige verzameling
wetten "Handboek voor de politie" van Schreuder,
geheel bijgewerkt.
lnl. bij mevr. Verbaan, Polweg
nr. 15, Exloo.
Wie heeft er belang bij een in zeer goede staat verkerende moderne grijze kinderwagen met matrasje
en kussentje
over te nemen? De kap dient echter
opnieuw overgetrokken
te worden. Prijs nieuwe kw.
f 130.-. Aangeboden voor f 47.50. Te bevr .. Redactie
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Scheepsbouw langs Winschoterdiep al eeuwen oud
Na 1945 begonnen met een geheel nieuwe ontwikkeling
De scheepsbouw langs het Winschoterdiep is al eeuwen
oud. Van generatie op generatie weten de bewoners
van dit gebied te vertellen over de geluiden van de
werf, over het telkens terugkerende
feest van de
tewaterlating,
over moeilijkheden en over voorspoed.
De geschiedenis van deze scheepsbouw is rijk aan
gebeurtenissen. De scheepsbouw hier volgde als het
ware de afgraving van het veen. Zo komt het dat Hoogezand het oudste scheepswervencentrum
kan worden
genoemd. Later werden ook werven gebouwd in Veendam, in Pekela en Stadskanaal. In de laatstgenoemde
drie plaatsen hebben de nog bestaande werven nauwelijks meer iets te betekenen. Zij zijn blijven liggen
aan te smalle vaarwegen, zij hebben de ontwikkeling
niet kunnen volgen.
In de loop der jaren heeft zich een geleidelijke verschuiving in de richting van de stad Groningen voltrokken. Vooral gedurende de laatste 50 jaar is deze
verplaatsing belangrijk geweest en zo is dan ook de
scheepsbouwconcentratie
tussen Hoogezand en Groningen ontstaan. Juist de jongste tijd leert ons dat er
weer veranderingen aan de gang zijn, voornamelijk als
gevolg van het gereedkomen der nieuwe vaarweg door
Groningen en Friesland. Maar daarover
straks nog
iets meer.
De oudste nog bestaande werf aan het Winschoterdiep is de scheepswerf Bijlholt, die reeds meer dan
200 jaar bestaat. Ruim 100 jaar geleden waren er in
de plaatsen Hoogezand, Veendam, Pekela en Stadskanaal ongeveer 100 werven. Ook hierin heeft de tijd
verandering gebracht. Het aantal werven langs het
Winschoterdiep ligt thans tussen de 20 en 25.
In de jaren na de oorlog hebben deze werven honderden en nog eens honderden
kustvaartuigen,
sleepboten en tal van andere soorten schepen afgeleverd en
steeds vervulde ook de politie hier een taak, wanneer
het de tewaterlating betrof. Jaar in jaar uit horen we
thans het geluid van de pneumatische
boren, horen
we het enerverende geratel en geroezemoes, dat bij
een werf hoort, zien we de lasvlam en dan - langzaam maar zeker en soms ook weer verrassend snel schiet het schip uit zijn kielplaat omhoog, krijgt het
vorm en gestalte door het werk van velen.
Dan breekt de dag van de tewaterlating aan. Hoog en
ogenschijnlijk rank verrijst het schip boven een ieder
uit. Het woord "tewaterlating"
is altijd opnieuw het
toverwoord voor een ieder, die van schepen houdt.
Daar zit een element van bijzondere bekoring, maar
ook van intense spanning in. Steeds opnieuw komt
men onder de beklemming van dat ene ogenblik als
het wegkloppen van de stutten is verstomd
en de
eerste aarzelende schrede van het tot leven geworden
staal wordt beleefd in de uitroep "het glijdt!" .... ja,

inderdaad, het schip glijdt, langzaam eerst en als het
goed gaat van achteren een beetie meer dan van
voren, dan sneller en sneller to het plotseling overzwiept en neerplonst in de wegspa ende watermassa.
Een dikke golf waggelt naar de overkant en keert
gebroken terug. Het schip verheft zich en laat zich dan
gewillig naar de kant trekken. De laatste fase in de
bouw kan beginnen. Nog een gering aantal weken,
twee maanden misschien - dan gaat deze nieuwe eenheid van onze koopvaardij het Winschoterdiep verlaten - meestal voorgoed - om op de Eems haar
proef tocht te houden.
Inmiddels is dan al lang met de bouw van een nieuw
schip begonnen en weer krijgen we de cyclus kiellegging-tewaterlating-proefvaart
met alle daartussen
liggende stadia. Zo is thans reeds sinds vele jaren
he beeld. Een gunstig beeld, een beeld van welvaart
en voorspoed, dat in wijde kring zijn weerslag vindt.
De werven langs het Winschoterdiep zijn in deze jaren
veelal ui gegroeid tot zeer moderne bedrijven. Vele
miljoenen zijn geïnvesteerd in ,het machinepark, in de
aanschaffing van sterke kranen en wat al niet. De
outillage is in deze na-oorlogse jaren meer uitgebreid
en verbe erd dan in wellicht een eeuw voordien. Het
ver brede en verbeterde Winschoterdiep heeft nieuwe
kansen geboden. maar deze kansen zullen pas ten volle
tot gelding komen al de verbeteringen aan het Eemskanaal hebben plaa
gevonden. Dan zullen immers de
12 meter brede bruggen in het Winschoterdiep
ten
volle kunnen worden benut. In de scheepsbouw zelf
denkt men al weer een fase verder, want zo zegt men
hier "straks zijn de mogelijkheden van het Eemskanaal weer groter dan die van het Winschoterdiep.
Laat de overheid de kunstwerken in het Winschoterdiep dus uitbreiden tot de afmetingen van het nieuwe
Eemskanaal, dan zijn we helemaal klaar. Dan hebben
we grotere mogelijkheden tot risicospreiding
in de
aanneming van orders, dan kunnen we een nog groter
en nog belangrijker scheepsbouwgebied worden."
Of het zo ver zal komen? De toekomst zal het moeten
leren. In ieder geval is wel zeker - de geschiedenis
kent er vele voorbeelden van - dat nieuwe kanalen
nieuwe bedrijven, dus ook scheepsbouwbedrijven trekken. Het jongste voorbeeld vinden we niet alleen langs
het (vernieuwde) Winschoterdiep, waardoor Zuid broek
een werf heeft gekregen en in de gemeente Hoogezand twee scheepsbouwers hun bedrijf hebben verplaatst naar resp. uitgebreid aan deze vaarweg, maar
ook en vooral in de provincie Friesland.
Hier was de scheepsbouw tot aan de bevrijding nauwelijks meer van enige betekenis te noemen. De eerste tekenen van opleving bood Makkum, waar een
nieuwe werf buiten de dijk werd gebouwd. Enige jaren later kwam de nieuwe vaarweg door Friesland in
trek. Een scheepsbouwer uit Hoogezand stichtte een
nevenbedrijf in Bergum en kort geleden werd hier het
eerste schip tewatergelaten.
Inmiddels is een tweede
werf aan dit kanaal bijna gereed gekomen. In Kootstertille vestigde zich een scheepsbouwbedrijf
uit
Holland en nog maar heel recent is het besluit van
een andere scheepsbouwer uit Groningen om zich in
Franeker aan het nieuwe kanaal te vestigen. Teneinde volledig te zijn zij nog opgemerkt dat haast even
recent het plan is om in Harfingen een nieuw scheepsbouwbedrijf te stichten....
ook langs
de nieuwe
vaarweg.
Moeten we hierin een verdere verschuiving zien, een
verschuiving als in vroeger tijden toen de oude veenkoloniën voor de zich ontwikkelende
werven
geen
expansiemogelijkheden
meer boden of is deze aantrekkingskracht
van Friesland alleen te zien als een
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N.V. SCHEEPSBOU\rVBEDRIJF
v/h Th. J. FIKKERS TE FOXHOL

bouwt
Kustvaartuigen,
sleepboten,
rivier- en Kanaalschepen, rondvaartboten,
directie- en patrouilleboten

GEBR.
mis .Poul Westers"
N.V. G. J. v. d. Werff's

Scheepsbouw,

Westerbroek

BODEWES

SCHEEPSWERF
VOLHARDING

SCHEEPSWERF
GRUNO
FOXHOL

REIST

met uw clubs en vereniging
per

ROL A N D
SLOCHTEREN
Hoofdweg 65

N.V. SCHEEPSWERF
J. PaHie

TOURINGCARS

Woterhuizen - Groningen
-

Telefoon 05982 - 331

SCHEEPSWERVEN

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN

BIJ GRONINGEN

GRONINGEN

E. J. SMIT & ZOO N'S
SCHEEPSWERVEN

WESTERBROEK

N.V.

Kustschepen

WATERHUIZEN

en sleepboten

N.V. SCHEEPSWERF

,VOORWAARTS'

v/h E. J. HIJ LKEMA

N.V. Scheepswerf

Westerbroek

HOOGEZAND

v/h J: G. Brëerken

SLEEPBOTEN

KUSTSCHEPEN

BODEWES'

SCHEEPSWERVEN

Die zit
lelijk ui

N.V.

de knoop

RTENSHOEK

Bouwers van COASTERS en alle andere

vaartuigen

gevolg van de gunstige tijd, die de scheepsbouw in het
algemeen te zien geeft? Wellicht beide. al zal wat het
eerste punt betreft, veel afhangen van het Eernskanaal
en de (mogelijke) aanpassing van het Winschoterdiep.
In ieder geval blijft het zeker interessant de ontwikkeling van de scheepsbouw te volgen.
A.. Boerma.

Zit U er mee in uw maag?
BEL OP: 235 ADUARD
Kraanwagen dag en nacht disponibel

KNOOP~~
AUTOSLOPERIJ
J. KNqOP
ADUARD TEL 235 - GRONINGEN

N.V.
TEL. 27465
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6ploning

April-

"rijJVraag

1. Deventer.
2. energieke.

Welke

strafbare

3. Carrara.

visitekaartjes?

feiten

haalt

u uit de onderstaande

4. oorijzer.
5. meikever.
6. persico.
7. trapezium.

Dr. V. V. RUITAGA'INT

8. arrogantie.
9. bijslijpen.

te
Assen.

.

10. eskimo.
11. luitenant-kolonel.
12. egoisme.

Ir. 1. K. BAAD
Reigerheerd
te
Alfen aan de Rijn.

13. dovenetel.
Op de beide

kruisjes-rijen

De Comptabele

staat:
der rijkspolitie.

57 goede oplossingen kwamen bij de redactie binnen.
De volgende prijswinnaars
kwamen door loting uit
de bus:
1e prijs H. v. d. Broek, Kerklaan
2e prijs H. van
Groningen.

der Woude,

3e prijs H. de Jonge,

6e prijs L. Miedema,

Rover,
wmr.

Motoren - Bromfietsen
en- Rijwielen

reparatie

Bakkerstr.

101,

Leliestraat

inrichting

20, Assen.
Oplossingen

I te Achlum.

Res. wmr.,

Jac, Smedes & Zn

Prima

Leiden.

1, Havelte.

Gerbr.

wmr. I te Westerbork.

4e prijs N. Oosting-de
5e prijs L. de Graaf,

Mr. DOEKE IJ. NEGING

Oudebildtzijl

TJAART
VAN DER MOLEN

enveloppe

aan de re-

Koopt bij de
adverteerders

Gr<lnlngen, Pelzerweg 1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)
Aannemer van GrondBaggerwerken

in gesloten

dactie vóór 20 mei.

441.

,

van dit blad
en

Verhuur van alle baggermateriaal

WINSCHOTEN

19

GRONINGEN

•

Engelsehslr. 32 - Tel. 2321
Blijhamsterstr. 9 - Tel. 24ï2

ATTENTIE! Overgeplaatst?
Geen nood indien U
eens praat met J. DIETERS, woninginrichting
en
verhuisbedrijf,
want .wi] leveren ook al uw benodigdheden
als meubelen, gordijnen of vloerbedekking tegen de laagst mogelijke prijs, en garanderen
u in één dag vloeren belegd, gordijnen gehangen
enz. Bel op 2706, Assen, en het komt in orde.
Beleefd aanbevelend.

BRUGSTRAAT
SpecIaal

grijze

en witte

adres

voor

gummi boorden

GARAGE L. TIGELAAR
SMILDE, Telefoon

9082

-

ASSEN, Telefoon

3506

SHELL SERVICE-STATION
Prachtig

gelegen

ruime inritten

14
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (62)

62

Door

}(-.

of

even

Firma H. DRENTH

in Assen

vertoeven

in hel verkee-sr estaurant

Winschoten,

Busstation

of

Restaurateur

H.

Langestraat

HEREN-. DAMES-

Stationsrestauratie

Evenals voorgaande
kamgaren
Officiers
vormvastheid.

J. B. de Herder

16

a

Telefoon

jaren
handhaven
wij onze
whipcord,
die uitmunt

1 e kwaliteit
zuiver
In draagkracht
en

AI1~ unilcr mkledinq
wordt
naar
maat
gemaakt
in 2 kLassen
(maatwerk
Populair
en maatwerk

Wilt U beslist goed

Onderstaand

VERHUIZEN
dan

naar

FA. G. DEL

A N G E

Domo

Dumo - Groningen

Beilen

Boterdiep

bij voorkeur:

Op

Regeling
betaling

komen

betaling:
korting

zijn

gecalculeerde

met

prijzen

ter

f

van

maat

Na ontvangst

f

97.50
49.50
49.50
51.50
-147.50
-167.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

112.50
56.00
- 57.50
- 59.50
-152.50
-172.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

1 keer

vrijblijvend

plaatse

volgen:

Maatwerk
eigen Atelier:

inbegrip

U geheel

wij

komen

2%

en wordt
geleverd
eigen Atelier)

POPULAIR:

prijzen

aanvra"g

Onze
coupeurs
prijsverhoging

in elk goed Hotel en Café

scherp

Tuniek
.
Longe
pantalon
.
Ballonbroek
(m. ritssluiting)
Ballonbroek
(zware
kwal.)
Whipcord
Overjas
Duffelse
Overjas
.
Ceintuur
.
Geborduurde
Zilv. Leeuwtjes
Geborduurde
Zilv. Granaten
E.H.B.O.-embleem
.
Verkeerswiel
.
Bovengenoemde

DOMO CHOCO
\'erkrijgbaar

wij onze

Maatwerk

Meubeltransporteurs
sinds 1920
LAADWEG 39· - TEL. K 5910-1503
EMMEN

Vraagt

laten

3538

EN UNIFORM KLEERMAKERIJ

passen

bezoeken

nemen

en

passen

zonder

1956. Bij contante

kledinggeld

en

F riesche Vlag Koffiemelk en babyvoeding

N. V. G. A. D. O.
34

Hoofdstraat

NUTSSPAARBANK
HOOFDKANTOOR:
BIJKANTOREN

Voste

- GRONINGEN

in

ook

en

Noorderhoven

bamboeHaken,

13 - GRONINGEN

provincies

ritten

buitenland

SLOCHTEREN

en

Steenhuis
-

en riethengels
Pennen

enz.

_.-

- Telefoon

Telefoon

05982 - 255

*:

~
van

extra

en constructiewerkplaats

Gebr.

Groothandel
in Hengelsport-artikelen
Tropische vissen

Nylon,

2731 (K 5980)

noordelijke

98a.

Fa Frits Kuiper
Import

HOOGEZAND

Uw

binnen-

Landbouwsmederij

Reeis,

-

Telefoon

in de drie

Verzorgt

Oude Ebblnge.lr •• 1 35, Groningen
G,onlngen, Ocsterweq 1. Korreweg 124 en
Westersingel
7.
Haren, Rijksstraatweg

lijndiensten

-

29092

landbouwwagens
Aanhangwagens
Trailers
Speciaal "Bendix" vacuum snelremmen
Erkend "Bovac" Tractor Service

••••••••

ATLANTA-PUDDING

••

..

e"

I

•

.- •

•
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AUTOBUSONDERNEMING

HARMANNI
Voor Uw pleziertochten
Voor Uw excursies

voor het kopen van:

Voor alle voorkomend

vervoer

HET JUISTE ADRES

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

Wij beschikken over nieuw materiaal en geroutineerde chauffeurs
en geven U de verzekering van

100

procent

service

*
Verdere

H.H.NI.IJ.RING

Inlichtingen

en prijzen

REISBUREAU ••HARMANNI"
Assen, Telefoon 2068

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

D.A.M.-

remmen

N.V. D. A. M.

I

Voor betere

SN E L-

zijn

Tel. 32 en 237

remmen

U verplaatst

7 Dan

uw aangewezen

NIEBOER

Een

adres

Winschoten
Tel. 2551

N.V.

product

gebruikte

asphaltemulsie

van

Asphalt- en Chemische
Smid en Hollander -

Emmen
Tel. 1372

Fabrieken
Hoogkerk

rt:::;{~
PF'AFF Naaimachines

OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGENImport

meest

in Nederland

is

Meubeltransport

wegen

ESHALITE

APPINGEDAM

de
Wordt

en stroeve

voor

Nederland

Off. Dealer

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
Speciaal

A. VOS en Zn.

HORElt.~.;:,

van

adres

voor

GOGGO

Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

scooters

Lederkleding

DAMES

Fa. W.K.W.

ConfecfieMAGAZIJNEN

Het grootste
speciaalbedrij'

CARROSSERIEBEDRIJF
GRO INGEN
Telerooll

EN
HEREN

in Asser.

FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL - TELEFOON 2835

32733

ftimtu.r

Vraagt

SCHOENEN
VAN

*

*
Echte Boe re n Metwo rst
HERESTRAAT

81

GRONINGEN
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1 juni

1956

Afscheid Adjudant J. H. Gies
Op vrijdag, 27 april 1956 werd in besloten kring op
het gewest bureau Groningen afscheid genomen van
de materieelbeheerder
der Rijkspolitie, adjudant J.
R. Gies, die na 41 dienstjaren wegens pensionering de
politiedienst ging verlaten.
Toen omstreeks 10 uur adjudant Gies, vergezeld van
zijn echtgenote het gewestbureau binnentrad
waren
hier reeds aanwezig: alle huisgenoten van vil la Gelria", de echtgenote van de gewestcommandant
de
heren Edzes en Queé van de Schrijfmachinehandel
"fa. Dotsch" te Groningen.
De scheidende materieelbeheerder
werd toegesproken door de gewestcommandant,
kolonel G. H. van
~elden. Spreker begon met te zeggen het prettig te
vmden dat de adjudant niet geruisloos ons ging verlaten, doch dat dit gepaard mocht gaan met een gezellig "onder ons". De kolonel zei o.m. dat de taak
van materieelbeheerder
niet altijd gemakkelijk
en
dankbaar was. Met beperkte middelen moet veelal
aan vele wensen worden voldaan. Daar wordt wel
eens te weinig rekening
mee gehouden. Spreker
bracht enkele goede eigenschappen
van adjudant
Gies naar voren, roemde zijn plichtsbetrachting
en
noemde de goede samenwerking,
welke er in het
algemeen aanwezig was. "Ook wij hebben het samen goed kunnen vinden, al is er dan ook wel eens
een hartig woord gesproken", zei de gewestcornmandant. Spreker hoopte dat adjudant Gies in de toekomst nog eens naar "Gelria" mocht komen wandelen en daarbij eventueel met een boek mocht genieten van de aanwezige tuin. De kolonel besloot, onder
aanbieding van een lampekap en bloemen voor mevrouw Gies namens het huisgezin van "Gelria", met
de woorden: "Gies, ik hoop dat het je gegeven mag

:ln

zijn nog vele jaren met je vrouwen
kinderen van je
pensioen te genieten".
.
Onder het genot van koffie, gebak en een rokertje
werd adjudant Gies nog toegesproken door de heer
Edzes. Deze memoreerde
de goede samenwerking
welke er geweest was tussen hem en de fa. Dotsch
en zeide dat de moeilijkheden
welke er wel eens
waren, steeds op een prettige manier konden worden
opgelost. Als blijk van waardering bood hij een kistje
sigaren en een wekkerklokje
aan.
Mede namens de echtgenote, dankte de scheidende materieelbeheerder
voor de gesproken woorden
en voor de geschenken die werden aangeboden en
wenste alle aanwezigen een gezond en lang leven toe.
Na dit samenzijn was er gelegenheid persoonlijk
afscheid te nemen van de scheidende adjudant en zijn
echtgenote.
B.
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il._•.__ )_I_U_rt_~~_rt_~_I_E_S_~_*_.,----'~
In het huwelijk

getreden:

Dijk J. van, wmr. Wierum met Mej. H. Kazemier.
Koops H., monteur G. Assen met Mej. H, Polling
Bevorderd

tot adjudant

de opperwachtmeesters:

Jaarsma IJ. J., Ferwerd, m.i.v. 1-5-56.
Dissel P., Groningen, m.i.v. 1-6-56.
Bevorderd

tot opperwachtmeester
le klasse:

de wachtmeesters

Eggink H. J., Noordhorn, m.i.v. 1-3-56.
Ingen K. van, Aduard, m.i.v. 1-3-56.
Bakker C., Garijp, m.i.v, 1-5-56.
Reitsma L., Murmerwoude,
m.i.v. 1-5-56.
lEen Koninklijke
Verplaatsingen:
Jong A. de, wmr. Van Drogeham naar Buitenpost.
Rutgers H., wmr. le kl. Van Slochteren naar Bedum.
Haarsma B., wmr. le kl. Van Sloten naar Nijland als
post.cdt.
Alting A., wmr. le kl. Van Workum naar Sloten als
Post.Cdt.
.
Burgler F., wmr. le kl. Van Marum naar Parketgr.
Groningen.
Zweepe H., wrnr. le kl. Van Woudsend naar Workum.
Tiesinga H. A., wmr. Van Lemmer naar Woudsend.
Beek R. van, adj. Van Schoonebeek naar Zwolle als
distr.adj.
Vries D. E,. de, owmr. Van Uffelte naar Aalten als
post.cdt.
Boer H. de, wmr. Van Schijndel naar Marum.
Faber P. J., wmr. Van Best naar Donkerbroek.
Kuik J., owmr. Van Rolde naar Westerbork
als
groeps.cdt.
In de sterkte

Met eervol ontslag:
Bakker G., wmr. Noordbergum. Wegens benoeming
tot bode-armbezoeker,
tevens conciërge ten gemeentehuize te Sleen.
Arends R., wmr. le kl. Groningen. Wegens overgang
naar een burger betrekking.
Fokkema F., wmr. le kl. Hoogkerk. Wegens overgang naar een burgerbetrekking.
Medema J. G., wmr le kl. Groningen. Wegens emigratie naar Canada.
Overleden:
Onstwedder

R., magazijnknecht

B. Groningen.

Gebr. Ibelings
N.V.

Verentode

Pelsterstraat

Nederlandse

16 ,Tel. 2281

UNIFORMEN
Daarbij zeer concurrerende

K!eermakerijen

2 GRONINGEN

werd toegekend aan:

Geboren:

opgenomen:

Dijk A. C. van, off. 2e kl. Staf Distr. Leeuwarden.

onderschelding

Stielstra G., adjudant Groningen. Ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau
in goud.
Bousema A., adjudant Dokkum. Idem.

Albertje, d.v. wmr. le kl. F. de Jonge en H. Rosing
te Annen,
Ids, zn. v. wmr. le kl. H. P. Rozema en N. Bierma
te Hardegarijp.
Grietje, Henny, d.v. wmr. le kl. B. Bijma en L.
Brouwer te Stiens.
Aaltje, Fransina, Mart je, d.v. wmr. le kl. K. Wubbema en J. Postema te Ten Boer.
Etje, d.v. wmr. le kl. J. Cnossen en J. Wijma te
Oldehove.
Hendrik, zn. v. wmr. J. Zijlstra en L. Tilma te
Dokkum.
Johannes, Jan, zn. v. wmr. le kl. G. J. Zwart en
J. v. Aalst te Appingedam.
Grietje, d.v. wmr. le kl. D. Bloemsma en B. Groendijk te Murmerwoude.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen

2
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Heerenveen;
Owmr. J. Oosting, Distr ictsstaf Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf

ADVERTENTIES:

VAN

DE INHOUD,

N.V.

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL OF

Wmr. 1 T.
Groningen

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESlEMMING

VAN

DE REDACTIE, VERBODEN

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan w07'den toegewezen (bUv. aan gepeJlsiol1Heerde Rp.
~mbtenaren e.a. belangstellenden).
Aanvragen
hiertoe dienen te worden gericht, do 0 T tu s s e 11 7~ 0 m 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 P er jaar.

':Decoratie

adjudant

~.

Stiel",tra

Ter gelegenheid van de verjaardag
van H.M. de
Koningin werd de eremedaille
verbonden
aan de
Orde van Oranje-Nassau
in goud verleend aan de
adjudant G. Stielstra, behorende tot het bureau van
de comptabele der Rijkspolitie
te Groningen.
De
uitreiking hiervan vond in de voormiddag van 28
april j.l. in de grote zaal van villa Gelria plaats door
de gewestcommandant in tegenwoordigheid van al de
direct of indirect tot de geweststaf behorende ambtenaren en meerdere belangstellenden.
Nadat de familie Stielstra de zaal was binnengeleid
en overste Hoestra het betreffende Koninklijk Besluit
had voorgelezen, sprak kolonel Van Helden er zijn
vreugde ever uit dat hij ook dit jaar een Koninklijke
onderscheiding mocht uitreiken aan een van de leden van het grote gezin, dat in de vorm van de geweststaf in villa Gelria is ondergebracht.
Hij prees
de adjudant Stielstra om zijn grote bescheidenheid
en trouw, maar ook om zijn correctheid en werklust,
mede waardoor het comptabel raderwerk in het gewest Groningen altijd met nimmer falende zekerheid
en stiptheid kon functionneren. Na het opspelden der
eremedaille bood de kolonel namens alle bewoners

van Gelria aan adjudant Stielstra een draagmedaille
en aan mevrouw Stielstra een prachtige bloemenmand aan.
In zijn dankwoord betrok de adjudant Stielstra al
zijn medewerkers en roemde hun goede samenwerking en kameraadschap,
waardoor het steeds nog
mogelijk was gebleken de opgedragen taken binnen
de gestelde tijd te verrichten.
Een rokertje en koffie met gebak verhoogden de
feeststemming
waaronder
nog een uurtje gezellig
bijeen werd gebleven.

Adjudant
Bousema
koninklijk
onderscheiden
Aan de groepscommandant
van de groep Dokkum
van de Rijkspolitie, adjudant Bousema, werd zaterdagmorgen 28-4-56 de ere-medaille in goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt door
de districtscommandant,
overste Fogteloo. Voor deze
gelegenheid was de raad- en trouwzaal van de gemeente Dokkum tot feestzaal gemaakt, waar vele
collega-groepscommandanten
en de mannen van de
groep Dokkum, benevens vele andere belangstellenden aanwezig waren, o.a. oud-adjudant Drolenga met
echtgenote, en een zoon van de adjudant met vrouw
en kinderen.
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Op 11 mei 1956 is plotseling overleden, tengevolge van
een hartaanval, de magazijnknecht B. ROELF ONSTWEDDER, werkzaam bij de materieelbeheerder
van
het gewest.
Op rdinsag 15 mei j.l. werd het stoffelijk overschot van
Onstwedder ter aarde besteld.
Door de adjudant Van der Zanden werd namens de
gewest-commandant en mede als directe chef van betrokkene gesproken. Spreker schetste Onstwedder als
een zeer betrouwbaar plichtsgetrouw iemand. Nooit was
hem iets te veel. Spreker sprak de wens uit, dat de
familie en inzonderheid mevr. Onstwedder de kracht
mochten ontvangen, om jit zo zware verlies te dragen.
Nadat door een der aanwezigen namens de familie een
dankwoord was gesproken voor de betoonde belangstelling, werd de plechtigheid gesloten.
H. M.

HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verhaal uit het oude Drente door H. van 't Wold.
Gerrit rende om hulp naar Jan Lammers, de naaste
buren. Jantje, die nog veel meer in de war was
dan haar broer, bleef eerst een poosje vooraan-de
straat bij de weg staan net alsof ze van geen toeten
of blazen meer afwist; toen zette ze het ineens op
een lopen en stoof bij Appie van Freek Arends het
huis binnen. Met grote verbazing werd ze daar ontvangen.
Margje, de oudste dochter van Appie, die net bezig
was met het bakken van pannekoeken, schrok ervan
en riep tegen haar broertje: "Beernt! haal gaw moewder ies op en zeg heur, dat Jan Hilbers Jantien hier
as een arm schooierskiend komp aniopen mit niks
umme of an. 't Is vaste niet goewd bi'j Luuks Hilbers jonges".
Appie stond bij de karn met de thermometer in haar
handen, want ze wilde juist even kijken of de boter
haast "groot" was, toen Berend bij haar kwam en
vreselijk hard, net alsof hij in de benauwdheid zat,
schreeuwde: "Oh moewder, koom ies gauw hèn veurn
uus, daor is Jantien van Jan Hilbers op de barfde
bienen mit niks umme of an en ze döt niks als krieten en krieten. Er is vaste een groot ongelok gebeurd
bi'j Jan Hilbers, zeg oewze Marchien". Appie schrok
er zelf ook van.
"Heerink, heerink, Jantien, mi en beste maachien,
koomie doar zo van butendeure anlopen op de barfde
bien'n as een arm schooierskiend mit niks umme of
an? Wat is er toch gebeurd mien lieve kientien?"
Onderbroken door voortdurend gesnik kwam er ten
slotte met horten en stoten uit dat haar moeder languit en zo wit als een doek, tussen de karn en de voederton op de spoelplaats bij de pomp lag, dat haar
vader zo ontzettend bloedde en dat Hillechien als een
gek de baanderdeur
uitgevlogen was. Meer kon ze
door al dat huilen en snikken er niet uitbrengen.
Zoals wel te begrijpen is, ging Appie van Freek
Arends meteen met Jantje mee en toen ze naar het
huis van Luuks Hilbers liepen, kwamen Jan Lamers
met Lummechien en Gerrit er van de andere kant
ook al aanlopen.
Ze vonden de toestand en omstandigheden, zoals ze
al door Gerrit en Jantje verteld waren.
Jan Hilbers, die met de bovenkant van zijn hand zo
nu en dan over zijn neus en wangen had gestreken,

zag er zo besmeurd uit over zijn hele gezicht, had
zo'n bespottelijk raar bebloed hoofd, dat hij zo wel
onveranderd
als piejas in een paardespel mee zou
kunnen spelen.
Jan Lamers, Lummechien en Appie van Freek Arends
kregen de koude rillingen ervan over de rug en
deinsden onwillekeurig
wat achteruit.
Jan Lamers
zei: "Jan, Jan, wat ziej d'r uut! Wat isser gebeurd,
wat isser toch mit oe?"
,,0", zei Jan Hilbers, "mit mi'j niks, die leelke katte
vleug mi'j in 't gezichte en hef mi'j wat ekrabd,
maar Fömmechien, die kan gien bloewd zien en hef
't er wat van weggekreeg'n".
Als het niet anders was dan een schrammetje in het
gezicht van de kat, dan was het niet zo erg als ze
gedacht hadden en durfden Lummechien en Appie
wel wat dichterbij te komen.
En daar zagen ze in het schijnsel van de lamp, die
nog altijd in het luikje bij de pomp stond te branden,
Fömmechien languit op de grond liggen.
.
Jan Hilbers en Jan Lamers pakten haar voorzichtig
op, Lummechien hield de deur van de melkkamer
open - de deur van de keukenkamer
stond altijd
open -, en zo droegen ze Fömmechien naar de keukenkamer, waar Appie vlug een stel stoelen klaar
had gezet en op de voorste stoel een paar kussens
legde, die ze van het bed afgepakt had.
Toen ze haar daar voorzichtig neergelegd hadden,
vroeg Appie aan Jan Hilbers of hij ook wat eau de
cologne in huis had. Jan trok de onderste lade van
de "sefeere" los. Fömmechien had altijd de gewoonte,
als ze naar de kerk was geweest en haar goede goed
weer uittrok om dan in deze "sefeere" de "naozik"
te leggen, de losse wit linnen zak, die ze net als
alle boerenvrouwen
zondags, als ze naar de kerk
ging, onder haar rok met een bandje om haar middel
vastbond.
Uit deze linnen zak haalde Jan een zilveren doosje
met pepermuntjes,
een gouden flacon met eau de
cologne en een witte zakdoek. Lummechien had de
kleren van Fömmechien bij de hals wat losgemaakt,
had de kussens wat opgeschud en haar daarop met
't hoofd neergelegd. Nu deed Appie een flink scheutje
eau de cologne op de witte zakdoek en maakte ze
Fömmechien hiermee het gezicht een beetje nat.
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't Leek net of het wat hielp, ja hoor, even sloeg ze
haar ogen open, een schok deed haar hele lichaam
trillen en daar begon ze hardop te schreeuwen en
te gillen: "Waor bink, waor bink toch?"
"Hierzo Fömmechien, hier in oen eigen huus", zei
Appie, "wees maar mooi stille, want alles is goewd!"
Toen ze, nog verwilderd rond kijkend, Lurnmechien
zag staan en ze haar vraag herhaalde zei Lummechien ook: "Hierzo Fömmechien, in oen eigen huus"
en, terwijl ze haar een kommetje water voorhield:
"Hierzo, drink mar ies een klokkien water, ziezo
nog maar een klokkien! Wördt 't no uw al wat bèèter?
Ja?"
"Waor is Jan? Waor is Hillechien? 0, die katte ....
en weer begon ze te snikken en te bibberen".
"Stille now toch maar", zei Appie, "die katte is al
lange vut, die zit al weer op de balken te moezen
vangen", maar Lummechien zegt daarop, net andersom als Appie: "Toe maar stakkerd, toe maar, kriet
maar ies uut, daor knappie van op, toe maar, kriet
maar ies uut!"
Als ten slotte Fömmechien door de goede zorgen van
de buurvrouwen
weer tot kalmte is gekomen, als
Jan Hilbers zegt, dat het schrammetje niets betekent
en zij langzamerhand
weer op de been komt, trekken Jan Lamers met Lummechien
en Appie van
Freek Arends weer op huis aan, blij dat het zo goed
is afgelopen.
"Katten bint toch valse dieren, die ai nooit vertrouwen kunt", beweert Appie bij het naar huis gaan
tegen Jan Lamers en Lummechien,
maar Lummechien, die aardig bij de tijd is en wat verder kijkt dan
haar neus lang is zegt dat katten nog niet zulke
venijnige schepsels zijn, als ze maar goed behandeld
worden.
"Waor is Hillechien?" had Fömmechien gevraagd. Ja,
waar was Hillechien gebleven?
Twee keer achter elkaar was ze rondom het huis gelopen en toen ze voor de tweede maal bij het hoekje
van de wagenschuur was, liet ze zich zo maar neerploffen op de kruiwagen met knollen, die daar in
die hoek stond.
Ze zat daar nog geen vier minuten of ze hoorde
vanaf de dijk een knerpende
krakende kruiwagen
aankomen. Het was Freins met de kruiwagen,
die
het stierkalf weggebracht had.
Toen hij dichterbij de wagenschuur kwam - 't was
nog aardig donker - dacht hij zo bij zichzelf: het
is net of er een vrouw op de kar met knollen zit.
Was het Hillechien? Ja, waarachtig, 't was Hillechien.
Wat moest dat nu betekenen?
Freins zette zijn lege kruiwagen neer en kwam op
haar af. - Hillechien, .haar ene mouw nog hoog opgestroopt, zat met haar ellebogen op de kar en haar
hoofd in beide handen met een roodbehuild gezicht
onbeweeglijk voorover te kijken.
"Hillechien, maachien, wat doej daor toch, wat schèèlt
oe?" zei Freins.
Hillechien gaf geen antwoord.
"Hillechien", zei Freins weer, "wat doe'j hier toch,
ie zult nog kolde vatten. Wat isser toch gebeurd?
Hillechien, kiek toch ies an, oen jakkien is van veuren hielemaole kepot escheurd, oen hals komp bloot,
staot ies op, dom miest wörrie nog verkollen!"
Het enige antwoord was dat Hillechien zelf ook even
naar haar verscheurde
jakje keek en het wat bij
elkaar trok, maar meteen zag Freins, dat haar ogen
roodbehuild waren en nog net een paar dikke tranen
over haar wangen rolden.
Dat kon Freins niet zien. "Hillechien", zei hij, terwijl hij heel dicht bij haar kwam en met zijn vereelte ruwe werkhanden haar mooie rooie frisse wangen even aanraakte om haar tranen weg te vegen:
"Zeg mi'j toch ies, vertel ies an Freins, wie hef oe
wat edoane, waorumme kriet ie?"
Die woorden "Vertel ies an Freins", ze troffen en

ontroerden haar. Dat waren geen woorden van Freins
die zo ver in stand boven haar verheven was, dat
waren woorden van Freins, die veel van haar hield,
van Freins die haar werkelijk liefhad, haar wilde
steunen, troosten en bemoedigen in haar bittere verdriet, dat waren woorden van Freins, aan wie ze in
vol vertrouwen haar hart kon uitstorten.
"Oh, Freins", snikte ze, ,,'t is mi en I eigen schuld,
mien eigen schuld, ik hebben Jan in 't gezichte krabd
en toe is Fömmechien flauwevallen
en oh, Freins,
as Fömmechien now ies .... !"
"Niks te weerd, niks te weerd!" zei Freins, die hoe
langer hoe dichter tegen Hillechien aankroop, "niks
te weerd, Hillechien! Fömmechien is wellis eerder
flauwevallen,
asse bloewd zag. Wèès maar niet
bange dat ze niet weer bi'j komp. En Jan zal 't wel
verdiend hebben. Haai hum now de ogen uut de kop
ekrabd, dan was 't wat aanders, maar zo slim zal
't wel niet wèèzen!"
Het waren eigenaardige
woorden om Hillechien te
troosten en moed in te spreken en toch....
ze hadden een wonderbaarlijke
uitwerking.
Een eigenaardige
flikkering
blonk opeens in haar
grote blauwe ogen, een wondere blik van verstandhouding en vertrouwen,
een weerspiegeling
van de
genegenheid
en liefde die wakker
geworden was
in het hart van die knappe jonge Hillechien voor
hem, voor Freins, die al zo'n oude kerel was en bovendien nog zo ontzettend lelijk van soort.
En Freins zelf las en begreep de betekenis van die
oogopslag, die werkte als een machtige stuwkracht
in zijn binnenste, die hem doordrong met een innerlijke trilling van begeerte en verlangen naar toekomstig huwelijks geluk.
Geen enkel moment zag Freins daár voor zich de
dochter van Klaos de Poeste, die van de bedeling
kreeg, nee, daar vlak bij hem op de kruiwagen met
knollen zat Hillechien, de lieve Hillechien, die veel
van hem hield al was hij ook nog zo leelijk en zo
oud. Hillechien, die de zijne zou worden, met wie
hij lief en leed op de verdere levensweg zou delen.
En toen, gedreven door een onweerstaanbare
macht,
door die geweldige aantrekkingskracht,
die de eeuwen
door volgens een vaste, onveranderlijke
natuurwet
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het mensdom beheerst, die het sterke en zwakke
geslacht bij elkaar brengt, gedreven door die kracht
die in Freins als een storm oplaaide, sloeg hij zijn
beide armen om Hillechien heen, en kuste haar met
zijn scheve mond, lang en harstochtelijk.
Gewillig en willoos liet Hillechien hem geworden, ja
sloeg ook haar blote arm met de opgestroopte mouw
om zijn hals en kuste zijn rimpelig voorhoofd en zijn
grote flaporen, dat het klapte.
J

En zo, terwijl

ondertussen

Jan Lamers,

Lummechien

*

en Freek Arends Appie in de grote keukenkamer van
Luuks Hilbers druk in de weer waren en af en aan
renden om met eau de cologne en een kommetje
water Fömmechien weer wat bij te brengen, zaten in
stevige omarming, als verknocht om nooit weer te
scheiden op de kruiwagen met knollen bij de wagenschuur achter het huis Freins en Hillechien, verplaatst in een schone wereld van enkel idealen over
toekomstig huwelijksgeluk,
dromend
hun dromen
van liefd' en vertedering, dromend hun dromen van
eeuwige trouw.

* * *

*

Cirote paraatheidsoefening Res. Rijkspolitie
De reservisten
van de groep Grootegast, die zich
zaterdag 12 mei niet met "present adjudant"! meldden hebben veel gemist. Dat "present" behoort toch
onlosmakelijk te worden verbonden aan ons devies:
"Plichtsgetrouwen
steeds paraat". Zij die zich wel
meldden waren paraat!
De gekozen datum, 12 mei, zei ons al dat er wel iets
te "beleven" viel. Op die dag pleegt men immers in
het noorden te verhuizen. En nu mag het dan wat
rustiger
en geordender
toegaan dan bij de grote
volksverhuizing
uit het geschiedenisboekje,
enig toezicht is toch wel nodig ....
Zo was er een verhuizer die ten afscheid wat al te
veel "zeer oude" had gedronken en met fiets en al
in 't kanaal terecht kwam. Gelukkig telt de reserve
RP. ook E.H.B.O.-ers in haar gelederen .... De man
heeft verder een rustige nacht gehad.
Daar was vervolgens een nazaat van de volksverhuizers die in de haast de auto van z'n overbuurman had meegenomen. Maar de telefoon ging sneller dan 80 km per uur en het feit dat de bestuurder
van dit "motorrijtuig op meer dan twee wielen" geen
gevolg gaf aan het stopteken van twee patrouilles
(nooit gezien natuurlijk)
had toch niet tot gevolg
dat hij ontkwam. Twee dreigende pistolen dwongen
hem tot stoppen. Een ontvluchtingspoging
baatte
niet. De auto was binnen het half uur aan het groepsbureau met de "dader" streng bewaakt op de achterbank. Gevolg: voorgeleiding
....
das af ....
riem
af. . .. veters uit de schoenen....
Bovendien bleek
het een oude bekende van de reservepolitie
te zijn.
Het verhuisbiljet is thans voor hem in orde gemaakt
en twee p.v's resp. art. 310 en 184 W.v.Str.
Zo'n dag hebben alle mensen haast. Een haastige
weggebruiker
gaf geen gevolg aan de aanwijzingen
van het bevoegd gezag. "Art. 29 Wegenverkeerswet",
zei de geoefend man en zette de spurt er in. Toen hij
bij de achtervolging ook nog links van de weg ging
rijden mompelde hij: artikel 20 W.V.R Maar het
ergste kwam nog: artikel 23, punt 5 (snijden) W.V.R
Op heterdaad
betrapt, maar de dader weg en de
dienstdoende ambtenaar in functie lag, of liever zat
op het asfalt en de onthutste
omstanders
zeiden:
"Wat een brutale vlegel. Kennen deden ze hem natuurlijk niet!"
Het einde was: aanhouding en voorgeleiding. Bij het
verhoor bleek het rijwiel te zijn gestolen. "Dat is artikel 310 W.v.Str.", zei de geoefende man die weer
wat op verhaal was gekomen en zich achter de oren
krabde over de lengte van het verbaal.
In hotel de Grot kwamen we allen weer op verhaal
onder het genot van een sigaar en koffie met koek.
Opbouwende kritiek werd geleverd. "Goed geslaagd"
zei de adjudant. De berichten waren feilloos opgenomen en overgebracht.
Bij het afscheid zei een niet geoefend man, die wel

paraat was, en in de hitte van de strijd de kapitein
(die ook een kijkje kwam nemen) majoor had genoemd "Men kan beter een rang te hoog mikken dan
één te laag. Maar het overkomt hem niet weer want
het volgend jaar is hij "geoefend". Mede dank zij
de grote paraatheidsoefening.
Het was een leerzame middag I
Grootegast.
Een reservist.

Mijn hartelijke Jdank aan alle leden van het vijf-centsfonds voor de prachtige fruitmand.
Het is niet alleen die fruitmand die je ,goed doet, maar
bovenal de wetenschap dat men met je mee leeft.
De Wmr. le klasse,
J. Deelstra
Peins 66
Groep Wommels
"Langs deze weg betuigen mijn vrouwen ik onze hartelijke dank voor het mooie cadeautje dat ons zoontje
Harrn tijdens zijn ziekte van het 5 cents fonds mocht
ontvangen."
D. Noor
G. Noor-Raatjes
M. A. de Ruyterlaan no. 58
Winschoten.
Bij deze betuig ik mijn hartelijke dank aan het vijfcents-fonds voor de prachtige fruitmand welke ik bij
mijn verblijf in het 'ziekenhuis heb ontvangen.
F. Zijlstra
Ruiterweg no. 29
Havelte Dr.
Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan het
vijf-cents-fonds voor de prachtige fruitmand, die ik bij
mijn terugkeer uit het ziekenhuis van het fonds heb
ontvangen.
G. T. Schal'k-Nauta
Zuidwolde (Dr.).

N. V. G. A. D. O.
Hoofdstraat

34 -

HOOGEZAND
Telefoon

2731 (K 5980)

Vaste lijndiensten in de drie noordelijke provincies
Verzorgt
ook Uw extra ritten
in binnen- en buitenland

6
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (70)

70

Scltietweddtryden

s.qo.~. te E)ldelt""e

Tussen de klassen Oldehove en Kommerzijl van de Nationale Reserve en de Reserve Rijkspolitie, klas 01dehove, werd te Oldehove een schietweistrijd
gehouden, om een beker door de provo comm. van S.W.G.
hiervoor beschikbaar gesteld.
In 1955 was de beker gewonnen door de Reserve Rijkspolitie klas Oldehove, Ijie dus deze keer de beker
moest verdedigen.
Daar vele vrijwilligers ook lid zijn van een plaatselijke schietvereniging te Oldehove en zodoende de
schutterscapaciteiten
van leden der vrijwilligers bekend waren, stond het bijna wel vast dat de klas Kommerzijl Nat. Res. dit jaar de beker IZOU gaan winnen.
Met spanning werd dan ook de wedstrijd ingezet en
laten wij eerlijk zijn, niemand uitgezonderd, allen waren er van overtuigd, dat onder normale omstandigheden de beker naar Kommerzijl zou gaan.
Toen in de pauze na de eerste ronde bekend werd dat
Kommepzijl met een gemiddelde van 47,67 punten bovenaan stond, hoe kan het anders, kwam er bij hen
reeds een hoera-stemming in. Na de pauze werd gewisseld met baan en geweer, zodat een ieder evenveel
kans had en niet gezegd kon worden, ja maar dat geweer was beter, of die baan was duidelijker.
Vol spanning werd iedere schutter gevolgd wat betreft zijn uitkomsten en eveneens werd van iedere
klas de punten zo stiekum even nagegaan. De spanning
steeg, toen de laatsten zich lieten ontvallen, dat Kommerzijl en Res. Pol. gelijk in punten waren gekomen.
"De beide laatste schutters van de Res. Pol. moesten

Personeelsvereniging

nog zoveel punten schieten, dan waren zij boven Kommerzijl, werd er gefluisterd. De beide laatsten deden
het dan ook goed en <schoten respectievelijk 6 en 7
punten meer dan in de eerste ronde.
Het gevolg hiervan was dat Ije reserve Rijkspolitie
Oldehove, de beker voor de tweede achtereenvolgende
keer had gewonnen.
De uitslag was als volgt:
Res. Rijkspolitie Oldehove gemiddeld 48,8 punten:
Nat. Res. klas Kommerzijl gemiddeld 46,6 punten:
Nat. Res. klas Oldehove gemiddeld 38,1 punten:
Voor de beste schutter van iedere klas was een eerste
prijs beschikbaar gesteld, terwijl er verder nog vier
prijzen waren uit te geven.
De Reserve Rijkspolitie haalde van de vier overige
prijzen nog drie binnen, zodat 17ijwel zeer goed hebben laten blijken, dat de beer niet eerder verdeelJd kan
worden voordat hij geschoten is.
M. Buikerna l e prijs, F. A. Douma 3e prijs, J. Hovinga
4e prijs en J. G. Doll de 5e prijs.
Verschillende gezagsdragers waren bij deze schietwedstrijd tegenwoordig. Voor de Reserve Politie was de
kapitein Van Dijk, toegevoegd officier van de DistrictCommandant te Groningen, tegenwoordig.
Er heerste een prettige stemming en de nodige grootsprekende schutters teerden alweer op de toekomst
door te zeggen: "Wacht maar tot volgende keer, dan
gaan jullie er aan:"
Dit werd beantwoord door een reservist met een kort
en krachtig: "AFWACHT!EN:"

der Rijkspolitie te Groningen

Op 18 april 1956 hield onze personeelsvereniging
een in samenwerking
met de andere in C.C.C.C.verband samenwerkende verenigingen georganiseerde
bijzondere filmavond in het "Tehuis" te Groningen.
De bekende Belgische antropoloog en cineast Lode
van Gent vertoonde ons een door hem zelf opgenomen film over een van zijn reizen naar de Belgische
Congo, waarboven hij als opschrift "tussen vulkanen
en wilde dieren" had geplaatst. Van de laatste uitbasting van de Nyamulagyra bij het grote Kivo meer
(of had u ook nog nooit van die berg en dat meer
gehoord?) waren door Lode van Gent, die behalve
een geleerde, ook een knap cineast en een boeiende
verteller is, verscheidene heel aardige opnamen gemaakt. Men zag de kolkende en ziedende gesmolten
natuursteen in het inwendige van de reusachtige krater. Nadat de temperatuur
tot boven 1600 graden is
geraakt en de bewegingen steeds heftiger worden
baant de lava zich een uitweg naar buiten om daarna
in een alles vernietigende
vaart naar beneden te
stromen. Lode van Gent vertelde dat de snelheid
van deze lavastroom soms 70 km per uur bedroeg.
Ook de film over de wilde, dieren in het oerwoud
was heel aardig. De heer Van Gent vertelde ons hierbij merkwaardige
bijzonderheden, - bijvoorbeeld dat
de giraffe de hongerdood moet sterven als hij geen
vrij hoge bomen in zijn omgeving heeft, waarvan hij
eten kan. Ook keken we op toen we hoorden en
zagen dat de struisvogels uit één broedsel wel meer
dan 20 jongen krijgen.
A1s toegift werd nog het een en ander over Leopoldstad (door de Congolezen "Leo" genoemd), de hoofdstad van de kolonie, waarbij de spreker niet geheel
zonder chauvinisme gewaagde van de mooie resulta-

ten, die het Belgische kolonisatiewerk,
vooral in de
laatste jaren heeft. (Uranium!).
De leden en hun huisgenoten die deze avond bijwoonden, het waren er 52 in totaal, zullen het
net
als wij, vast wel de moeite en in iedere geval de
kosten (f 0.25) ruimschoots waard gevonden hebben.
Het is mogelijk dat onze penningmeester
er anders
over denkt, want ondanks zijn voorzichtig financieel
beleid is het batig saldo in de thans voorbije winter
nogal wat. verminderd
en de contributie
van één
dubbeltje per gezin per maand is niet zodanig dat
het ontstane gaf spoedig weer wordt weggewerkt
Rest ons nog te memoreren dat onze leden W. Baas
en J. Pruis en de dames mevr. Zijlstra en mevr.
Koolman bij de op 12 april 195(i in "Gelria" gehouden vergadering tot leden van de reiskascommissie zijn benoemd. De eerstgenoemde
treedt op als
secretaris. Suggesties en wensen kunnen gericht worden aan het adres, van Heemskerkstraat
63, Groningen. Een paar wensen kwamen reeds ter vergadering
naar voren. Men wenste onderweg een warme maaltijd te gebruiken en men zou het op prijs stellen dat
de reislustig en die over een gitaar, een accordeon enz.,
beschikken, die instrumenten
meenemen ter verhoging van de stemming.
C.P.

DAMES

EN
HEREN ConfecfieMAGAZIJNEN

Het grootste

.pec:iaalbedrIJl
In Assen

FIRMA

S. BOEKB INDER

GED. SINGEL - TELEFOON 2835
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~roep

Hoewel het er aanvankelijk
op had geleken, dat de
groepsreis van de groep Beilen in 1956 door personeelswisselirig,
familieomstandigheden
e.d.
geen
doorgang zou kunnen vinden, trok toch op woensdag
9 mei 1956 een groot deel van deze groep er per
autobus weer op uit.
Nadat de zon de laatste resten van de mist had opgelost, reed de touringcar bij Appelscha de grenzen
van ons district over.
In de beste stemming reden we het "Heitelan" binnen,
waar de bus direct werd gecontroleerd door enkele
wakkere leden van de post Appelscha. Het terzake
vereiste werd verricht en alles werd in orde bevonden, waarin we met een gerust gemoed door het
ontwakende
landschap
via Gorredijk-HeerenveenJoure en Sneek over Bolsward naar Kornwerderzand
reden, waar we de afsluitdijk bereikten.
Op de plaats waar de dijk in 1932 werd gesloten,
beklommen we het monument. Hef magnifieke uitzicht over de Waddenzee en het IJsselmeer bracht
enkelen dermate in extase, dat zij trachtten op de
toren acrobatische toeren te verrichten,
welke pogingen evenwel door hun echtgenoten in de kiem
werden gesmoord.
Om ongeveer negen uur hebben we in Den Oever de
ochtendkoffie gebruikt, waarna we via de Wieringermeer naar Alkmaar reden. Op dit traject zagen we de
eerste bollenvelden, zij het op bescheiden schaal.
Van de kaasstad reden we zonder te stoppen naar
IJmuiden, waar we juist op tijd aankwamen om een
groot schip zee te zien kiezen. Enige tijd hebben wij
bij de grootste sluis ter wereld vertoefd en graag
hadden we nog een andere grote vrachtboot, die uit
zee kwam, de sluis zien binnenvaren,
maar de tijd
drong en we moesten vertrekken.
Om ongeveer 12 uur arriveerden
we op het kopje
van Bloemendaal. Hier werd de meegebrachte
tasvoorraad duchtig aangesproken en er werd opnieuw
koffie gedronken.
Na vanaf het kopje de omgeving te hebben bewonderd, gingen we weer verder en reden via de
Zeeweg naar Bloemendaal aan Zee en vandaar over
de boulevard naar Zandvoort. Daarna reden we via
Aerdenhout naar de bollenvelden van Hillegom en
Lisse.
Steeds weer waren we vol bewondering
voor de
prachtige kleurschakeringen.
Door het late voorjaar
waren vrijwel alle soorten bloemen gelijktijdig in
bloei. Tulpen in alle kleuren en grootte, hyacinten,
narcissen, blauwe druifjes, kortom alle bolgewassen
die ons land in het buitenland zo'n grote naam bezorgen, stonden te pronken met hun mooiste kleuren.
Vanzelfsprekend
brachten
we een bezoek aan de
Keukenhof. Weer die prachtige bloemen; nu in een
sprookjesachtige
omgeving. Het was heerlijk zonnig
weer en we konden van al dat moois haast niet
genoeg krij gen. maar we dienden rekening te houden
met ons tijdschema.
Daarom verl'ieten we het internationaal
gewoel van
Keukenhofbezoekers
en koersten we via de Haarlemmermeer naar Schiphol, waar we het komen en
gaan van enkele verkeersvliegtuigen
gade sloegen.
Om ongeveer 6 uur verlieten
we de luchthaven
en reden we in één ruk door naar Harderwijk, een
plaats waar wij door vroegere reizen goede herinneringen aan hadden.
Na een groot deel van de' dag langs onze vaderlandse
kust te hebben gereden, wilde men ook het zeebanket
weer eens proeven. De palingman deed goede zaken
en de Hollandse nieuwe was weer best.
Enige tijd zijn we nog gezellig bijeen geweest in een

~eïlen

restaurant, dat we bij eerdere gelegenheden al haddn leren kennen en daarna keerden we huiswaarts.
Nadat in Tiendeveen, Beilen en Smilde de deelnemers
de bus weer hadden verlaten, was ook deze derde
groepsreis van de groep Beilen weer ten einde.
's Avonds om elf uur was ieder weer thuis.
De groepscommandant,
adjudant Booij, had bij het
organiseren van deze reis zijn beste beentje voorgezet en we mogen zeggen dat ook deze trip weer in
alle opzichten is geslaagd.
Alle deelnemers waren vol lof en we hopen dat het
ook in 1957 weer mogelijk zal zijn om er tezamen
een dag op uit te trekken.
Smallenbroek.

Jaarlijkse Volleybal-wedstrijden
P. S.V. Heerenveen
Op dinsdag 8 mei j.l. werden de jaarlijkse volleybalwedstrijden voor de A-teams van de P.S.V.H. gehouden.
Ditmaal werd deze strijd gestreden op het knusse
voetbalterrein van de voetbalvereniging
"De Kooi" bij.
Joure, welk veld geheel belangeloos door genoemde
vereniging ter beschikking was gesteld. Het weer was
prachtig, de teams vol goeden moed 'en het veld verkeerde in prima conditie, allemaal factoren die een
goede dag beloofden. Het is dan ook een goede dag
geworden, een dag waar ieder met plezier aan teru.g
kan denken.
Elk deelnernerud team kon natuurlijk niet met een prijs
naar huis terugkeren doch wel met de gedaohte. het
was een pracht dag!
Als kampioen ontpopte zich dit jaar de gemeentepolitie Heerenveen. Fier en ongeslagen kwam dit team
uit de strijd te voorschijn en mocht de wisselbeker
mee naar huis nemen, plus als blijvende herinnering
een zilveren lauwertak,
aangeboden door de groep
Haskerland van de Rijkspolitie. De 2e prijs was voor
de oefengroep Lemmer. Door kranig spel en taai volhouden snoepte dit team, in een beslissingswedstrijd
tegen Rijkspolitie Heerenveen, deze prijs voor de neus
van het verkeer weg. De 3e prijs kwam dus in handen
van R.P. Heerenveen.
Over het algemeen, toonde het spelbeeld een stijgende
lijn. Verschillende spelers moeten echter bedenken dat
het volleybal een teamsport is en .geen individueel
spel.
De 2e prijs was beschikbaar gesteld door de groepscommandant te Joure terwijl de 3e prijs beschikbaar
was gesteld door de oefengroep R.P. Heerenveen.
's Morgens gaven de corpchef van de .gemeente politie
Heerenveen met 'zijn adjudant door hun aanwezigheid
blijk van belangstelling terwijl een groot deel van de
middag de burgemeester van de gemeente Haskerland
de wedstrijden
bijwoonde. Wij onderstrepen
'gaarne
het gezegde van deze Edelachtbare,
dat dergelijke
sportevenementen
van de politie de onderlinge band
verstevigen en de vriendschap ten goede komen. Aangezien de districtscornmandant,
majoor Aalders met
zijn groepscommandanten een samenkomst hadden met
de A.O.M. konden dezen niet van hun belangstelling
blijk geven. Tot slot zij vermeld, dat de heer Worst,
in zijn functie als voorzitter van de oefengroep R.P.
Heerenveen, meteen
toepasselijk woord de prijzen
uitreikte.
S. v. Id. Sluis.
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Dat de stad Groningen in de drie noordelijke provinciën van ons land op velerlei gebied het belangrijkste
centrum is, zal door niemand worden betwist. De
imposante Martinitoren
(15e en 16e eeuwen
96 m
hoog), in wijde omtrek zichtbaar, is de trots van
ieder rechtgeaard
Groninger. Het zou te ver voeren
in dit bestek om de centrumfunctie
van deze stad
in al haar onderdelen
uiteen te zetten, maar dat
onderwijs, handel en kustvaart daarbij een zeer belangrijke plaats innemen, mag niet onvermeld blijven.
Deze stad, ontstaan daar waar de Hondsrug onder:
de klei wegduikt om zich aldus noordwaarts voort te
zetten, heeft een rijke en bewogen historie. Talrijke
oude gebouwen sieren deze plaats, zoals het stadhuis
(1793-1810); Hoofdwacht (1509); Goudkantoor (1635);
eertijds belastinggebouw
(Provinciaal
Collectehuis) ,
thans scheepvaartmuseum.
Bij de Vismarkt valt de
A-kerk (plm. 1250) met de veel jongere in renaissancestijl opgetrokken A-toren te bewonderen. Niet
vergeten mag worden het Gerechtsgebouw,
het oude
huis van het geslacht Van Ewsum, in de Oude Boteringestraat.
Voorts kent men hier de vele hofjes
of gasthuizen, ten dele daterend uit vroeger eeuwen.
Zo het de geschiedenis wil, lag op de plaats van het
huidige Groningen voorheen een Friese handelskolonie waaruit in de loop der tijden door import van
Saksen uit het Drentse achterland
deze Saksische
stad ontstond. De giftbrief van 1040, waarbij keizer
Hendrik III een predium (= landgoed) in de villa
(= uitgestrekt
landbezit) Cruoninga aan, de bisschop
van Utrecht schenkt, wordt het oudste stuk genoemd
waarin de plaats als zodanig aangeduid staat.
Door de bisschop werd er een praefectus of burggraaf
aangesteld.
Omtrent het tijdstip waarop Groningen
strafrecht
verkreeg, tast men in het duister. Of dit recht ooit
officieel door de stad werd bekomen wordt in twijfel getrokken. Het vermoeden bestaat, dat de stad
zich die rechten van lieverlede toeeigende. Ook de
opkomst van Groningen draagt een ietwat ongewoon
karakter. Vond de wording of ontwikkeling van zovele steden met steun van hun heer plaats, hier ging
het juist in strijd met diens vertegenwoordiger,
de
praefect. De bisschop woonde op grote afstand en
mitsdien viel het deze n.l. zeer moeilijk zijn gezag in
Groningen te handhaven. Letten wij op de vervoersmogelijkheden van toen.
Reeds in de 12e eeuw wordt Groningen een ommuurd klein handelscentrum
genoemd, waar een
burgerpartij
(de Gelkingen)
streefde naar onafhankelijkheid van de praefect. In de 13e eeuw wendde
Groningen de steven en richtte zich van het arme
Drente naar Friesland, waar toen reeds de zuivel van
betekenis was. Een in 1250 tussen Lauwers en Eems
heersende
overstroming,
die de akkers verzoutte,
veroorzaakte
gebrek. Uit handelsbelang
namen de
Friezen in 1251 de stad in. Schuld hieraan hadden
de Groninger kooplieden die voor het van elders
bekomen graan abnormale prijzen vroegen. De stadsmuren werden geslecht en de praefect :moest een
ander heenkomen zoeken. Hij was met te grote willekeur opgetreden. Het "gouverner c'est prévoir", regeren is voorui t zien, is van alle tij den .... !
De Oldermannen worden het eerst in 1245 genoemd;
in 1278 heetten zij Raden. Uit hun college vormde
zich een college van vier Rekenmeesters, nadien burgemeesters genoemd.
Inmiddels kreeg Groningen belangrijke
handel op
Duitsland, Scandinavië, Engeland en Vlaanderen, en
werd in 1422 weer Hanzestad. Het muntrecht van de

stad dateert uit 1484, in welk jaar het het wapen met
de dubbele adelaar van de keizer ontving. Na de
strijd tussen Schieringers
en Vetkopers kwam de
veste in 1536 aan Karel V. Ondanks de beeldenstorm
(18 sept 1566) koos Groningen de Spaanse zijde tot
1567, om dan toe te treden tot de Pacificatie van
Gent.
De universiteit dateert van 1614 met Ubbo Emmius
als le rector. De stad was in die dagen sterk Gomar istisch. In 1657 en 1662 ontstonden in Groningen
ernstige oproeren van de gilden, wier macht In 1663
door de regenten werd vernietigd.
Van 21 juli-23
augustus 1672 werd de stad beleg-erd door 22.000 man Munsters-Keulse troepen onder
Barend van Galen, bisschop van Munster, doch het
was Rabenhaupt, geb. 1602 uit een Boheems geslacht,
overleden 1675 te Coevorden, die de stad wist te
behouden. Hier krijgt 28 augustus zijn historische
betekenis, sindsdien de dag der dagen van alle Groningers,
Ontevredenheid
over de regentenheerschappij
deed
in 1747 onlusten ontstaan en in de 2e helft van de 18e
eeuw kon beroering plaats vinden door de vrijzinnige denkbeelden van prof. v. d. Marck. De Patriotten wonnen hier veld. In 1785 richtte Groningen een
vrijkorps
op onder de naam "Voor onze duurste
Panden".
Handel, scheeoswerven
en verveningen
deden de
stad nog steeds van betekenis zijn. In 1847 leed de
stad onder ernstige onlusten als gevolg van de slechte
economische toestanden in de eerste helft der 1ge
eeuw. De vrijzinnige z.g, Groninger richting vindt
haar ontstaan door het optreden van prof. Hofstede
de Groot in dit tijdsbestek.
In de 2e helft van de 1ge eeuw begint de opbloei
van deze zo fraaie stad, gelegen op de Hondsrug.
kern van oudere diluviale fluviatiele zanden, voor de
komst van het landijs afgezet, soms door het ijs opgestuwd. Daar staat hoog in zijn majestueuze gedaante
de oude Martini, houvast van iedere Groninger, wakend over Stad en Ommelanden met hun stoere werkzame bevolking,
Daar klopt het hart van ons Gewest en verenigen
de draden zich om te resulteren in het - ALLEN
VOOR EEN, EEN VOOR ALLEN -.
X.
Litt: Oosthoeks encyclopaedie 4e dr. deel 7.

VRAAG
EN AANBOD
Te koop aangeboden: een z.g.a,n, tuniek maatkleding
à f 80.-; een idem duffel-winterjas f 75.-; een iedem
waterproof-jas
(maatkleding)
f 85.-; een regenjas
f 10.-; een wintermuts f 5.-; Verzameling wetten
W. A. Schreuder, tagen elk aannemelijk bod. De Opperwmr. Postcommandant
te Hommerts, H. Mulder,
Jutrijp 70.
Ter overname aangeboden: 1 paar nog z.g.a.n. laarzen,
maat 43. Prijs f 35. G. J. Overbeek, Wehe.
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OPLOSSING
1. Verduistering
van staat.
2. Feitelijke aanranding der eerbaarheid
3. Oneerlijke mededinging.

MEI·PRIJSVRAAG
De prijswinnaars

+

R

27 goede oplossingen werden ingezonden, met of zonder commentaar over de R, die in het 2e naamkaartje
er per abuis te veel in voorkwam.

1.
2.
3.
4.

Wmr.
Wmr.
Owmr.
Wmr.
Assen,

werden:

I A. Spelbrink, M 17, Nieuweroord (Dr.).
I H. de Jonge, Lindelaan 28, Westerbork.
J. de Vries, Tzum (Fr.).
I J. C. de Vries, Dr. A. Kuyperstraat
1,

*

duni••

priJsvraag
Verticaal:

Horizontaal:
5. zoden zonder parkeren, maar met v worden ze
uitgehangen.
9. een neger op z'n kop in een ton.
11. ik ben senior niet, maar wel de oudste.
12. Sim en in de tent is een en al gevoel.
13. een stoof op de kop met thee in 't midden en je
staat er keurig op.
14. meisjesnaam na ingenieur in Perzië.
16. wat ge zag, dat moet ge er bij hebben en er uit
doen, zo hebt ge veel te vertellen.
17. ,,0, pas op, er staat een landbouwwerktuig
voor!"
20. een gehutseld voertuig kan vaartuig worden.
21. "Sie daar, in de kerk wat mooi!"
23. "Als je S. voor de gek houdt is dat dun hoor!"
25. hoop doet het, maar als de mist omdraait is het
ook goed.
29. Kalk-wings maakte de grapjes.
30. Storen die dingen in zee?
31. Noach wist er meer van en Neel er bij, want
samen zaten ze op zolder.
32. als ge per as gaat, kunt ge er niet komen: terug
zal wèl gaan, maar dan in drie etappes.

1. gras bij de dis! 't Is een slibberig geval.
2. even noteren voor uw vacantie: Gend tussen A.
en A, daar kunt u altijd nog inschrijven.
3. toen Ginni zich omdraaide, zag ik meteen dat ik
haar liefhad.
4. beken en kolken zijn ondergronds gebied.
6. vijftig voor meisjesnaam. Een wapen?
7. wanneer 'r Bols aan
men het drinken.

gebbe

gemaakt

is, hoort

8. "Ook innemen!" Daar vaart de Staat wel bij.
10. een sportterm door elkaar is een kunstprodukt.
15. een landbouwwerktuig
met geestdrift en groei,
vindt u vast mooi, maar hier staan er meer
dan één.
16. de gekste raakt verzeild in blijvende verordeningen.
19. dit was ons volk in 1672.
22. deze kwajongens zijn met dorsen heel wat mans.
24. door deze handeling gaat leeg vol worden en
vol leeg.
26. een herkauwende haardos door elkaar.
27. "Als je deze er bij rukjes uithaalt, zul je die
peuters eens zien!"
28. "Inge, met geen ander te vergelijken, dat meisje!"
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Fa Frits Kuiper

PF'AFF Naaimachines

Groothandel
in Hengelsport-artikelen
Tropische vissen

Off. Dealer

en

A. VOS en Zn.
Oudestraat

it

I

Import

van

bamboe-

Reeis, Nylon,

en riethengels

Haken,

Pennen

enz.
Bezoek

Noorderhaven

16 - Assen - Telefoon 2558

13 - GRONINGEN

- Telefoon

tijdens

I

Uw vacantie

Landgoed ;,Ekenstein"

29092

APPINGEDAM

NUTSSPAARBANK

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
VOOR LOGIES, PARTIJEN EN DINERS

- GRONINGEN

HOOFDKANTOOR:
Oude Ebbingeslr•• 1 35, Groningen
BIJKANTOREN
: Groningen, Ooslerweg 1, Korreweg 124 en
Westerslngel
7.
Haren, Rijkutraatweg

Garage
Goed

Tele/oon

98a.

D.A.M.-

Raterink - Beilen (bij de brug)

adres

om epen
te tanken

Wlrdum 31

zijn

Telefoon 77

N.V.

D. A. M.

remmen

SNEL-

remmen

APPINGEDAM

Tel. 32 en 237

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf
REIST
met uw clubs en vereniging

hoyvleeswaren
vleeseentrale

zijn

per

lekkerder!

ROL A N 0
SLOCHTEREN
Hoofdweg
65

assen

Jae. Smedes & Zn
Motoren - Bromfietsen
en- Rijwielen

Prima

BRUGSTRAAT
adres

voor

Engelsehstr.

32 - Tel.
r. 9 - Tel.

2321
2472

••••••••

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)

,

Aannemer Viln Grond- en
Baggerwerken
Verhuur van alle baggermateriaal

•

- ..- .

ATLANTA-PUDDING

.01__ ......--

1J(}()'l ~:.

05982 - 331

Groningen, Peizerweg 1

van dit blad

inrichting

Blijhamsters

Telefoon

TJAART
VAN DER MOLEN

adverteerders

WINSCHOTEN

grijze en witte gummiboorden

-

Koopt bij de

19

GRONINGEN
Speciaal

reparatie

TOURINGCARS

•

· ....

__••.
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N.V. Scheepswerf Waterhuizen -J. Pattje
Waterhuizen bij Groningen (Holland)
Bouw van lijnschepen,
lichters,

Telefoon 345
coasters,

rivierschepen

sleepb

Kustschepen

v/h

J.

We$terbroek

G. Bröerken

KUSTSCHEPEN

en sleepboten

SCHEEPSWERVEN

BODEWES'

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN

ten, tankers,

N.V. Scheepswerf

WESTERBROEK

N.V.

Westerbroek

en baggermaterieel

E. J. SMIT & ZOO N'S
SCHEEPSWERVEN

(K 5904)

SLEEPBOTEN

SCHEEPSWERVEN

N.V.

MARTENSHOEK

BIJ GRONINGEN

Bouwers van COASTERS en alle andere

vaartuigen

fJuntu,

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP

SCHOENEN
VAN

*

GRONINGEN

*
HERESTRAAT

81

-

GRONINGEN

MINCK, Kraneweg 32, Groningen
een naam

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'

CENTRO

v/h E. J. HIJLKEMA

Juncker

in rijwielen
en

Kapteyn

rijwielen,

sinds

1910

Bromfietsen

"n klasse

apart I

HOOGEZAND

Die zit
lelijk ui
de knoop

N_V.~~
OUDE EBBINGESTRAAT 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import

voor

Nederland

Speciaal

Wordt

U verplaatst

adres

voor

Winschoten

Tel. 2551

GOGGO

scooters

Lederkledtnq

7 Dan Is

Meubeltransport
uw aangewezen

Zit U er mee in uw maag?
BEL OP: 235 ADUARD
Kraanwagen dag en nacht disponibel

HOIlElt .•Lç"::_~3S'

van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen

NIEBOER

adres

KNOOP~~

Emmen

Tel. 1372

AUTOSLOPERIJ J. KNOOP N.V.
ADUARD TEL 235 - GRONINGEN TEL. 27465
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Jubileum W. Gerritse
40 jaar

,

in overheidsdienst

Op 16 mei 1956 was het de
dag, dat de districtsadjudant
W. Gerritse te Assen, 40 jaar
geleden
in
overheidsdienst
trad. Hoewel de receptie op
die dag reeds was voorbereid,
haalde
een
detachering
te
Grolloo een streep door de
rekening. Op de jubileumdag
zat de jubilaris temidden van
een groep politiemannen in de
"Berenkuil" te Grolloo, het vakantie centrum in de gemeente Rolde. Dat de gedetacheerde politiemensen de
16e mei niet was ontgaan zou de adjudant 's avonds
duidelijk blijken. Volkomen verrast werd de adjudant
in de "Berenkuil" gehuldigd en werd hij, nadat de districtscommandant,
kapt. Mackay, met vrouwen
dochter van de jubilaris, al even verrassend voor laatstgenoemde, waren gearriveerd,
met een toepasselijke
speech tot "Opperbeer" geslagen en werden de versierselen aan deze "orde" verbonden, in de vorm van
·een mascotte hem ter hand gesteld.
Op 13 juni [.l. werd in hotel "De Moriaan" te Assen,
de reeds eerder aangekondigde
receptie gehouden,
waar de adjudant, diens echtgenote, jongste dochter en
verloofde, temidden van een select gezelschap, vele
felicitaties in ontvangst hadden te nemen.
Onder de aanwezigen bevonden zich overste Hoestra,
wnd. gewestcommandant,
kapitein Mackay, districtscommandant, lt. Bergsrna, een deputatie van het TT
bestuur, verder vertegenwoordigers
van de gem. politie
Assen, o.w. inspecteur Van Scha ik, Kon. Marechaussee,
Ned. Politiebond Afd. Assen, personeel van de dis-

trictsstaf, de groepscommandanten
uit het district en
nog vele vrienden van de familie Gerritse.
Kapitein Mackay was de eerste die de jubilaris toesprak en wel zo deze uitliet, nu voor de tweede maal.
Hij schetste de adjudant als een harde werker, die met
gepaste soepelheid, in zijn optreden zeer correct was
en een goede samenwerking
met chefs en ondergeschikten heeft weten te behouden. Mevrouw Gerritse,
die, zo de kapitein het uitdrukte, haar man vele dagen
thuis zag alleen maar om te slapen, werd met een
bloemetje vereerd.
De heer Mulder, penningmeester van het TT bestuur,
stempelde de jubilaris als een politieman waar het
prettig samenwerken
mee was. Vele jaren heeft de
heer Mulder met de adjudant
de politie-assistentie
mede voorbereid. Aan de samenwerking had hij prettige herinneringen door de vlotte afdoening van zaken.
Het TT bestuur deed de felicitatie vergezeld gaan met
een stoffelijk blijk van waardering en bood de jubilaris een Ronson-aansteker
aan.
Hierna sprak, bij afwezigheid van adjudant Spa, adjudant Bril uit Coevorden namens de groepscommandanten. Hij feliciteerde de jubilaris en dankte hem voor de
goede en collegiale samenwerking. Hij bood een cadeau
aan in de vorm van gereedschappen, goed voor vrijetijdsbesteding. Hij wenste het gezin Gerritse nog vele
goede en gezonde jaren als na oktober a.s. de dienst
met pensioen wordt verlaten. Namens het personeel
van de districtsstaf
sprak
de opperwachtmeester
Goudswaard, brigadier van der Berg als voorzitter van
de afdeling Assen van de Ned. Pol. Bond, waarvan de
jubilaris vele jaren bestuurslid was geweest. Goudswaard bood namens de Staf een cadeau aan, van der
Berg overhandigde de bondsgratificatie.
Aan het slot van de middag dankte de jubilaris, mede
namens zijn vrouwen
familie, voor de betoonde belangstelling, de mooie cadeaus en de tot hem gesproken woorden.
J. F.
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*
Terug van detachering

Verplaatsingen:
Luten L. wachtmr. Van Muntendam naar Noordbergum.
Mulder G. wmr. 1e kl. Van Holwierde naar Oude Pekela.
Veenstra P. S. wachtmr. Van Finsterwolde naar parketgr. Assen.
Oosten J. D. wmr. 1e kl. Van Twijzel naar Uffelte.
Zijlstra J. wachtmr. Van Dokkum naar Twijzel.
Bruining J. wmr. 1e kl. Van Slochteren naar Havelte.
Engelkes J. J. wmr. 1e kl. Van Bellingwolde naar Oude
Pekela.
Donk H. v. d. wmr. 1e kl. Van Muntendam naar Nieuwe Pekela.
IJtsma A. wmr. 1e kl. Van Annerveenschekanaal
naar
Loosdrech t.
Sligter L. wmr. 1e kl. Van Nieuwe Pekela naar verk.gr.
Utrecht.
Heising G. J. wmr. 1e kl. Van Scheemda naar verk.gr,
Utrecht.
Mulder H. W. J. wmr. 1e kl. Van Koudurn naar verk.gr.
Leiden.
Klomp G. wachtmr. Van Coevorden naar verk.gr. Leiden.
Woud H. v.d. wmr. 1e kl. Van Dokkum naar verk.gr.
Zwolle.
Kingma D.. wmr. 1e kl. Van Buitenpost naar verk.gr.
Zwolle.
Padje F. E. owmr. Van Bedum naar distr. Staf Leeuwarden (Districtsrechercheur) .
In de sterkte

opgenomen:

Helmantel

J. A. adsp. Buitenpost.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.
Noordhof W. adsp. Dokkum.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.
Vreugdenhil J. C. adsp. Koudum.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.
Wal E. v.d. adsp. Coevorden.
Afkomstig van opl.school Rijkspel.
Rasch W. J. adsp. Annerveenschekanaal.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.
Wegter J. adsp. Finsterwolde.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.
Werkman F. adsp. Bellingwolde.
Afkomstig van opl.school Rijkspol.

Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.
Arnhem.

Met eervol ontslag:
Mulder H. owmr. Hommerts.
Goede L. J. de adj. Leeuwarden.

Met pensioen.
Met pensioen.

Overleden:
Kuipers E. owmr. Heerenveen.
Gehuwd:
Edens K. wachtmr.
huis.
Bevorderd

tot

Slochteren

met mej. W. C. Buiten-

opperwachtmeester
le klasse:

de wachtmeesters

Kort A. Dalen, m.i.v. 1-4-'56.
Dam J. T. Groningen, m.i.v. 1-5-'56.
Belast

met het postcommando

Hoorn K. Wmr. 1e kl.

te Uffelte:

aan de kaderschool te Bilthoven:
wmr.
wmr.
wmr.
wmr.

Holman D.
Rinsma H. R.
Bax H.
Baron W. H.

1e
1e
1e
1e

kl.
kl.
kl.
kl.

Assen.
Nes (Ameland)
Hemelum.
Groningen.

Geslaagd voor het politiediploma
Zuidema R. J.
Graaf L. de
Kooi J. H.
Bax H.
Piel E.
Schoemaker H.
Reijneker P.
Rutgers H.
Baron W. H.
Schuit I. C.
Zwart S.
Rehwinkel J. P.
Blaak E.
Miedema J.
Kalma B.
Dondorff W. J.
Smallenbroek
J. H.
Warrink E.
Platje J.
Peerlkamp J.
Tienstra R.
Hofman P. D.
Stoel K.
Sikkema S.
Warntjes A.
Rinsma H. R.
Koopman A.
Freederiks H.
Timmer H.
Zee J. v. d.
Vries E. de
Spijker G.
Gijsen H. A.
Christiaans G. J.
Veen A. C. v. d.
Bolt M.
Broek H. v. d.
Dol H. J.
Goede J. de
Geslaagd

wmr. 1e
wmr. le
wmr. le
wmr. le
wmr. le
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. le
wmr. 1e
wmr. l:e
wmr. le
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. le
wmr. 1e
wachtmr.
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. 1e
wmr. le
wmr. le
wmr. le
wmr. 1e
wmr. le
wmr. le
wmr. le
wmr. 1e
wmr. le
wmr. 1e
wmr. 1e
owmr.
wmr. 1e
wmr. 1e

kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
kl.
lel.

kl.
kl.
kl.
kl.

B:

Zeegse.
Opende.
Oppenhuizen.
Hemelum.
Vledder.
Dwingeloo,
Leeuwarden.
Bedum.
Groningen.
Groningen.
Leek.
Berger.
Loppersum.
Woudsend.
Leeuwarden.
Berger.
Smilde.
Scharmer.
Oosterhesselen.
Sleen.
Groningen.
Groningen.
Kimswerd.
Assen.
Assen.
Nes (Ameland).
Groningen.
Drieborg.
Sleen.
Oosterwolde.
Marssum.
Drogeham.
Buitenpost.
Scharmer.
Norg.
Holwierde.
Havelte.
Assen.
Roordahuizum.

voor "Buitengewoon geoefend
de reserve-wachtmeesters:

Moeliker H.
Haan A. de
Hollander M.
Vredeveld H.
Veen E. v. d.
Jonge K. de
Baak Z. J. G. van
Ebbing H.
Kuiper T.
Hottinga M.
Glas R. v. d.
Ensing F.
Boonemmer J.
Hobma Sj.
Hobma M.
Soetinga F.
Blauw H. de
Visser J. R.

man"

Groep Warffum.

"
"
"
"
Groep Rod~n.
Groep Gaasterland.
Verk.gr. Heerenveen.
Gr~'ep West'stellingwerf.
Groep Wijmbritseradeel.

"
"
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I
De 30ste mei 1956 zal altijd als een zwarte dag voortleven in de herinnering van het gewest Groningen der
Rijkspolitie en in het bijzonder voor de Verkeersgroep
en Districtsstaf Heerenveen.
Immers op deze dag werden wij twéémaal tot in het
diepste van ons wezen geschokt door het overlijden
van de opperwachtmeester
·ETE KUIPERS, oud 38
jaar, behorende tot de Verkeersgroep Heerenveen en
EDDY WESTRA, oud 17 jaar, scholier, zoon van de
adjudant Westra, commandant van genoemde groep.
Opper KUIPERS nam op deze fatale dag deel aan
sportwedstrijden te Groningen, uitgeschreven door het
noordelijk district van de Nederlandse Politie Sportbond, toen hij plotseling door een hartaanval kwam
te overlijden. De wedstrijden kwamen onmiddellijk
te vervallen en de ontsteltenis en verslagenheid onder
de collega's en aanwezigen was groot.
Maar nog zou dit niet het einde van de rouw zijn.
's Avonds werd de zoon van adjudant Westra levenloos in de douchecel van de kazerne aangetroffen. Het

intens tragische was hierbij, dat zijn ouders een condoléancebezoek brachten bij de wed. Kuipers en haar
twee kinderen.
Woorden voor het grote en dubbele leed door dèze slagen toegebracht, zouden hol en leeg klinken. Uit de
vele blijken van belangstelling aan de naastbestaanden
van de dierbare doden betoond, bleek wel, dat de deelneming met de zo zwaar getroffenen, algemeen was.
Op zaterdag 2 juni om 8.30 uur werd het stoffelijk
overschot van EDDY uitgeleide gedaan naar het crematorium te Dieren, Een schat van bloemen vergezelde hem op deze laatste reis. Een lange stoet van
vrienden, scholieren, onderwijzers, padvinders, politie
en belangstellenden volgden een eindweegs.
Om 10.30 uur had de begrafenis te Heerenveen plaats
van opper KUIPERS, die met korpseer ter aarde werd
besteld. Ook hier een schat van bloemen en kransen.
Het was een lange stoet van familie, rijks- en gemeentepolitie, vrienden en buurtgenoten, die zich naar de
begraafplaats bewoog.
Bij het graf sprak eerst overste Fogteloo namens het
gewest Groningen, namens de Staf van het District en
namens de districtseemmandant
Heerenveen, aangezien laatstgenoemde
buitenlands vertoefde. Bewogen
getuigde de overste van de kwaliteiten van de opperwachtmeester Kuipers, noemde hem een goede kracht
van de rijkspolitie en een goed vaderlander, gezien zijn
houding tijdens de oorlogsjaren. Zijne weledelgestrenge betreurde het diep dat deze beminde mens en vriend
zo jong moest heengaan en besloot met de woorden,
dat de achtergebleven en kracht en troost mochten ontvangen van Boven.
Opperwachtmeester
J. B'. van der Sluis sprak namens
de Verkeersgroep Heerenveen. Hij dankte Kuipers namens het gehele personeel voor zijn vriendschap en
collegialiteit. Hij schetste Kuipers als een goed huisvader, geen man van veel woorden, doch iemand waar
men op kon bouwen en die ook altijd voor anderen
klaar stond.
Adjudant Procee uit Leeuwarden voerde het woord
namens het district Noord van de Ned. Pol. Sportbond
en alle sportvrienden uit Nederland.
Inspecteur W. de Lange van Heerenveen, sprekende
als korpschef van gemeente-politie
en als voorzitter
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van de afdeling van de Ned. Politiebond, sprak over
de zin van ons bestaan, getuigde van een goede samenwerking tussen rijks- en gemeentepolitie en wenste de
achtergeblevenen
Gods troost toe.
De heer J. H. C. van Rensen sprak namens de buurtvereniging, de speeltuinvereniging
en de in oprichting
zijnde jeugddrumband.
Kuipers heeft kort geleefd, maar zijn leven is inhoudsvol geweest, aldus de heer Van Rensen. Buiten zijn
taak, als politieman, vervulde hij ook een grote sociale

taak. Moge het een troost zijn dat Kuipers in veIer
hart blijft voortleven.
Ds C. van 't Riet sprak een slotwoord. Hij wenste de
weduwe en verdere familie Gods troost toe. Vrienden
kunnen helpen maar de achterblijvenden
moeten zelf
hun strijd strijden. Mogen zij daartoe de kracht van
Boven vinden. Spreker hoopte, dat de politiemannen
hun medeleven straks in de daad zullen omzetten en
de achtergeblevenen
niet zullen vergeten.
S. v. d. Sluis.

VERVOLG MUTATIES
Geslaagd voor "Geoefend man"
de reserve -wach tmeesters:
Faber J. J.
Laan C. v. d.
Vries K. de
Heide A. v. d.
Douma G.
Wijma J.
Til H. v. d.
Pit R.
Ax C. A.

Luinge J.
Groot T. M. de
Locper IJ.
Kamminga A.
Vries J. de
Renkema R.
Jonge L. de
Mencke J.
Germs J.
Bodewitz H.
Holwerda J.
Bruin H. de
Bruin M. de
Kloosterman J.
Bolk H. H.
Berga A.
Klaver J.
Meintema IJ.
Schepen T. van
Schram P.
Visser P. S.
Veldman H.
Vries S. de
Wal H. v. d.
Wal S. v. d.
Kuipers B.
Land J. v. d.
Wal S. v. d.
Heikamp H.
Boomsma K.
Dekken R. van
Gerlofsma G.
Kalsbeek G. van
Laan L. v. d.
Postma S.
Tilstra H.

Groep Zuidhorn.

"

" Grootegast.
"
Groep

"

" Beilen.
"
Groep
" Roden.
"
Groep

"
" Odoorn,
"
Groep

"

"

"
"
"
"
"

Veltman H.
Wagenaar P.
Jongsma J.
Knijpstra H.
Schapelhouman L.
Hiemstra W. J.
Tjeerdsma P.
Waterlander IJ.
Koning R.
Keizer B.
Oenema J.
Modderman R.
Boer B. de
Hoekstra C.
Minnesma M.
Koning A.
Wal Tj. v. d.
Ruiter J.
Jansma M.
Wust C.
Pol F. v. d.
Berg R. v. d.
Atsma W.

Groep Gaasterland.

" Ooststellingwerf.
"
Groep

"
" Haskerland.
"
Groep

"
"

"
"
"
"
"
"

" Lemsterland.
"
Groep

"

" Wijmbritseradeel.
"
Groep

"

"
"
"

Geboren:

" Menaldumadeel.
"
Groep

"
"

" Wonseradeel.
"
Groep

Johanna, Wijnanda, d. v. wmr. le kl. J. Geluk
Bisschop te Vries.
Sijtske, Tjaltje, d. v. wmr. le kl. H. Epema en T.
stra te Appelscha.
Anna, Lineke, d. v. wmr. le kl. G. Schoonbeek
Monsma te Zuidwolde (Gr.).
Theo, zn. v. Transportgeleider
S. Middendorp
Tiesma te Leeuwarden.
Truida, d. v. wmr. le kl. J. A. Nijenmanting
Blancke te Assen.

en A.
Hoeken G.
en A.
en G.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

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

"

BET GEZIN VAN LUUKS BILBERS
Een verhaal

uit het oude Drente door H. van

Die noodlottige, onheilspellende dag, die al zo vroeg in
de morgen met groot spektakel van geharrewar
en
vechten, van schoppen en slaan, van krabben en knijpen was ingezet en waarop flauwvallen binnenshuis en
een vrijerij op de kruiwagen met knollen bij de wagenschuur
buitenshuis
was gevolgd, die onheilsdag
met dat nare begin had nog meer uitwerking want het

't Wold.

had één ding bij Jan Hilbers en Fömmechien als een
rotsvaste mening doen groeien: "Hillechien mus vut"!
Die moest maar zien waar ze terecht kwam en moest
maar zien waar ze weer zo'n groot loon verdienen kon.
't Zou haar wel niet meevallen zo kort na Allerheiligen
om meteen een nieuwe plek weer te krijgen nu alle
boeren, die personeel hielden, al knechten en dienst-
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meiden aangenomen hadden, maar daar hadden Jan
Hilbers en Fömmechien zich niet dik om te maken.
"Wie zien gat braandt, mut op de blaoren zitten" zegt
het spreekwoord en het was toch Hillechien d'r eigen
schuld dat ze hier zo weg kwam. Zo moesten dergelijke
lieden eigenlijk allemaal te pas komen!
Hillechien moest maar om te beginnen rustig naar
haar eigen volkje toegaan als ze niet meteen een plek
kon vinden. Dat zou Klaos de Poeste of Poesten Klaos
- zoals hij ook wel de bijnaam had - in zijn armoede
niks meevallen.
Poesten Eûle zou ook wel een zuur gezicht trekken als
ze straks haar grote gezonde dochter er op de kost
bij kreeg. En Hillechien zou dan wel bemerken dat
alles niet gelijk was in de wereld; dan zou ze nog wel
eens terugdenken aan die grote stapel met pannekoeken die 's morgens met etenstijd bij Luuks Hilbers op
het hoekje van de ovenplaat stond of aan de dikke
plak spek bij de aardappelen, 's middags bij het eten.
Maar de hoofdzaak, het belangrijke punt, waar de
schoen eigenlijk wrong, ofschoon Jan en Fömmechien
het geen van beiden noemden, dat was natuurlijk, dat
Hillechien dan niet meer dag in dag uit Freins onder
de ogen kwam en hem de kop gek maakte, dat Fömmechien niet meer van de vroege morgen tot de late
avond in dodelijke ongerustheid behoefde te zitten, dat
Hillechien met Freins of liever met het kapitaal van
Freins zou gaan strijken; want die voortdurende angst
en dat gevaar was niet om te harden, daar zou je ziek
van worden.
Hillechien moest dus weg en zonder pardon, dat was
afgesproken en dan was het ook uit.
't Zou Freins toch vast niet in z'n hoofd opkomen om
uit vrijen te gaan bij Hillechien als ze bij haar ouders
inwoonde. Stel je voor, hemzelf en z'n hele familie te
schande maken. Een van Luuks Hilbers jongens uit
vrijen bij Hillechien van Poesten Klaos en Eûle, die
zichzelf niet eens konden redden en 's winters door de
diaconie gesteund moesten worden en die in zo'n klein
armoedig huisje woonden. Nee, die schande zou Freins
hun toch niet aandoen.
En als hij dan toch nog eens wat wou, dan wist Fömmechien nog wel wat anders voor hem. In Nijeveen
woonde nog een bejaarde nicht van haar, Fömmechien
van oom Luuks. Dat was eigenlijk net wat voor Freins,
paste eigenlijk precies bij hem. Ze waren zowat even
oud - Fömmechien van oom Luuks was een paar jaar
ouder - en ze waren mensen van hetzelfde slag, zij
was wel wat minder kapitaalkrachtig,
maar Freins
keek toch niet in de eerste plaats naar geld en overigens zat er van haar moeders kant ook nog wel een
aardig spaarpotje.
Zo waren Jan Hilbers en Fömmechien lang en breed
bezig om toekomstplannen
te smeden met de allerbeste
bedoeling voor het welzijn van oom Freins. Ze waren
het roerend met elkaar eens; het was verreweg het
allerbeste dat oom Freins het maar met Fömmechien
van oom Luuks aanlegde.
Dan bleef een ieder in z'n eigen milieu, dan kwam oom
Freins hoogstwaarschijnlijk
ook niet meer in de kleine
kinderen te zitten en dàt hadden Jan en Fömmechien
altijd al tegen elkaar gezegd, op zo'n leeftijd nog in de
kleine kinderen zitten, dat zou absoluut niet goed wezen voor oom Freins; dan moest hij maar eerder een
vrouw opgezocht hebben .. "Van 't vrouwluvolk
ister
gien haandvol, maar een laandvol en zo rieke as Freins
was hattie d'r an iedere vinger wel iene kunnen kriegen, assie maar op tied had willen toebieten".
Wat Jan Hilbers en Fömmechien betreft was dus alles
al beklonken en voor elkaar, maar ze hadden het niet
alleen te zeggen. Hoe zou Freins zelf en hoe zou Fömmechien van oom Luuks er over denken?
Freins, daar waren ze niet zo bang voor, dat zou wel
terecht komen, die gebruikte zijn verstand wel; als
Hillechien straks weg was, dan zou wel blijken, dat
het nooit serieus geweest was tussen die twee; niets
anders dan wat gekke dronkemanspraatjes.
Van de zijde van Fömmechien van oom Luuks waren

ze nu niet zo grif overtuigd dat het zo ineens kant en
klaar zou wezen. Fömmechien was namelijk een beetje erg op de loop met het geloof, met de kerk en de
dominé's en de jongens van Luuks Hilbers waren beiden. om het maar net te zeggen zoals het is, grote heidenen. 's Morgens en 's avonds met het eten, begonnen
ze zo maar zonder te bidden en ze liepen maar zó van
de tafel af zonder te danken, ja, dat deden ze 's middags meestal ook, net als de varkens: aan en van de
bak.
,.Oewze volk, begun maar zo, wi'j hebt van daage te
drok urn achter de pette te kieken!" spotte Jan Hilbers
dan en daar lachten ze dan allemaal om. Zulke heidenen!
Fömmechien van oom Luuks daarentegen, die was zó
erg godsdienstig, als die een kopje koffie dronk en er
een suikerballetje
of een koekje bij kreeg, dan durfde
ze dat maar nauwelijks in de mond te steken of ze
moest eerst heel eventjes stil wezen. Van wereldse vermaken had ze afstand gedaan en ze sprak met minachting over het aardse goed.
En toch, het klinkt ongelooflijk en het is ongelooflijk,
en toch .... Jan Hilbers en Fömmechien geloofden beiden zo vast als twee maal twee vier is, dat als Fömmechien van oom Luuks kans kreeg op Freins, zij het
met beide handen aan zou grijpen!
In het gezin van Hilbers hadden ze een logé uit Nijeveen, Fömmechien van oom Luuks. Dat was nu eens
een logé die ze daar best konden hebben, die pakte
mee aan met het werk en dat kwam bij Hilbers best
van pas nu Hillechien er niet meer was.
En het logeetje zelf, die kon ook makkelijk, zonder dat
er iemand last van had, ongehinderd uit spinnen gaan.
Ze leefde voordien geheel op zichzelf en ze had geen
ouders of naaste familie meer. Haar boerderijtje
in
Nijeveen had ze verhuurd, maar ze had de opkamer
voor zichzelf gehouden. Zodoende was zij niet helemaal
bij de huurboer over de vloer, maar toch wel dicht
genoeg in de buurt om een oogje in het zeil te houden
en zo af en toe mee te helpen, want ze was bedrijvig
van aard.
Ze ging niet vaak uit, want ze vond dat je nergens zo
goed je eigen baas was dan in je eigen huis. Ook hield
ze niet erg van dat reizen en trekken zo ver van huis,
maar toen die brief van haar nicht kwam en waarin
ze uitgenodigd werd om daar een poosje te komen logeren, toen voelde ze er meteen wel voor, vooral omdat Fömmechien schreef, dat Hillechien, de dienstmeid,
weg was gelopen of beter gezegd, dat ze haar weggedaan had omdat Hillechien veel te opstandig en te brutaal werd.
Ze hadden wel meteen Gerrit en Jantien van school
afgehaald, maar dat waren nog maar kinderen schreef
Fömmechien. Ze waren knap genoeg, geweldig zoveel
als die kinderen tegenwoordig toch leerden, maar voor
het boerenwerk en de huishouding waren ze voorlopig
nog niet veel waard.
Fömmechien van oom Luuks begreep wel, dat ze wel
als logé gevraagd werd, maar dat ze toch ook goed en
nuttig werk er mee deed om Fömmechien, haar naamgenoot, die tot haar allernaaste familie behoorde, een
handje met het werk te helpen, om een beetje toezicht
te houden en wat te helpen regelen. Dat was net wat
voor haar en al zou het niets voor haar geweest zijn,
dan zou ze toch wel meteen klaar gestaan hebben om
te helpen omdat Fömmechien ook in de brief had geschreven, dat ze de laatste tijd niets goed was en dat
oom Freins soms er over leek te prakkezeren, dat hij
nog eens wilde trouwen. Als er nu maar een geschikte
vrouw voor hem was, schreef ze, want het was vanzelfsprekend zonde als hij voor zo'n beetje weg moest.
Ja, dat brutale nest van een Hillechien had zich destijds wel verbeeld, dat ze Freins wel kon krijgen, omdat hij in z'n dronkenmansbuien
wel eens gekke praat.
jes tegen haar had, maar stel je voor! Freins die was
veel te verstandig, die moest een vrouw van zijn eigen
leef lljd beuhen en van zijn stand. Niet zo'n jong ding
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en ook vooral niet één met wie hij de hele familie in
opspraak zou brengen, ja, te schande zou maken!
Fömmechien van Nijeveen, ze las en bestudeerde
de
brief van a tot z en als ze aan het einde was begon ze
weer opnieuw.

Nog n~oit had ze zo'n mooie brief gekregen; wat kon
haar nicht het toch mooi neerschrijven!
En als ze dan
weer kwam bij dat gedeelte, waarin stond van Hil lechien en Freins, dan was het net alsof ze een schok
kreeg, dan werd ze zo raar, zo naar en zo draaierig.
Zou dan meens dat wonderlijke, dat allang opgedroogd
en verdord scheen, weer gaan groeien en bloeien in
volle fleur? Zou haar dat geluk nog beschoren wezen?
Ze had meteen haar postpapier opgezocht en, al was
schrijven niet haar dagelijkse werk, Fömmechien zag
er niets tegen op en nu tenminste niet.
"Heden de pen opgevat om U enkele regelen te schrijven", begon ze plechtig en hoogdravend;
ze was gewoon met het schrijven van een brief een deftig en
verheven begin te hebben en dan volgde al heel gauw
de alledaagse schrijftrant,
waarin ze vertelde dat ze
Donderdags over een week kwam. Dan was er altijd
v..:el één van Nijeveen die met de wagen naar Meppel
gmg en waar ze .meerijden kon. Als Jan of Freins dan
ook naar Meppel toeging met de wagen, dan was het
zo voor elkaar.
Toevallig moest de familie Hilbers die Donderdag net
Londense biggen afleveren en werd er afgesproken, dat
Freins die met de varkensbrik naar Meppel zou brengen.
"Hoe was 't meuglijk! Kun 't nog mooier? Nee jong,
nee jong! Dat hef vaste zo mutten wèèzen", dacht Fömmechien. Ankoom'n Donderdag, ja, dan zullen Fömmechien mit Freins mit heur beident in de varkensbrikke
zitten, 'n best jonk peerd d'r veur! Asse aover 't Vèène
veurn, zullen ze haoste dèènken, dat ze de broed was.
Vol verwachting klopte het hart van Fömmechien van
oom Luuks, toen ze op de bewuste Donderdag 's morgens op de wagen van haar huurboer klauterde.
Vlak bij Meppel werd er uitgespannen en Fömmechien
ging meteen op stap om boodschappen te doen.
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Nu, ze mocht zich laten zien, zo fleurig als ze voor de
dag kwam en zo kwiek als ze er nog langs liep.
Jan Hilbers en Fömmechien hadden wel gelijk, dat het
net wat voor Freins was, van gelijke soort, van goede
afkomst en bovendien een flinke vrouw. Freins kon
er gerust mee voor de dag komen!
Fömmechien stapte opgeruimd door Meppel en ging
nog even bij "Toonen Beernt" aan om wat suikergoed
te kopen voor de jongste kinderen van Jan en Fömmechien. Ze moest voor die kinderen toch wel wat meebrengen; je kon er toch niet met lege handen aankomen als je er op visite kwam.
Ze kocht een stukje chocolade en wat van die opzetkaakjes, paardjes, koetjes, boompjes en konijntjes en
van die ronde dingetjes met zo'n gat in het midden en
zo. Het waren van die meelachtige dingen, die je zo
op elkaar kon zetten en die tamelijk licht van gewicht
waren. Voor een paar centen had je een hele zak vol
en daar kon je de kinderen, die er zo mooi mee konden
spelen, op een goedkope manier blij mee maken. Nu en
als de kinderen gek op je zijn, dan zijn de ouders vanzelf ook wijs met je.
Toen ze bij "Toonen Beernt" of, zoals hij ook wel genoemd werd "Kakki'jn Beernt" vandaan kwam en De
Wheem dwars wilde oversteken, zag ze Freins Hilbers
van de overkant aankomen met een sigaar in z'n mond
en de sluitmand in z'n arm. Hij had vast de Londense
biggen al afgeleverd en de boodschappen al haast gedaan. Wat stapte hij steil, maar toch ook niet zo erg
stevig; zo af en toe slingerde hij een beetje op z'n
benen.
"Dag Freins"! riep Fömmechien en zo hard, dat Freins
ervan schrok en meteen recht op haar aan stevende.
"Dag Fömmechien!" zei Freins. "Bi'j d'r al?"
"Zo ai ziejt", zei Fömmechien.
"Now", vervolgde Freins het gesprek, "Iaow dan ies
voesten, we heb menaar ook in zo lange niet eziejne!"
Dat kwam Fömmechien best uit. Ze gaf hem de hand
en keek hem eens goed aan. Freins deed hetzelfde. Jonge, jonge, dacht Freins, wat zit die Fömmechien van
onder tot boven in het goud en zilver. Het is zo met een
half oog te zien, dat ze uit een goed nest komt. En het
is zo op het oog nog wel een aardige vrouw ook!
En Fömmechien dacht, terwijl ze de hand van Freins
stijf drukte en hem lachende aankeek: 't Zou toch zonde wezen als zo'n goeie en rijke Freins niet ging trouwen.
"Waor bi'j utespand?" vroeg Fömmechien.
"Veur in Möppelt!" zei Freins en toen hij het haar verder uitgelegd had, zag ze, toen ze langs "de Poele"
liepen, de varkensbrik al staan tussen de lange rij van
dekwagens en losse wagens.
Freins was gauw zover dat hij naar huis toe wilde en
dat stond Fömmechien ontzettend best aan, want hij
was nu nog aardig nuchter en hoe langer hij in Meppel
omslenterde des te meer gevaar er was dat hij te veel
op kreeg.
"re heb er en jonk peerd veur, issie goewd mak?" vroeg
Fömmechien, toen ze naast Freins voor in de brik zat.
"Mak? Zo mak als en laom!" zei Freins. "Op stal en
leelke bieterd mit aandere peerde, maar veur de wagen
as en laom, ja as en laom zo mak!"
Als Freins van Meppel kwam, had hij een vaste gewoonte om dezelfde woorden altijd een maal of drie
vier te herhalen om er zodoende wat kracht bij te zet~
ten.
Er was druk verkeer op de straat, maar Freins joeg de
ene wagen na de andere voorbij. De ruin kon er overheen jakkeren als hij het op z'n heupen had. Freins
kreeg er schik aan, werd hoe langer hoe vrolijker en
begon ineens te zingen
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Een lappien met azijn
Geneest U van die pijn,
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Ja, één huzaar
Heeft één goed hart,
Hij kent geen Leed,
Hij kent geen smart,
Maar aLs dat meisje dan maar
Hetzij ze een ander kust!

vroLijk

is,

Boms! daar viel hij ineens opzij tegen Fömmechien
aan, die lachte dat ze schaterde en hem een bons teruggaf zodat hij meteen weer rechtop zat.

/---..L_--......~

De ruin draafde intussen rustig en met een best gangetje verder. Maar toen ze midden op die hoge "Tweelobrug waren en de trein er met een razende vaart
vanuit de richting Meppel aankwam en over de ijzeren
spoorbrug denderde, liet Freins ineens de leidsels
schieten en schreeuwde boven al het lawaai uit: "How,
roene, stao!"

Daar bleef zowaar de ruin plompverloren midden op de
Tweelobrug staan, zo onbeweeglijk als een onhandelbare bok.
"Now", zei Freins "Eèj, wat hek oe ezegd, issie mak,
zo mak as en laom? Eèjn, Fömmechien? Zo mak as en
laom? Ja of nee?"
"Ja, zo mak as en laom!" zei Fömmechien zonder zich
te bedenken.
"Fut dan weer, roene! ie hebt oen kuunsten goewd
verteund, daor kan d'r iene op bestaon" en Freins zette
zingend in:
Daar moet op gedronken, dronken
FaLderaLderiere,
iauierouierare,
Daar moet op gedronken, dronken
Falderalderom!

worden
worden

Meteen trok hij wat aan de leidsels en meteen stond
de ruin stil voor de herberg, waar het overigens geen
onbekend terrein voor hem was.
"Jan" zei Freins tegen de kastelein, die in de deur
kwam staan, "iene mit en iene zunder", wat betekende
dat hij klare wilde hebben en dat hij Fömmechien er
wat suiker in moest doen.
Wat is hij royaal die Freins, wat kan hij goed wat
missen en wat zorgt hij goed voor mij dacht Fömmechien, want werkelijk, als je op zo'n koude winterdag
voorop de brik zat, dan was niets beters dan een borrel brandewijn of jenever al had Freins zelf die dag
dan ook meer als z'n portie binnen.
Maar toen de goedheid en bezorgdheid van Freins voor
Fömmechien zo ver ging, dat hij haar bij de eerstvolgende herberg al weer wilde trakteren en de ruin al
uit eigen beweging wat links van de straat aanhield
om voor de herberg stil te blijven staan, toen werd het
haar te erg en ze nam resoluut maatregelen.
Zonder wat te zeggen greep ze Freins de leidsels uit de
handen, gaf de ruin met het achtereind van de leidsels
een tik op z'n gat zodat deze meteen weer midden op
de straat sprong en in een flinke draf vooruitschoot.
Drie minuten later draaide ze de inrit bij de boerderij
van Hilbers in en toen de ruin de zware varkensbrik
bedaard en stapvoets de steeg optrok, drukte ze Freins
zo ongemerkt de leidsels weer in de handen.
Was het geen volmaakt beeld van de toekomst, zoals
Fömmechien het zichzelf gedroomd had? De vrouw
moest de man gehoorzaam wezen stond in de bijbel,
dus het sprak vanzelf: "Freins, de baas!" Freins de
leidsels in handen, maar indien nodig zou ze het bestuur en de teugels van het bewind tijdelijk in eigen
hand nemen, de ruin in bedwang houden, in kalme
stap de rustige steeg insturen en de brik met inhoud
langs geëffende banen behouden en veilig op de plaats
van bestemming brengen.

A*T*L*E*T*I*E*K
Aan de op 19 juni j.l. te Gouda gehouden Nationale
Politie Atletiekwedstrijden
namen ook een zestal atleten deel van het district Winschoten.
Het waren prettige wedstrijden en speciaal G. Timmer
uit Nieuwe Pekela kan op een succesvolle dag terug
zien. Hij werd in de A-klasse discuswerpen 3e, won
het nummer kogelstoten B-klasse en wist de 3e plaats
te bemachtigen in het nummer hoogspringen C-klasse.
K. H. Iliohan uit Finsterwolde eindigde in een veld
van 26 deelnemers als 10e bij het nummer hoogspringen C-klasse.
Ondergetekende kon, dank zij een niet te grote deelname, als 3e eindigen in het nummer speerwerpen Bklasse.

G. Volders uit Muntendam moest door vroegere prestaties op het nummer 400 meter uitkomen in de Aklasse, doch kon het nu (nog) niet bolwerken.
Jammer was het dat nog 3 atleten van R.S.D.W. door
ziekte verstek moesten laten gaan, anders waren de
successen voor ons zeker nog beter geweest.
Onbegrijpelijk was het dat niet meer atleten uit het
noorden aanwezig waren, alleen Tissing uit Assen zagen wij met succes deelnemen aan het nummer discuswerpen A-klasse. Hij werd met een worp van 37.00
meter een zeer goede 2e.
Is men in het noorden soms bang geworden om aan
dergelijke wedstrijden deel te nemen, of is de fut er
bij onze atleten al helemaal uit?
J. Schoonoord.
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Mannenkoor Rijkspolitie
23ste

Groningen nam deel aan het

ationale Politieconcert

Op 22 mei 1956 vertrok het "Mannenkoor Rijkspolitie
Groningen" per trein naar Enschede voor het deelnemen aan het 23ste Nationale Politie-concert
aldaar.
De reis verliep zonder schokkende
gebeurtenissen.
Door de drukte na de Pinksterdagen
kon de
.V. ederlandse Spoorwegen niet voor een gereserveerd gedeelte zorgdragen. waardoor genoegen moest worden
genomen met verspreid zitten in verschillende wagons.
Na Zwolle ging dat gelukkig beter. Toen was de gelegenheid aanwezig om met elkaar te reizen, hetgeen
de stemming zeer ten goede kwam. Bij aankomst op
het station Enschede stonden reeds twee leden van het
Enschedese politiekorps te wachten, die ons naar de
schouwburg brachten. Deze twee collega's bleven de
gehele dag bij ons en losten elke moeilijkheid voor ons
op. Het bleken buitengewoon betrouwbare begeleiders
te zijn.
Bij de schouwburg verzamelden wij ons met de andere deelnemende koren voor de mars door Enschede
naar het gemeentehuis, voorafgegaan door het Enschedese politiemuziekkorps.
Ten gemeentehuize werden al de deelnemers aan het
Nationale Politieconcert ontvangen door het gemeentebestuur van Enschede en de hoofdcommissaris
van
politie.
De burgemeester heette alle deelnemers van harte welkom en zei verheugd te zijn, dat het Nationaal Politieconcert deze keer in Enschede werd gehouden.
De voorzitter van het politiemannenkoor
Euterpe uit
Amsterdam bracht dank voor de prettige ontvangst,
welke alle koren ten deel was gevallen. Tevens overhandigde hij aan de voorzitter van het Enschedese politiemannenkoor
de gebruikelijke herinnering, geschonken door de gezamenlijke koren.
In de grote hal van het gemeentehuis werd daarna
met begeleiding van het politiemuziekkorps
het Wilhelmus en het Domine Salvem Fac gezongen door alle
koren tezamen.
Na het gebruik van een verfrissing en een rokertje,
aangeboden door het gemeentebestuur
van Enschede,
ging het weer naar de schouwburg, alwaar in de grote
vergaderzaal
een grootse Twentse koffietafel gereed
stond voor plm. 500 deelnemers, welke eveneens was
aangeboden door het gemeentebestuur
van Enschede.
Hierbij zaten tevens aan de burgemeester,
de hoofdcommissaris van politie, de voorzitter van het ere-comité en verschillende andere genodigden.
Na de koffietafel ging het met bussen naar bad Boekelo, alwaar thee werd gepresenteerd.
Begunstigd door prachtig weer werd daar gezellig een
uurtje doorgebracht, waarbij tevens veel viel te genieten van de schitterende omgeving.
Na terugkeer in Enschede werd in de schouwburg een
aanvang gemaakt met de generale repetitie met het
politiemuziekkorps. Velen zal na afloop daarvan de gedachte bekropen zijn: "Hoe zal dit vanavond aflopen!"
Gelukkig bleek ook hier weer, dat een slechte "generale" een goede uitvoering geeft.
Toen de grote zaal van de schouwburg om 8 uur praktisch geheel vol was, werd een aanvang gemaakt met
het concert.
Door de gezamenlijke koren werd eerst ons volkslied
ten gehore gebracht, hetgeen staande door de aanwezigen werd aangehoord.
Daarna werden door de koren afzonderlijk enige nummers gezongen, welke bij het publiek, gezien het applaus, dat steeds weer opklaterde, goed in de smaak
vielen.
Na de pauze werden al de nummers

8

door de koren ge-

zamenlijk gezongen, met begeleiding van het politiemuziekkorps.
Gezongen werden: Ambrosianischer
Lobgesang, The
Voice of the Freedom, het "Soldatenkoor"
uit Faust
en tot slot het Domine Salvem Fac.
Het applaus aan het slot van de avond groeide uit tot
een ware ovatie. Het Enschedese politiemannenkoor
kan op een zeer geslaagde uitvoering terugzien.
Voor de leden van het Mannenkoor Rijkspolitie Groningen was het buitengewoon verheugend
onder de
aanwezigen op het Nationaal Concert te mogen opmerken kolonel Suijlen, overste Hoestra. overste Bijlsma
en majoor Offers.
In de pauze was er gelegenheid voor het bestuur zich
voor te stellen aan kolonel Suijlen.
Voor het koor is het een grote stimulans, wanneer van
hogerhand blijk van belangstelling wordt gegeven.
Na afloop van het concert was er nog een gezellig samenzijn voor de deelnemers, waar veel nieuwe vriendschapsbanden
werden gesloten en oude werden verstevigd.
Met veel genoegen kunnen we op deze dag, welke in
alle opzichten geslaagd mag heten, terugzien en met
belangstelling zien we uit naar het 24ste nationaal politieconcert, dat, voorzover nu bekend is, in 1957 in
Apeldoorn zal worden gehouden.
Zangersvrienden
doet uw best, opdat wij ook dan goed
voor de dag zullen komen.
P.S. Wilt u in uw groep nog eens rondzien of er mis-·
schien nog nieuwe leden te werven zijn? We kunnen
nog wel enige nieuwe leden gebruiken, temeer omdat
er plannen bestaan om op 29 november 1956 in de
grote zaal van de Harmonie te Groningen een uitvoering te geven in samenwerking
met het Rijkspolitiemuziekkorps.

Het nieuwe
woningen.

groeps- en postbureau te Scheemda met
In gebruik genomen op 30 maart 1956.

Gebr. Ibelings
NV.

Verenigde

Nederlandse

Kleermakerijen

Pelslerslraal 16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN
Daarbij
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De Generaal Crerar Wandelmars
Op 12 mei 1956 werd te Hoogeveen de 5e Generaal
Crerar wandelmars gehouden, georganiseerd door de
Politie Sportvereniging te Hoogeveen. Van het district
Rijkspolitie Assen, werd meegelopen door een groep
reservepolitie onder leiding van de wmr. 1e klasse J.
Okken van de groep Borger.
Om 14.00 uur werd op het marktterrein
verzameld en
maakten
de reservisten
van verschillende
groepen
kennis. Groepsgewijze was er getraind maar om in het
geheel wat verband te brengen, werd voor de mars
nog even geoefend.
Om plm. 15.30 uur werd gestart. De ploeg maakte een
goede indruk. Het uiterlijk was goed verzorgd en de
stemming was uitstekend. Om even voor 18.00 uur
arriveerde de groep in Ruinen, waar de grote rust
werd gehouden, zonder tekenen van vermoeidheid. Het
zwaarste gedeelte van de route, dat langs vele zandwegen had geleid, was afgelegd.
Door het tactisch inzicht van de leider werd de tweede
helft van de mars met een rustig tempo gelopen, zodat
de finish zonder uitvallers werd bereikt. De moeilijkheden die bij enkele lopers optraden, zoals een pijnlijke kuitspier en enkele blaren, werden door de goede
stemming voldoende opgevangen. Hulde voor deze
mannen, die ondanks hun moeilijkheden bij aankomst,
naar buiten nog een zeer fitte indruk wisten op te
brengen.

Na aankomst konden de deelnemers die voor de 2e
maal de mars hadden volbracht een lintje en het cijfer
2 in ontvangst nemen, de deelnemers die voor de eerste keer meeliepen ontvingen een medaille. Verder
werd de groepsmedaille toegekend.
Toen enige dagen na de mars de uitslag bekend werd,
ontving de groep nog het diploma met een totaal aantal punten van 445/9. Zij werd geclassificeerd als "Zeer
Goed".
De deelnemers waren:
Groep Roden: T. Kuiper; Groep Beilen: K. van der
Heide en A. Kloeze; Groep Coevorden: H. Hekert, H.
J. Knuppe, B. Berends, B. Lubach, B. A. Stevens, J.
Tromp; Groep Borger: J. Dobbelaar, A. Groothuis, W.
v. d. Schoot, L. Visser, J. Alberts, M. van Fenema, W.
Nijlunsing, G. Sanders, J. Vos en L. Vos.
Marsen als deze zijn voor de binding onderling, voor
het opvoeren van de paraatheid enz. van grote waarde.
Het aantal deelnemers kan nog veel groter zijn. Kunnen de commandanten van de groepen, welke nog geen
deelnemers opbrachten hiervoor nog eens een propagandistisch woord laten horen? In september van dit
jaar wordt te Oosterbeek weer de Airbornewandeltocht gehouden.
J. F.
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R.P.S. V.G.-deelname Avondvierdaagse
Op 11, 12, 14 en 15 juni 1956 organiseerde de wandelvereniging Het Jongensgilde in het kader van het Internationaal
Sport Festival te Groningen de Avondvierdaagse. De Rijkspolitie werd bij dit wandelgebeuren vertegenwoordigd
door een groep van de R.P.S.
V.G. Tot nu toe hadden de wandelliefhebbers
onder
onze leden steeds individueel moeten deelnemen omdat geen groep kon worden geformeerd. Verheugend
was het daarom dat zich dit jaar vl I gegadigden aanmeldden, zodat voor de eerste maal met een groep kon
worden ingeschreven. Vijf beginnelingen in de wandelsport hadden het aangedurfd zich aan te sluiten bij
een zestal cracks, dat regelmatig traint voor de vierdaagse te Nijmegen.
Maandagavond
19.00 uur werd voor de eerste maal
gestart voor een tocht van 15 km. De eerste kilometers
waren verre van gemakkelijk omdat door de stad gezamenlijk moest worden gelopen met de jeugd voorop.
Aan de grens van de gemeente kregen we echter ruimte en via Oosterhocgebrug, Ruischerbrug, Noorddijk en
Zuidwolde arriveerden we te ongeveer 21.45 uur weer
te Groningen. Er was in een stevig tempo gelopen en
enkelen, vooral de beginnelingen, hadden het er dan
ook niet zonder blaren afgebracht. De tweede avond
verschenen echter allen weer in prima stemming aan
de start voor een tocht van 20 km. Via het Winschoterdiep ging het naar Waterhuizen en vandaar over
Haren naar Groningen. Bijzonder prettig deed het aan
dat vele collega's, familieleden en bekenden
steeds
weer van hun belangstelling deden blijken. De derde
avond ging het via de Friese straatweg naar Dorkwerd
en langs het van Starkenborghkanaal
en Paddepoelsterweg. weer terug. Deze 15 km werden geloof ik door
allen wel het gemakkelijkste
gevonden. De laatste
avond kwamen alle groepen en individuelen samen in
het Stadspark te Groningen. Begeleid door de vrolijke
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klanken van een drietal muziekkorpsen
en getooid
met kwistig verstrekte bloemen deden de deelnemers
(sters) hun intocht in de stad. Het geheel maakte een
fleurige indruk. Overal langs de wegen stonden vele
belangstellenden,
die voor een hartelijke
ontvangst
zorgden. Op de Ossemarkt werd de stoet ontbonden.
Ruim 1300 wandelaars(sters) voor het grootste gedeelte
bestaande uit de jeugd hebben aan deze Avondvierdaagse deelgenomen. De weergoden zijn deze Avondvierdaagse wel bijzonder goed gezind geweest. Pluvius
die zich overdag nog wel liet gelden, had blijkbaar
geen belang bij de avonduren, zodat steeds, hoewel
voor sommigen misschien wat te fris, van prachtig
wandelweer kon worden gesproken. De stemming in de
groep was opperbest en een ieder wist van tijd tot tijd
voor een vrolijke noot te zorgen. Ik ben er dan ook
vast van overtuigd dat een volgend jaar een grotere
groep zal deelnemen. Behalve de door de leider ontvangen groepsmedaille ontving iedere deelnemer een
persoonlijke herinnering. De deelnemers waren: H. W.
Bergman. P. Christiani, H. E. Huizinga, P. M. Nieboer,
G. J. Overbeek (leider), F. E. Padje, J. M. Post, A. Raspe, L. Uitham, P. Venema en F. de Vries.
J. M. P.

N. V. G. A. D. O. Hoofdstraat
Vaste

34

-

HOOGEZAND

Telefoon

2731 (K 5980)

lijndiensten
in de drie noordelijke
provincies
Verzorgt
ook Uw extra ritten
in binnenen buitenland
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Dubbel pech tengevolge van verkeerde gedachten
over de Reserve-Rijkspolitie
(Brief van wapensmokkelaar

Beste Flippo,
Praat me nou nooit weer over die lui van de ReserveRijkspolitie en probeer me nou ook nooit weer wijs te
maken dat je om die "burgers" je kraakjes gerust kunt
uitvoeren.
Je wordt bedankt voor je inlichtingen, maar tot m'n
schade en schande weet ik nou beter. Jo, dat zijn geen
gewone mensen. Als je die achter je kuiten hebt en je
probeert er tussen uit te knijpen, lopen ze met een
snelheid, gelijk aan die van een windhond achter een
'haas aan. En klets nou ook nooit weer dat die lui niet
weten hoe een revolver er uit ziet. Ze springen er mee
om alsof ze in Texas geboren zijn en met zo'n ding in
de wieg gelegen hebben. 'k Moet er niet meer aan denken hoe één van die reservisten, met zo'n klapgeval in
de hand, voor me stond. Precies op m'n roos gericht en
daarbij een gezicht, waaraan je niet behoefde te twijfelen.
Ik bedoel, als je nog eens wat weet, doe me dan een lol
en vertel het aan je schoonmoeder, maar laat mij er in
het vervolg buiten. Jij helpt, met je wetenschap, de
mensen van de wal in de sloot.
Je hebt natuurlijk al wel begrepen dat ik narigheid
heb gehad. Nou en dik narigheid ook. Ik zal het je
vertellen hoe.
Ik had in Zoutkamp bij Willem 12 "F.N.'s" op de kop
getikt. Spiksplinternieuw.
Lief goed, jo. Om er mee
in je zondagse pak te gaan wandelen. In Groningen
had ik ze voor een lekker prijsie verkocht. Een pracht
job, maar de vent wou eerst betalen, als ik ze bij hem
thuis had afgeleverd. Ik had eerst nog geprobeerd hem
ze "af Zoutkamp" te verkopen, maar zijn principe was
"franco huis" en daar hij 'in zijn principe onwankelbaar was, moest ik ze dus zelf van Zoutkamp naar
Groningen brengen.
Op een maandagmiddag haal ik ze, dacht ik, dan moet
de politie uitslapen vanwege de zondagavond en verder zullen ze dan ook wel geen zin meer hebben om
bij de weg te gaan.
Nou jo, ik maandagmiddag met m'n grijze Volkswagen
naar Zoutkamp. Op de heenreis geen uniform te zien.
Dat gaf de burger moed. Bij het inladen te Zoutkamp
geen centje pijn, jo. Ik had voor mijn gevoel goed gemikt. Ik besloot om de terugreis langs binnenweggetjes
te gaan.
Om half drie vertrok ik uit Zoutkamp. Het ging prachtig. Weggetjes, zó eenzaam of ze er alleen voor mijn
handeltje waren neergelegd. Geen kip te bekennen.
"Jonge jonge, wat is de wereld toch goed en wat gaatie weer best. Met drie kwartier heb ik het zakie in de
stad en de centen op zak. Vanavond eens lekker de
bloemetjes buiten zetten".
Dat waren al fluitende zo m'n gedachten. Flippo, JIJ
weet natuurlijk ook wel dat de mens heel vaak verkeerde gedachten heeft. Nou jo, mijn gedachten, die
ik je juist ontbloot heb, waren ook verkeerd. Dik verkeerd. De politie was niet bezig uit te slapen, de wereld was niet goed en de mooie binnenweggetjes wáren niet alleen voor mijn handeltje neergelegd. Ze
bleken er ook neergelegd voor andere lieden. En wat
voor lieden. Moet je luisteren.
Tussen Mensingeweer en Wehe liep mijn weggetje
vlak langs de Provinciale weg. Laat ik nou net daar
de blauwe verkeersauto van de Rijkspolitie - je weet
wel, die met de luidspreker er op en die witpetten er
in - over de weg zien rijden. Ik schrok me naar jo,
maar ik kon nog net voor een bocht in mijn weg stoppen. Ze waren toen geen 500 meter van mij af. Geluk-
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aan zijn collega)

kig kwamen ze niet in mijn richting, maar reden door,
al was het langzaam. Toen werd ik al onrustig. Ik
dacht bij me zelf: Menzo, jongen, dacht ik, daar zitten
geen vriendjes van je in. Hoe verder uit de buurt hoe
beter. Toen dat blauwe geval uit m'n oog was reed ik
zo vlug ik kon in de richting Warfhuizen. Nou Flippo,
toen begon de narigheid pas goed. Ik had gedacht dat
ik ze kwijt was maar ik had verkeerd gedacht. Tussen
Warfhuizen en Zuurdijk rij ik met een stevige gang
door een bocht. Net toen ik de bocht doorgereden was,
zag ik vlak voor me die andere blauwe verkeersauto
van die lui in mijn richting rijden. Ik kon nergens
meer heen, mijn hart stond bijna stil en ik merkte ook
dat ik buikpijn had. Ik uit nood de gaspedaal tot op
de plank getrapt en meteen schoot ik ze voorbij. In
mijn spiegel zag ik dat ze wilden keren, maar dat zat
hen gelukkig niet zo glad op zo'n smal weggetje. Nou
jo, ik dacht: dit is mis Menzo;' die weten wat, die zoeken iets. In mijn angst reed ik eerst nog een verkeerd
weggetje in. Kerel Flippo, wat kneep ik 'm. Ik voelde
steeds meer gevaar. Waar zouden die beide politiewagens nu zijn en misschien zijn er ook wel meer in de
buurt.
En toen Flippo, toen kwam de ramp. Bij Saaxum moest
ik even die smerige Provinciale weg oversteken. Ik
ben net op het kruispunt.......
en daar komt die
blauwe wagen met een rotgang over de weg naar me
toe rijden. Dat ging mis; ik voelde het. Ik er tussen
uit, maar ze kwamen achter me aan en haalden in. In
Ezinge schoot ik een zijstraat in en toen was het afgelopen. De straat liep dood en ik moest stoppen. Meteen
stond die wagen ook achter me en meteen sprongen
er twee van die witpetten uit. Ik kreeg geen kans meer
om er tussen uit te gaan. De ene hield een knots van
een revolver op me gericht, terwijl de andere mij uit
de wagen "hielp". Die vent zat direct al in m'n zakken
te graaien, in een tijd van een mum waren ze leeg en
als ik nog iets op m'n blote lichaam had bewaard,
had hij het ook gevonden. Kerel, Flippo, wat deed die
vent dat vlug. De kerel met de revolver in de hand een boom van een vent - gaf aanwijzingen, terwijl de
andere mij en m'n wagen onderzocht. Nou je begrijpt
dat de zaak toen gauw voor die dienders bekeken was
en er voor mij geen ontkomen meer aan was. Ze wilden natuurlijk weten waar het vrachie vandaan kwam,
maar dat kon ik me niet meer herinneren, hoewel ik
er van overtuigd ben dat ze het gewaar zullen worden.
En laat ik je nou vertellen dat het reservisten waren
Flippo; die kerels waar je volgens jouw kletspraat
geen angst voor behoeft te hebben. Je kunt het zien
aan die blauwe lapjes die ze onder op hun mouw hebben.
In een ogenblik hadden ze mij, inclusief mijn auto
met inhoud, in Groningen zitten, waar ik moest worden voorgeleid, zoals een van die lui het uitdrukte.
M'n auto was ik ook kwijt, zei hij meteen maar even.
En nu komt het aller beroerdste van de hele geschiedenis nog.
Laat ik je nou vertellen Flippo, dat die reservisten
mij helemaal niet zochten, maar dat ze net die uitgesproken maandagmiddag een oefening hadden, waarbij
ze een auto op moesten sporen. En laat mijn wagen
er nou net zo uitzien als de wagen welke zij zochten.
Toen ze mij te pakken hadden, begonnen ze ook nog
met die mobilofoon te werken. Nou toen was de boot
helemaal aan. Ik snap nooit waar ze zo gauw vandaan
kwamen, maar het duurde maar even. of het waren
allemaal mouwen met lichtblauwe lapjes. Er waren
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ook nog een paar "duren" bij; een kapitein geloof ik en
een adjudant en weet ik veel nog meer. Dat waren
geloof ik geen reservisten, maar dat maakte me ook
al niks meer uit, ze zijn allebei even erg en hebben het
alleen maar op ons soort onschuldige mensen voorzien.
Je kunt op die politiemensen ook niks meer aan; je
meent dat ze liggen te slapen en ondertussen blijkt
dat de wegen er vol van zitten.
Laten die kerels nou geluk gehad hebben en laat ik
nou pech gehad hebben met m'n verkeerde gedachten.
Nou Flippo, jó, ik kom bij gelegenheid nog wel bij je
langs, d.w.z. als ik er weer uit kom, want deze keer
zal mijn bezoek aan ons buitenverblijf wel iets langer
duren, dan kun je me weer een sprookje over die onschuldige reservisten vertellen. Als je echter maar
weet, dat ik aan jouw sprookje, na de afgelopen maandag, niet meer geloof.
Groeps- en postbureau
van de groep Wonseradeel
te
Witmarsum.
In gebruik
genomen
15 december 1956.

Menzo.

Cirkelraadsel

Vul de oneven genummerde diagonale vlakken in aan
de hand van onderstaande omschrijvingen. De eindletter van elk woord staat reeds in de binnenste cirkelrand vermeld.
Bij de juiste oplossing vormen de beginletters der gevonden woorden in de buitenste cirkelrand, aangevuld
met de op even nummers ontbrekende letters, achtereenvolgens van 1 t.m. 32 een zin, waarin de redactie
iets aan de lezers van "De Reflector" heeft te vermelden.
1.
3.
5.
7.
9.
11.
13.
15.
17.
19.
21.
23.
25.
27.
29.
31.

Plaats in Noord-Brabant.
Plantengeslacht behorende tot de Sterbladigen.
Bezadigd.
Been van het menselijk lichaam.
Vervoermiddel.
Drama van Vondel, ook gebruiksartikel.
Dichterbij.
Van het ene geslacht op het andere overgaand.
Bekende Bijbelse figuur (N.T.)
Deel van een ei.
Wervelstorm.
Schaaldier.
Diep verachten (Geb. Wijs enkelv.)
Ouderwets meubelstuk.
Een der zonen van aartsvader Jacob.
Plaats in Zeeland.

Oplossingen in te zenden aan de redactie vóór 20 juli.

Leeuwarden,

11 januari

1956.

Enkele jaren geleden heb ik een beschrijving gelezen
van het vogeleilandje Griend, dat ik met veel belangstelling heb gelezen.
Aangezien ik van 1943 tot 1949 gestationneerd ben geweest op Terschelling heb ik het genoegen gehad
meerdere keren Griend, dat behoort tot het bewakingsgebied Terschelling, te bezoeken, zodat ik mij
goed op de hoogte heb kunnen stellen van het wel en
wee van dit mooie stukje grond midden in zee en de
lezers van de R. gaarne enige bijzonderheden daarover
wil mededelen.
Griend was bij aankoop door de Vereniging tot Behoud
van Natuurmonumenten
in Nederland, in 1916, ongeveer 23 ha groot. Het beslaat nu nog slechts enkele ha.
Het vormt het hoogste gedeelte van de Grienderwaard
en is een broedplaats van grote stern, kleine stern, visdiefje, dwergstern,
strandplevier,
bontebek-plevier,
scholekster enz.
Dat Griend een belangrijke broedplaats was en nu nog
is moge blijken uit een korte beschrijving in het jaar-

verslag van voormelde vereniging 1939-1940, luidende:
"Griend was weer zeer rijk met vogels bezet. De bewakers begrootten het aantal broedparen in het begin
van juni 1939 van de grote sterns op 25.000 tot 30.000,
dat der visdiefjes en Noordse sterns op 17.000 tot
18.000".
In 1943 was er nog een gedeelte van een ingezakte stenen put, die behoorde bij de laatste nog aanwezige woning. Thans is hiervan niets meer te vinden, doordat
het eilandje, aan de zijde waar het huisje gestaan had,
steeds meer afgebrokkeld is. Het huisje heeft nog gediend als verblijf voor de twee, ieder jaar aldaar aanwezige vogelwachters, die in dienst zijn van eerder genoemde vereniging en bezoldigd worden door de vereniging en het Rijk. Nadat het huisje ingestort was is
er een houten verblijf voor hen geplaatst. Na de bevrijding heb ik er aan mogen medewerken, dat een
huisje is gebouwd in het aldaar aanwezige z.g. kaapje.
Deze bewakers vertoeven daar van half april tot 31
juli. Na die tijd heeft de bewaking geen zin meer, omdat de broedperiode dan afgelopen is. Het heeft heel
wat moeite en zorgen gekost. om te voorkomen dat
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Griend tijdens de bezetting, als vogelbroedplaats, verloren ging omdat de bezetter van Terschelling duizenden en duizenden eieren van de grote en kleine sterns
liet zoeken. Toen de broedtijd in 1944 ten einde liep
wilde de bezetter niet ophouden met het eieren zoeken.
Teneinde raad wist ik niet anders te doen dan de eierzoekers het advies te geven om slechts bebroede eieren
te rapen, hetgeen dan ook geschied is. Ook deze eieren
werden onder de soldaten verdeeld!
Teneinde de lezers meer bijzonderheden van Griend te
vertellen volgt thans een nadere omschrijving, overgenomen uit: "Tussen VIie en Borne"; schetsen uit de
geschiedenis van Schellingerland door G. A. Wumkes,
Herv. Pred. te Roden. Een boekwerkje van het jaar
1900.
De opperwachtmeester:
B. van Dalen.

Er lag in de Friese koningstijd op het schiereiland Flie
en Borne een handvol hutten, die de Hollander
"GRIEND", de Friezen "GRYN" noemden, wijl de
grond daar rijk was aan vuur- en grintstenen. Door
zijn gunstige ligging aan de Fliemond lokte dit aanzienlijk plekje allengs allerlei en velerlei lieden tot
zich. Er verrees een scheepswerf voor den koopman
met "averij uit der see komende", er werden een pakhuis, een taveerne en een smidse gebouwd en verder
vestigde zich daar allerlei bedrijf, dat voor de scheepsvaart onmisbaar was. Ook werden sedert de dagen van
Karel de Grote de monden der rivieren bewaakt door
gewapende koggen, tot beteugeling van de zeerovers.
Voor deze bescherming moesten de schippers de verordende tolgelden betalen. Zo had dan ook Gryn een
tolhuis, waar bij nacht de lantaarn uithing tot een sein
en baak.
Meer dan door dit alles werd de bloei van het dorp
bevorderd door een paar rijke Friese kloosters, die
tussen Flie en Borne vele landerijen en landhoeven
bezaten. De witteordebroeders
van Mariëndaal en Mariëngaard en de geestelijke Heren van Luynkerk waren in deze krie de grote landeigenaren. Zij zagen met
groot welgevallen den vooruitgang
van het havenplaatsje, wijl het de waarde hunner bezittingen deed
stijgen en het was dus ook alleszins verklaarbaar,
dat
zij zich beijverden om Gryn nog meer te doen bloeien.
Mag men Winsemius geloven dan is het op last van
Siardus van Mariëndaal en met behulp van enige edelen uit het geslacht Gerbranda, voorzien van grachten
en wallen, "ende in forme van een stad gebracht", om
"die situatie ende gelegenheyt des plaatses aan de F'lie ,
stroom leggende". Verder zouden de Augustijner koorheren van Luynkerk er een bedehuis hebben gesticht.
En eindelijk heeft de abdij Mariëngaard
te Hall urn,
aan Gryn een school geschonken. Nu is wel een en
ander in dit getuigenis van de kroniekschrijver
aan
bedenking onderhevig, maar het blijkt genoegzaam dat
dit dorp aan de Flie voor een plek van niet geringe
betekenis werd gehouden. De goede lieden der eens
schamele "buyrte" waren dan nu van eenvoudige dorpers, poorters geworden met eigen rechten en vrijheden. Zij waren vooral trots op hun bloeiende parochieschool, een der oudste en vermaardste van de noordelijke gewesten. De Normertijner
monniken van Mariëngaard, die veel liefde koesterden voor het onderwijs, hadden haar gesticht. Zij volgden daarin het
voetspoor van den stichter hunner abdij, Frederik van
Hallurn, die door zijn wilskracht en toewijding het zover had gebracht, dat Oostergoo en Westergoo, de
bloem van hun jongelingenschap
naar zijn kloosterschool zonden, om te worden opgeleid tot monnik of
priester of voor het maatschappelijk
leven. Ook na
Magisters Frederiks dood, bleef de stroom van leerlin-
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gen steeds toevloeien zodat in Hallum gebrek aan
plaatsruimte kwam en men eindelijk tot splitsing der
school moest overgaan. De broeders zochten nu naar
een geschikt plekje voor een buitenschool, waarheen
een deel der leerlingen kon worden overgeplaatst en
toen hun oog viel "op de poorte van Gryn", was hun
besluit spoedig genomen. Zij maakten daarop de volgende regeling: in de abdijschool te Hallum zou aankweking van vroomheid, in, de school te Gryn, vorming voor het maatschappelijk
leven hoofdzaak zijn.
Aan het klooster zou men de heilige schriftuur en de
kerkvaders bepeinzen, aan het Flie zou men zich toeleggen op de studie van de heidense, Griekse en Romeinse schrijvers en de cijferkunst, de aardrijkskunde
en de muziek beoefenen. De man die werd aangewezen
aan het hoofd van de Griendse parochieschool te staan,
was de Friese Magister Ubbo van Wanswerd. Maar wie
had kunnen denken, dat bijna alle scholieren zich onder zijn leiding zouden stellen. En toch geschiedde dit.
De nieuw opgerichte school mocht zich terstond in de
grote bloei van Gryn verheugen. Al wat naar kennis
dorstte stroomde naar Gryn. En inmiddels geraakte de
oude kloosterschool aan het kwijnen, zodat abt Sibrand
haar eindelijk ophief. En al schudden de kloosterbroeders bedenkelijk het hoofd en al prevelden zij het
woord der schrift, "in multa sapiensia multa inignacia
est", het baatte niet: de jongelïngschap zocht magister
Ubbo van Gryn. Ook de pastoor van het stadje, Heer
Jarch behoorde tot degenen die met leedwezen aanzagen, dat men niet meer de bevindelijke kennis des harten vroeg, maar alleen bevrediging zocht voor het
knappe hoofd. Hij toch minde juist dat innig leven van
mystieke vroomheid, dat rijk is aan overpeinzingen.
En dat leven werd gevonden binnen de muren van Mariëngaard toen hij zich daar voor het priesterschap
voorbereidde. Hoe kon bijvoorbeeld de abt van Siardus, de abt van het klooster, uren aaneen zijn verzonken in diepe contemplatie. Hij hoorde eens toen hij
langs het dorp Jellum kwam uit de verte koorgezang.
Hij verzocht zijn metgezellen halt te houden en terwijl
deze afstegen, begon hij, met zijn armen en borst op
het zadel leunende, te mediteren over het gejubel der
heilige engelen en over de bruiloft des Lams met de
triomferende Kerk. Hij was verslonden in de harmonie
die boven is. En zijn reisgenoten zagen dit stilletjes
aan, zonder hem te storen, gedachtig aan het woord
der bruid in het hooglied: "Ik bezweer u gij dochteren
van Jeruzalem, die bij de reeën of hinden des velds
zij t, dat gij mijn liefde niet opwekt, noch wakker
maakt; voor het hem luste" zulk wegzinken in de
diepten Gods, was naar Jarichs oordeel de ware oefenschool, niet het verwerven
van blote letterkennis.
Daarom was het hooglied van Salomo hem een der
dierbaarste boeken der heilige schriftuur' en schreef hij
daarvan een verklaring. Dat werk, aldus roept zijn
levensbeschrijver
uit, moet men naarstig lezen, want
daaruit zult gij vinden, olie onder het schuim, pit onder den bolster en tarwegraan onder kaf, of, met andere woorden: onder het minnekozen van bruidegom
en bruid wordt u voorgesteld de nauwe band, de tere
liefde van Christus en Zijn kerk. Jarich hoopte in stilte
dat spoedig de tijd mocht aanbreken, dat men weer
vragen zou naar de oude paden. De school van zijn
parochie was een doorn in zijn oog, omdat zij geen
gevoelsvroomheid preekte. Hoe eer hij verdween, hoe
liever hij het had. Dat ogenblik was niet verre meer,
want toen in 1238 de abt Sibrand stierf en Mariëngaard een nieuwe abt nodig had, werd de pastoor van
Gryn tot dat gewichtige abt gekozen. Wat een ieder
nu verwachtte geschiedde. Een der eerste daden van
Jarich was: de opheffing van de Griendse parochieschool. De scholieren werden teruggeroepen naar de
oude parochieschool te Hallum en ontvingen magister
Tammo van Grouw als leermeester, een man, die evenals Jarich het devote leven beminde. Voor het stadje
Flie was dit natuurlijk een groot verlies, maar het zou
daarover niet lang behoeven te treuren, want hare
dagen waren geteld. In de herfst van 1287 barstte een
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orkaan los, die de zee heenjoeg over de lage landen
aan de Noordzee. Toen de stormvloeden waren teruggevallen boden de gouwen tussen Flie en Eems een
toonbeeld van eindeloze verwoesting aan. Van Gryn
waren geen tien huizen staande gebleven. De oude geschiedbronnen maken nu hoogst zelden meer van deze
plek gewag. Hoe zouden ze ook? Een klein onbeduidend eiland, dat alleen nog de naam had behouden
van het eens zo bloeiend stadje, was het overschot van
het uitgestrekte landschap, waar machtige kloosterwelvaart en beschaving hadden geheerst. En immer door
moest het nog zijn grond afstaan aan de roofzuchtige
zee. Terwijl het in 1398 nog 200 morgen groot was, beslaat het thans niet meer dan 30 hectaren. Een wondere
speling in de historie van Gryn is zeker deze, dat het
vergeten eilandje in de 16e eeuw nog eens uit zijn
vergetelheid werd opgebeurd. Er vestigden zich in de
zomer enige lieden, die op de uitgestrekte weidevlakte
een kudde schapen en ander melkvee lieten grazen.
Zo stonden er b.v. in het jaar 1611 een viertal woningen, "seer sober geconditionneerd, houdende 25 ofte 26
hoornbeesten ende omtrent 300 schapen". Dit beduidde
nu op zich zelf zeer weinig, maar van de melk dezer
dieren werd door de pachters een smakelijke kaas bereid die voor een fijne lekkernij werd gehouden. Onze
vaderen rekenden de Griendse kazen met de Tezelse
en de oude Edammer tot de beste van Holland. Maar
ook deze roem was kort van duur. De bewoners waren aan vele gevaren en ontberingen
blootgesteld.
Meermalen klopte de blanke hans aan het venster,
wanneer bij springtij of stormvloed de zee hunne weiden overstroomde of haar schuim tegen de ruiten spatte van hun woning. Ook ontbrak hun in de droge zomers het drinkwater voor het vee, zodat het met kaagschip van Schellinge of van Flieland moest worden

aangevoerd. Tenslotte moesten de boeren dan ook hun
bedrijf opgeven en de wijk nemen naar elders. Nu
kwam Gryn op een lijn te staan met de vele onbewoonbare zandplaten, die de ommelanden zijn onzer
Waddeneilanden,
zoals Koenzand en Feffezand. En
toch is Gryn een merkwaardig
plekje gebleven, dat
op zomerse dag ten volle een bezoek verdient. De dichter zong van:
,,'t Nu zo eenzaam Griendt, waar wilde baren woelen.
Een zandbank, waar men schier naar kusten staart".
Gryn is in de zomer een lieflijk, groen eiland. Een
schat van donkerblauwe strandbloemen
brengt schakeringen aan in het welige gras. Duizenden blanke zeevogels vliegen krijsend op bij uw komst. Het ronde
vlak is omlijst door de blinkende spiegel der Waddenzee. Uw blik rust enerzijds op de hoge duinen van Flieland en Schelling, tussen welke de Noordzee hare
schuimende golven heenstuwt, anderzijds op de torens
en rode pannen daken van Harlingen. Wonderlijk plekje. Een kleine, vreemde
wereld middenin
de zee.
Slechts een enkele zware Friese baksteen, zo groot als
een roggebrood, herinnert u aan het stadje der middeleeuwen. Eens hebben de oestervissers een paar oude
regenputten in de nabijheid van het strand ontdekt.
Op Schellingerland
weet men nog te verhalen,
dat
enige rijke joden eens het plan hebben opgevat, hier
weer een stadje te bouwen. Of het waarheid is, weet
ik niet. Tot op de huidige dag is op dit plekje geen
menselijke woning te vinden. Zij zou er ook niet kunnen staan. Zelfs konijnen zijn er niet veilig in hun
holen. Want als de herfststorm met macht de wateren
der Noordzee door het Fliegat jaagt, dan rollen de baren hoog over het weidevlak heen en alleen de eenzame houten bakens rijzen uit het spattend schuim
omhoog tot waarschuwing der zeevarenden.
TE KOOP AANGEBODEN
1 korte kamgaren jas (maat 54) weinig gedragen, maatwerk; 1 rijbroek kamgaren (maat 54).
Te bevragen: H. Broersma, Wilhelminaweg 111 (flat)
Appingedam.

J. KNOOP N.V.
Autosloperij ADUARD
tel. K 5903 - 235

EET NIJBOER'S GEBAKKEN VIS
In- en Verkoop van gebruikte personenen vrachtwagens

"*

Grote voorraad
onderdelen,
wielen, banden enz.

motoren,

ALTIJD 'N TRAKTATIE

*

OUDESTRAAT 19 -

ASSEN -

VOOR

KNOOP HELPT VELEN UIT DE KNOOP

BETERE MERKRIJWIELEN

NUTSSPAARBANK

Westersingel
7.
Haren, Rijksstraatweg

61-63

K ES

ASSEN -

Telefoon 3068

en

98a.

»u.:

Çafeti.o

Rolderstraat
1 24

EN BROMFIETSEN

GEB R. TON

- GRONINGEN

HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngest,aat
35, G,oningen
BIJKANTOREN
: G,oningen,
Ocsterweq
1, Koneweg

TELEFOON 2273

Jae, Smedes & Zn

n;

V.

Motoren - Bromfietsen
en- Rijwielen

VISMARKT
GRONINGEN
TEl. 25541 (3 LIJNEN)

Prima

D.A.M.zijn
N.V. D. A. M.

BRUGSTRAAT

remmen

SNEL-

Tel. 32 en 237

remmen

APPINGEDAM

b

adres

voor

grijze en witte gummiboorden
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inrichting

19

GRONINGEN
Speciaal

reparatie

WINSCHOTEr
Engelsehslr. 32 - Tel. 2321
Blijhamsterstr. 9 - Tel. 2472

13

89

Oplossing en uitslag juni-prijsvraag
43 Inzenders deden een gooi naar de uitgeloofde prijzen
bij een goede oplossing van het zeer aardige kryptogram. Er waren twee foutjes in de opgave, maar dat
nam niet weg, dat de meesten de oplossing toch goed
hadden (verticaal 16 moest en kon niet anders zijn dan
verticaal 18 en in 7 verticaal stond een b te veel).
De oplossing luidt:
Horizontaal:
20. ark
5. vlaggen
21. kerksieraad
9. regenton
11. nestor
23. smal
12. sentiment
25. leven
29. kwinkslag
13. fotos
14. iran
30. rotsen
31. arkeneel
16. gezaghebber
32. asperge
17. ego
Verticaal:
1. drassig
15. egelantiers
2. agenda
18. gekwetste
3. innig
19. redeloos
4. kolenbekken
22. vlegels
6. lans
24. melken

7. geslobber
8. ekonomen
10. ets

26. ski (of iks)
27. ukjes
28. enig

De gelukkige prijswinnaars
waren:
1. H. van der Woude, Gerbrand Bakkerstraat
101, Groningen; 2. Wmr. 1e kl. P. Fokkema, Anjum B. 197; 3.
H. Brander, Torenstraat
66, Wildervank;
4. Mevrouw
van Guldener, zaal 4 V.P. Beatrixoord,
Appelscha; 5.
Mevrouw J. de Jong-v.d.
Meer, Rijksweg 321, Beetgumermolen (Fr.)
DANK AAN 5-CENT-FONDS.
SIoch teren, 31 mei 1956.
Hierbij betuig ik mijn oprechte dank voor de prachtige
schaal fruit, welke ik tijdens mijn ziekte thuis van de
leden van het "vijf-cent-fonds"
mocht ontvangen.
De opperwachtmeester
G. Zomer, Slochteren.
Mijn hartelijke dank voor het stoffelijk blijk van medeleven, dat ik tijdens mijn ziekte mocht ontvangen.
Wmr. J. Klinkhamer,
Dorus Rijkesstraat
5,
Groningen.

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'
v/h E. J. HIJLKEMA

HOOGEZAND

N.V. SCHEEPSWERF

WATERHUIZEN

J. Pattie
Walerhuizen

- Groningen

N.V. G.

J. v. d. WERFF's SCHEEPSBOUW

Westerbroek bij Groningen (Holland) - Opg. 1817
Telefoon Weslerbroek 271 (K ~904) b.g.g. 273

N.V. Scheepswerf

Westerbroek

v/h J. G. Bröerken

KUSTSCHEPEN.

SLEEPBOTEN

GEBR.

BODEWES

SCHEEPSWERF
VOLHARDING

SCHEEPSWERF
GRUNO

FOXHOL

E. J. SMIT & ZOON'S
SCHEEPSWERVEN N.V.

WESTERBROEK

Kustschepen en sleepboten

BODEWES'

SCHEEPSWERVEN

N.V.

MARTENSHOEK
Bouwers van COASTERS en alle anderé vaartuigen

NOORD NED.
,
SCHEEPSWERVEN
GRONINGEN
14
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GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN BIJ GRONINGEN
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Door

of in Assen

even vertoeven

~

Busstation

in het verkeersrestaurant

Firma H. DRENTH
Winschoten,

of Stationsrestauratie
H. J. B. de

Restaurateur

Evenals voorgaande
kamgaren
Officiers
vormvastheid.

Herder

Grote prijs van Nederland der K.N.M.V.

Langestraat

16

handhaven
wij onze
whipc:ord,
die uitmunt

Onderstaand

laten

wij onze

Maatwerk

scherp

Bovengenoemde
Op

komen

Onze
coupeurs
prijsverhoging
Regeling
betaling

2

en wordt geleverd
eigen Atelier)
prijzen

POPULAIR:

prijzen

aanvraag

gemaakt
maatwerk

gecalculeerde

f

97.50
49.50
49.50
51.50
-147.50
-167.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

Tuniek
.
Lange
pantalon
.
Ballonbraek
(m. ritssluiting)
Ballonbroek
(zware
kwal.)
Whipcord
Overjas
.
Duffelse
Overjas
.
Ceintuur
.
Geborduurde
Zilv. Leeuwtjes
Geborduurde
Zilv. Granaten
E.H.B.O.-embleem
.
Verkeerswiel
.

\

3538

1 e kwaliteit
zuiver
In draagkracht
en

jaren

Alle uniformkleding
wordt naar
maat
in 2 klassen
(maatwerk
Populair
en

ZATERDAG 30 JUNI 1956

CIRCUIT VAN DRENTHE

- Telefoon

HEREN-. DAMES- EN UNIFORM KLEERMAKERIJ

zijn

met

inbegrip

wij U geheel

komen

betaling:
Na
% korting

ter

plaatse

ontvangst

Landbouwsmederij

van

vrijblijvend
maat

Maatwerk
eigen Atelier:
f 112.50
56.00
- 57.50
- 59.50
-152.50
-172.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

1 keer

passen

bezoeken

nemen

kledinggeld

volgen:

en

1956.

passen

zonder

Bij contante

en constructiewerkplaats

Gebr.

Steenhuis

SLOCHTEREN

- Telefoon

05982 - 255

"*
landbouwwagens
Aanhangwagens
Trailers
Speciaal "Bendix" vacuum snelremmen
Erkend "Bovag" Tractor Service

T"'--r
tow. ••••• _

MOTOR-

••••••

,.1004 .•••

GARAGE

BAAKMAN

en ZIJSPANRACES

Start klasse 250 cc 10.15 uur
Start klasse 350 cc 11.30 uur
Start klasse 122 cc 13.15 uur
Toegangsprijzen

Nieuwe Huizen 17 - ASSEN

Start zijspannen
15.00 uur
Start klasse 500 cc 16.15 uur

Volkswagen

--_

van f 4 tot f 8.50

dealer
Shell benzine
Auto

.- ..- .

ATLANTA-PUDDING

.01__ .....•..-

1JO()t ~.~._
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en olie
en motor reparatie

· ....

••.
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen,

Peteerwee

1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)

voor het kopen van:

Aannemer

DAMESHERENJONGENS- EN
MEISJESKLEDING

van Grond-

Verhuur van alle baggermateriaal

Gedenk

van dit blad

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

fIun:tur

Domo-Groningen

Domo

Boterdiep

Vraagt

SCHOENEN
VAN

hij voorkeur:

*

*

DC)MO CHOCO
Verkrijgbaar

de

ADVERTEERDERS

H.H.MII'I ING
Beilen

en

Baggerwerken

in elk goed Hote! en Café
en

Friesche

Vlag

Koffiemelk

HERESTRAAT

en babyvoeding

81

GRONINGEN

PF'AFF Naaimachines

Fa. W.K.W.

Off. Dealer

A. VOS. en Zn.

CARROSSpRIEBEDRI]F
GRONINGEN
Telefoon

Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

32733

N.V.~~
Bezoek

tijdens

Uw

vacantie

OUDE E8BINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

Landgoed "Ekenstein"
APPINGEDAM
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
VOOR LOGIES. PARTIJEN EN DINERS

Import voor Nederland

van

HORiX.~~.1.f'

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
Tele/oon Wlrdum 31

Speciaal

adres

voor

GOGGO

scooters

lederkleding
i

REIST
met uw clubs en vereniging
per

ROL A N 0
SLOCHTEREN
Hoofdweg 65

"

TOURINGCARS
Telefoon

ATTENTIE! Overgeplaatst?
Geen nood indien U
eens praat met J. DIETERS, woninginrichting
en
verhuisbedrijf,
wont wij leveren ook al uw benodigdheden als meubelen, gordijnen of vloerbedekking tegen de laogst mogelijke prijs, en garanderen
u in één dag vloeren belegd, gordijnen gehangen
enz. Bel op 2706, Assen, en het komt in orde.
Beleefd aanbevelend.

05982 - 331

DAMES
Wordt

U verplaatst

7 Dan Is

Meubeltransport
uw aangewezen
Wlnlchoten
Tel. 2551

16

NIEBOER

adres

ConfedieMAGAZIJNEN

Het grootste

speclaalbedrlJ/
Emmen
Tel. 1372

EN
HEREN

in Assen
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FIRMA S. BOEKBINDER
GED. SINGEL - TELEFOON 2835
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UKSPOLITI E,
~~.~~_~

~~.~ORGAAN
.H.
\

V~r.

HET

GE.WEST GRONINGEN

5e Jaargang
No. 8
1 aug. 1956

Afscheid adjudant L. J. de Goede
Op 28 juni jl. werd tijdens de te Groningen gehouden
samenkomst van districtsrechercheurs
afscheid genomen van de Adj. L. J. de Goede, die per 1 juli 1956
de dienst met pensioen ging verlaten.
Namens de collega's werd De Goede toegesproken door
adjudant Zwerver en De Vries. Zij brachten hem dank
voor zijn voorbeeldige leiding bij de maandelijkse samenkomsten van districtsrechercheurs,
zijn vriendschap en bereidheid tot onderlinge samenwerking.
Als blijk van waardering werd een boekwerk aangeboden.
In verband met het a.s. vakantieverlof van de districtscommandant werd op 21 juni reeds afscheid genomen
van de districtsstaf.
Omdat kort geleden het 40-jarig ambtsjubileum
op
grootse wijze was herdacht had De Goede verzocht
van zijn afscheid weinig drukte te maken.
Overste Fogteloo sprak o.m. de volgende woorden tot
de scheidende adjudant: "Nog slechts enkele dagen,
De Goede, dan zul je voor de eerste keer in je leven

jezelf kunnen zijn. Je zult niet meer worden gestuurd
door een menselijk wezen dat invloed op je heeft. Dit
afscheid zal pijnlijk voor je zijn, omdat je aan je werk
gebonden bent, maar toch moet je het als een bevrijding voelen om het keurslijf van het ambtelijk leven
te kunnen afwerpen.
Je hebt meer dan je plicht gedaan, waarvoor ik je zeer
dankbaar ben. Ik wens je Gods onmisbare zegen toe
en ik hoop dat je vrede mag vinden in het leven dat
voor je ligt."
Hierna werd namens het personeel van de districtsstaf
een boekwerk aangeboden.
Aan het slot van het gezellig samenzijn dankte adj.
De Goede voor het aangeboden cadeau en de tot hem
gesproken woorden en zei o.m. het volgende:
"De laatste zes jaar van mijn diensttijd heb ik in het
district Leeuwarden mogen doorbrengen. Dit zijn de
prettigste jaren geweest. De samenwerking en goede
harmonie op het districtsbureau zal ik niet licht vergeten."
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Geslaagd voor Pikeurdiploma
Kingma

G., Wmr. le kL Ber. Peloton

A:
te Hoogeveen.

Geslaagd voor het PoJitiediploma AA:
Hadderingh W., Wachtmr. Roden.
Bosker E., Wachtmr. Uithuizen.
Boer P. de, Wachtmr. Middelstum.
Laan S. V. d., Wachtmr. Baflo.
Olijve J., Wachtmr. Valthermond.
Geslaagd voor het Politiediploma

A:

Jurjens G. J., Wachtmr. Schoonebeek.
Nooitgedagt R, Wachtmr. Makkum.
Bakker H., Wachtmr. Leek.
Achterstraat J., Wachtmr. Coevorden.
Hoekstra S., Wachtmr. St. Jacobi Parochie.

Verplaatsingen:
Dijkhuis P. W., Wachtmr. Van Nw-Scheemda naar
Scheemda.
Russchen P., Opperwrnr. Van Oosterwolde naar Blokker
als Gr. C.
Zondervan N., Opperwmr .. Van Eefde naar Dokkum
als Post-Co
In de sterkte

opgenomen:

Verbrugge H., Magazijnknecht C. Tewerk gesteld bij
Bul'. Materieelbeheerder.
Werff B. V. d., Wmr. le kl. Haulerwijk. Afkomstig van
gemeentepolitie Alkmaar.
Met eervol ontslag:
Hoving J., Adjudant Sexbierum. Met pensioen.
Koning A, Wmr. le kl. Oude Pekela.
Ausma J. W., Wmr. le kl, Appingedam. Wegens aanstelling als maatschappelijk werker bij de Gemeentelijke Dienst voor Sociale Zaken te Leeuwarden.
Kamps H., Wachtmr. Aduard. Wegens benoeming als
hoofdagent
bij het gemeentelijk
Politiekorps
te
Veendam.
Gehuwd:
Vreugdenhil J. C., Adsp. Koudum met Mej. C. J. Rentier.
Helmantel J. A, Adsp, Buitenpost met Mej. T. T.
Kremer.
Bevorderd

tot Adjudant

Bijlsma B., Finsterwolde

de Opperwachtmeester:

m.i.v. 1-7-'56.

Belast met het Postcommando

te Hommerts:

Boersma J., Wmr. le kl.

Gebr.

Ibelings

N.V. Verenrade Nederlandse

Pelsterstraat

16 ,Tel. 22812

UNIFORMEN
Daarbij

2

zeer

concurrerende

Kleermekerljen

GRONINGEN

Geboren:
Willemke dv. Wmr. le kl. S. Braaksma en J. H. Hamberg te Giekerk.
Margje dv. Wmr. le kl. J. L. Hoogesteger en F. H.
Wierda te Leeuwarden.
Taeke, Fedderik zv . Wmr. le kl. P. Fokkema en T.
Kamstra te Anjum.
Frederik Bonne zv. Wmr. le kl. R J. Zuidema en E.
Venekamp te Zeegse.
Johannes zv. Wmr. le kl. W. Witteveen en H. Middelveld te Hooghalen.
Dirkje Elisabeth dv. Wmr. le kl. M. Udo en A B.
Bruggers te Leeuwarden.
Anna Geertruida dv. Wachtmr. E. Idsardi en J. M.
Schuiteboer te Menaldum.
Tjitze ZV. Wmr. le kl. D. Kernper en D. R. Poppinga
te Oudega.
Marianne dv. Opperwmr. E. Schipper en G. Grootoonk te Zweeloo.
Aafke dv. Wmr. le kl. Th. Knol en G. Beimers te
Oosterwolde.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen
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JEUGDZAKEN

Op 1 juli 1956 is bij de Staf van het Gewest Groningen
een afdeling Jeugdzaken opgericht, met de leiding
waarvan Mej. MI'. M. A. Boom is belast.
Mejuffrouw MI'. M. A. Boom koos bij haar rechtenstudie indertijd het kinderrecht als bijzonder hoofdstuk en de criminologie als bijvak. Een paar jaar na
haal' doctoraal examen vestigde zij zich als advocaat
en procureur en was zij ruim 12 jaar als zodanig werkzaam; gedurende deze tijd hadden de kinderstrafzaken
en het familierecht haar speciale belangstelling. Geruime tijd vervulde mej. Boom ook de functie's van
waarnemend Griffier bij de Rechtbank en deed zij
dienst bij de Kinderrechter en op strafzittingen, secretaresse van Pro Juventute en het genootschap tot Reclassering, secretaresse van de Stichting Maatschappelijk werk in Den Haag en als zodanig had zij veelvuldig contact met maatschappelijke werksters uit het
gehele platteland van Nederland.
Alle ervaringen in bovenstaande functies zullen haar
nu in haar nieuwe functie bij de Rijkspolitie ten nutte
komen.
Met mejuffrouw Boom heeft het vrouwelijke element
dus ook bij de Rijkspolitie in dit Gewest zijn intrede
gedaan; thans hebben alle vijf Gewesten een Officier
toegevoegd voor Jeugdzaken.

De gespecialiseerde kinderpolitie heeft in de meeste
steden als onderdeel van de gemeentepolitie vele jaren
haar bestaansrecht bewezen. Een meer intensieve aanpak van de jeugdcriminaliteit
met bestudering van
haar oorzaken voorkomt vaak veel later onheil, terwijl
ook bij kinderverwaarlozing
het optreden van deskundige kinderpolitie van groot nut kan zijn voor de
instanties; die deze gevallen verder te behandelen
krijgen.
Dat enkele jaren geleden ook op het platteland i.c. bij
de Rijkspolitie, de eerste stap op de weg naar een gespecialiseerde kinderpolitie gezet is, welke stap inmiddels door meerdere is gevolgd, is dan ook verheugend.
Dit wil niet zeggen, dat de organisatorische opzet van
de taak van mej. Boom gelijk is aan die van de leiding
der kinderpolitie in de stad. Zij zal veel minder direct
optreden en zeker niet de verantwoordelijkheid
voor
jeugdzaken overnemen van de groepscommandanten.
Voorlopig zal zij, naast de kennismaking met autoriteiten, instellingen en personen met wie zij in haar functie contact zal moeten hebben, geleidelijk een overzicht
trachten te verkrijgen van de omvang der jeugdzaken
en de bij de behandeling daarvan gevolgde werkwijzen in het Gewest. Tevens hoopt zij spoedig in de gelegenheid te zijn per district aan de Groepscommandanten een meer in onderdelen afdalende uiteenzetting te geven over haar taak en haar plannen.
In dit stadium moge ik thans met het bovenstaande
volstaan. Wij hopen dat u allen, die in enig opzicht
betrokken zijt bij de behandeling van jeugdzaken, in
goede verstandhouding
zult samenwerken
met deze
nieuwe functionaris teneinde zo ook van de politie uit
een steentje bij te dragen aan de toekomst van de
jeugd in hel Gewest Groningen.
Red.
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HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verbaal uit bet oude Drente door H. van 't Wold.
Förnmechien van Oom Luuks uit Nijeveen was nu al
een aardig tijdje bij Hilbers te logeren en dat beviel
van weerskanten best.
Freins praatte niet veel meer over Hillechien, 't leek
wel of hij er helemaal niet meer aan dacht en maakte
hij dan ook geen gekheid met de logé en al had hij op
die Donderdag, toen hij haar uit Meppel meegebracht
had, ook niet tegen haar gezegd: "Eejn, Fömmechien,
en meinse is gien eerappel", zoals hij dat tegen Hillechien altijd zei.
Hij had nu wel dat liedje gezongen van
Laot maar waaien de neeie boel,
D'r is maar èène die ik bedoel,

maar dat kon best een versje in het wilde weg wezen.
't Was prachtig dat hij nu van Hillechien af was dachten ze en dan zou de rest wel voor elkaar komen;
daar zou Förnmechien van oom Luuks zelf ook wel
v.oor zorgen.
Fömmechien van Jan Hilbers had het nu rustig en gemakkelijk en dat kwam net van pas, want ze was de
laatste tijd niet goed, altijd zo in de benen en altijd
zo moe. 't Werk viel haar zwaar en 's morgens bij het
opstaan kon ze zich al zo lamlendig voelen.
Jan Hilbers was alles best naar de zin; alleen vond
hij, dat zijn logé wel wat al te veel te commanderen
en te bestellen had. Ze deed maar net of zij het daar
voor 't zeggen had en Jan, die tegen z'n eigen vrouw
zo te keer kon gaan en zo'n grote bek kon opzetten
had tegen Förnmechien van oom Luuks niets in te
brengen, hij durfde nauwelijks wat tegen te sputteren
als zij haar orders aan de vrouwen, zowel als aan het
manvolk, uitdeelde.
Maar al was ze dan niet gemakkelijk, ze was toch een
flinke vrouw. Zij was de hele dag druk en bedrijvig
in de weer; ze maakte het woonvertrek keurig netjes
schoon en aan de kant, de haardstede kreeg ook een
flinke beurt, wit zand werd er over de houten vloer
in de woonkamer gestrooid en ze rende aldoor maar af
en aan om alles op streek te brengen en om het haar
nicht Fömmechien gemakkelijk te maken. Want die
moest het er nu maar eens van nemen; 's avonds op
tijd naar bed en 's morgens niet zo erg vroeg op en
dan zou ze wel gauw wat opknappen.
Enkele mensen zeiden dat Fömmechien van Jan Hilbers liever lui dan moe was, dat zij nèt als de jongens
van Luuks Hilbers het werk liever door een ander
liet doen, zoals er in de tegenwoordige tijd zoveel mensen van dat soort te vinden waren.
Maar dat waren niets anders. dan praatjes! Ja, zulk
soort als Albertje van Freek Arends, ja welzeker, die
konden zulke dingen wel zeggen, maar dat was niets
anders als afgunst, die had Hilbers en Fömmechien
altijd wel graag willen belasteren als ze er maar de
kans toe zag. Die had altijd wat op hen te zeggen
enkeL en alleen omdat ze Hilbers niet mocht. Had AIbertje ook al niet aan Lummechien van Jan Lamers
verteld dat ze bij Luuks Hilbers Förnmechien Bakker
van Nijeveen te logeren hadden gevraagd om haar aan
Freins te plakken? Ze hadden zeker aan het kapitaaltje van Freins nog niet genoeg! Zulke schrapers! Dan
konden Jan en Freins nog meer zuipen om dat geld
op te maken!
En Lummechien van Jan Lamers die aardig bij de tijd
was had al een paar maal d'r neus opgehaald, een
wijs en verstandig
gezicht getrokken
en gezegd:
"Dèènk now maar ies an wat ik oe zegge: 't kemp
veur mekaar ook, want de duvel schit altied op de
grote hoop!"
Nu, zo ver was het nog lang niet en dat was ook nooit
de bedoeling geweest. Ze hadden Fömmechien te logeren gevraagd omdat die ook wel eetfs een uitje
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mocht hebben, die had ook niet zo veel op de wereld,
zo helemaal alleen en haast geen andere familie meer
dan Förnmechien van Jan Hilbers, haar naamgenoot.
En het was toch niet eens gezegd dat ze elkaar wel
wilden hebben, zij en Freins!
Nu ook weer, zaterdagavond nog wel, Fömmechien uit
Nijeveen was al lang naar bed en Freins was gewoonweg, net zo als altijd naar de kapper gegaan. Toen hij
z'n baard kwijt was ging hij bij de kastelein aan, waar
nog een heel troepje jonge kerels zat, sommigen aan
het biljarten, anderen aan het kaarten en nog een ander stel gewoon wat kletsend met elkaar terwijl ze
een borreltje dronken.
Freins bestelde een glaasje jenever en schikte bij een
tafeltje aan.
"Hé Freins!" zei lange Jaap, "ik mut fut, ik hebbe de
meid wied van de warken, wi 'j veur mi'j invallen
mit 't basteneeren?"
"Jawel", zei Freins, "gaot oen gaank maar" en Freins
nam de kaarten van lange Jaap over, die met een
"goeie naomtsamen allemaole'.' de deur uit ging.
"Waor heffie de meid?" vroeg Freins aan de jongens,
toen lange Jaap weg was. "Of is 't maar gekheid van
hum?"
"Nee hoor zeiden ze, "hi'j hef wel gliek mit zien meid
wied van de warken, hielemaole in Uffelte!"
"Dan hebbie 't bèter veur mekaar, ie hebt de meid
botter bi'j de warken, èèjn Freins," zei Bart van 't
Ende.
"Ikke?" zei F'reins, met een uit het veld geslagen gezicht, "ikke? Hoe dat zo?"
"Nou, oen spienster, Förnmechien, daor hei 't hielik
toch met klaor! wördt er ezegd."
"Wördt er ezegd! Wördt er ezegd! Ze kunt wel alles
zeggen!" bromde Freins binnensmonds,
"maar zeg
maar uut rnien name, datter niks van an is."
"Heb ik altled wel edacht, datter niks van an was!"
viel Berend Börg hem bij. "Ik heb bi'j mezölf wellies
ezegd: Freins en Hillegien, det wördt nogies en paar!"
,,0, vaste niet!" wist weer een ander te vertellen.
"Vaste niet, want Jan Timmermans is achter Hillechien an ewest en 'k gleuve vaste datter die van aomt
hèn vri'jn giet, of Freins mus hum al te gauw Of wèzen. Dan hek niks ezegd!"
Freins spitste z'n oren als een schichtig paard. Zou
het waar wezen? Zou Hillechien nog aan hem denken? Of zou ze hem in de steek laten en vergeten
voor een knappe jonge kerel van h a a r stand? Als die
Jan Timmermans hem toch eens Hillechien afhandig
maakte, als hij er vanavond eens heenging om te
vrijen!
Alle aandacht had Freins van het bostoneren af. Hij
zei "oevat" op zijn kaart en hij had nog niet eens
"foksee" in z'n handen.
Schoppen vrouwen
schoppen vier, daar moest hij
voor "oevat" mee bloot komen.
Hangen natuurlijk, hangen zo dik als het maar kon,
dat sprak vanzelf. Er kwam ook een heel stel jongens
om hem heen staan en het werd een gebrul- van het
lachen, zo staken ze Freins de gek aan.
"Freins, Freins! op Zaoterdagaomt niet oevat speuln,
man! niet de kaorten bloot gooien veur 'n iedereniene!" zei Bart van 't Ende.
"Dat kale schuppenwicf haak temiensen maar niet op
de rogge gooid, daor mussie wel mee te passe komen,"
zei weer een ander.
"Freins, keerl, ku'j 't wief niet stiekumpies achterbaks
ehöllen hebben?" vroeg Willem Albers!
Maar één van de jongens, die Freins wat wilde helpen zei: "Bi'j gek, Freins is niet stil en bestendig en
de knepen inwendig. Ie zult ies zien, zo dommiest zal
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ook iedereniene wel van hum maggen weten, dattie
vanaomt uut vri'jn giet hen Hillechien van Poesten
Klaos!"
Iedere keer ging er weer een gebrul van het lachen op.
Freins zelf trok er zich niet veel van aan. Hij dronk
gestadig zijn borreltje en als z'n glaasje leeg was,
reikte hij het met een lang uitgesireken arm de kastelein aan met de woorden: "Doeter mi'j nog muur en
beechien in!" en dat ging net zo lang door totdat hij
muzikaal werd en mooie toepasselijke liedjes begon
te zingen.
En wat geven wij d'r na,
Ja, wat geven wij d'r na?
Hebben wij geen geld
Zo verteren wij d'r na,
En ik zal d'r u voor betalen!
En ik zal d'r u geven
Een 7·uitersknecht,
En daarbij nog honderd daalder,
Haal maar an en schink maar in,
't Ts een meissien naar mijn zin
En ik zal d'r u voor betalen!

Zo zong Ereiris zachtjes onder het boston eren door en
ondertussen spookten in z'n hoofd allerlei gedachten
rond waar Hillechien het middelpunt van was.
Och, die Hillechien, dat was toch zo'n lief kind; hij
hield toch zo erg veel van haar en zij van hem. Zou
het waar wezen, zou Jan Timmermans haar gevraagd
hebben en zou die er vanavond bij wezen?
Hij kon het haast niet geloven. Nee, die Willem met
zijn praatjes altijd, je wist meestal niet of je hem bij
de kop of de staart had, je kon er niets op aan.
Freins geloofde het niet, dat Jan Timmermans vanavond naar Hillechien uit vrijen was. Hillechien was
voor hem, voor Freins en voor geen ander!
De laatste dag, dat ze bij hun diende, die laatste morgen op de kruiwagen met knollen bij de wagenschuur
achter het huis, toen was het bij hen beiden toch zo
vreemd en zo raar en waren ze toch zo zalig en gelukkig geweest! Als hij er nog aan dacht, dan brandde
en draaide en woelde het daar weer zo in z'n binnenste, dan kwam weer dat begeren en verlangen bij hem
naar boven, dat wondere heimweeachtige verlangen,
dat hem in een roes bracht van toekomstig geluk. Alleen die gedachte, die herinnering
aan die morgen,
deed weer die stemming en dat gelukkige gevoel in
volle kracht oplaaien en ontvlammen. Dat was geen
gril, dat waren geen gekke kunsten, dat was geen opwelling van het ogenblik, dat was de wonderbare ingeschapen aantrekkingskracht
tussen het sterke en het

zwakke geslacht, dat was de liefde, het grootste geheim van het menselijk leven!
Hillechien mit heur wol hi'j weer samen wèzen, vanaomt gunk hi'j d'r hèn, samen weer dromen de dromen van liefde en verteedring. samen weer dromen
de dromen van eeuwige trouw!
't Zou hem een zorg wezen, ja 't kon hem niks schelen wat de mensen er van zouden zeggen, dat hij uit
vrijen ging naar een dochter van Poesten Klaos en
Eule. Alleen de gedachte, dat een andere naar zijn
Hillechien zou gaan, maakte hem benauwd, dat kon hij
niet verdragen. Zekerheid wilde hij hebben. Zijn besluit stond vast: "Vanaomt gunk hi'j hèn Hillechien.
Van het boston eren, dat hij anders zo allemachtig graag
mocht doen, daar had hij nu de aardigheid totaal af!
Hij had er helemaal geen aandacht meer bij. Was het
een wonder dat hij op schoppenvrouwen
een kleintje
"oevat" gespeeld had? Natuurlijk helemaal in de war
door dat gepieker!
De jongens die een meid hadden, waren al lang opgestapt en daar zat Freins nog te kaarten met drie jongens die niet uit vrijen gingen en dan zaten er verder
nog een paar plakkers. Freins hield er ineens mee op,
hij wou weg!
"Doet er nog maar en halvien in!" zei hij tegen de
kastelein, terwijl hij het glaasje aan hem wilde geven.
Maar de kastelein, die naar zijn mening Freins al veel
te veel halfjes ingeschonken had, ging niet naar de tapkast om aan zijn verzoek te voldoen, maar zei kortweg: "Jonges, 't is tien uure!"
Al was de klok in de gelagkamer van de herberg wel
een minuut of wat vóór en al kwam de veldwachter
niet op klokke tien binnenstappen om proces-verbaal
op te maken, de jongens begrepen toch wel dat ze nu
moesten opstappen en bovendien begon Freins nu ook
haast te krijgen om weg te komen. Hij probeerde in de
benen te komen, maar inplaats van dat dat meteen
gelukte viel hij met stoel en al ondersteboven. Gelukkig liep het zonder verdere ongelukken af. De jongens
hadden hem meteen weer overeind en terwijl hij zijn
armen om de hals van zijn makkers geslagen had slingerde Freins de deur uit onderwijl hij het volgende
lied zong:
Wij gaan nog niet naar huis
Nog lange niet, nog lange niet,
Wij gaan nog niet naar huis
Nog Lange niet naar huis!
Niet naar huis toe gaan
Niet naar huis toe gaan
Of de [iesse die moet ledig
Op de tafel staan,
Falderie, faldera, falderopsasa
En w~i geven d'r niks meer na.

En de andere jongens, die zich aanstelden alsof ze ook
een beetje te veel hadden, maakten hetzelfde dronkenmansspektakel en schreeuwden nog hard boven Freins
uit.
"Arme, arme Freins!" zei de kastelein en schudde z'n
hoofd toen ze buiten waren, "het giet verkeerd mit
oe jonge, het löp mis, hielemaole an leger wal. Naor
dei mein van Poesten Klaos, 't is zunde veur zo'n
goeie vent uut de rieke boerenstaand ..
Die draank, die draank!"

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
Als één bet kan, h 't Zigterman
Kantoor Öcsterbemnkkede
102, Tel. 22598 (K 5900)
Öosterstnçet 1 24b, Telefoon 22233
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Bezoek
uit
Zwitserland
"Tussen vijf en zes uur namiddags ontmoeten wij elkander in het Jaarbeursrestaurant
te Utrecht," was de
laatste afspraak en - alhoewel het ene echtpaar een
reis van duizend kilometer moest maken, om ons Jaarbeursrestaurant
te bereiken - het klopte wonderwel.
Een gedienstige Utrechtse collega bracht onze gasten
even naar het Vreeburg. toen zij binnen de gemeentegrenzen van de oude domstad de weg vroegen.
Onder het genot van een "bakje" koffie hadden mijn
vrouwen
ik het eerste gesprek met onze Zwitserse
gasten, collega Rudi Dällenbach en zijn vrouw, uit het
prachtige stadje THUN aan het Thunermeer. Middels
ons beider lidmaatschap van de International
Police
Association (LP.A.) waren we "pen-friends" geworden
en toen we na verloop van tijd de Zwitsers uitnodigden
om ons eens te komen bezoeken, werd dit van harte
geaccepteerd. "Heel graag in de tijd, dat jullie prachtige bollenvelden bloeien", schreven ze. Daar was geen
enkel bezwaar tegen en de eerste dag na aankomst na bij LP.A.-vrienden te Amsterdam te hebben overnacht - trokken we gezamenlijk bij prachtig zonnig
weer naar ons wereldberoemd bloemenland.
We troffen het wel buitengewoon. Het jaarlijkse bloemencorso te Lisse was enkele weken uitgesteld, doch
vond juist die dag plaats en Keukenhof pronkte in een
weelde van schitterende bloemenkleuren.
De opperwachtmeester der Rijkspolitie, die plaatselijk met een
detachementscommando
was belast, bleek lid van de
LP.A. te zijn en gaf ons - naast een heerlijk kopje
koffie - enkele nuttige wenken voor de verdere tocht.
Wat kan zo'n internationale
politie-organisatie
van
vrienden - moge de opzet van deze organisatie nog
verder baan breken - tenslotte een enorme betekenis
krijgen voor grotere toenadering, meer vriendschap en
begrip en tenslotte ook voor ontspanning
van alle
Westeuropese politiemannen en hun gezinnen.
Wat hebben we genoten van het bloemencorso. Een
weelde van de prachtigste kleuren trok aan onze ogen
voorbij en de ene wagen was nog mooier en schoner
van opzet dan de andere. Dit was niet meer een versieren van een wagen of auto, zoals wij dat deden bij
het schoolfeest op ons dorp, doch zuiver kunstenaarswerk. De "Midzomernachtsdroom" van Mendelssohn in
kleuren, zoals Frau Dällenbach het uitdrukte.
Keukenhof vierde haar bruilofstdag, zoals het leek.
Onze Zwitserse gasten waren er niet weg te krijgen.
Steeds waren er weer andere en nog weer mooiere
kleuren, de zon scheen heerlijk - haast onbegrijpelijk
nu ik dit in "midzomer" op een triestige regendag
schrijf - en
alles werkte mee om de dag onvergetelijk te maken.
De Zwitsers met hun B.M.W.-zijspancombinatie en wij
in onze "tweedehands", zo reden wij, na een verblijf
van enkele dagen in het westen des lands, over onze
prachtige betonwegen en door het zeer variërende Hollandse landschap naar ons dorp in het noorden. Op
ons nationale plein, de Dam te Amsterdam, zagen we
de onthulling van het "nationaal monument", namens
het gehele Nederlandse volk aldaar opgericht als na-
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gedachtenis aan de Nederlanders die in de laatste wereldoorlog hun goed-Nederlands gedrag met de dood
moesten bekopen. In de avond stonden we samen met
Amsterdamse LP.A.-vrienden op een plein, toen de
twee minuten stilte in acht werden genomen en een
hele wereldstad een ogenblik tot absolute rust kwam.
We hoorden de duiven koeren en de mussen sjilpen.
Een moment van even terug denken aan die vreselijke
tijd, waarin onze hoofdstad 40.000 zonen en dochters
verloor, terwijl kort daarop de gedachten weer snel
een andere wending nemen, als het bruisende leven
van de stad aan de Amstel weer beslag op ons legt.
Het Rijksmuseum, het Leidseplein, een rondvaart door
de havens en een wandeling langs de oude grachten
van Amsterdam, het was onze Zwitserse gasten haast
machtig genoeg en de eerste dag in ons dorp was op
zich zelf toch ook weer een verademing.
Het weer was onze gasten goedgunstig gezind en zij
genoten volop van het natuurschoon in de Drentse
dorpen en streken. Hunebedden en oude boerderijen
werden bezichtigd (en vaak gefotografeerd), het Zuidlaarder- en Paterswelde meer konden in schoonheid
zeker wedijveren met de Thunersee in Zwitserland,
volgens onze gasten, en zij vonden Groningen de meest
nette en gezellige stad die zij ooit hadden bezocht. Een
vervelend iets deed zich echter in de stad van de Martini nog wél voor. Rudi Dällenbach wilde namelijk zoveel mogelijk in de zeer mooie parken van Groningen
wandelen, terwijl zijn vrouw Margrrt - in verband
met de naderende Moederdag - steeds de winkelstraten wilde opzoeken. Ze zijn tenslotte tot een aannemelijk compromis gekomen, doch het kostte - hoe
kan het anders - Rudi toch wel enig zakgeld.
U zult zeer zeker begrepen hebben, dat we prettige
dagen met elkander hadden. Het waren prettige dagen,
niet in de laatste plaats door het aanpassingsvermogen
en het prettig karakter van onze gasten, die - zo zij
een afspiegeling zijn van het Zwitsere volk - behoren
tot een natie, op welks vriendschap wij Hollanders
prijs mogen stellen.
Aan de buitenlandse vakantie van de Zwitsers kwam
een einde en op een stralende zonnige morgen - hoe
was het mogelijk, denk ik nu - namen we afscheid.
In drie dagtochten (Zuidlaren-Valkenburg,
Valkenburg-Metz
en Metz-Thun)
bereikten onze gasten zoals zij inmiddels schreven - in goede orde hun
woonplaats in het land van de vroegere vrijheidsstrijder Wilhelm Tell.
We hadden een gesprek met collega Dällenbach over
enkele onderwerpen die ons wellicht zullen interesseren en die ik graag - vertaald - aan u overdraag,
door hem zelf aan het woord te laten.
R. de Lange, Zuidlaren.
Geachte Hollandse Collega's,
"Laat mij beginnen met te zeggen, dat ik nog nimmer
zoveel hartelijkheid en zoveel gastvrijheid in zo een
kort tijdsbestek mocht ondervinden. Mijn vrouwen ik
danken alle Hollandse collega's, die ons verblijf in uw
prachtige land tot iets onvergetelijks maakten, wel
zeer bijzonder. Dit was een vakantie om nooit te vergetenen ook hier wil ik het nog graag weer eens zeggen: "Mijn vrouwen
ik zijn genegen, om gasten in
Zwitserland te ontvangen en gaarne zal ik een ieder,
die inlichtingen over mijn land wenst te ontvangen,
van dienst zijn."
Collega De Lange vroeg mij, wat - tijdens ons verblijf
in uw land - het meeste indruk op mij had gemaakt.
Nu, dat is niet zo gemakkelijk te zeggen, doch ik wil
u wel enkele indrukken weergeven. Allereerst: "wat
is uw land toch vlak". Dat maakt op ons - volk uit
de bergen - een buitengewone indruk. Als ik bij mij
thuis uit het raam kijk en het is helder weer, dan zie
ik de besneeuwde toppen van de Jungfrau in het Berner Oberland. Collega De Lange liet ons de "Kiemel-berg" te Schipborg zien en vertelde dat dit de hoogste
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berg van het noorden van Drenthe was. Mijn vrouwen
ik hebben hardop gelachen, toen bleek dat deze "berg"
zestien meter hoog was. En dan uw mooie huizen. Ieder
huis lijkt wel een bloemenwinkel en in de avond zit
ieder maar met de gordijnen los en zie je een rij van
schemerlampen. We hebben gezegd: "de Hollanders
hebben blijkbaar niet veel te verbergen."
Ja, en dan de bloemenvelden en Keukenhof! Het leek
wel het Paradijs zelve. Amsterdam heeft een buitengewone indruk op ons gemaakt. Wat een schitterende
hoofdstad bezit u. In de avond van 4 mei beleefden
mijn vrouwen ik het moment, waarop heel Nederland
twee minuten stilte in acht neemt, om daardoor een
korte wijle in gedachten bij de gevallen uit de laatste wereldoorlog te kunnen zijn. Dat moet u in de toekomst blijven doen. Het greep ons aan, dat zo'n geweldige stad tot volkomen rust kon komen en we vonden het een zeer plechtig moment.
Nog een indruk: "wat een onmogelijk aantal fietsers
rijden over de Nederlandse wegen en hoe jong zijn
sommige kinderen nog, terwijl zij al in het drukste
verkeer zich voortbewegen. Angstig vond ik het, dat
in veel gevallen twee volwassen mensen op zo'n lichte
"bromfiets" in razende vaart langs de weg vliegen.
Er is mij gevraagd nog iets te willen vertellen over
mijn land en onze politie. Natuurlijk voldoe ik daaraan graag.
U weet het, Zwitserland telt ongeveer 4'/2 miljoen inwoners. Ons land is ongeveer zo groot als Nederland
en dus veel dunner bevolkt. Het land is verdeeld in
22 kantons of provincies, zoals dat in uw land heet.
Graubunden is daarvan het grootste kanton en Bern
dat met het grootste aantal inwoners, namelijk ongeveer 800.000. Mijn standplaats Thun, is gelegen in het
kanton Bern en heen ongeveer 25.000 inwoners. Het
kanton Bern telt ongeveer 450 man kantonale politie
(te vergelijken met uw Rijkspolitie) en ongeveer 1000
man gemeentepolitie, die hoofdzakelijk dienst doen in
Bern.
Zwitserland kent dus kuntonale- en gemeentepolitie.
Een vergelijking met de Nederlandse politie gaat wel
op, doch u moet de rijkspolitie dan zien als provinciale
politie. Ons staatkundig bestel wijkt belanglijk af van
verschillende andere Westeuropese landen. Ons hoogste
regeringscollege is de Bondsraad, die wordt gevormd
door zeven mannen, waarvan één telkenjare wordt
gekozen als Bondspresident. Daarop volgt de Nationale
Raad, bestaande uit ongeveer 250 mannen, die door de
kantons gekozen worden. Deze Raad zou u kunnen vergelijken met uw Tweede Kamer.
De kantons regeren in heel veel zaken zelfstandig.
Daarvoor worden door de kiesmannen (u weet het,
vrouwen hebben in Zwitserland volgens aloud gebruik
geen kiesrecht) een Regeringsraad en een Grote Raad
gekozen. U kunt deze vergelijken met Gedeputeerde
en Provineiale Staten in Nederland.
Zoals u wellicht al duidelijk is geworden, wordt de
politiedienst in de kleinere gemeenten
uitgeoefend
door kanton ale politie, waarbij ook ik dienst doe. Mijn
dienst bestaat uit stationsdienst, justitiële- en verkeersdienst. Bij de verkeersdienst
maak ik gebruik
van mijn eigen B.M.W.-zijspancombinatie,
waarvoor
ik jaarlijks een toelage ontvang. Oeze toelage is zodanig, dat ik zelf ongeveer "vrij" kan rijden.
Ons ambtsgebied ligt niet alleen in het stadje Thun,
doch ook daarbuiten en het gebeurt meer dan eens dat
wij in de winter op ski's onze patrouille verrichten.
Dat klinkt u natuurlijk vreemd in de oren, doch zeker
zult u ook vreemd vinden, dat ik zo goed als nimmer
in de gelegenheid ben om per motor in de grote versnelling te rijden. De bergen en de bochtige wegen laten dat eenvoudig niet toe. Het was voor mij dan ook
een ongekend genoegen om met een snelheid van omstreeks 90 kilometer per uur over uw prachtige wegen
te rijden en dat uren lang te kunnen volhouden. Dat
bestaat in Zwitserland niet.

Ongeveer alle Zwitserse politiemannen zijn aangesloten bij de Zwitserse politiebond. Onze verlofregeling
ziet er als volgt uit: Na twee dienstjaren heeft men
veertien dagen vakantie, na 25 dienstjaren wordt dat
21 en na 40 jaar 28 dagen. Per week genieten wij één
vrije dag. Wanneer er meer dan 48 uren dienst per
week wordt gedaan, ontvangen wij een beloning voor
overuren.
Wij kennen beneden de rang van officier de rangen:
Polizist, Gefreiter, Korporaal en Wachtmeester. Deze
laatste is de hoogste onderofficiersrang die wij kennen.
De officiersrangen
zijn: Luitenant,
Oberluitenant.
Hautman en Commissaris.
Het aanvangssalaris
voor een Polizist bedraagt 700
Zwitserse franken, dat is dus ongeveer 630 gulden. Het
maximum salaris bedraagt voor deze politieman ongeveer Fr. 925, of wel f 830.-. Dat lijkt zo op het oog
een heel bedrag, maar ik zal u ook enkele prijzen in
Zwitserland noemen.
De woninghuur bedraagt gemiddeld 100 gulden per
maand, melk kost 50 cent per liter, schoenen 30 gulden,
een gewoon wittebrood één gulden en een behoorlijk
costuum 150 gulden. U ziet het, als het einde der maand
er is, dan kunnen de Hollandse en de Zwitserse politievrouwen elkander wel ongeveer "de hand geven".
We zijn echter tevreden met wat wij hebben en mochten de tijden zulks toelaten, dan zullen we graag enige
salarisverhoging accepteren.
Zo weet u een weinig van de gang van zaken in de
Zwitserse politiewereld en mogelijk dat ook enkele
andere hier vermelde wetenswaardigheden
uw aandacht hadden.
Laat mij dit relaas echter mogen besluiten met mijn
bewondering voor de correctheid en vriendelijkheid
van de Nederlandse poliemannen uit te spreken. Waar
wij ook kwamen, overal werden mijn vrouwen
ik
hartelijk ontvangen, op de straat werd ons vlot en
duidelijk de weg gewezen en steeds hadden wij het
gevoel dat men ons als gasten wenste te behandelen.
Ik dank u allen - en in het bijzonder de Nederlandse
LP.A.-leden - voor alles wat u voor mij en mijn vrouw
hebt willen doen. Onze vakantie in Holland was wonderlijk mooi en wij hopen dat wij in ons mooie Thun
ook eens Hollandse politiemannen- en vrouwen mogen
begroeten. Wij groeten u hartelijk,
Rudi Dällenbach,
Aarestrasse 36,
THUN, Zwitserland.
Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om alle
Nederlandse politievrouwen die dit lezen hartelijk te
groeten.
Margit Dällenbach.

Otter als verkeersslachtoffer
Toen de veehouder' E. Kuipers te Wolvega zich op
vrijdag 27 juni 1956, omstreeks 5.00 uur naar het land
begaf om te melken, vond hij in de berm van de Rijksweg 32 te Wolvega, nabij de Blesbrug over de Linde
een volwassen dode otter (ram), die blijkbaar door een
mötorrijtutg was overreden.
Kuipers stelde de Rijkspolitie te Wolvega van zijn
vondst in kennis en deze zorgde ervoor, dat de otter,
die een gewicht had van 10 kg, een totale lengte van
1.18 m en waarvan de staartlengte
0.5 m bedroeg,
werd doorgezonden aan de heer Boseh, conservator
van het Fries Nat. Historisch Museum te Leeuwarden.
Genoemde heer Boseh, die dergelijke toezendingen aan
het museum op hoge prijs stelt, deed de otter toekomen aan het Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie
te Leiden in verband met wetenschappelijk onderzoek
en gezien het weinige studiemateriaal, wat betreft volwassen otters, aldaar.
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De groep Borger op reis
oproepingsboekje,
een lekbakje tot koffie zeef je, een
oud model oproepingsboekje-ta je en een pull-over ten
verkoop aangeboden. Elk voorwerp ging voor de prijs
van één gulden weg. Het geld werd in de bijna lege
kas gestort.
Zo kwamen we dan eindelijk in Dalen. Hier werd onder het genot van een kopje koffie nog een poosje
gezellig gepraat, waarna, onder het zingen van de
"Stoomboot" en andere liederen de thuisreis werd aanvaard.
De Groep Berger kon terugzien op een geslaagde dag.
Allemaal waren we het erover eens volgend jaar weer
zo'n reis te maken.
H. Otten.

De jaarlijkse reis van de groep Berger begint een traditie te worden. Op donderdag 5 juli was het weer zo
ver. Om zes uur zijn de eersten te Buinerveen, bij
slecht weer, in de bus gestapt. In Buinen en Berger
stapte de rest in. Dat slechte weer hebben we zo ongeveer de hele dag gehouden, maar dat wisten we
's morgens nog niet, zodat dit aan de stemming geen
afbreuk deed. Ziekte, detachering en andere omstandigheden waren er oorzaak van dat we maar met een
klein groepje afreisden.
Eerst gingen we naar Dwingeloo, waar we de nieuwe
radio-telescoop van de sterrewacht te Leiden bekeken.
We waren allemaal vol bewondering voor dit mooie
constructiewerk,
maar verder hadden de meesten er
ook al niet veel verstand van. Vandaar zijn we naar
Giethoorn gegaan. Nadat we even het dorp doorgelopen hadden, werd in een hotel, bij een kopje koffie,
de meegebrachte boterham opgegeten. Zodoende bleven
we in de lijn van het nieuwe reisbesluit. Daar werd
ook het duo D. & K. als penningmeester aangewezen.
Van Giethoorn ging de reis naar een palingrokerij te
Elburg. Onze reisleider had daar nog even moeilijkheden met een ontsnapte paling, maar dat liep voor
hem zowel als voor zijn goeie pak gelukkig goed af.
In Apeldoorn werd er vervolgens een middagmaal gebruikt. Na de Hoge Veluwe, waar we het jachtslot
St. Hubertus bezichtigden en een wandeling door het
park maakten, gingen we terug naar Apeldoorn. De
dames werden in de gelegenheid gesteld te winkelen,
waarvan ze allen gebruik maakten. De heren die geen
pakjes behoefden te dragen, hebben zich op andere
wijze vermaakt. Toen dat klaar was zijn we naar
Twello gegaan, waar we weer brood gegeten hebben
en waar sommige reisgenoten ettelijke dubbeltjes in
een muziekapparaat
duwden om .Jo Ehrens en Johnny
Jordaan te horen zingen. We waren allen vergeten
dat we in Elburg gerookte paling gekocht en meegenomen hadden, behalve onze fourier. Die deelde op
weg van Twello naar Dalen aan allen een dun palinkje
uit. Het bleek dat we een paar goede, maar niet al te
eerlijke penningmeesters hadden.
Het was sommigen al opgevallen dat verschillende leden van de Groep Berger de laatste tijd veelvuldig hun
spullen kwijt waren en wat erger was, niet terugvonden. Zo was iemand al eens de scholen bij langs gegaan om aan de kinderen te vragen of ze zijn zadeldekje, dat hij verloren had, gevonden hadden. "Nee",
zeiden de kinderen. Ook was een vrouw van een der
personeelsleden het theezeefje kwijt. Haar zoontje had
het het laatst afgewassen en die had natuurlijk dat
ding gebroken en weggemoffeld. De jongen hield vol
dat hij het niet had gehad, ook ha langdurig, afwisselend, streng en listig, verhoor. Ten einde raad kochten ze maar een nieuw theezeefje. Bladeren in je thee
is ook niet alles. Nog een ander moest theelepeltjes
lenen en 's morgens voor de reis moesten nog lucifers
gekocht worden, omdat de gasaansteker
verdwenen
was. Zo was er nog wel meer zoek.

Een paar zo goed als nieuwe laarzen; merk Cosmopolite, maat 43. Prijs f 25.00.

OII een gegeven moment, ergens tussen. Twello en D.a-

Te bevragen P. Steiniort, Esweg A 369/1, Ruinen (Dr.).

len liep een der penningmeesters naar voren en begon
in de microfoon te klagen dat de kas zo licht was,
waarom hij voorstelde een kleine verkoping te houden. Enige voorwerpen zouden door hem bij opbod
verkocht worden. Eerst kwam een tweedehands zadeldekje te voorschijn. Een van ons meende daarin zijn
eigendom te herkennen, maar protesten werden van de
hand gewezen. Voor één gulden werd hij als meest
biedende weer eigenaar van het dekje. Zo werden achtereenvolgens een vulpotlood (waarvoor al dagenlang
het Groepsbureau op de kop was gezet), een pijp, een
theezeefje, een aardappelschilmesje,
een vaasje met
lepeltjes, een gasaansteker, een nieuw model tasje tot

Niet alleen kan men in deze rubriek iets te koop aanbieden, maar ook indien u iets nodig heeft (en dan is
het meestal voor een koopje, want anders kunt u in
de winkel wel terecht) kunt u daaraan, eveneens gratis,
ook in deze rubriek bekendheid geven.
Toe mensen, wat willen jullie nu hebben voor een
koopje of waar kunnen jullie nu een ander voor een
prikje blij mee maken?
Als we allemaal mee doen, kan het een heel interessante en lezenswaardige rubriek worden en zitten we
bovendien niet zo met de kopij te stuntelen.
"Come over the bridge" het volgende nummer.
Red.

* * * * * * * * * * * * * *
ontvingen wij van:
Mevrouw G. F. Schalk-Nauta uit het Diaconessenhuis
te Emmen voor de prachtige fruitmand.
Rina Postma, 5 jaar uit Marum voor de aardige attentie i.v.m. haar rustkuur.
Mevrouw T. Altena-Adema uit Dokkum voor het fruit
tijdens haar ziekte.
Mevrouw T. de Jong-Kroeze uit Dokkum, voor de
prachtige fruitmand die zij na haar thuiskomst uit
het ziekenhuis ontving.
Mevrouw J. Kruit v. d, Zwaag uit Beilen schreef:
Ik

Lig al dagen achtereen

Op bed, naar het plafond te staren.
De dokter zei: "Niet op de been,
En 'k hoor in dit geval geen "maren".
Maar ook in deze nare tijd
Viel er een lichtpunt
te bespeuren:
Uw fruitmand,
bron van vrolijkheid,
Staat nu vol pracht en praal te geuren.
Mijn echtgemeende dank hiervoor.
Zij zal mij nog veel lange dagen
Gezelschap houden, en hierdoor
't Ve1'driet toch beter doen verdragen.

q;raa~ en aa".&"á
Te koop aangeboden:
De hieronder
hoeve

van

het

staande aanbiedingen
Rijkspolitiepersoneel

worden ten begratis geplaatst.

Politiebladen, jaargangen
1949 tlm 1955, ingebonden.
Handboek voor de Politie van Schreuder, 8-delig.
Te bevragen: Distr. bur. Rijkspol. Assen.
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Viswedstrijd te Duinen

f

Op 25 juni l.l. hield de Rijkspolitie-vereniging
"Het
Sportcentrum Berger", een onderlinge viswedstrijd in
het kanaal tussen Buinen en Buinerveen. Vermoedelijk
door het slechte weer juist voor de wedstrijd waren
slechts 13 leden aanwezig. Om precies 14.00 uur, werd
tijdens een mals motregent je begonnen. Gelukkig klaarde het weer al spoedig op en werd het prima visweer.
De echte vissersstemming zat er dan ook al spoedig in.
Zelfs de Opper uit Berger had het er maar steeds over
dat hij zich nu zo lekker ontspannen gevoelde en zo
heerlijk kon uitrusten. Daarbij liep hij echter steeds
van de één naar de ander. Een ander (we zullen maar
geen namen noemen, want normaal is hij heus niet zo,
hij is dan de gemoedelijke Hendrik zelve) meende in
het begin van de wedstrijd ook een vis te vangen.
Jammer voor hem ging deze echter boven het water
weer van de haak. Zonder zich te bedenken en onder
het uiten van wartaal sloeg hij daarom zeer driftig
enige keren met zijn hengel op het water. Het visje
kwam echter niet bij hem terug.
Weer een ander lid beroemde zich er in het begin op
dat hij nog nooit met wormen had gevist en dat ook
nooit zou doen, want hij kon en wilde die arme diertjes geen pijn doen. Voor zijn zienswijze was natuurlijk veel te zeggen. Jammer was het dat de persoon
in kwestie uiteindelijk toch niet zulk een brave Harm
was als hij zich wilde voordoen, want toen hij na een
tijdje geen beet aan zijn deeg kreeg, hoorden we hem
vragen: "Zeg buurman heb je misschien ook een worm
voor me". Nadat dit instemmend
was beantwoord,
hoorden we: "Zou jij dan die worm ook even aan mijn
haak willen doen, want ik vind het maar rare vieze
dingen, ik durf ze gewoon niet aan te pakken." Zijn
opinie over "dierenbescherming"
kwam hierdoor wel
enigszins in een ander licht te staan dan wij eerst
hadden gemeend.
Omstreeks 16.00 uur kregen we bezoek van onze Districtscommandant, wat natuurlijk ten zeerste op prijs
werd gesteld. Nadat deze omstreeks 16.30 uur uitgeleide was gedaan door onze voorzitter,
ging onze
praeses weer zeer gehaast naar zijn hengel terug. Dit
bleek met enig voorgevoel te zijn gebeurd, want bij
zijn hengel gekomen zag hij dat het dobbertje was
verdwenen. Een klein rukje aan zijn hengel overtuigde
hem er van dat hij werkelijk "beet" had. Na eerst
even rond te hebben gekeken, waarbij bleek dat Wiering reeds met een schepnet achter hem stond, werd
het snoer zeer voorzichtig en met kennis van zaken
ingepalmd. De hengel stond gewoon "rond". Hoe het
mogelijk is begrijpt nog steeds niemand, maar het
busje waarin hij zijn maden bewaarde kwam uiteindelijk heel triomfantelijk boven water. Dat er op dat
moment een gehuil van teleurstelling van de andere
leden opsteeg is begrijpelijk. Wij allen hadden graag
gewild dat de Adjudant er een "kanjer" uit zou halen.
Om precies 17.00 uur werd het signaal "opbergen"
geblazen. De prijsuitreiking vond daarna plaats in café
Hartlief te Buinen.
Waarom onze secretaris zijn visje eerst buiten de zaal
liet konden we niet begrijpen. We begrepen het pas
toen bleek dat zijn voorntje 15 1/10 centimeter lang
was. Jan had natuurlijk zijn vis zelf ook gemeten en
omdat hij bang was dat het visje door een elektrisch

~~

\r

kacheltje in de zaal zou krimpen, had hij hem wijselijk
zo lang buiten de deur gelaten.
Na het wegen bleek dat de prijzen als volgt waren gewonnen:
le: Wmr. J. Wiering, post Borger 1 voorn, 1 blei, totaal gewicht 200 gram. Jan koos als prijs een theekannetje.
2e: Wmr. I J. Vrieling, post Buinermond, 1 paling, 1
blei, totaal gewicht 190 gram. Deze Jan koos een
bloemenvaasj e.
3e: Wmr. I W. J. Dondorff, post Berger, 1 voorn, gewicht no gram. Wim koos een peper- en zoutstelletje,
4e: Wmr. I J. Th. Dunnewijk. post Gasselternijveen,
1 voorntje van 40 gram. Voor deze Jan bleef een
asbak over.
A. M.

Viswedstrijd te Zuidlaren
Op 20 en 21 juni 1956 hielden de leden van de Belangenvereniging van het Sportcentrum Zuidlaren onderlinge hengelwedstrijden op het Zuidlaardermeer.
Des morgens om 5 uur waren de deelnemers, 19 in aantal, gearriveerd aan het meer en werd het startsein
gegeven. Even later voeren de roeibootjes uit met van
strijdlust blakende deelnemers, die zwaar "bewapend"
de zware strijd aanvingen.
De "bewapening" was kennelijk beter dan in de wedstrijd van 1955. Eén van de "wapenbroeders" had zelfs
zijn wapen, bestaande uit een wandelstok waaraan
een andere stok was bevestigd en dat hij gebruikte in
1955, vervangen door een "echte" hengel.
De strijd was vooral op 20 juni zwaar; zo zwaar zelfs,
dat door de hoge golfslag één van de roeiboten met
deelnemers niet op eigen kracht de thuishaven kon
bereiken. Assistentie van een "sleepboot" bleek nodig
te zijn.
Meermalen bleek, dat het personeel van de landgroepen geen al te beste zeebenen had. Eén keer kwam het
zelfs zover, dat een deelnemer zijn maat op het nippertje binnen boord trok.
Weer een andere ploeg zocht vanwege de weersomstandigheden de botennaven op; één van de deelnemers wist het aldaar zittende in een tuinstoel door het
vangen van een paar voorns tot een prijsje te brengen.
Bij het einde van de wedstrijd om 10 uur bleek, dat
alle deelnemers een behouden vaart hadden gehad
met over het algemeen een slechte vangst.
De uitslag van deze geanimeerde
als volgt:

wedstrijden

luidde

1. wrnr. 1e kl. H. Gommers (Groep Zuidlaren) 11 st.
500 gr: 2. wmr le kl. W. Ensing (Groep Vries) 2 st. 400
gr.; 3. wmr. 1e kl. J. Geluk (Groep Vries) 1 st. 250 gr.: 4.
wmr. J. Huisman (Groep Vries) 4 st. 205 gr.; 5. owmr.
J. Meendering (Groep Vries) 4 st. 200 gr.; 6. wmr. 1e
kl. H. Meijer (Groep Zuidlaren) 2 st. 50 gr.: 7. wmr.
le kl. J. C. A. Klop (Groep Zuidlaren) 1 st. 15 gr.
De deelnemers, verrijkt met nieuwe ervaringen, hopen over niet al te lange tijd de strijd gewapend met
hengel yveer tegen elkander te kunnen aanbinden.
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Oplossing juli-prijsvraag

Augustus-prijsvraag

1. Waalwijk; 2. Walstro; 5. Nuchter; 7. Ellepijp; 9.
Autobus; 11. Lucifer; 13. Naderbij; 15. Erfelijk; 17.
Pilatus; 19. Eierdop; 21. Tornado; 23. Garnaal; 25. Verfoei; 27. Kabinet; 29. Naftali; 31. Ierseke.
Wij wensen allen een prettige vakantie.
Twintig goede oplossingen kwamen bij de redactie
binnen; niet zo erg veel, maar dat kwam natuurlijk
vanwege de vele vakantiegangers.

Wie stuurt mij een aardig cryptogram? In te zenden
vóór 20 augustus in dubbele enveloppe aan de redactie.
Red.

Voor de grote deelneming en sympathie, betoond bij
het heengaan van onze lieve Man en Vader
ETE KUIPERS,

De prijzen vielen ten deel aan:
1e prijs:
2e prijs:
3e prijs:
ningen;
4e prijs:

J. van Voorst-Duursma,

is het ons onmogelijk u persoonlijk dank te zeggen.
Door de wijze waarop u allen hem eerde zijn wij diep
getroffen,

Wapse, Post Diever;

J. de Vries Owmr. der Rp. te Tzum;

A. Bel, 'I'ransportgeleider,

Sabastraat

68, Gro-

A. Kuipers-Oosterbeek
Rita en Eddy.
Heerenveen,

R. Heeling, Owmr. der Rp, te Schoonebeek.

N.V.

juli 1956.

SCHEEPSBOUWBEDRIJF

SCHEEPSWERVEN

v/h Th. J. FIKKERS TE FOXHOL

GEBR. VAN DIEPEN N.V.

bouwt
Kustvaartuigen,
pen,

sleepboten,

rondvaartboten,

rivier-

directie-

WATERHUIZEN

en Kanaalsche-

BODEWES'

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'

SCHEEPSWERVEN

v/h E. J. HIJLKEMA

Bouwers van COASTERS

E. J. SMIT & ZOON'S
Kustschepen

v/h

KUSTSCHEPEN

en sleepboten

N.V.

en alle andere

vaartuigen

N.V. Scheepswerf Westerbroek

WESTERBROEK

N.V.

N.V.

MARTENSHOEK

HOOGEZAND

SCHEEPSWERVEN

BIJ GRONINGEN

en patrouilleboten

SCHEEPSWERF
J.
Waterhuizen

J.

G. 8rëerken

SLEEPBOTEN

WATERHUIZEN

Pattje
- Groningen
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GARAGE L. TIGELAAR
GEZONDHEIDSSCHOENEN

~ie"9d

SMILDE, Telefoon 9082

ASSEN, Telefoon 3506

-

SHELL SERVICE-STATION

GENEZEN UW VOETEN

Prachtig gelegen ruime inritten

ZIENGS SCHOENENMAGAZIJNEN
EMMEN

ASSEN

COEVORDEN

MUSTANG

rijwielen

van chroom

Wilt U beslist

goed

VERHUIZEN
dan

naar

vanadiumstaal

zijn

sterk en licht

)(-.

F A. G. DEL

GEBR. DE GEETER, ASSEN

A N G E

Meubeltransporteurs
sinds 1920
LAADWEG 39· - TEL. K 5910-1503 - EMMEN

tztdewta'd

PFAFF Naaimachines
Off. Dealer

droge

A. VOS en Zn.
Oudestraat

D.A.M.zijn
N.V. D. A. M.

I

16 - Assen - Telefoon

2558

heeft aif4d ~!!

remmen

SNEL-

Tel. 32 en 237

Boeren metworst

I

remmen

APPINGEDAM

REIST
met uw clubs en vereniging
per

ROL A N D

TOURINGCARS

SLOCHTEREN
Hoofdweg

Garage
BRUGSTRAAT

19

Goed

Raterink

adres

GRONINGEN
Speciaal

adres

om even
te tanken

VOO"

grijze en witte gummiboorden

65

•••••••••

-

Telefoon 05982 - 331

- Beilen (bij de brug)

Telefoon 77

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

-- .• • · ....

ATLANTA-PUDDING

.01__ .....•..-

lIOO'l ~:._

•••.
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Peizerweg 1

Tel. 23928. 31352
en 25454 (K 5900)

voor het kopen van.

Aannemer van GrondBaggerwerken

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

en

Verhuur van alle baggermateriaal

j
Gedenk

de

ADVERTEERDERS

H.H.t.tII'IRING

van dit blad

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

ftim:tur

MINCK, Kraneweg 32, Groningen

SCHOENEN

CENTRO

een

naam

Juncker

in rijwielen
én

sinds

Kapteyn

rijwielen.

1910

Bromfietsen

'n klasse

apart I

VAN

*

*

hoy-

:zi;n

vleeswaren
vleescentrale

NUTSSPAARBANK

- GRONINGEN

assen

GARAGE

BAAKMAN

HOOFDKANTOOR: Oude Ebblngeslraal 35. Groningen
BIJKANTOREN
: Groningen. Ooslerweg 1. Korreweg 124 en
Westersingel
7.
Haren, Rijkntraatweg

ieuwe Huizen
Volkswagen

98a.

ZEEVAART
MAATS CHAPPIJ
HOORNSEDIEP
GRONINGEN

teleherder !

dealer
Shell benzine
Auto

17 -

ASSEN

en olie
en motor reparatie

N.V.~~
OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import

voor

Nederland

HORIX .•~-.1.J.'

van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen

Bezoek

tijdens

Speciaal

adres

voor

Uw

vacantie

GOGGO

scooters

Lederkleding

Landgoed "Ekenstein"
APPINGEDAM

BOSSCHER

BESCHUIT

IS
BROSSER BESCHUIT
Wordt

U verplaatst

Winschoten

Tel. 2551

Telefoon Wlrdum 31

*

7 Dan Is

Meubeltransport
uw aangewezen

HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
VOOR LOGIES, PARTIJEN EN DINERS

NIEBOER

adres
Emmen

Tel. 1372

Voor
en

het vervoer

het

ontgraven

van grond
met

draglines

is het adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN
PATERSWOLDSEWEG 340 - GRONINGEN
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UKSPOLITI E.,
~\C;>~GAAN
VAN HET

~~~

e,

GE.WEST GRONINGEN

5e Jaargang

No. 9
1 sept. 1956

Zou U een bezoek willen brengen aan de

Internat. Politie-tentoonstelling te Essen
Graag! Nu dat is heel goed mogelijk, in burgerkleding
vanzelfsprekend. De redactie van de Reflector laat op
woensdag 19 september a.s. namelijk een comfortabele
touring-car van Groningen naar Essen rijden en hierin kunnen vele Rijkspolitieambtenaren, eventueel met
dame, een plaatsje vinden.
De LP.A. wordt van 1 tot 23 september 1956 in het
wondermooie Gruga-park te Essen gehouden en daar
vindt u overzichtsmateriaal
uit alle landen tezamen
gebracht,om u, ten aanzien van het verantwoordelijk
werk der politie, tot bescherming van de openbare
orde en veiligheid in binnen- en buitenland, te oriënteren.
Niet alleen het bezoek aan deze tentoonstelling is erg
interessant, maar ook de reis op zichzelf, door mooie
heuvelachtige gedeelten van Nederland en Duitsland,
alsmede de kennismaking met het enorme Duitse industriegebied, zijn zeer de moeite waard.
Deze unieke mogelijkheid wordt voor u werkelijkheid,
indien u na lezing van de volgende uiteraard beknopte
reis-bijzonderheden, nauwkeurig de aanmeldingsvoorwaarden uitvoert.
Reiskosten: variëren met het aantal deelnemers van
f 8,75 tot f 11,50 per persoon. Hierin begrepen de kosten voor collectief paspoort en leges.
Proviand: Voorgesteld wordt boterhammen en eventueel koffie mee te nemen. De heen- en terugreis worden onderbroken voor een koffiekwartiertje, terwijl te
Essen voldoende gelegenheid bestaat eventueel een
warme maaltijd te nuttigen.
Reisdocumenten: Collectief paspoort, waarvoor iedere

deelnemer een bewijs van Nederlanderschap
moet
overleggen bij aanmelding. Bezitters van een geldig
paspoort behoeven dit niet over te leggen, doch nemen
hun pas mee.
Vertrek: Om 6.00 uur precies vanaf het Hoofdstation
N.S. te Groningen.
Route: Via Vries, Assen, Smildervaart en Meppel.
Deelnemers, zoveel mogelijk verzameld op door hen
te bepalen punten, kunnen onderweg opgenomen worden. Bij aanmelding opgeven waar!
Aankomst: Om ongeveer 11.00 uur te Essen, waarna
de groep op het tentoonstellingsterrein
kan worden
ontbonden en een ieder zijns weegs kan gaan.
Vertrek: Om 17.00uw' of op een n.O.t.k. tijdstip. vanuit
Essen.
.I
Aanmelding: De aanmeldingen bij de redactie van de
Reflector worden in volgorde van aankomst behandeld.
Collectief inzenden is mogelijk. 1. een bedrag van
f 5,- per deelnemer moet als garantie vooruit betaald
worden. Hiermede worden de reiskosten t.z.t, verminderd; 2. een bewijs van Nederlanderschap, tenzij men
een pas heeft moet gelijktijdig ingezonden worden;
3. plaats aan de route waar men opgenomen wenst te
worden.
Na 12 september a.s, kunnen aanmeldingen niet meer
in behandeling worden genomen.
Daar belangstellenden die ver van de route wonen bezwaarlijk zullen kunnen deelnemen aan deze reis, zullen de districten Leeuwarden, Heerenveen, Winschoten
en eventueel Assen, zoals reeds is overeengekomen,
apart eenzelfde reis organiseren, ook op 19 sept., indien de toeloop voldoende groot is.
De centrale organisatie berust bij de redactie van de
Reflector: dus alle aanmeldingen (van welk district
ook) komen bij de red. binnen.
Op het terrein van de tentoonstelling is een wisselkantoor, zodat aldaar eventueel gewisseld kan worden.
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Wal E. v. d., Coevorden, m.i.v. 14-7-56.
Noordhof W., Dokkum, m.i.v. 15-7-56.
Helmantel J. A., Buitenpost, m.i.v. 16-7-56.
Bevorderd tot Adjudant de Opperwachtmeesters:
Dijkst ra A., Marum, m.i.v. 1-1-56.
Stoel D. J., Distrtctsstaf Winschoten, m.i.v. 1-9-56.
Tilstra D., Kolium, m.i.v. 1-8-56.
Belast met het Postcommando

te Stedum:

Bolhuis M., Wmr. le kL
Geslaagd voor het praktijkexamen
boekhouden
Ned. Associatie voor Praktijkexamens:

v. d.

Feenstra Tj., Owmr. Groningen.
Wiepkema K. J., Owmr. Groningen.

Verplaatsingen:
Broekman F. C., Wmr. le kl. Van Meeden naar Muntendam.
Klein R., Wmr. le kl. Van Bellingwolde naar Meeden.
Zanten N. van, Opperwmr. Van IJlst naar Oosterwolde
als Post-Co
Dijk W. van, Wmr. le kl. Van Grouw naar IJlst als
Post-Co
Postma J., Wmr. le kl. Van Scharnegoutum
naar
Rijkspol. te Water Sneek.
Sweers K., Wmr. le kl. Van Rijkspel. te Water Sneek
naar Aduard.
Groenewoud R., Opperwmr. Van Districtsstaf Heerenveen naar Districtsstaf Nijmegen als Bureauchef.
Haan P. de, Opperwmr. Van Verk.gr. Heerenveen naar
Voorst als Gr.-C.
Das J., Wachtmr. Van Nes (A) naar Boelenslaan.
Rinsma H. R., Wmr. le kl. Van Nes (A) naar Mantgum
als Post-Co
In de sterkte opgenomen:
Kuindersma

U., Monteur. G. Verk.gr. Heerenveen.
Met eervol ontslag:

Brouwer H., Wachtmr. Haulerwijk. Wegens emigratie
naar U.S.A.
Brouwer K., Wmr. Le kl. Veenklooster. Wegens benoeming als inspecteur bij de "Eerste Rotterdamsche" Maatschappij tot Verzekering N.V.
Bevorderd

tot Wachtmeester

de Adspiranten:

Rasch, W. J., Annerveenschekanaal,
m.i.v. 1-7-56.
Wegter J., Finsterwolde, m.i.v. 2-7-56.
Vreugdenhil J. C., Koudum, m.i.v. 9-7-56.
Werkman F., Bellingwolde, m.i.v. 10-7-56.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

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

2

Geboren:
Aaltien Hilligje, d.v. Wmr. N. Nijmeijer en H. G. Westerhof te Hoogeveen.
Berend, zn.v. Opperwmr. K. Slik en J. G. Klijnstra te
Sleen.
Lijsbert, d.v. Wmr. H. Dijkstra en P. Krol te Joure.
Hennie, d.v. Wmr. le kl. H. Komduur en G. Hilberts te
Roden.
Kornelis Eke, zn.v. Wmr. le kl. B. Roseboom en P.
Knol te 2e Exloërmond.
Romke, zn.v. Wmr. I J. Timmermans en A. Seitsma te
Donkerbroek.

••
••

Daarbij

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (106)

zeer

Gebr. Ibelings
NV.

Verentode

Pelsterstraat

Nederlandse

UNIFORMEN
concurrerende

Kleermakerijen

16 ,Tel. 22812

GRONINGEN

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen
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Periodiek

van het Gewest
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Groningen

der

Rijkspolitie,

G.iro Redactie Reflector
Medewerkers:
Adj.
de Vries, Districtsstaf
UITGAVE

EN

OVERNAME

t

de provinciën

1e kl., Verlengde

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

DE INHOUD,

NV.

29904.

No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL OF

en Drenthe.

Telefoon

G. J. Smeenk,
Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
Districtsstaf
Leeuwarden;
Heerenveen;
Owmr. J. Oosting, Districtsstaf
Assen; Wmr. 1 F. de Vries, Districtsstaf

ADVERTENTIES:

VAN

omvattende

G. van Dijk, Oft. der Rijkspolitie

Wmr. 1 T.
Groningen

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

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 s t van
deR e act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusie!
portokosten)
f f,50 per jaar.
ä

HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verhaal uit het oude Drente door H. van 't Wold.

~

Het was nieuwe maan, maar er was een sterrenheldere
lucht en het was erg koud weer. Het vroor.
De klompen die klotsten en klonken erg hol op de
straat; er zat haast zeker nog meer vorst achter. Bovendien was er nog zo'n fijne, scherpe en koude oostenwind.
De jongens zetten hun kragen-op en hadden het eigenlijk meteen wel op een loop willen zetten, maar dan
zaten ze met Freins; diè kregen ze dan niet mee. En
ze voelden als 't ware de verplichting op hen rusten
om voor Freins wat te zorgen. Tjonge, als hij bij dit
weer bij de weg bleef liggen dan zou hij eraan kapot
gaan. Dan maar wat langzamer lopen!
"Freins, mu'j bi'j oezölf de steegde op of muw oe naor
Klaos de Poeste zien huus brengen?" vroeg Bart van
't Ende.
"Hen Hillichien!" zei Freins.
"Hillechien!" dat was het enige, wat de gedachten in
dat rommelige hoofd van Freins nog zo'n beetje geordend bij elkaar hield. Hillechien, daar moest hij
heen, al wist ze er ook niets van dat hij komen zou.
Hillechien, daar moest hij mee praten, hij moest weten
of zij nog veel van hem hield of ze nog wel met hem
vrijen, nee, of ze nog wel met hem trouwen wilde, zijn
vrouw zou willen worden.
Stel je voor dat die Jan Timmermans vanavond er
eens bij was! Deze gedachte speelde hem steeds door
het hoofd en beheerste nog steeds zijn dronkemansroes, maar dat zou hij dan nu gauw gewaar worden.
Nog een paar stappen en ze stonden voor het oude
armzalige arbeidershuisje van Poes ten Klaos en Eule,
hij, Freins, de rijke boerenzoon van Luuks Hilbers en
zijn begeleiders, die hem veilig op deze plaats gebracht hadden en die tevens erg nieuwsgierig waren
hoe dat alles af zou lopen.
Alles was stil en donker, ze waren vanzelf al lang naar
bed, de hele huishouding, als Hillechien tenminste de
jongen niet op bezoek had, waar ze allemaal en Freins
speciaal over in spanning zaten.

De jongens gingen wat achteraf staan en Freins slingerde met een zwaai op de deur aan. Hillechien eruit
fluiten, dat kon hij niet, daarvoor sloeg hem de tong
te veel dubbel, maar hij morrelde wat aan de deur
en riep zacht: "Hillechien, Hillechien, koomter ies uut!"
Even bleef het zo stil als het maar kon, je kon de klok
horen tikken: tik, tak, tik, tak! Toen hoorden ze wat
gestommel, er kwam er een van bed af. Wie zou het
wezen?
Hillechien? Ja waarachtig! Jan Timmermans was er
dus niet!
Of ze het geloop en gepraat van de jongens voor het
huis gehoord had, dat was best mogelijk, want ze stak
de lamp op vóórdat ze de deur los deed.
"Hillechien, Hillechien! koomter ies uut!" riep Freins
nog eens weer, maar het was niet meer nodig, de deur
ging los en Freins strompelde naar binnen. Flap! daar
ging de deur weer dicht, maar de lamp bleef aan.
De jongens, verschrikkelijk benieuwd hoe dit zou aflopen, kwamen wat dichter bij huis om Freins en Hillechien af te luisteren, maar ze hoorden niets.
Poes ten Klaos, die het erg met z'n borst te kwaad had
lag wakker in z'n bed en steunde en zuchtte. Aan één
stuk blies en proestte hij maar door van: ,,'t Is
Poe ... oeh! 't is Poe ... h, 't is Poe ... oeh!"
"Jongens", zei Bart van 't Ende, "Klaas die heffer gien
arg in, dat Freins bi'j Hillechien is, hi'j dèènkt dat
Poeh d'r is."
Hillechien had Freins meegenomen naar het hele
kleine zijkamertje en ze had de lamp maar laten branden omdat ze helemaal verlegen met hem werd. Niet
dat Freins kwaad was, 0 nee, hij zou geen dooie mus
kwaad doen, maar hij trok van zulke rare gezichten
en hij stonk zo naar de jenever.
Jakkes, wat een walgelijke lucht van sterke drank
kwam haar tegemoet toen hij z'n arm. om haar heen
sloeg en haar zoenen wilde. Ze werd er naar van!
Opeens kwam er meer beweging in het voorste bed
van Hillechien's vader. Het regelmatige geblaas en
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geproest van: ,,'t Is Poe ... h, 't Is Poe ... h" hield op
en werd afgewisseld met het geroep: "Hillechien, Hillechien! 't locht uut of hèn 't bedde." - Klaas kon wel
bij 'n nachtlichtje, maar niet bij het volle lamplicht
slapen. - Maar Hillechien, doodverlegen met wat ze
met Freins aan moest, antwoordde stotterend van benauwdheid: "Och vader, ik du ... du ... duure niet,
Freins die is zó dronkent!"
Toen werd het weer doodstil en kregen de jongens
buiten niets meer te horen.
"Dames en heren!" zei Willem toen tegen de jongens,
"de voorstelling is afgelopen, de muzikanten worden
uitgeblazen en de lichten gaan naar binnen!" waarmee
hij te kennen wilde geven dat ze nu maar op huis aan
moesten trekken, wat ze dan ook deden, Freins bij
Hillechien achterlatend.
Maar de voorstelling was nog niet afgelopen. Ineens
zag Hillechien, dat Freins niet al te lekker werd. Met
een ruk trok ze hem naar de deel waar de pomp stond
en. " daar ging het heen! Verschrikkelijk! Freins had
een kleur als een vuil hemd, zo akelig zag hij er uit.
Hij stond erbij te bibberen en zei niets anders als:
,,00, be, be, be, wat bink, be, bink naar! Ik kan zeins
niks gien starke draank verdragen. Och, be, be, wat
bink naar!"

Hillechien kon niet beter doen dan hem op een stoel
zetten en hem stil wat laten uitbibberen.
Intussen haalde ze een gloeiend kooltje uit de asla,
maakte een vuurtje aan en wat water aan de kook.
Kort daarna had ze een warme kop koffie voor hem
klaar.
"Hierzo, Freins", zei ze, "dit muj lekker warm opdrinken en mit oen lèège mage, ik zal d'r oe en brokkien
bi'jmaken!"
Ze gaf hem een snee stoete met rauw spek erop en
strooide er een dun laagje zout overheen.
't Was of Freins er een ander mens van werd. Met
ogen, stralend van dankbaarheid
zag hij Hillechien
aan. De tranen rolden hem over de wangen en hij

4

begon te grienen als een klein kind. "Hillechien, mien
liejve Hillechien!" snikte hij het uit, "neemt Jan Timmermans maar töt keerl, das en knappe, oppassende
jonge, daor bi'j bèter mit of as mit zo'n lilke zoeplappe
as ik binne!" Het waren tranen van waarlijk gemeend
en bitter berouw.
"Freins, goeie, beste Freins!" zei Hillechien, ,,'n enkelde keer ies en klein beechien te veule, das nog niet zo
slim en daor ku'j zölf wat tegen doen ai wilt. Mar ie
magt de name van oen hiele femilie niet te schaande
maken en daorumme is 't beste daw mekaar maar
vergèèt, veur altied vergèèt."
En toch, dacht Freins, die, helemaal weer nuchter, op
huis aanstapte, en töch zal Hillechien de mienende
wörden en gien iene aanders.
En toch, dacht Hillechien, die Freins een klein stukje
weggebracht had, en tóch zal Freins de mienende wörden en gien iene aanders.
Het was vreemd, ja wonderlijk, als Freins, een borreltje te veel op had, dan was er altijd een onweerstaanbare drang die hem naar Hillechien dreef.
Als hij helemaal nuchter was en er dieper over nadacht, dan zei z'n gezond verstand hem wel, dat Hillechien gelijk had. Al hield hij ook nog zo veel van haar,
het kon toch niet, hij mocht de hele familie niet in
opspraak brengen. - Freins raakte in gedachten verzonken. Hoe moest hij er nu toch mee aan?
Stel je toch eens voor dacht hij bij zichzelf, dat mijn
broer Jan bijvoorbeeld laatst in de kerkeraad verkozen was - hij had maar één stem te weinig, dus het
was maar net an geweest -, dat de kerkeraad en de
diakenen vergadering hielden, dat ze aan het beraadslagen waren hoe ze met de bedeling aanmoesten; hoe
het er op 't ogenblik bij stond met Poesten Klaos en
Eule.
Dan zouden ze tegen Jan zeggen: ,,0, Jan Hilbers, dat
weet ie zeker wel, Freins die giet toch hèn Hillechien
hèn vri'jn!"
Nee, het was al te gek, het kon niet! Hillechien had
gelijk, ze moesten elkaar maar vergeten, voor altijd
vergeten.
Maar wat dan? Zoals het nu was beviel het hem ook
niet, ja 't leven vond hij zuur.
Het was alle dagen hard werken, sloven en zwoegen
van de vroege morgen tot de late avond, de ene dag
leek precies op de andere. Zondag en door de week
alles hetzelfde! Nooit was het werk eens helemaal gedaan, nooit had hij eens volkomen rust, was hij volkomen vrij: altijd maar werken van voren af aan, je
moe en kapot sjouwen en sloven en toch nooit klaar.
En waarom eigenlijk? Wat had hij aan zijn rijkdom,
z'n hele kapitaaltje? Smaakte het eten hem er lekkerder om, lustte hij er één pannekoek of één plak
stoete meer om?
Zeker, hij had het goed van eten en drinken; daar wou
hij niets van zeggen. Jan en Fömmechien en de kinderen, ze waren goed en vriendelijk voor hem. Maar
hoe het ook mocht wezen, tevreden was hij niet, zoals
het nu was stond hem niet aan. Er moest en zou verandering komen.
Zijn hele leven oom Freins blijven, de rijke oom
Freins, die zo veel te vererven had, dat wilde hij niet!
Zo nadenkend over zijn toestand, was Freins eindelijk
weer bij zijn tehuis aangekomen, waar alles even stil
en rustig was.
Hij hoopte maar, dat ze er niets van merken zouden
dat hij thuiskwam, dat ze allemaal sliepen en de volgende dag niet ontdekt hadden, dat hij zo laat van het
scheren teruggekomen was.
Vooral Fömmechien van Nijeveen moest er niets van
gewaar worden, dat hij bij Hillechien vandaan kwam.
Daar was hij bepaald een beetje bang voor en toch
was het zo'n flinke vrouw, die daar in huis de boel
op het ogenblik zo merakel goed regelde. Alles was op
streek en voor elkaar en iedereen deed zonder pruttelen of mokken wat ze zei en bestelde.
En Jan, die had ze zo onder de plak, nee maar, daar
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stond je gewoonweg versteld van! Hoe dat zo kwam?
Nu ja, dat had Jan ook niet voor niets geleerd. Het
was als volgt in z'n werk gegaan:
Jan was naar de markt gegaan met de geit aan 't touw ."
. Nu, de geit had hij verkocht en hij was teruggekomen
met een bok aan 't touw, een dikke bok ook. Nu je
kunt het begrijpen, net als gewoonlijk laat thuis gekomen en met een spektakel, een lawaai en een geschreeuw van wat ben je me. Bij de haard stond hij
te springen, te dansen en schreeuwde als een halve
gek:
"Ze is voor de ganzen ook niet gebrouwen
Laten

de vrouwen

hun

koffiewater
houwen
de wijn
voor ons niet zijn?"

De grote heren die drinken
Zou de jannever

en hij gooide het kopje koffie, dat zijn vrouw voor hem
ingeschonken had over de grond bij de haard.
"Och Jan, och Jan", riep Förnrnechien, "hoe kuj now
ook altied zo veule drinken, kiek now toch ies an!"
"Eèjn, èèjn l zeuven kiepen en 'n haane! ook wat zeggen?" schreeuwde Jan en kwam op haar of om haar
wat te geven.
Maar daar had hij zich lelijk vergist. Förnmechien van
Oom Luuks, die het met verbazing en verontwaardiging aanschouwd had, greep de tang bij de haard weg,

kwam onverschrokken op hem af en schreeuwde:
"Lilke zoeplappe, wat woj, wol ie oen vrouwe slaon?
Oen goeie, beste vrouwe, die niet goewd in örde is en
die zo'n lilke zoepert nog 'n koppien koffie gef, zeg,
wol ie die slaon?"
Pats! en daar kreeg hij er een met de tang, zodat hij
het uitschreeuwde, want ze sloeg maar waar ze hem
raken kon. Pats! nog een. Pats! nog een, net zo lang
tot hij de benen nam naar het achterhuis.
Toen hij later nog eens weer dronken was en Fömmechien van oom Luuks een beweging maakte in de
richting van de haard net alsof ze het vuur wat wilde
opstoken of· een kooltje in de stoof wilde doen, toen
moest Jan de goot voor de koeien wat schoonvegen of
de paarden wat hooi in de reep gooien of zo. In ieder
geval, indien Fömmechien de kant van de haard uitging, dan ging Jan gezwind, zonder wat te zeggen, de
kant van de deel uit.
Nu, 't was z'n eigen schuld in ieder geval. Fömmechien
was tegen Freins altijd aardig en vriendelijk maar
toch was hij er een beetje bang voor dat ze merken
zou dat hij zo laat van het scheren thuis gekomen
was.
Daarom nam hij z'n klompen al bij de deur in z'n
handen, sloop zo zacht. als hij maar kon het huis binnen, trok alleen z'n jas, vest en broek uit en kroop
gauw in bed.

XieUWJ uit "et district Leeuwarden
SUGGESTIE

of de greep op de massa

Lelijk woord dat "massa"; menigte zou men ook kunnen zeggen, doch ook ondergetekende schijnt hier niet
meer aan te kunnen ontkomen.
Wij weten allen wat het betekent en op welke wijze
of onder welke omstandigheden
men door iets of
iemand kan worden beïnvloed.
Dat viel mij in bijzondere mate op toen een verslaggever ter gelegenheid van de T.T.-races op 30 juni
j.l. te Assen zowel de bezoekers als de luisteraars aan
de radio in binnen- (en buitenland) vertelde wat zich
op het circuit van Drente afspeelde.
Suggestief en soms gespeend van alle realiteit werd
getracht de "massa" te beïnvloeden. Onmiskenbaar
speelde hier het commerciële element een grote rol
en dat was niet alleen daar, doch is tegenwoordig het
geval bij vrijwel alle (grote) sport(?)-evenementen.
Neem de Tour de France en haar broertjes of zusjes;
u zult Jan Cottaar toch ook wel eens beluisterd hebben? En dan zwijgen wij maar van het voetbalspel in
de hogere en hoogste regionen.
De massa moet bevredigd en op de meest pakkende
wijze aangesproken worden. Hoe, dat is punt twee.
Wanneer wij de zaak eerlijk en nuchter willen bekijken - is dat nog mogelijk? - dan zullen wij toch stevig met beide benen op de grond moeten blijven staan
en hen die de "kunst" verstaan de massa te suggereren, door of met wat dan ook, met de nodige reserve
tegemoet treden.
Met name bij de sport is propaganda, aanmoediging
tot medeleven en mededingen goed, maar dan op reële
en sportieve wijze en zonder commerciële doeleinden.
Ik meen dan ook zonder chauvinistisch te worden of
op gevaar af als klein burgerlijk of naïef te worden
beschouwd te kunnen verklaren, dat de Sport sport
moet blijven en uitgevoerd moet worden zoals wij die
gelukkig nog beoefenen bij de Nederlandse Politie in
het algemeen en bij de R.P.S.V.L. in het bijzonder.
BI.

Verenigingsnieuws
De kaatswedstrijd

te Akkerwoude

op 20 juni j.l. was

weer een succes. Een verslag hoop ik een volgende
maal te geven.
Ondanks het slechte weer hebben 11 parturen de strijd
aangebonden.
Tal van autoriteiten gaven acte de présence o.a. de
wnd. gewest-cdt. Overste Hoekstra en de burgemeester.
De koffiemaaltijd en de traktatie t.g.v, de prijsuitreiking waren prima.
Als prijswinnaars in klasse A kwamen uit de bus:
1. Groep Idaarderadeel
met Taekema, Mulder en Van
der Haak.
2. Groep Ferwerderadeel
met Jaarsma, Bruinsma en
Binnema.
3. Groep Het Bildt met De Jong, Postma en Van der
Laan.
In de afvalronde behaalden een prijs.
1. Groep Dantumadeel met De Graaf, Groen en Reitsma.
2. Verkeersgroep met Rijpkema, Span en Ringnalda.
Koning van de partij werd Taekema.
Adj. Bleeker reikte bij ontstentenis van de distr.-c. de
prijzen uit, terwijl de Koningsprijs, een fraaie lauwerkrans beschikbaar gesteld door het gemeentebestuur
van Dantumadeel, met een zeer toepasselijk woord
werd uitgereikt door mr. v. d. Herberg, burgemeester
dier gemeente.

De Vijfkamp
Op maandag 25 juni hielden wij onze vijfkamp voor
atletiek.
Deze vond plaats onder vrij gunstige weersomstandigheden op het IJsclubterrein
aan de Blekerstraat
te
Leeuwarden.
De deelnemers waren verdeeld in drie klassen: tot 35
jaar; 35 t.m. 41 en 42 jr. en ouder.
In klasse A waren 10; in B. 9 en in C. 4 deelnemers.
De nummers die moesten worden verwerkt waren:
hoogspringen. verspringen, kogelstoten en discuswerpen, benevens 100, 90 en 80 meter hardlopen met hindernissen, dit om buitengewone inspanning te voorkomen en om ieder zoveel mogelijk gelijke kansen te
bieden en bovendien en dit wel in de eerste plaats, om
de atletiek, die toch langzamerhand in gedrang komt,
te stimuleren.
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Nu dat is ons aardig gelukt. Allen waren vol lof en
goede willen en ongetwijfeld heeft deze dag er toe
meegewerkt om onze mensen weer een klein beetje
atletiek-minc:led te maken.
Het gevolg is n.l. geweest, dat een behoorlijk aantal
leden aan de training, die elke donderdagmorgen
te
Leeuwarden plaats vindt, deelneemt en daardoor wordt
"klaar gestoomd" voor onze gewestelijke c.q. intergewestelijke atletiekwedstrijden.
Wij doen een beroep op jullie, opdat wij straks in Delfzijl behoorlijk uit de bus komen.
De prijzen in de onderscheidene groepen werden behaald door:
Klasse A: 1. E. Rijpkema met 5 punten; 2. J. Zijlstra
met 18 pnt.; 3. F. H. Larooi met 21 pnt.; 4. J. Jurna met
22 pnt.; 5. T. Westerhuis met 23 pnt.
Klasse B: 1. K. Tuinenga met 11 pnt.; 2. L. Smeding
met 13 pnt.; 3. J. H. Wiekamp met 15 pnt.; 4. H. J.
Stoel met 16 pnt.
Klasse C: 1. J. G. v. d. Haak met 9 pnt.; 2. A. Alberda
met 10 pnt.; 3. H. Lalkens met 13 pnt.
E. Rijpkema behaalde de beker door als nummer 1 op
alle nummers te eindigen; een pracht resultaat. De
overige deelnemers eindigden, behoudens een enkeling, met weinig punten verschil van de laagste prijswinnaars.
Het was een mooie atletiekdag en er werden behoorlijke prestaties, zowel op de spring- als op andere
nummers geleverd.
In de A-klasse sprongen verschillenden nog 1.45 m
hoog en nagenoeg 5 m ver. In de B- en C-klasse waren
de bereikte hoogte, resp. afstand, iets kleiner, doch
over het algemeen redelijk. Bij kogelstoten en discuswerpen, waarbij de "ouderen" uiteraard best mee konden komen, werden worpen van ruim 9 m resp. 30 m
gedaan. Deze prestaties zijn heus niet gek en met een
beetje training (er zijn er bij die dat nog nodig hebben)
kunnen deze prestaties aanmerkelijk worden verbeterd.
De prijzen bestonden uit medailles en deze werden na
afloop met een toepasselijk woord op de hem eigen
wijze, door de voorz. adj. Dijkstra, uitgereikt. Voor de
niet-insiders wordt nog opgemerkt, dat de puntentelling als volgt was geregeld: no. 1 kreeg 1 pt., no. 2

*

twee punten en zo vervolgens, al naar gelang er deelnemers in de betrokken klasse waren ingedeeld.
Sportvrienden, na een dag als deze is een opwekking
om zo door te gaan vrijwel niet nodig en wij hopen
en verwachten, dat u in onderling overleg en met
goedvinden van de betrokken groeps-cn., die toch ook
allen lid zijn van de R.P.S.V.L., de moed zult opbrengen om door te gaan en geregeld te trainen tot stimulering van de sport en behoud c.q. opvoering van een
goede lichamelijke gesteldheid.
De districtsschietwedstrijden
vonden inmiddels ook
plaats, doch daar hopen wij een volgende maal op
terug te komen.
De districtsstaf behield de wisselbeker voor pistool;
Idaarderadeel veroverde de beker voor karabijn.

Volleyballen
Wij hebben ons weer aangemeld voor deelname aan
de competitie in de NEVOBO.
De hele zaak is geregeld. Als deelnemers zijn opgegeven: Kuindersma, Mulder K. C., V. d. Haak, Smeding,
De Jong D., Schedeler, Ringnalda, Van der Sluis en
Westerhuis.
Gaarne hadden wij nog een toernooi van onze eigen
mensen gehad (sportcentra tegen elkaar). Maar als
het weer wat opknapt dan zal het alsnog gebeuren
b.V. op het IJsclub terrein te Leeuwarden.
BI.

CVraaff

el1

aal1{,"d.

Te koop aangeboden:
Een paar zo goed als nieuwe laarzen, maat 45. Prijs
f 15,-. Te bevragen distr.-bureau
Rp. Assen.
Studieboeken van Schreuder, 6-delig. Prijs
Wmr. S. J. Kruims, Mesdagstraat 65, Assen.

f 20,-.

Te koop gevraagd:
Wie kan mij helpen aan (een) hondentondeuse(s) tegen
een schappelijke prijs. Ik heb een poedel die geregeld
geknipt moet worden. G. van Dijk, Parkweg 82. Groningen.

*~**

Het is niet dan met enige schroom, dat ondergetekende
het besluit
heeft
doen nemen, te
gaan voldoen aan het veelvuldig
verzoek van
de redactie van de Reflector aan ons politiemannen tot het inzenden' van een bijdrage.
Niet in het b;jzonder om de bijdrage, doch wel
in de eerste plaats
om het onderwerp
"De
Zeevaart"
hebben bij hem bedenkingen
doen
rijzen. Met de zeevaart hebben wij politiemensen toch eigenlijk
weinig
van doen en onze
taak bliJft
meer beperkt
tot de kennis
van
Scheepvaart
misdrijven,
een Nederlands
vaartuig,
haar
opvarenden
en
schepelingen
en
scheepspapieren.
De wetenschap echter van de grote onwetendheid van de zeevaart
in het bijzonder
van
onze koopvaardij,
bij een groot deel van ons
mensen aan de wal en tevens de ervaring,
dat
er onder ons politiemannen
toch nog wel enige
weetgierigheid
leeft
omtrent
de zeevaart
en
wel in het bijzonder het leven van de zeeman
aan boord van onze koopvaardijschepen,
zowel
de taak van en de inrichting
dier schepen, hebben hem over deze schroom heen doen zetten.

Hopende en verwachtende in alle bescheidenheid,
dat deze kleine bijdrage, geput uit herinneringen en aantekeningen
uit de jaren van zijn zeemansloopbaan lang geleden,
"Gedachten
gaan, gedachten
komen .....
Peilloos peinzen, durend dromen ....
Beelden komen, beelden gaan.
Zoete zaligheden
Uit een ver verleden
Oasen in ons brein.
en al hebben er sedertdien
vele veranderingen plaats gevonden wat betreft de bouwen
uitrusting
der schepen, snelheid, navigatie
etc,
het zeemansleven
blijft
onveranderlijk,
hopende dat deze bijdragen
er zullen toe mogen
leiden tot een iets beter begrip van en enige
meerdere belangstelling
voor onze koopvaardiJ,
de glorie van onze Natie, ons "Holland's
Glorie", waarop
wij
allen, deel uitmakende
van
een zeevarende mogendheid,
terecht trots mogen en moeten zijn.

De Opperwachtmeester,
F. G.

~----~-----------------------------------------~
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DE ZEEVAART
We schrijven 3 januari 1923 en aan de Levantkade te
Amsterdam ligt gemeerd het ongeveer 7000 brutoregisterton grote stoomschip "Bacchus" van de Koninklijke Nederlandse
Stoomboot Maatschappij,
geassocieerd met de Koninklijke
West-Indische
Maildienst, kortweg genaamd de "K.N.S.M. en de K.W.I.M.",
met haar schepen hoofdzakelijk het vrachtvervoer op
de Levant, Zuid-Amerika en West-Afrika onderhoudende en een vaste lijndienst van passagiersvervoer op
de Nederlandse Antillen. Het is en blijft altijd een
machtig en imposant gezicht zo'n grote oceaanstomer
te zien vertrekken. Zo ook nu het stoomschip "Bacchus", waarop boven het achterschip fier het rood,
wit en blauw wappert en in de mast de loods- en vertrekvlag. de "Blue-Peter": kentekenen van haar aanstaand vertrek. Ook heeft ter kennis daarvan de sonore en machtige stem van haar stoomfluit al éénmaal
over de wateren van het IJ geklonken. De eerste waarschuwing tevens aan de niet opvarenden om het schip
te verlaten en welke toon zij nog eenmaal zal herhalen, om bij de derde en laatste maal haar trossen te
doen losgooien.
Zo bevindt zich nu dan alleen de bemanning aan
boord, waaronder ook schrijver dezes, die het voorrecht heeft als 17-jarige in de functie van stuurmansleerling z'n eerste zeereis te maken. Het is voor een
leek en dat is het ook voor hem, de stuurmansleerling
of aan boord kortweg "leerling" genoemd, een verwonderlijk en aangrijpend gebeuren om voor het eerst
aan dek van een groot koopvaardijschip te staan, dat
hem naar zee en naar verre landen zal voeren. Eveneens is het begrijpelijk, dat toen hij enige uren voordien aan boord kwam en aan dek stond, hij schuwen
verlegen om zich heen stond te kijken "als een kat in
een vreemd pakhuis".
Verbazing was te lezen in z'n ogen bij het zien van
zo'n groot schip. Dat was nog iets anders dan een
scheepje in z'n dorp in de Groninger veenkoloniën.
Het is ook geen sinecure om zich eensklaps verplaatst
te zien van een klein Groninger dorp op een groot zeeschip in de haven van Amsterdam. Het is voor hem
moeilijk te realiseren of het nu werkelijkheid is of
een droom. Met verbijstering heeft hij tevens gade geslagen welk een chaos er heerst aan dek van een lading

innemend zeeschip. Het dek is een wir-war van kettingen, trossen en staaldraden, van dravende mannen in
uniform en in civiel, van stuwadoors, bootwerkers,
matrozen, schilders en timmerlieden, en allen schijnen
haast te hebben om nog een karweitje te moeten opknappen. Daartussendoor
het gepiep en gesis van
laadkranen, laadbomen, stoomwinches en andere motoren en machines, en de bedreiging van geruisloos uit
de lucht vallende balen, kisten en kratten, waaronder
hij denkt te worden verpletterd tot groot plezier van
de kraandrijvers. Doch ook is hij met ontzag vervuld
voor die mannen, die al die balen, kisten en kratten
en wat niet al, behendig zwiepende in de diepe en
donkere ruimen van het schip doen verdwijnen, als in
de kaken van een voorwereldlijk monster.
't Nijver woelen in de haven, 't wijs beschikken
van de vloot
Stort der ganse wereld gaven alle standen
in de schoot.
Als dan eindelijk de trossen zullen worden losgegooid,
staat de bemanning op de voorgeschreven posten. De
kapitein en loods op de brug, de 3e officier (stuurman)
aan het roer, de 1e officier (stuurman) met bootsman
en matrozen op het voorschip (de bak), en de 2e officier (stuurman) met de leerling en matrozen op het
achterschip. Vanaf de brug wordt nu door fluitsignalen (een klein fluitje heeft elke officier in zijn bezit)
het voor- en achterschip geattendeerd en door daaropvolgende commando's mechafonisch - nu telefonisch
- aangegeven welke tros of staaldraad het eerst moet
worden opgenomen. Op de wal worden deze dan door
vletterlieden van de ijzeren bolders losgegooid en door
de stoomwinches binnen boord gedraaid. Als inmiddels de sleepboten het voorschip (dit wordt het eerst
ontmeerd) van de wal hebben losgetrokken, valt op
het achterschip de laatste tros te water en is het schip
geheel vrij van de wal. Dan beginnen de sleepboten
te trekken en neemt de reis naar de sluizen van IJmuiden haar aanvang.
Het is nu de taak van de matrozen en ook van de leerling, zijn eerste baan aan boord, het rondleggen. het
zogenaamde opschieten van de ingehaalde trossen en
staaldraden.
Voorwaar geen kleinigheid en als dan
nog de manillatros met een doorsnede van zo'n 20 een-
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timeter, naar boven op het stuurhuis moet worden getornd, waarvoor een mankracht van vier nodig is, is
het beter "een straatje te gaan omlopen", om er af te
komen, wat natuurlijk niet gaat, en "het straatje" is
er ook niet aan boord. En niet alleen is het een zwaar
karwei en treedt spierkramp en moeheid in de armen
op, doch het is ook beslist "geen schone taak", daar
niet alle trossen droog zijn. Enkele zijn nat en bedekt
met een vieze sliblaag. die bij het optornen zo lekker
bij de mouwen inloopt en een schoon en heerlijk gevoel geeft.
Met dit werk bezig zijnde heeft inmiddels het schip
zijn reis over de wateren van het Amsterdamse IJ
voortgezet. Op de steigers aan de "De Ruyterkade",
achter het Centraal Station gelegen, hebben nog enkele familieleden en kennissen gelegenheid de bemanning een laatst vaarwel toe te zwaaien. Van boord
wordt teruggezwaaid tot het moment dat ook deze aan
het gezicht zijn onttrokken. Ook de kapitein brengt
nog even een laatste groet aan Amsterdam en laat
daarom de scheepsfluit nog even haar zware dreun
doen horen. Dan is spoedig de "Hembrug" over het
Noordzeekanaal bereikt en daarna spoedig IJmuiden.
Zo komt men in de grote sluis IJmuiden, één van onze
jongste havens en waarvan de dichter Adriaan Morriën, toen het Noordzeekanaal op 1 november 1951
vijfenzeventig jaar bestond, het volgende gedicht verspreidde:
IJMUIDEN
Ik werd er in een afgelegen straat geboren.
Mijn kinderwereld, eerst niet groter dan ons huis,
Breidde zich langzaam uit. De stad was zelf een kind
Onder de steden, speelgenoot van zee en wind,
Een voorpost in een uithoek van het duin verloren.
Rondom de lage huizen bij de oude sluis
Eertijds ontstaan, doortocht en monding van het IJ,
Brak zij de hoofdstad uit haar vroegere kluisters vrij,
Een waterpoort waarachter oude verten wenkten,
Wanneer de schepen naar het lichte Zuiden zwenkten.
Ook hier op de sluizen heeft nog menige opvarende een
laatste ontmoeting met vrouwen
kinderen, meisje of
verloofde, nog even tijd voor een laatste omhelzing,
een laatste groet van vaarwel en een tot ziens, een
goede wacht en behouden vaart. Dan draaien de sluis-

deuren open. De kanaalloods is van en de zeeloods
aan boord gekomen en deze laatste brengt het schip
buitengaats. Weldra bespat het schuim der aanrollende golven haar flanken en vliegt over de dekken, wanneer zij haar neus steekt in de woelige wateren van de
Noordzee, "de spoelkom van Europa", met bestemming
Lissabon (Lisboa), de eerste aanloophaven in Portugal.
't Schip in zee
Brengt ons mee
Vreugt op ree
Winst in stee,
't Duidt ook vree:
Maar is 't wonder
In 't bijzonder
Dat die wegen
Zijn de Zegen
Die bestand
Houdt ons land.
(Wordt vervolgd)
F. G.

;;..eet

5-cent-l"ná~

Dank aan het fonds werd ontvangen van:
de familie D. J. Stoel te Winschoten voor de mooie
fruitschaal, die hun zoontje ontving bij zijn thuiskomst
uit het ziekenhuis.
W. E. v. d. Wees te Kantens, mede namens zijn vrouw,
voor de leuke verrassing die Tineke ontving, tijdens
haar verpleging in het Kinderpaviljoen van het Diaconessenhuis te Groningen.
L. Groendijk te Wommels, voor de mooie fruitschaal,
die tijdens de ziekte werd ontvangen.
de wmr. I R. v. d. Woude te Morra, voor het tijdens
zijn ziekte ontvangen fruit.
Beste meneer,
Nog hartelijk bedankt voor het cadeautje. Mammie
heeft er voor gekocht een boek en een drop. Het boek
heet Miesje O. Sandelhout. Ook nog bedankt voor mijn
zusje Edda. Ik en Edda waren erg blij met de cadeautjes. Ik en Edda zijn al hersteld. Ik heb drie weken in
het ziekenhuis gelegen. Met vr. gr. van Ruthy Mackay,
Wilh.str. 5, Assen.

September-pry..,.,raat/
Horizontaal:
1 Rusttijd, veelal te kort, waar ieder naar verlangt
8 Kleine kinderen kunnen niet buiten die verdraaide
bal, maar er moet een s bij
9 Niet alledaags, dit gedicht
10 Niet de manier om je zin door te drijven
11 Bedwelmende drank die in water uitmondt
12 Donderslagen, wekkers en vuilnismannen laten u
ervan schrikken
13 Zo zijn er dit jaar niet velen van het strand teruggekomen
14 De samenvoeging van een zeevis met een persoonlijk voornaamwoord kan een landbouwprodukt
opleveren, wist u dat?
17 Hoe verward, deze boom. Is dit de plaats waar iets
ophoudt?
19 Een jongensnaam, maar ook de door elkaar geschudde Engelse benaming van Neerlands meest
gebruikte drank
21 Muzieknoot voor opschudding is een Nederlandse
radiozanger
25 Met lichaamsdelen er voor uit komen
26 Voor kinderen een leuke bezigheid, soms kunnen
volwassenen er niet onderuit
29 Een tandeloos zoogdier, die luiaard
30 Rie gaf 't; herkent u die delfstof?
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31 U en een vorm van ik vormen samen een vreemde
vogel
32 Met een snee er in bent u dronken
33 Gelooft u dat zij een gouden vulling heeft?
Verticaal:
1 Vreemd trillend overhandigde
de post de brieven
aan de Dr.
2 Honderd voor inwendig ledig met jaartelling
is
een besmettelijke ziekte
3 De naam weet ik niet, maar met honingbij in een
laagte is het volstrekt niets
4 Is de Ier elkeen?
5 Een tweeling heeft er zoveel
6 Hij legde het neer, toen lag dat gedeelte van de
pers door elkaar
7 Met niet er voor was zij juist wel aardig om te zien
14 Zonder dit zou er geen wielerwedstrijd
zijn
15 Een kort bevel
16 De bode kreeg snert in dit voorwerp
18 Muzieknoot
20 Ego en pit geven samen zijn lichaamsbouw weer
22 Een snel noordelijk hert
23 Gaat nog harder dan 14 verticaal, maar heeft ook
4 wielen
24 Er boven? Juist niet!

~.

27 Een a in een gebogen spijker vindt men op de
markt
28 Met 0 in plaats van ie Noord-Atlantische
Verdedigings Organisatie
Oplossingen in te zenden aan de redactie van de Reflector vóór 17 september in gesloten enveloppe.

Uitslag augustus-prijsvraag
Zes cryptogrammen
werden mij toegezonden. Het viel
niet mee om nu te zeggen welke de beste was. En
wat doen we dan als het aantal zo klein is? Loten!
1e prijs J. K. te G.; 2e prijs J. S. te L.; 3e prijs J. D. te
G.; 4e prijs H. J. W. te H.; 5e prijs J. de V. te P.; 6e
prijs J. S. te W.
De prijsjes zullen u binnenkort
worden toegezonden.
Red.
Een W.A. verzekering voor kleine auto's kost alleen
voor Politiemensen f 45.- per jaar. Middenklasseauto's f 47.50 (f 50.- eigen risico). Korting voor
schadevrij rijden oplopend tot 200/0. Dekking tot
f 100.000.- per gebeurtenis.
Ook geldig in hel
buitenland.
Schrijf: J. de Goede Jr., Heerenveen, Mr. H.B.str. 32

Materialen voor tekenen en
kunstschilderen
H. WIEDEMA
Nw. Ebbingestr.

VDORTREKKERS
TABAK

K! BOSSINA
Zuiderdiep 9

Verhuur
Nieuwe
Personen

w

"AII

risk"

13

Groningen

zonder
9'01e

chauffeur

en kleine

AUSTIN

automobielen
verzekerd

-----

GRONINGER
Hereweg
Official

®
ACCORDEONVOUW:

"H EER E W E Gil
en

Fargo

ftüntur

\"
\

meer ruimte
voor gema&ckellJk
stoppen

SCHOENEN
VAN

Nierneijer tabak
Erkend

AUTOMOBIElBEDRIJF

76 - Groningen
. Telefoon
2534'
Dealer
voor Austin,
Plymouth,
Chrysler

*

de best e!

~~~

HOOGENBOSCH

*

il~l:i;·1r~':;;;f):'::\l
HERESTRAAT

81

GRONINGEN

KooPt,
bij

onze

~

adverteerders
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.Wedstrijd met de hengel op het Zuidlaardermeer
Toen de hengelclub "Onder Ons" te Groningen verleden jaar een hengelwedstrijd hield tegen de leden van
de Rijkspolitiesportvereniging
district
Winschoten,
werd na afloop daarvan besloten deze sportieve geste
jaarlijks te herhalen.
Zo zal dit jaar in het zelfde water deze wedstrijd
worden gehouden op dinsdag 25 september.
De afvaart is om 6 uur bij het paviljoen van gebr.
Kroeze te Midlaren. Om 15 uur moeten we weer aan
wal zijn. Het wedstrijdreglement
van "Onder Ons"
zal ook nu weer worden toegepast.
Deze wedstrijd geldt voor beide verenigingen tevens
als onderlinge wedstrijd voor de leden.
Als aangename verrassing kunnen we belanghebbenden
mededelen, dat de comptabele van het gewest Groningen, die tevens voorzitter is van O.O., een wisselbeker
voor deze jaarlijks te houden wedstrijd tussen beide

verenigingen, beschikbaar heeft gesteld. Wij zijn hem
hiervoor zeer dankbaar en deze beker zal de deelname
aan deze wedstrijden zeker animeren. Om definitief
bezit te worden, moet de beker driemaal achtereen of
vijfmaal in totaal door dezelfde vereniging worden gewonnen.
Leden van beide verenigingen, houdt 25 september a.s.
vrij voor het Zuidlaardermeer,
opdat we in grote getale aanwezig kunnen zijn, en die dag onze liefhebberij
op sportieve wijze kunnen uitleven. De strijd zal fel
zijn. Winschoten ging verleden jaar met de eer strijken,
maar Groningen is er gebrand op, om deze keer te
winnen. Of het hun zal gelukken is nu nog een grote
vraag. We weten dat de Winschoters wat kunnen, ook
wat de hengelsport betreft. En daarom verwachten we
er heel veel van.
T. Luppens.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
GEBR.

E. J. SMIT & ZOO N'S
SCHEEPSWERVEN

N.V.

Kustschepen

WESTERBROEK
en sleepboten

*

* *

BODEWES
SCHEEPSWERF
GRUNO

SCHEEPSWERF
VOLHARDING
FOXHOL

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'
SCHEEPSWERVEN

v/h E. J. HIJLKEMA

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN

HOOGEZAND

BIJ GRONINGEN

N.V. Scheepswerf

Westerbroek

v/h J. G. Bröerken

BODEWES'

SCHEEPSWERVEN

N.V.

MARTENSHOEK
Bouwers van COASTERS en alle, andere

SLEEPBOTEN

KUSTSCHEPEN

vaartuigen

N.V. SCHEEPSWERF

WATERHUIZEN

J. PaHie
Waterhuizen

- Groningen

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN
N.V. G. J. v. d. WERFF's SCHEEPSBOUW
Westerbroek
bij Groningen (Holland) - Opg. 1817
Telefoon Westerbroek
271 (K 5904) b.g.g. 273

GRONINGEN
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PF'AFF Naaimachines

VOOR

BETERE MERKRIJWIELEN

EN BROMFIETSEN

Off. Dealer

GEB
Rolderstraat

R. TON

61-63

-

K ES

ASSEN

-

A. VUS en Zn.

Telefoon

Oudestraat

3068

16 - Assen - Telefoon 2558

Cf al -: es AltoletueJ
VISMARKT

GRONINGEN
(3 LIJNEN)

TEL. 25541

Bezoek

tijdens

Uw

u.v.

vacantie

Landgoed IIEkenstein"
BRUGSTRAAT

19

APPINGEDAM
HOTEL - CAFÉ - RESTAURANT
VOOR LOGIES, PARTIJEN EN DINERS

GRONINGEN
Speciaal

adres

voor

Tele/oon Wlrdum 31

grijze en witte gummiboorden

*

Voor
en

het vervoer

het

Landbouwsmederij

van grond

ontgraven

met

draglines

en constructiewerkplaats

Gebr.

is hel adres

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN

SLaCHTEREN

Steenhuis
-

PATERSWOLDSEWEG 340 - GRONINGEN

'*

'*'

N.V.q~
1/

landbouwwagens
Aanhangwagens
Trailers
Speciaal "Bendix" vacuum snelremmen
Erkend "Bovag" Tractor Service

OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import

voor

Nederland

van

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
Speciaal adres voor lederkleding
Wordt

U

7

verp.aatst

Dan

uw aangewezen

scooters

NUTSSPAARBANK
HOOFDKANTOOR:
BIJKANTOREN

- GRONINGEN

Oude Ebblnge.traat 35. Groningen
Groningen. Oosterweg 1. Korreweg 124 en
Westerslngel
7.
Haren, Rijkutraatweg

is

Meubeltransport

NIEBOER
Emmen

Tel. 2551

Tel. 1372

MINCK,

Kraneweg

32, Groningen

een naam

CENTRa

D.A.M.zijn
D. A. M.

98a.

adres

Winschoten

N.V.

05982 - 255

Telefoon

Junoker

remmen

_

SNEL-

T.I. 32 .n 237

remmen

APPINGEDAM

in rijwieten
en

Kapteyn

rijwielen,

. -.

sinds

1910

Bromfietsen

'n klasse

apart I

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!

••

•

ATLANTA-PUDDING

· ....

I
•
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen,

Peizerweg 1

T.I. 23928. "1352
25454 (K 5900)

en

voor het kopen van:

Aannemer

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN
MEISJESKLEDING

van Grond-

en

Baggerwerken

Verhuur van alle baggermateriaal

Gedenk de

H.H.t.tII.lIRING

ADVERTEERDERS
van dit blad

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr.' b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900

Firma H. DRENTH
Winschoten, Langestraat

Domo
Beilen

16 - Talefoon 3538

Domo-Groningen
Bolerdiep

HEREN-. DAMES- EN UNIFORM KLEERMAKERIJ
Evenals voorgaande
kamgaren
Officiers
vormvastheid.

jaren handhaven
wij onze
whipc:ord,
die uitmunt

Alle uniformkleding
wordt
naar
maat gemaakt
In 2 klassen
(maatwerk
Populair
en maatwerk
Onderstaand

laten

wij onze

Maatwerk

scherp

prijzen

POPULAIR:

f 97.50
-

49.50
49.50
51.50
- 147.50
-167.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

Op

aanvraag

komen

wij U geheel

vrijblijvend

Onze coupeurs komen ter plaatse maat
prijsverhoging
Regeling
betaling

2

betaling:
Na
% korting

ontvangst

Verkrijgbaar

volgen:

F riesche

kredinggeld

1956.

en Café

Kof'fiemelk en babyvoeding

BROSSER

BESCHUIT
IS
BESCHUIT

ATTENTIE! Overgeplaatst?
Geen nood indien U
eens praat met J. DlETERS, woninginrichting
en
verhuisbedrijf,
want wij leveren ook al uw benodigdheden als meubelen, rordijnen of vloerbedekking tegen de laagst moge ijke prijs, en garanderen
u in één dag vloeren belegd, gordijnen gehangen
enz. Bel op 2706, Assen, en het komt in orde.
Beleefd aanbevelend.

passen

en pusen

Vlag

BOSSCHER

bezoeken

nemen

in elk goed Hotel
en

Maatwerk
eigen Atelier:
fl12.50
- 56.00
- 57.50
- 59.50
-152.50
-172.50
3.50
2.50
3.50
1.50
1.50

Bovengenoemde prijzen zijn met inbegrip van 1 keer

bij voorkeur:

DOMO CHOCO

en wordt
geleverd
eigen Atelier)

gecalculeerde

Tuniek
.
Lange pantalon
Ballonbroek (m. ritssluiting)
Ballonbroek
(zware kwal.)
Whipcord
Overjas
.
Duffelse Overjas
.
Ceintuur
,
.
Gebor uurde Zilv. Leeuwtjes
Geborduurde
Zilv. Granaten
E.H.B.O.-embleem
.
Verkeerswiel
"
.

Vraagt

1 e kwaliteit
zuiver
In draagkracht
en

zonder

Bij contante"

/'

Door of in Assen
~

even

vertoeven

Busstation

in het verkee-srestaurant

of Stationsrestauratie

Restaurateur

MUSTANG

H. J. B. de Herder

12

vanadiumstaal

CARROSSERIEBEDRIJF
GRONINGEN
Teleroon

rijwielen

van chroom

Fa. W.K.W.

zijn

REIST
met uw clubs en vereniging
per

sterk en licht

ROL A N D

GEBR. DE GEETER, ASSEN

SLOCHTEREN
Hoofdweg 65
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TOURINGCARS
Telefoon

05982 - 331
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~, UKSPOLITIE.,
~ OQGAAN
VAN HET

G WEST GRONINGEN
I

5e Jaargang
No. 10
lokt.

1956

Overlijden res. Wachtm. der Rijkspolitie
Th. Veltman te Buren
Na een zeer geslaagde propaganda-avond
in november
1955 traden ongeveer 16 mannen op het eiland Ameland toe tot de Reserve Rijkspolitie. Tot hen behoorde
ook Theodorus Veltman, wonende te Buren (Am.).
Op 30 april j.l. werd Veltman ziek en een korte tijd
daarna werd er een tumor in zijn hoofd geconstateerd,
zodat operatief ingrijpen noodzakelijk werd. Hij werd
enige tijd opgenomen in een ziekenhuis te Leeuwarden en te Groningen en mocht op 20 juli dat ziekenhuis verlaten als lopend patiënt. Helaas bleef het verloop der ziekte niet gunstig, maar verergerde gaandeweg, zodat hij een maand later weer in een ziekenhuis
te Leeuwarden moest worden opgenomen, alwaar hij
op 3 september overleed in de leeftijd van bijna 34
jaar.
Op 7 september werd hij te Nes (Am.) begraven. Bij
deze plechtigheid werd de distr.cdt. Leeuwarden vertegenwoordigd door de distr. adjudant Procee en de

reserve Rijkspolitie door de res. adjudant Plaat. Bij
de begrafenis waren ook aanwezig het beroepspersoneel en de reservisten, voor zover zij zich vrij konden
maken. Het stoffelijk overschot werd ten grave gedragen door leden van de K.A.B. en door res. wachtmeesters der Rijkspolitie, nadat tevoren in de R.K.
Kerk te Nes een Heilige Mis was opgedragen.
De reserve Rijkspolitie verliest in Veltman een goede
kracht, omdat hij zich spontaan gaf en trouw de
theorie-lessen volgde. Al mocht hij slechts kort in ons
midden zijn, wij verliezen in hem toch een goede kameraad, die ook gaarne een ander hielp. Onze gedachten gaan met deernis uit naar de weduwe, die
met zeven nog zeer jonge kinderen achterblijft. Wij
wensen haar de troost toe, die alleen God haar kan
schenken, omdat mensen in zulke droeve momenten
te kort schieten en geen troost kunnen bieden.
Plo
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Overleden:
Veltman T., res. wacht mr. Nes (Ameland).

Bevorderd

tot adjudant

de opperwachtmeester:

Ploeg A. v. d., Assen, m.i.v. 1-9-'56.

Belast met het postcommando

te Oldeberkoop:

Breider H., wmr. 1e Kl.

Verplaatsingen:
Mulder J., opperwmr., van Oldeberkoop naar Haulerwijk als Post-Co
Faber P. J., wachtmr., van Donkerbroek naar Scharnegoutum.
Vries B. de, wmr. 1e kl., van Veenwouden naar Parketgr. Leeuwarden.
Miedema A., wrnr. 1e kl., van Zwaagwesteinde naar
Nes (Ameland) als Post-Co
Folkers A., wmr. 1e kl., van Eelde naar Parketgr.
Groningen.
Vreugdenhil J. C., wachtmr., van Koudum naar Oldeberkoop.
Timmermans J., wmr. 1e kl., van Donkerbroek naar
Zwaagwesteinde.
Reijnders O. J., opperwmr., van Haulerwijk
naar
Oudewater als Groeps-C.
Werf F. V. d., wmr. 1e kl., van Verk.gr. Assen naar
Verk.school Bilthoven.
Bunt H., wmr. 1e kl., van Woldendorp naar Rijkspel.
te Water te Zwolle.
Stoel H. J., wmr. 1e kl., van .Oosterend naar Barneveld.

Poutsma 1., adjudant. Groningen. Met pensioen.
Gerritse W., adjudant. Assen. Met pensioen.
Prak H., opperwmr. Noordhorn. Met pensioen.

Gebr. Ibelings
Pelsterstraat

Nederlandse

UNIFORMEN
Daarbij zeer concurrerende

Kleermakerijen

1 6 ,Tel. 2281

Elizabeth, d.v, opperwmr.
Workum.

P. Postma

en E. Visser te

Jan, Z.V. wmr. 1e kl. A. Meidema en A. Fennema
Nes (Ameland).
Egbertina, d.V. wachtmr.
te Coevorden.

te

J. V. d. Sluis en A. Brasjen

Pieter Jan, zn.v. wmr. F. J. C. van Essen en A. Poepjes te Terschelling.
Elexandra Louise, d.v. off. 1e kl. E. A. Mackay en P.
W. Post te Assen.

Met eervol ontslag:

N.V. veeentede

Geboren:

2 GRONINGEN

Albertha Jacoba, d.V. wrnr. le kl. E. Piel en H. Mulder te Vledder.
Jacobus Hendrikus, zn.V. wmr. 1e Kl. G. Went en G.
Veenema te Groningen.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen

Verhuisbedrijf TI MME R
Helper Oostsingel 26 - Tele'.
GRON I NGE N

29854
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5e jaargang

no. 10

Verschijnt

1 x per maand

1 oktober

1900

DE REFLECTOR
Periodiek

van het Gewest

Redactie en administratie:

Groningen

der

RIJkspolitie,

omvallende

G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie
Giro Redactie Reflector

de

provinciën

1e kl., Verlengde

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

en Drenthe.

Telefoon

29904.

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; Owmr F. de Vries, Districtsstaf Groningen
UITGAVE
OVERNAME

EN

ADVERTENTIES:

VAN

DE

INHOUD,

N.V.

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL

OF

GEDEELTELIJK,

DRUKKERIJ
IS,

ZONDER

TE MEPPEL,

POSTBUS

TOESTEMMING

6, TELEFOON

VAN

DE

REDACTIE,

K 5220-1241
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 v a ft
deR e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusie!
portokosten)
f 2,50 per jaar.

*

*

*

Z;)e

zeevaart
We laten nu enige dagen het s.s. Bacchus haar reis
vervolgen om onze aandacht eerst eens te vestigen op
de bouwen
de uit- en inwendige inrichting van het
voor die tijd moderne stoomvrachtschip. Elk zeeschip
behoort door haar bouw tot een bepaald type, zoals
kuildek-, spardek-, voldek-, schaduwdek-, awningdekschepen etc.; de laatste jaren zijn daaraan nog vele
nieuwere types toegevoegd. Het s.s. Bacchus behoorde
tot het type "kuildek of drie-eilandenschip".
Dit type
geeft door haar hogere opbouw een beter en ruimer
verblijf op het voor- en achterdek en "de bak" voorplecht beschermt het voorschip meer voor
overkomende zeeën. Daar bij stormweer de kuilen het
eerst onder water staan, ontstond de naam "drie-eilandenschip". Haar lengte bedroeg 141 meter, haar breed-

te 18 meter en haar holte 11 meter. Met de afmeting
van de onder brug meegerekend, was men met ledig
schip op de navigatiebrug staande, op een afstand van
ongeveer 21 meter vanaf het wateroppervlak
verwijderd. Haar snelheid bedroeg 13 zeemijlen normaal,
oplopende met meegaande stroom en wind tot 18 zeemijlen. (1 zeemijl is 1 minuut van de aardomtrek, dus
1/60 van 1 graad of

60:

360

de

aardomtrek,

die

40.000.000 meter is, dus 1 zeemijl ongeveer 1852 meter)
Nu meet men de afgelegde weg door middel van het
logklokje en vroeger mat men de snelheid van het
schip door het logplankje, waaraan een lijn met knoop-
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jes bevestigd. (Een schip dat 1 mijl loopt, legt in 1
1852 .
sec. 3600 IS 0.514 meter af, dus in de tijd dat een zandloper, logglaasje genaamd, van 15 sec. leegloopt, 15 x
0.514 is 7.7 meter. Die knoopjes waren dan 7.7 meter
uit elkaar en liepen er nu 7 door de hand tijdens de
15 sec., dan liep het schip met een snelheid van 7 knopen per uur).
Betreden we nu eerst de voorplecht van het s.s. Bacchus. Op deze voorplecht, "de bak" genoemd, wordt de
wacht - de uitkijk - gelopen, en niet zoals bij vele
schepen nog in gebruik, staande in het kraaiennest in
de mast. De bak is ongeveer 3 meter hoger dan het
voorschip - de voor kuil - en is van deze kuil langs
een ijzeren trapje vanaf stuur- of bakboordzijde te
bereiken. Onder de voorplecht - de bak - bevinden
zich de verblijven, tw. een gezamenlijk verblijf voor
het dekpersoneel,
de matrozen
en scheepsjongen
(ketelbinkie),
voor het machinekamerpersoneel,
de
stokers, oliemannen en tremmers, de afzonderlijke
verblijven voor de bootsman, timmerman-lampenist
en van enige mannen van de civiele dienst, de kok,
koksmaat, salon- en pantrybediende.
Verder enige
ruimten, als wasgelegenheden
en toiletten. Hetgeen
we op "de bak" zien zijn enige geplaatste luchtkokers,
bestemd voor luchtverversing
der genoemde ruimten
en verblijven, waartoe ook enige koekoeken, mede tot
het doorlaten van de dagverlichting
(de luchtkokers
zijn draaibaar, daar anders bij slecht weer er vee"l
kans zou bestaan, dat niet verse lucht, doch een zware
golf zeewater de genoemde verblijven en ruimten zou
verversen en de aanwezige bemanning aan het zwemmen zou doen slaan). Een stoom-ankerspil bevindt zich
ook op "de bak", waarmede de enkele honderden kilo's
zware boegankers, hangende aan de neus van het
schip en in de kluisgaten, worden uitgebracht en ingehaald. Bij het z.g.n. ophieuwen dezer ankers, lopen
de zware ijzeren ankerkettingen,
via het ankerspil,
naar de in de voorpiek van het schip ingebouwde ankerkettingbak.
Voorwaar is het voor de omwonende
bemanning en vooral niet voor de man ter kooi, die,
juist een paar uurtjes is "plat" gegaan, geen prettig
geluid, als zo'n zwaar anker wordt gehieuwd en dr,
zware ankerketting
van enige honderden vademen,
rammelend, schurend en denderend in deze kettingbak
valt. Menige verwensing is daarbij door de man ter
kooi geslaakt en menige zucht van verlichting heeft
daarbij z'n opstandig gemoed doen bedaren, als eindelijk de ankers de kluisgaten hadden bereikt en de
rust was weergekeerd. Nog moeilijker had het echter
die man, die was aangewezen, om onder dit karwei in
de kettingbak af te dalen en om de ingehieuwde ketting klaar en rond te leggen. Trouwens een beste naam
heeft deze kettingbak nu eenmaal niet aan boord. De

opdracht van de bootsman aan één zijner ondergeschikten gegeven, om deze kettingbak . . .. of een
w.c .....
even uit te bikken .... , werd meestal in een
boze bui gegeven! Maar niet alleen deze kettingbak
had een slechte naam, ook het vertoeven bij stormweer in de verblijven, het logies of foc'sel, was geen
pretje. Hier werden de eerste klappen opgevangen en
er is heel wat acrobatiek nodig om ter been te blijven
als het schip haar dans macabre begon. Dan weer
hoog steigerend uit de golven om even daarna daarin
met een harde klap terug te duikelen. Dan hoorde en
beleefde je wat in het foc'sel vooruit.
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van
Van

hier een klap -en daar een stoot
.
een bank met een gebroken poot
.
glijdende en vallende potten en pannen
.
mokken met koffie en van jam in blik
.
hier een plas .... en .... daar een lik
.
de nieuwkomer ter kooi, aan Neptunus een
vloek ....
de tol, die hij gauw in de .... waterpot. ...
doet ....
een roepen aan "Moeder .... en nooit, nooit weer
naar zee
gelach en gespot en gejoel. ...
"hei vent" .... hou toch eens je smoel.
.
een antwoord kort en bondig .... stik
.
innig "berijmd:" .... Krijg de kolere
Jij
Fik ....
een "touw om je nek" ....
een "heel langzaam halen" en niet met een ....
trek ...•
een komen .... "der bootsman", die .... er orde
in schept!

Gelukkig heeft het foc'sel, dat benauwde hok in het
voorschip met twee rijen kooien langs de wanden en
een tafel in het midden, een ongezellig verblijf waarin
geslapen en gegeten werd, op de nu nieuwere schepen
plaats gemaakt voor een messroom met tafeltjes en
stoelen en twee persoons hutten.
Dalen we nu af tot de voor kuil van het schip, dan
zien we vóór de toegangen tot dit foc'sel, de laadruimen I en Ir, afgedekt met zware houten luiken, waarover zware dekkleden met de ijzeren persennings.
alles stevig en zeevast gespalkt. Dat aan het zeevast
sluiten dezer luiken Gen bijzondere zorg wordt besteed
is begrijpelijk. Het openslaan van een luik bij stormweer, door het geweld der overslaande zeeën, kan de
ondergang van het schip betekenen.
"Wie varen wil zij onvervaard
Doch wake voor gevaar."
Twee masten met daaraan de laadbomen en het laadgerei, kabels, geien en blokken en met daaro~der de
stoom winches, staan eveneens in de voorkuil. Een
kenmerk van de schepen der K.N.s.M. is, dat vele
harer schepen zijn uitgerust met vier masten. Twee in
de voor- en twee in de achterkuil en niet achter elkaar, in de lengte-as van het schip, doch twee bij
twee naast elkaar, één aan stuur- en één aan bakboordzijde en onderling verbonden. In het midden van
dit boven verbindingsstuk
zijn de toplichten aangebracht. Een aantal luchtkokers voor luchtverversing
der ruimen zijn ook hier aanwezig en in de vaste verschansing zien we, met een klep te openen en sluiten,
de spuigaten, ter lozing - van het inkomende ..zeewater - en enkele kleinere van het spoelwater bi] het
dekzwabberen. Van deze voorkuil komen we nu - en
weer langs een ijzeren trapje van stuur- of bakboordzijde - op de onderbrug. Daaraan zijn gelegen de
verblijven van de kapitein. Aan boord "de Ouwe" genoemd doch laat hij het niet horen. Deze verblijven,
kajuit~n, of hutten is de benaming aan boord, .yan de
kapitein, woon-, slaap- en badkamer etc., ZIJn ook
bereikbaar binnendoor, van benedendeks door de salon en van de navigatiebrug af rechtstreeks. Aan deze
onderbrug bevinden zich eveneens de hutten van de
eerste en de tweede stuurman en nog enige voor
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eventuele passagiers. Langs het bekende ijzeren trapje
komen we nu van de onderbrug op de navigatiebrug.
Het heilig domein van kapitein en officieren (stuurlieden). De laatsten gemeenlijk aan boord genoemd
Stuur 1, 2, 3 en 4, zoals de officieren (machinisten}
genoemd Meester 1, 2, 3 en 4e, assistent. De navigatiebrug heeft ongeveer een lengte van 18 meter en bij
een breedte van 8 meter. In het midden daarvan staat
het stuurhuis, waarin het roer en het kompas. Achter
het roer staat de roerganger, een matroos van de dekwacht, op passagiersschepen
de kwartiermeester,
die
tevens is belast met het schoonhouden van brug en
passagiersruimten.
Voor de roerganger staat het kompas en hij vaart op het kompas de koers als door de
wachthebbende
stuurman hem opgegeven. Vanaf de
navigatiebrug
vindt dan ook de besturing van het
schip plaats of vandaar wordt door het roer (het
stuurwiel) het roer onder het achterschip in beweging
gebracht. Het stuurwiel is maar betrekkelijk klein en
zeer gemakkelijk draaibaar, daar het onder stoomdruk
staat en haar bewegingen ook onder deze druk naar
het eigenlijke roer onder het achterschip,
worden
overgebracht.
De navigatiebrug
is eigenlijk de centrale van het schip, en niet alleen, dat vandaar de
besturing plaats vindt, doch ook alle bevelen en commando's naar dek als naar machinekamer
worden
daar gegeven. Op deze brug wordt tijdens de vaart
dag en nacht wachtgelopen en wordt alles wat met de
navigatie van het schip te maken heeft, verricht. Worden vlaggen gehesen, schepen gepraaid (met vlaggen
of des nachts met de morselamp) seinen gewisseld, de
lichten ontstoken en schieten de stuurlieden het zonnetje met de sextant of een sterretje met de nachtochtant, ter berekening van plaats- en of koersbepaIing, of nemen de daartoe benodigde kruis en vierstreekspeilingen.
,.Een stuurman die daar zeilt naar wijdgelegen Landen
Neemt altijd ogenmerk op Kaap en Schip en
Stranden."
Een even heilig domein op de navigatiebrug is de zich
daarop bevindende kaartenkamer,
met al haar navigatie en zeevaartkundige instrumenten en bescheiden,
zoals daar zijn het scheepsjournaal, logboek, het meteorologisch journaal,
de internationale
vlaggen- en
morsecode boeken, scheepspapieren
en meetkundige
tabellenboeken,
peiltoestellen,
sextanten,
ochtanten,
tijdmeters en alles wat met de platte of met de astronomische zeevaartkunde
en plaatsbepaling
van node
is. Daarin liggen tevens voorhanden de zeekijkers, de
nationale en internationale
vlaggen van landen en
schepen, sein-, loods-, vertrek-, quarantaine- en maatschappijvlaggen. Naast deze zo belangrijke kaartenkamer, vindt men op het midden van de navigatiebrug
en staande voor het stuurhuis het zo bekende en
uiterst belangrijk apparaat, het telegraaftoestel.
Bestemd tot het overbrengen, telegrafisch door het overhalen van een handel, van alle commando's met betrekking tot de vaart van het schip, van volle kracht
vooruit, tot halve kracht, langzaam, stop tot in omgekeerde richting volle kracht achteruit, gegeven. Elke
handeling correspondeert op eenzelfde apparaat in de
machinekamer, waarbij steeds een mannetje op wacht
staat. Bij stormweer en mist, zal men dan ook steeds
de kapitein op de brug vinden met de hand aan de
handle van dit apparaat. In deze omstandigheden varende, is het dan ook een eerste vereiste, dat de gegeven bevelen stipt, juist en snel worden uitgevoerd
vanuit de machinekamer, omdat van een gegeven bevel, niet stipt en snel uitgevoerd, een ernstige aanvaring het gevolg kan zijn, met het risico van averij
of nog erger, de ondergang van het schip. Steeds
neemt de kapitein bij hevige storm of in dikke mist,
't algehele commando over en mocht de storm of mist
enige dagen aanhouden, zal hij nimmer de brug verlaten.
De telegraaf is echter niet de enige verbinding met de
machinekamer,
ook een spreekbuis, geeft daartoe de
gelegenheid. Voor in tijden van nood zijn op de navigatiebrug tevens nog voorradig, geborgen in daarvoor

bestemde kisten, de vuurpijlen, flambouwen, en andere explosieve stoffen, de zwem- en reddingsgordels
en boeien. De laatsten hangen tevens op diverse plaatsen op het schip en zijn aanwezig in de hutten.
Een zeer belangrijk instrument op de navigatiebrug,
we hebben het al genoemd, is het kompas, het stuurkompas. Er bevindt zich echter nog een kompas aan
boord en wel het z.g.n. "Standaard Kompas", staande
op het dek van het stuurhuis, langs een trap te bereiken. Daar aan het kompas zeer hoge eisen worden ge.,
steld betreffende de betrouwbaarheid,
heeft men het
op deze hoge plaats geplaatst om zoveel mogelijk vrij
te staan van de invloeden van ijzer en staal. Bij alle
peilingen naar plaatsbepaling in platte zeevaartkunde
of astronomische, wordt steeds met dit kompas gewerkt en ter correctie van het stuurkompas. Daar er
altijd nog wel de onzekerheid van een fout van 1
(graad) van het kompas blijft bestaan, wordt telkens
aan boord de fout van het kompas bepaald door peilingen van de zon of andere hemellichamen - astronomische plaatsbepaling
-, door het berekenen van
het Azimuth van de zon en door dit te herleiden tq!
een ware peiling van de zon. In het verschil van de
ware met de kompas peiling ligt de fout van het kompas bij voorliggende koers. Op de volle oceaan wordt
minstens eens per etmaal de misgissing, het verschil
dat bestaat tussen de standplaats die men denkt in t~
nemen, de gisplaats en de plaats, waar men zich werkelijk bevindt, de ware plaats, bepaald. Varende langs
de kust is een standplaatsbepaling
niet zo moeilijk,
door het peilen van bekende punten, zoals kerktorens,
eilanden of landpunten of bij nacht van vuurtorens.
De veel gebruikte peiling is daarbij de vierstreeks- of
kruispeiling.
,,'t Mag vloeien en ebben
Die niet waagt en zal niet hebben."
F. G.
(Wordt vervolgd.)
0

* * * * * * * * * * *
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HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verhaal uU het oude Drente door H. van 't Wold.
Freins was heel, heel stilletjes in z'n bed gekropen
met het vaste voornemen om meteen te gaan slapen,
maar nee hoor, de slaap die wou maar niet komen.
Hij woelde en woelde, drukte zijn gezicht diep in de
kussens, maar bleef klaar wakker. En toch was het
alsof hij droomde.
Wat was er toch allemaal gebeurd vanaf het moment
dat hij naar de kapper was gegaan? Heel wat, en dat
speelde hem allemaal door z'n hoofd. En dan speelde
ook deze gedachte door z'n hoofd, die hem verontrustte, of ze gemerkt zouden hebben dat hij pas in de
nanacht thuisgekomen was en vooral ook of Fömmechien van Nijeveen het de volgende morgen zou weten. Hij hoopte maar van niet, want achteraf
beschouwd had hij het toch maar gek gedaan, ja had hij
zich schandalig aangesteld, dat begreep hij nu toch
heel best. Eerst had hij te veel gedronken, toen was
hij naar Hillechien gegaan met een hele troep jongens achter hem aan, die nu allemaal wisten, dat hij
bij Hillechien van Poesten Klaas geweest was, ja, die
hem er heen hadden gebracht en die met hun eigen
ogen hem hadden zien binnengaan.
Als hij nuchter was, dan zei z'n gezond verstand wel
dat dat niet te pas kwam voor een rijke boerenzoon.
Zeker, Hillechien was een lief kind, een heel lief kind,
daar viel niets van te zeggen en ze was verstandig
ook! Had ze zelf niet gezegd dat ze elkaar maar moesten vergeten, dat er tussen hun beiden toch nooit wat
van komen kon?
Maar hijzelf had wijzer moeten wezen en er niet aan
moeten beginnen. 't Was waar, hij was rijk en behoefde niet in de eerste plaats op geld te kijken, maar
het was toch ook niet zo, dat er geen doorkomen aan
was. Als er met een huwelijk totaal niets inkwam
maar hij daarentegen zich nog een arme familie op de
hals haalde, dan kon hij 't er nog wel eens zuur mee
krijgen, want het was tegenwoordig een moeilijke tijd
voor de boer! Een heleboel kleine boertjes konden het
de laatste tijd niet klaarspelen en gingen over de kop.
Als Freins dacht dat het geld niet op kon dan kon hij
nog wel eens bij de mindere stand van de kleine boertjes terecht komen als hij met Fömmechien, die niets
inbracht, ging trouwen. Nee, als hij z'n verstand liet
spreken zoals iedere andere boer ook deed en niet te
werk gi~g naar of zich liet leiden door allerlei gekke
dingen zoals liefde en zulk soort kuren en grillen die
goed waren voor romantische boeken om je de kop gek
te laten maken, dan kon hij tot geen andere conclusie
komen dan dat hij van Hillechien af moest zien, dat
begreep hij drommels goed, dat kon een klein kind wel
begrijpen.
En toch, of hij nu z'n ogen open of dicht had, in z'n
gedachten had hij Hillechien toch aldoor bij zich, Hillechien, waar hij zo veel van hield en die hem ook
graag mocht, die Jan Timmermans en andere knappe
jongens van haar stand afzei en die Freins op de late
zaterdagavond binnen liet als hij er dronken aankwam
zetten om met haar te gaan vrijen.
Zo lag Freins op z'n bed te woelen en te draaien. Half
wakker en half dromend hoorde hij de klok tikken,
hoorde hij 't kwartier, halve uren en volle uren slaan,
rolde de tijd voorbij en kon morgen weer één van
de laatst overgebleven blaadjes van de scheurkalender
afgetrokken worden, totdat 't jaar weer nutteloos in
dezelfde sleur voorbijgevlogen was, zonder dat hij,
Freins, wat opgeschoten was, dezelfde ongetrouwde
oude rijke "Oome Freins", die ze het allemaal graag
naar de zin wilden maken.
Maar nee, nu of nooit, een vast besluit wilde hij nemen; om alleen te blijven daar was een mens niet
voor op de wereld gekomen, in ieder geval zou hij het
volgend jaar een vrouw nemen en kon er met Hille-

chien dan niets van komen dan zou hij het eens met
Fömmechien van Nijeveen proberen. Met haar kon hij
tenminste royaal voor de dag komen omdat het er
één van zijn eigen stand was. Maar ja, dacht Freins
"Twi j geloven op ien kussen, daar slöp de duvel tussen". Förnmechien van Oom Luuks en hij behoorden
beiden wel tot dezelfde kerk, maar ze hadden toch
lang niet hetzelfde geloof. Fömmechien die wist haast
nog beter dan de dominé wat het ware geloof was en
Freins, die was zo dom in de leer, die begreep er eigenlijk niet van, al ging hij wel graag zo nu en dan naar
de kerk.
Hoe meer Freins erover lag te prakkizeren hoe meer
het in z'n hoofd gonsde. Tenslotte zag hij een heel
groot rad van avontuur, dat met razend geweld in
het rond ging. Rrr, rrr, rrr! ging het
"Onder de negen of boven de twaalf, 'n cent op 'n
koek of 'n suikerhart!" schreeuwde de kerel, die er bij
stond.
Een koek, dat was Fömmechien van Nijeveen, een suikerhart dat was Hillechien. Rrr, rr, rr! ging het rad
van avontuur.
"Hallo, hallo, maak voort, maak voort, pak de leuning!"
schreeuwde de kerel.
Frein greep. Mis! greep nog eens.
Ja, pik "ik heb oe!" zei Freins. Hij had wat, hij had
waarachtig Hillechien in z'n arm!
Nog eenmaal gonsde het rad van avontuur. 't Stund
stil en daar zaten ze weer, stevig omarmd op de kruiwagen met knollen. Jammer dat het maar zo kort
duurde. Daar kwam Jan aan en schreeuwde dat hij
meteen moest komen! Jazeker Freins zou Hillechien
zo maar loslaten en meteen komen, kon je begrijpen!
Daarom liet hij Jan stil uitrazen tot hij vanzelf weer
wegging en ze beiden weer stil op de kruiwagen met
knollen achter de wagenschuur zaten.
"Freins, Freins! wat doej daar, schaam ie oe niet?"
klo-ik daar opeens een welbekende
stem, "Freins,
Freins!"
Floep! Hillechien was opeens verdwenen en Freins
sloeg van schrik een paar grote ogen op. Hoe was het
nu eigenlijk, droomde hij nu of was hij wakker? Het
raadsel was gauw opgelost. Voor z'n bed stond Fömmechien van Nijeveen.
"Freins, Freins! opstaan jonge", zei ze, "wi'j hebt oews
verslaopen. kaamt er now maar gauw of, ie hebt al en
lange nacht had. Jan, die oe niet wakker schiende te
kunnen kriegen, zit al onder de koen. Hei niet eheurd,
dattie hier zo hef staan te schrown?"
Gelukkig, die had er niets van gemerkt dat hij zo laat
thuis gekomen was en zij met "lange nacht", hij had
nog geen twee uur geslapen.
Een paar minuten later zat Freins al onder de koe.
Onder de negen of boven de twaalf! Een cent op een
koak of een suikerhart gonsde het nog in z'n hoofd.
"Dreei maar op" dacht Freins, "rad van èèvmtuur waar
ai blieft staan, daar is 't mi'j goewd!"
Het was oudejaarsdag.
Oudejaarsdag, een dag net als andere
ook weer anders.

dagen en toch

Uren, dagen, maanden, jaren,
Vliegen als een schaduw heen.
Ach wij vinden, waar wij staren
Niets bestendigs hier beneen.

Dat mooie oudejaarsavondvers,
het zou straks, begeleid door de zware orgeltonen, weer klinken langs de
brede gewelven van overoude kerkgebouwen, het zou
de mensen weer verkondigen het onbestendige en vergankelijke van hun kortstondig bestaan!
Dat is het verschil met een gewone dag, die stemming
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van weemoed. De kleinheid en zwakheid, die nietigheid
van 's mensen bestaan, dat alles komt naar voren op
oudejaarsdag
en geen sterveling, hetzij kerks of niet
kerks, kan zich daaraan onttrekken, de een meer de
ander minder, maar iedereen wordt er door aangegrepen.
"Wat vlög die tied toch veurbi'j" zei Fömmechien van
't Vèène, "en hoe older ai wördt, hoe gauwer liekt het
wel te gaon." Een jaar geleden in 't voorjaar leefden
haar ouders nog, nu waren ze beiden overleden en
zij, Fömmechien, was alleen achtergebleven.
Hoe zou
het volgend jaar met haar gaan dacht ze bij zichzelf
en keek eens naar Freins.
"Ik kan me haoste niet begriepen, datter now ol weer
een hiel jaor umme is!" zei Freins. Verleden jaar had
hij zulke grote plannen in z'n hoofd, hij zou een vrouw
opzoeken en nu ... een heel jaar verstreken en nog
niets verder. Hoe zou het er volgend jaar bijstaan.
dacht hij bij zichzelf en hij keek eens naar Fömmechien en hij dacht eens aan Hillechien.
Zo hadden ze allemaal - een ieder voor zichzelf indrukken en herinneringen
aan het afgelopen jaar,
overwogen ze wat er verkeerd en goed geweest was.
trokken nog aan 't onkruid dat in de bewerkte grond
was blijven zitten, maar beploegden ook al weer het
land voor het komende jaar en zaaiden weer het zaad
in de wachtende voorde.
Een bcet ie vroeger dan gewoonlijk hadden ze bij Luuks
Hilbers de melkavond gehouden. Nu zaten ze aan de
tafel te koffiedrinken, want ze wilden met een zo groot
mogelijk aantal naar de oudejaarsavondpreek,
die om
zes uur begon.
Jan was geen al te getrouwe kerkgaander, kon er niet
al te best tegen omdat hij altijd zo'n verschrikkelijke
slaap kreeg. Als hij in de bank zat, dan kon hij zijn
ogen niet open houden. En wat het luisteren naar de
preek betreft, het ging hem met de dominee net zo
als met de klok. Tikte de klok gestadig en regelmatig
door, dan hoorde Jan er niets van, maar nauwelijks
was hij met tikken opgehouden of Jan was vast de
eerste die riep: "Oewze volk, hi'j blif stille staon!"
Maar al hoorde Jan dan ook niets van de preek, hij
was best met de dominee ingenomen. 't Is geen gemakkelijk werk, ja, 't is erg lastig voor een dominee om
het iedereen naar de zin te maken want de een is hij
te fijn en de andere niet fijn genoeg zei Jan altijd en
dan liet hij er altijd op volgen: ..Maar ik zegge maar zo:
Aw allemaole deen, zoas oewze domeneer het zeg, dan
zul 't er in de wereld hiel wat bèter uutzien as now,
maar wi'j koomt daor allemaole nog een hiele bulte
an te körte."
Of de dominee wel zuiver in de leer was, daar had Jan
nu niet bepaald verstand van, daar was hij veel te
dom voor om dat te beoordelen. Dàt kon Fömmechien
van oom Luuks ontzettend goed uitzoeken. Die had
maar een half woord goed te verstaan of ze kon het
u wel zeggen en haarfijn uitleggen of de dominee
van het ware geloof was, ja of nee!
Freins, die zo vaak in gedachten kon zitten dromen
en prakkezeren, die in de sleur van de dagelijkse beslommeringen zo af en toe de behoefte voelde opkomen om eens wat anders te horen dat hem meer bevredigde en rust gaf dan enkel het werken voor stoffelijke dingen, Freins ging nogal eens uit behoefte
naar de kerk. Hij wist zelf wel, dat hij eigenlijk wel
wat heidens was, maar toch hoorde hij graag een
mooie preek en kon hij er helemaal van onder de
indruk raken. Alleen vond hij het jammer, dat de
dominee zo veel moeilijke woorden gebruikte en als
je dan niet wist wat het betekende, dan had je er zo
weinig aan. Kijk, die moeilijke woorden moest een
dominee op een boerendorp
eigenlijk uit de preek
laten, vond hij.
Fömmechien van Jan ging niet veel meer naar de
kerk. Alle dagen had ze het zo druk en als je dan
Zondags eens mooi kon uitslapen, dan vond ze het
zonde om zoveel vrije tijd in de kerk te verzitten.

Ze was er wat afgewend en had er de aardigheid
helemaal wat af.
Het was jammer van de dure plaats, die Jan voor
haar gehuurd had tussen de allervoornaamsten
in,
maar daar kon zijn nicht Fömmechien nu mooi en deftig zitten.
En als dan op deze oudejaarsavond
de kerkklokken
hun klanken dreunend
doen klinken over de besneeuwde velden en dreven van het rustige landelijke
dorpje, dan komen van heinde en verre de mensen in
dichte drommen plechtig, stemmig en statig aanstappen, om in het eeuwenoude kerkgebouw het jaar,
dat voorbij ging, in vroomheid en godsvrucht te beluiten.
Och, och, wat een volk op de Kerkweg! Zo moest het
nu op een gewone Zondag ook eens wezen maar dan
gingen er zo weinig naar de kerk.
Uit het huisgezin van Luuks Hilbers zijn het Jan en
Freins, Fömmechien van 't Vèène en de beide oudste
kinderen van Jan en Fömmechien, Gerrit en Jantje,
die op 't ogenblik het weggetje naar de oude kerk
inslaan .
.Alles is in de gewijde stemming van het scheidende
jaar, de stilte van de avond, de fonkelende flonkerende sterren hoog aan het hemelgewelf, de licht uitstralende hoge vensters van het oude kerkgebouw, het
zachte witte sneeuwkleed over de weiden en akkers,
de wind die kreunt en zucht door de kale toppen van
de hoge populieren die aan weerskanten van de weg
staan, de dreunende klagende kerkklokken en dan nog
de weemoedige tonen van het kerkorgel, zuivere en
zacht weerklinkende
klanken van het wisselen en
vergaan en door dat alles heen het ruisende lied van
de oneindigheid der eeuwen.
Zoals gewoonlijk op oudejaarsavond
liep de kerk
stampvol. Velen die je er anders nooit zag, waren nu
present. Verhuurde en onverhuurde banken, alles zat
vol, ja een enkele moest zich tevreden stellen met een
staanplaats in de gang.
Zo moest het nu vroeger op een gewone Zondag ook
wel. geweest zijn, wisten zij zich te herinneren
aan
gesprekken met hun moeder en toen was er zelfs r og
twee maal op één Zondag een preek. Wat een verschil,
wat een verandering!
Maar hoe erg het kerkbezoek
dan ook de laatste jaren was achteruitgelopen,
op
oudejaarsavond
dan wou nu eenmaal iedereen naar
de kerk en dat zou ook wel zo blijven ook!
Toen het goed zes uur was, hield het klokgelui op en
kwam de dominee de kerk binnen; ook "domeneers
juffrouw" kwam er gelijk mee in en als zij dan, hier
en daar de mensen vriendelijk toeknikkend, naar haar
bank ging, dan trokken alle mannen, die op de banken zaten en waar zij voorbij ging, uit beleefdheid even
aan de klep van hun pet. Alleen een doodenkele kon
dat niet doen, want die had zich al van die deftige
verwaande
en nieuwmodische
manieren
aangewend,
om, net als de grote lui en stadse mijnheren, de pet
in de kerk af te zetten, onder de preek zowel als onder het bidden, net alsof ze best wisten hoe of het
moest en hoorde.
Jan en Freins hielden zich met die deftigheid nog niet
op. Als ze eerst even achter de pet geloerd hadden,
dan zetten ze hem weer op en kwam hij niet weer
van 't hoofd voordat de dominee zijn gebed deed.
De oude dominee

met
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gegaan is, zo is zij niet meer en hare plaats kent haar
niet meer.
Hoe nietig, hoe klein, hoe broos, hoe zwak! Ja, als
een nachtwake is in de oneindigheid der eeuwen het
kortstondig bestaan van 's mensen leven.
Maar bij alle zwakheid en nietigheid, bij alle vergankelijkheid en onbestendigheid,
bij al wat wisselt en
vergaat is daar voor ieder gelovig mens de troost
van Hem, die is en was en wezen zal.
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d' Oode eeuwen, die voor 't mensdom gans verdwijnen
En zij, die zuLLen zijn in Later tijdsgewricht,
God! die roept Ge en zij verschijnen
Tezamen voor Uw aangezicht.

°

Gij ziet hen voor Uw zetel henendrijven
ALs kieLen Langs de zee, genoopt door wind
De eene is bekroond met vrede-oLijven
En de andere bevLekt met bLoed.
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ook wel onder de indruk van de plechtigheid van deze
avond. Hoe eenvoudig maar ernstig klinkt zijn stem
tot in alle hoeken van de kerk, hoe stil en aandachtig
zit daar in het schemerachtige
gele licht van al die
lampen het volk te luisteren als de dominee met heldere klankvolle stem afkondigt:
"De gemeente vindt mijn tekstwoord in den negentigsten Psalm en daarvan het vierde vers. Ik noem
U als mijn tekstwoord Psalm negentig vers vier, waar
we lezen de woorden: Want duizend jaren zijn in uwe
ogen als de dag van gisteren, als hij voorbijgegaan is
als eene nachtwake." Dan uitgaande van deze woorden
wees de dominee zijn gemeente er op, hoe onbestendig alles op deze wereld is, hoe alles als een droom, als
een gedachte voorbijvloog, een jagen en jachten vaak
van de mensen naar het bezit van geld en goed, bouwen en steunen op verworven schatten, streven naar
macht en hoogheid eer of aanzien en och, wat komt
er van terecht, hoe onbestendig is hier alles.
"Soo is hij wijs, die niet en wil betrouwen
"d'Ontrou
van 't voLe/e, van 't geLdt, daar eick: om kijft
"Het moet hier aL den Noodwet Godes houwen
"Niets is ghemaakt, dat hier bestendich bLijft.
De dagen des mensen zijn als het gras, gelijk een
bloem des velds alzo bloeit hij, als de wind daarover

en vLoed,

Wat vindt Freins het toch mooi en plechtig op zo'n
oudejaarsavond
in die schemerachtig verlichte stampvolle kerk; hoe gevoelvol zegt de dominee die mooie
verzen op' wat een wondere geheimzinnige bekonng
gaat daar 'van uit. Freins zou het met geen mogelijkheid in eigen woorden weer kunnen geven, maar toch
werd hij er helemaal anders van; hij is met z'n gedachten voor een ogenblik verplaatst uit de alledaagse beuzelingen en beslommeringen. Een beste dommee
hebben ze toch, die het zo mooi kan zeggen, die zo
met z'n gemeente meeleeft en alles nog eens weer
nagaat op deze avond wat er in 't hele jaar gebeurd
is en die alle leden van zijn gemeente een bernoedigend woord tot besluit meegeeft.
Fömmechien van 't Vèène denkt er daarentegen
totaal anders over.
Nee heul' die domeneer, das niks, vuus te sloks, vuus
te sloppe 'kost! Een domeneer die mutter bèter mit
de zweepe achteran zitten. Ja bezeker, maar net doen
of we gien grote zondaars bint, die enkelt deur de
genaode beholden kunt wörden, dat wil 't volk wel,
maar ie kriegt op zo'n meniere hoe langer. hoe m.eer
ni'jlichters, die nar'ns an geleuft. En dan. die ,,:?.rsles!
Hm gewone varsies uut 'n gewoon boewkien, hl J mut
h~
an de biebel hollen en gien varsies opzeggen
uut 'n gewoon boewkien. Nee heur, weinig bezunders
van domeneer, gien wonder dat 't karkgaon zo begunde te verlopen."
Jan Hilbers
dat weten we al, oordeelde gunstiger
over domine~, maar och, die kreeg weer zo'n last van
slaperigheid.
Nadat voor de tweede maa.l. gezongen
was begon hij weer te knikkebollen en vijf mmuten
later, mis was het weer en sliep hij als een os.
Amen! zei de dominee en ... "Oewze volk, hi'j blif
staon!!" schreeuwde
Jan Hilbers
hardop,
die net
droomde dat de klok ophield met tikken!
Jan Lamers die naast hem zat en die wel wist dat
Jan hardop 'droomde, kneep hem eens flink in Z'? gat
om hem wakker te maken en Jan zou net beginnen
te vloeken en te razen, toen hij gelukkig nog net met
een paar verwilderde
ogen in het ~ond keek en bemerkte dat hij in de kerk zat. Zo liep het deze keer
nogal aoed af want door het geschuifel met de voeten
en het geku~h en gehoest van de mensen, dadelijk
nadat dominee ,Amen" gezegd had, hadden er maar
weinig Jan hor~n schreeuwen van "Oewze volk, hi'j
blif staon!"
's Avonds thuis volgde er nog een soort napreek, toen
Fömmechien van Jan vroeg hoe of het in de kerk
geweest was en of dominee het nogal mooi gezegd
had. "Ja, Fömmechien, merakelse mooi!" zei Jan meteen. "Ik zegge maar zo, aw now allemaole ies deen
zoas de domeneer 't oews veurzeg, dan zulter hiel wat
bèter uutzien in de wereld, maar wi'j koomt er nog
zo'n bulte an te körte!"
"Hm, hm!" kuchte Fömmechien van oom Luuks een
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paar maal achter elkaar en Jan hield onmiddellijk op
met pochen over "oewze domeneer".
"Hm, hrn! As ik now ies wat zeggen magge", zei
Fömmechien toen, "hej hum now i e n enkelt woord
heuren zeggen aover de genaode? En daor murre wi'j
grote zondaars, het toch maar enkelt en allenig van
hebben!"
Met open mond stonden ze met z'n allen opeens
oome Luuks Fömmechien aan te gapen. Grote zondaars?
"Maar, Fömmechien dan toch, Fömmechien dan toch",
riepen ze in koor: "Ie bint jao zo slim godsdienstig,
ie bedoelt oe zölf toch niet mee?"
Als maar schuddekoppend
over zoveel domheid op
het gebied van de leer, vervolgde Fömmechien van
oom Luuks: "Be zeker, wi'j grote zondaars allernaole,
ikke net zo goed as ieje en van de genaode daor murre
wi'j 't van hebben!"
Ze had zich net zo goed stil kunnen houden want bij
Luuks Hilbers was er geen één, die er eigenlijk wat
van begreep. Alleen Fömmechien van Jan, die dacht
tenslotte dat dit zo bij het geloof van haar nicht hoorde en dat ze daarom net deed alsof ze het meende.
Freins, die wel wist dat Fömmechien van 't Vèène
veel geleerder in de bijbel was dan hij, Freins die ook
wel wist dat hij een heiden was vergeleken bij Fömmechien, hij dacht er niet aan om haar tegen te spreken. Hij' ging even achter 't huis staan en, nog onder
de indruk van de preek, keek hij met eerbied en ontzag op naar de sterrenheldere
lucht. Hoeveel miljoen
sterren zouden daar wel niet zitten; iedere ster weer
een wereld op zichzelf, waar weer andere werelden,
nog groter als onze aarde, om toe draaiden. Och, wat
is de schepping groot!
Freins peinst en zucht en denkt aan die miljoenen
werelden en aan "d' oude eeuwen en zij die zullen
zijn in later tijdsgewricht", aan de nietigheid van de
mens en aan de grootheid van de Schepper en als
een bede komen prevelend over zijn lippen de woorden waarmee de oudejaarspreek
besloten werd:
VLiedt dan jaren, sneLt vrij henen
Aan geen tijdperk
hangt mijn Lot,
Gij, gij blijft mij, Eeuwig Wezen,
Gij mijn Schepper, Gij, mijn God.

Waar ik ooit verand'ring
schouwe
Gij, 0 God, houdt eeuwig stand,
Ook mijn stof rust op Uw trouwe,
SLuimert in Uw Vaderhand.

(Wordt vervolgd).
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vierdaagse
Als in de namiddag van 23 juli 1956 een bepaalde
trein het station van Nijmegen binnenloopt, is het
zichtbaar drukker dan op andere dagen. Een groot
aantal personen, zowel in uniform als in burger gekleed, zeulen en sjouwen met lichte, zware en zelfs
zeer zware koffers, Bij de uitgang blijkt dat ons detachement
nagenoeg geheel compleet aanwezig is,
Behalve Luten, Uitham en Seidel, maken de overigen
gebruik van de service van onze verzorgers en komen
direct al in de sfeer, als we met enige moeite in een
niet al te comfortabele D.A.F. zijn geklommen. Fullspeed gaat het naar de Prins Hendrikschool en daar
zien we dat onze verzorgers zich al weer verdienstelijk
hebben gemaakt, De materieelbeheerder
maakte hier
een goede beurt, zoals werd opgemerkt, want moderne
bedden met heldere dekens en lakens staan keurig
netjes in het gelid, om de volgende dagen onze vermoeide ledematen de nodige rust te geven.
Inmiddels arriveerden
ook de collega's Uitham en

Luten. Nadat ieder een bed had uitgezocht, werd het
detachement afgemeld. Tot onze spijt bleek dat Seidel
zonder op dat ogenblik bekende redenen, verstek had
laten gaan. Hierna reden we naar pension "Linio",
waar kennis werd gemaakt met de nieuwe eigensar
en zijn echtgenote. Leek dit aanvankelijk wat vreemd,
we waren n.l. uiterst verwend door het altijd zeer
hartelijk en spontane optreden van de vroegere eigenaresse, later bleek dit erg mee te vallen.
Na het nuttigen van de eerste warme maaltijd, werd
het uur van opstaan voor de eerste dag bepaald op
3.30 uur. Volgens de meesten veel te vroeg, maar volgens de "oudgedienden" een normale tijd.
De vlaggenparade, die door enkelen van ons werd bijgewoond was als altijd weer een imposant schouwspel. De bezoekers van het meer dan tjokvolle Goffert
stadion, zagen hier weer een demonstratie zoals maar
één maal per jaar Is te zien. De muziekkorpsen van
de Koninklijke Luchtrnacht-, de Jan Willem Friso ka-
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pel-, een Canadese drumband en de Grenadier Home
Guards, allen in gala-uniform, ontlokten het publiek
telkenmale een daverend applaus, door hun muzikale
prestaties. Bij het defilé en het hijsen der vlaggen,
kwam eerst goed tot uiting tot welk een internationale
sportmanifestatie
deze 40e vierdaagse reeds is uitgegroeid.
De eerste dag begon op een geheel ongebruikelijke
wijze, n.l. met regen. "Vergrijsde" lopers wisten te
vertellen dat dit een unicum in de geschiedenis van
de vierdaagse was. Te ongeveer 4.30 uur werd gestart
en tot omstreeks 11.00 uur bleef de regen ons duchtig
plagen. Alle soorten jassen en plastics deden opgeld.
Het resultaat van deze regen openbaarde
zich Vlij
spoedig. Het was opmerkelijk
hoeveel wandelaars
strompelend en met pijnlijk vertrokken gezichten deze
dag Nijmegen binnen kwamen.
Na bezoek aan het badhuis, werd door een warme
douche of kuipbad al gauw het grootste deel van de
vermoeidheid weggespoeld. Op de "strozak" kwamen
onze verzorgers pas recht in actie. Een ongekend aantal blaren en andere euvels, werd op vakkundige wijze
onschadelijk gemaakt. Na een uiltje te hebben geknapt
waren allen weer fit en monter en liet de warme maaltijd zich uitstekend smaken.
De volgende dagen bracht ons gelukkig weer het traditionele vieraagse weer en konden we genieten van
de vele afwisselende gebeurtenissen, die deze afstandsmarsen zo bijzonder interessant en geliefd maken.
De derde dag, met zijn Plasmolen, St. Jansberg, Groesbeek en Berg en Dal, bracht ons weer het ummum
van natuurschoon.
De Scheidingsweg was op de vierde dag weer het
verzamelpunt
van alle detachementen
van de Rijkspolitie. Onze Gewestcommandant
en zijn echtgenote
deden hier van hun belangstelling blijken en een geoffreerde versnapering
werd met smaak verorberd.
Na ons te hebben opgepoetst en opgedoft, werd massaal opgesteld achter ons muziekkorps.
Tussen de
rijen van de meer dan honderdduizend
toeschouwers
door, werden de laatste kilometers afgelegd. Zoals gebruikelijk werd kort voor het einde nog "Hoofd rechts"
gemaakt voor vele militaire en burgerlijke autoriteiten. Jammer was het, dat de kapelmeester
van ons
muziekkorps zijn repertoire beperkte tot een aantal
voor het publiek vrij onbekende marsen. Gezien het
feit dat exerceren en paraderen niet het sterkste deel
van de Rijkspolitie is, verdient het volgens mij aanbeveling, de muziek wat meer "populair" te kiezen.
De uitgebreidheid van onze Nederlandse liederenschat
staat er borg voor, dat dan toch niet behoeft te worden geput uit de gangbare straatdeunen.
Het publiek
stelt zulks op hoge prijs en verder wordt hiermede
bewerkstelligd
dat de aandacht meer geconcentreerd
is op de muziek, dan op het model marcheren, dat
toch altijd wel schone toekomstmuziek zal blijven.
Op de "Wedren" werden de behaalde onderscheidingen door onze Gewestcommandant
aan ieder persoonlijk uitgereikt. Na het maken van een groepsfoto werd
snel afgemarcheerd
en behoorde deze jubileum-vierdaagse weer tot het verleden.
Hierop terugziende moet nog wel even gememoreerd
worden, dat de Adjudanten Overbeek en Brouwer, op
doktersadvies dit jaar van deelname moesten afzien.
Het is de wens van het gehele detachement dat beiden volgend jaar weer fit en wel aan de start mogen
verschijnen. Na enkele jaren verstek te hebben laten
gaan, de laatste maal was het in 1952, lukte het nu
weer een groepspriis mee naar Groningen te nemen.
Een bijzonder woord van hulde is bestemd voor Luten.
Nagenoeg ongetraind maakte hij het detachement voltallig en op zijn bekende wijze "zonder moeilijkheden",
wandelde hij dit jaar voor de zesde keer mee.
De verzorging was dit jaar in handen van Warritjes
en Remery weer meer dan goed. Mede aan hen is het
ook te danken dat deze vierdaagse voor ons zo succesvol mocht zijn.

De stemming was gedurende de marsen reusachtig.
Door een grote mate van kameraadschap
en gemeenschapsgevoel, bleef het anders zo veelvuldig voorkomende "kankeren", nagenoeg achterwege. Dit mag
wel even naar voren worden gebracht en komt ook
voor een groot gedeelte op het conto van onze leider,
die ondanks een voor hem bijzonder zware vierdaagse,
toonde hoe de houding van een goede vierdaagseloper moet zijn.
De "vaan", bijeengebracht
door personeel van ons
Gewest, bleek een goede greep te zijn geweest. We
behoorden nu niet meer tot de onbekenden en telkenmale kon je van de zijde van het publiek horen:
.,Dat zijn weer die Groningers".
Bijzonder veel dank zijn we verschuldigd
aan onze
Gewestcommandant.
Door verschillende
faciliteiten
werd het ons mogelijk gemaakt onder zo gunstig mogelijke omstandigheden
te trainen.
Aan het einde van dit zeer onvolledige verslag nog
een woordje tot hen, die wellicht plannen mochten
hebben om het komende jaar onze gelederen te versterken. Een vierdaagse is niet zwaar. Bij voldoende
training en goede behandeling van de voeten, kan
ieder. die maar een klein beetje doorzettingsvermogen
heeft, deze tocht lopen. Wanneer men dan één keer
deelnemer is geweest, kan het haast niet anders of
ge zult onder de bekoring komen van dit grote festijn,
dat ieder jaar meer deelnemers telt en waar duizenden elk jaar opnieuw verlangend weer naar uitzien.
Een deelnemer.

,.

~

Airborne Wandeltocht

reserve Rijkspolitie te Oosterbeek
Door een detachement van de reserve-rijkspolitie,
behorende tot het district Groningen, groot twaalf man,
is op 8 september j.l. deelgenomen aan de tiende Airborne-wandeltocht
te Oosterbeek.
Allen waren op tijd aanwezig. Men had nog ruimschoots de tijd om een kopje koffie te drinken in het
verenigingsgebouw "Thabor" te Oosterbeek en daarbij
een boterham te eten.
De start was om 12.30 uur en op dat tijdstip werd dan
ook afgemarcheerd.
Het was een prachtige route en we hadden goed weer.
De stemming was goed, hoewel die wel werd gedrukt,
doordat wij niet in zomertenue mochten lopen.
De belangstelling langs de weg was groot en men zou
haast denken dat het de laatste dag van de vierdaagse
was.
Wij hadden één uitvaller. De overigen hebben de tocht
goed volbracht en bij de finish werd de beloning in
ontvangst genomen.
Doordat wij nogal wat oponthoud hadden gehad met
de man, die was uitgevallen, moesten wij spoedig na
terugkeer in Oosterbeek, weer naar Arnhem vertrekken, om op tijd bij de trein te zijn. Deze vertrok om
20.00 uur uit Arnhem.
De namen van de deelnemers waren: K. de Haan, G.
Oppewal, D. J. v. d. Sluis, J. H. Gol, K. de Vries, W.
Visser en G. v. d. Kooi van de groep Zuidhorn, J.
Korthuis en G. J. van Koeten van de groep Bedurn,
J. J. Halserna, P. A. J. v. d. Steen en J. Zuiderna van
de groep Wehe en W. Boersrna, adjudant-groepscommandant te Zuidhorn als leider.
De meeste deelnemers hebben te kennen gegeven, dat
zij een volgend jaar niet weer mee gaan naar Oosterbeek, als niet in zomer-tenue mag worden gelopen.
W. B.
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ATLETIEKWEDSTRIJDEN
Op woensdag 29 augustus j.l. werden onder werkelijk
gunstige weersomstandigheden
te DELFZIJL de gewestelijke
atletiekwedstrijden
gehouden.
Weliswaar
waren de sintelbaan
en springbakken
nog erg nat,
waardoor de prestaties laag genoemd mogen worden,
maar dit heeft toch geen afbreuk gedaan aan de onderlinge wedijver der deelnemers.
Om ongeveer 12.00 uur werden de atleten, juryleden
en enkele gasten in het fraaie sportpark te Delfzijl
welkom geheten door de voorzitter der C.S.R.G.G., de
luitenant L. P. Bergsrna. In dit welkomstwoord
werd
o.a. door de voorzitter opgemerkt, dat het bestuur zich
zo langzamerhand
voor grote moeilijkheden geplaatst
ziet, zulks i.v.m. het feit, dat de deelname steeds uitermate gering is. Dit is dan ook hèt punt van overweging geweest of de wedstrijden in het gewest Groningen dit jaar wel doorgang zouden moeten vinden. Besloten werd dit wel te doen om in ieder geval de
atleten, die de verschillende
takken van sport nog
beoefenen, in de gelegenheid te stellen hun krachten
onderling te meten. Tevens werd besloten, dat indien
de deelname zodanig zou zijn, dat er van minstens
vier districten op minimaal drie dezelfde nummers
zou worden deelgenomen, er van gewestelijke atletiekwedstrijden zou kunnen worden gesproken en dat dan
de Gewest-wisselbeker
op die nummers zou worden
ingezet. De opgaven waren zodanig, dat op de onderdelen van de vastgestelde vierkamp, t.w. verspringen,
hoogspringen,
kogelstoten
en
discuswerpen
vier
districten (het district Heerenveen was met geen enkele atleet vertegenwoordigd!!)
tegen elkaar konden
uitkomen, zodat de beker uitgereikt kon worden aan
het district, dat het hoogste aantal punten op deze
nummers (hetzij in de vierkampen, hetzij individueel)
wist te bemachtigen.
De voorzitter merkte tenslotte
nog op, dat hij nog verheugd was over dit aantal deelnemers, doch ontveinsde zich niet, dat de leeftijden
zo langzamerhand
hoger werden en daarmede vanzelfsprekend de prestaties lager, maar dit geldt praktisch voor een ieder die hier aanwezig is, zodat dit
geen beletsel behoeft te zijn voortaan aan deze wedstrijden deel te nemen.
Hierna werd een aanvang gemaakt met de wedstrtj-'
den, welke een sportieve strijd opleverden en in een'
vlot tempo werden afgewerkt. De deelnemers aan de
vierkamp waren verdeeld in twee rubrieken, n.l. rubriek A. tot en met 39 jaar en rubriek B. voor 40 jaar
en ouder, welke geheel afzonderlijk van elkaar werden afgewerkt. Bij deze vierkampnummers
waar de
nodige spanning uiteraard
niet ontbrak bleek aldra,
dat de ..oudjes" het nog heel best deden. Menig jongere collega werd voor de puntentelling
op een sportieve manier gepasseerd en uitgeschakeld.
In de rubriek A. (13 deelnemers) verschilden de onderlinge prestaties
niet veel, wat men bijv. bij het
kogelstoten en discuswerpen te kort kwam. werd veelal bij de springnummers
weer ingehaald. E. Rijpkema
bleek echter het meest all-round te zijn en eindigde
met twee eerste, een tweede en een derde plaats bovenaan met een puntentotaal van 1507. Hierna volgden
met gering verschil T'uinenga en Geluk, die beiden op
de onderscheidene
nummers ook een eerste en een
tweede plaats bezetten, Larooi, Smeding en Jurna.
Slechts twee deelnemers vielen in deze rubriek wat
uit de toon.
In de rubriek B. (12 "oudjes") waren het Carper en
Dobma die al direct een voorsprong hadden, vanwege
hun prestaties
bij het kogelstoten en discuswerpen.
Zij werden echter op de voet gevolgd door Schoonoord,
Pegels en Van de Broek. Laatstgenoemden
toonden
zich bij de springnummers
superieur, hoewel Carper
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en Dobma zich na drie nummers nog konden handhaven. Het laatste springnummer
verwees hen echter
resp. naar de tweede en vierde plaats. Schoonoord die
op de springnummers
meer dan 700 punten verzamelde werd eerste met een puntentotaal van 1326. Hierna
volgden dus Carper, Pegels, Dobma en Van de Broek.
Een zeer geringe achterstand
hadden vervolgens van
Dalfsen - eerste bij het verspringen met een sprong
van 5.135 m - Schipper, Kruit, Westerhuis en Van
der Haak. Merkwaardig genoeg werd deze achterstand
door de vijf mannen opgelopen op het nummer discuswerpen. Draijer en Van der Walle sloten in deze
rubriek de rij met een ietwat grotere achterstand.
Ook bij de individuele nummers werden nog verschillende goede prestaties
geleverd. Vooral de mannen
van het district Winschoten lieten zich deze dag wel
van een heel goede zijde zien. Dit district wist n.l. dl"
meeste punten in de wacht te slepen en derhalve beslag te leggen op de wisselbeker. Het district Leeuwarden dat de vorige maal deze beker won, bracht
het nu niet verder dan een tweede plaats. Groningen
en Assen speelden in deze strijd geen rol van betekenis.
Het laatste nummer, de 4 x 100 m estafette gaf weer
een strijd tussen de districten Leeuwarden
en Winschoten. Aanvankelijk
lag de Friese ploeg voor, doch
na de tweede wissel kwam voor Winschoten Volders
geweldig opzetten. Hij wist een groot deel van de achterstand in te lopen. Zwart die als laatste loper het
stokje van hem overnam, werkte niet alleen de nog
overgebleven achterstand weg, doch wist in een felle
eindspurt de zege en de hiervoor bestemde wisselbeker bij het district Winschoten te brengen. Beide
wisselbekers, die tot op heden steeds in Friesland bi;
de districten Leeuwarden
of Heerenveen de prijzenkasten vulden, verhuizen dus naar Oostelijk Groningen.
De wedstrijden
werden bijgewoond door de gewestcommandant. kolonel G. H. van Helden met echtgenote, de chef staf, overste R. F. Hoestra met echtgenote, de officier toegevoegd voor Jeugdzaken mej. mr.
M. A. Boom, de districtscommandant
Assen, kapitein
E. A. Mackay, de districtscommandant
Winschoten,
kapitein A. W. de Vrieze, terwijl we verder nog opmerkten het bestuurslid
van het noordelijk district
van de N.P.S.B., adjudant P. Procee, alsmede enige
groepscommandanten.
Vierkamp A.
1. Rijpkema E. Leeuwarden
2. Tuinenga K. Leeuwarden
3. Geluk J. Assen
4. Larooi F. H. Leeuwarden
5. Smeding L. Leeuwarden
6. Jurna J. Leeuwarden

1507
1310
1215
1157
1133
1120

Discuswerpen:
1. Tissingh L. Assen
2. Timmer G. Winschoten
3. Carper L. S. Groningen
4. Rijpkema E. Leeuwarden
5. Dobma P. Groningen
6. Frederiks L. Winschoten

36.28
29,80
28.96
27.24
27,02
26.78

Verspringen:
1. Volders G. Winschoten
2. Zwart G. J. Winschoten
3. Rijpkema E. Leeuwarden
4. Wegter J. Winschoten
5. Dalfsen v. H. Winschoten
6. Tuinenga K. Leeuwarden

5.58
5.47
5.3611z
5.2611z
5.13Y,
5.0911z
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Speerwerpen:
1. Schoonoord J. Winschoten
2. Korringa J. Winschoten
3. Broek v. d. H. Assen

32.56
31.12
30.88

1500 meter:
1. Bansema H. Groningen
2. Kampen H. Winschoten

5.20.8
5.43

4 x 100 meter estafette:
1. Winschoten
50.1
2. Leeuwarden
50.7
Vierkamp B.
1. Schoonoord J. Winschoten
2. Carper L. S. Groningen
3. Pegels B. Assen
4. Dobma P. Groningen
5. Broek v. d. H. Assen
6. Dalfsen v. H. Winschoten

1326
1195
1078
1038
1023
1001

Kogelstoten:
1. Timmer G. Winschoten
2. Klinkers J. Winschoten
3. Carper L. S. Groningen
4. Dobma P. Groningen
5. Geluk J. Assen
6. Rijpkema E. Leeuwarden

11.20
10.89
10.30
10.12
9.88
9.68

Hoogsprmgen:
1. Tuinenga K. Leeuwarden
2. Wegter J. Winschoten
3. Larooi F. H. Leeuwarden
4. Timmer G. Winschoten
5. Schoonoord J. Winschoten
6. Rijpkema E. Leeuwarden
Hinkstapspringen:
1. Zuidema R. J. Assen
2. Volders G. Winschoten
3. Wegter J. Winschoten
3000 meter:
1. H. Bansema
2. H. Kampen
Meeste punten:
1. Winschoten
2. Leeuwarden
3. Groningen
4. Assen

Groningen
Winschoten

1.50
1.50
1.50
1.45
1.45
1.45
10.82
10.64
10.57
1~.33.1
12.52.4

43
20
13
8

Na afloop der wedstrijden
om ongeveer kwart over
vijf werden de prijzen uitgereikt door de gewestoommandant. Alvorens echter hiertoe werd overgegaan
ging de kolonel uitvoerig in op de moeilijkheden en
bezwaren, die er zijn met betrekking
tot de sportbeoefening in het gewest Groningen en misschien wel
van het gehele Corps Rijkspolitie. Volgens de Olympische gedachte dient de sport - aldus de kolonel in de eerste plaats te worden beoefend om de sport.
Hier dient alleen al de bevrediging in te liggen. De
opzet van de sport is stellig niet in de eerste plaats
gericht op het winnen van een eerste of tweede prijs.
Vooropgesteld moet worden de prestatie van iedere
atleet persoonlijk; of deze prestatie in het algemeen
gezien, groot of klein is, doet niet ter zake. Er zijn
echter mensen in dit gewest, die niet aan deze wedstrijden willen deelnemen, omdat ze geen eerste of
tweede plaats meer kunnen bezetten. Gelukkig is dit
een gedachtengang. die niet in ieders brein de hoofdrol speelt, getuige de deelnemers aan de vierkamp
boven veertig jaar. Vroeger misschien gewend medailles te veroveren, staan zij thans aangetreden met
opgewekt gemoed om een diploma in ontvangst te
nemen .... of misschien helemaal geen prijs te krijgen.
Dit is de ware sportbeoefening! Maar de rollen worden
zo langzamerhand
omgedraaid. Men gaat er van uit,
dat de commandanten
de sport moeten ontplooien en
bevorderen, daarbij denkend of zeggend, dat zij atleten
toch immers het gewest vertegenwoordigen!
Dit is te
enenmale onjuist. Men dient zelf te beginnen en wanneer er daarna iets moet worden georganiseerd,
dan

kunt u er zich van overtuigd weten, dat u mijn volledige steun en medewerking
hebt. Het is toch te
betreuren,
dat de 4 x 100 meter estafette verlopen
moest worden tussen slechts twee districten.
Twee
lieden van een ander district, bestemd voor de esta. fetteploeg, hebben zonder voorkennis van de sportinstructeur,
het veld verlaten.
Zij zijn vertrokken,
omdat de ware belangstelling voor de sport er waarschijnlijk ook bij hen niet is. Dit zijn harde woorden
- zo besloot de gewestcommandant
- maar nu wij
hier allen bij elkaar staan. is het wel eens goed dat
ze gezegd worden. Denkt er eens over na, mannen en
draagt dit uit naar buiten, opdat uw collega's wakker
worden en zelf, eigen er beweging, de hand aan de
speer, discus of kogel slaan. Sport is noodzakelijk en
gewenst, maar dient te worden beoefend om de sport.
Zelf het initiatief nemen en dan "sal het waeragtig
wel gaen."
P.

het 5-cent-fonds
Hierbij mijn hartelijke dank voor de fruitmand, die
ik bij mijn thuiskomst uit het ziekenhuis ontving.
"De mand was fleurig
De inhoud geurig
De vitaminen versterkten mijn bloed
Dat deed mijn innerlijk goed
Veel dank, ik vond het machtig
Vijfcentsfonds, uw eendracht is prachtig."
Mevr. R. Groen-Roffel,
Franekerstraat
61, Leeuwarden.
Mijn hartelijke dank aan het 5-cent-fonds
voor het
boek, dat ik tijdens mijn ziekte heb mogen ontvangen.
G. Kinds, Nw. Roden.
Bij dezen betuig ik mijn hartelijke dank aan het ,,5cent-fonds" voor de prachtige bloem die ik van het
fonds mocht ontvangen bij mijn thuiskomst uit het
ziekenhuis. Het medeleven van de grote politiefamilie,
vertegenwoordigd
in het ,,5-cent-fonds" heeft mij diep
getroffen.
Gelukkig is mijn toestand goed vooruitgaande.
Nogmaals mijn hartelijke dank.
S. Looge-Bijlsma,
Brits 2, Oosterbierum.
Mijn hartelijke dank aan het vijf-cent-fonds
voor de
prachtige fruitmand, die mij door de adjudant en zijn
vrouw, tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis, werd
aangeboden.
Mevr. Witteveen-Middelveld,
Hijkerweg 14, Hooghalen.
Later binnengekomen
dankbetuigingen
van: mevr. G.
Vijver-Sinia te Scharsterbrug
voor de prachtige fruitmand; G. van Sinderen te Groningen voor de prachtige
fruitmand; mevr. J. G. de Vries-Seidel te Scheemda
voor de mooie schaal met fruit; wmr. A. van Kampen
te Den Horn mede namens zijn zoontje voor de prachtige fruitschaal
met boekwerk, welke geschenken zij
allen in verband met ziekte mochten ontvangen.

van de redactie
Geachte lezers, het valt werkelijk niet mee als ik de
kopij uiterlijk de 15e van de maand in mijn bezit moet
hebben en ik op deze datum een totaal lege portefeuille heb. De ramp wordt tenslotte groter als ik dan
op de 25e van de maand, zo'n stapel kopij op mijn tafel
krijg, dat zelfs 16 pagina's onvoldoende blijken te zijn.
Neemt u nu S.V.p. in het vervolg voor om meteen,
nadat u het een en ander heeft meegemaakt, de pen
te vatten en het dan ook meteen weg te sturen en de
kopij niet nog een weekje te laten liggen. U zou mij
daar een groot genoegen mee doen.
v. D.
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SCRIETWEDSTRIJDEN 1956
Op zaterdag 25 augustus j.l. zijn op de schietbanen te
Witten bij Assen wederom de jaarlijkse gewestelijke
schietwedstrijden verschoten. Ondanks het feit, dat het
weer, we mogen wel zeggen, bar slecht was - het
ware wellicht toepasselijker geweest in dit modder- en
waterballet met waterpistooltjes te schieten of brandweer-spuitwedstrijden
te organiseren - kan er stellig
niet gezegd worden, dat er - gelet op de uitslagen van
het afgelopen jaar, waarbij de wachtmeester H. Worst
uit het district Heerenveen een dikke 600 punten wist
te bemachtigen slecht geschoten is; integendeel!
De gemiddelde resultaten Iigen hoger, hetgeen de
wedstrijden, die overigens een gezellig, vlot en sportief verloop hadden, naar mijn mening een speciaal
cachet heeft gegeven; immers, de spanning bleef tot
het laatste schot bewaard.
Na afloop werden in de kantine bij de schietbanen de
prijzen uitgereikt
door de gewestcommandant,
die
reeds tijdens de wedstrijden
door zijn persoonlijke
aanwezigheid, hetgeen immer op hoge prijs wordt gesteld, van zijn belangstelling deed blijken. Alvorens
echter tot de prijsuitreiking werd overgegaan, merkte
de kolonel nog op, dat het wellicht een novum bij de
Rijkspolitie was, dat achter uit vrachtwagens is geschoten. (I.v.m. het wel zeer slechte weer waren enige
vrachtauto's op de banen neergezet, van waaruit met
de karabijn werd geschoten).
Voorts merkte spr. nog op, dat het weer enerzijds als
spelbreker kan worden beschouwd, maar dat slecht
weer anderzijds wellicht bij verschillende schutters
aangehaald zou kunnen worden om hun slechte resultaten te rechtvaardigen.
Het district Assen is dit jaar weer goed uit de bus
gekomen. De wisselbeker voor de beste resultaten op
karabijn en pistool ging dan ook - let wel lezers voor de vierde maal naar dit district! Nog éénmaal en
de beker komt definitief in de prijzenkast van Assen
terecht. Tevens kreeg Assen de medaille voor het
beste vijftal op pistool. Het winnende districts-vijftal
op karabijn echter kwam uit Heerenveen. Indien de
wachtmeester H. Worst - die helaas wegens gezinsomstandigheden niet present kon zijn - uit dit district er wel geweest zou zijn, dan was misschien de
totaaluitslag anders uitgevallen.
Bij de reservisten werd eveneens zeer goed geschoten. Men moet zo langzamerhand
wel een zeer
goede schutter zijn, wil men zich in dit gezelschap
thuis voelen. Het district Groningen werd winnaar
met 265 punten, hetgeen neerkomt op een persoonlijk
gemiddelde van 53. De tweede prijs was voor het
district Heerenveen en de derde voor het district
Assen.
Nadat de korpsprijzen waren uitgereikt werden nog
de prijzen voor de persoonlijke prestaties, veelal bestaande uit zeer doeltreffende huishoudelijke gebruiksvoorwerpen,
(thermosfles,
broodtrommel,
koffiemolen, gebakstel om er maar een paar op te noemen),
met een toepasselijk woord door de gewestcommandant uitgereikt.
Tot slot mag nog wel even gememoreerd worden de
goede service vóór, tijdens en na de wedstrijden, terwijl een woord van lof aan alle "kuilwerkers"
en
"baanklaarmakers",
die onder de meest miserabele
omstandigheden hun taak moesten verrichten, stellig
op zijn plaats is. Nogmaals hartelijk dank!
Hieronder volgen volledigheidshalve
de totale uitslagen:

Beroepspersoneel
Waardering Waardering
karabijn
pistool
Assen
435,84
762,81
Heerenveen
529,21
564,19
Groningen
407,30
581,35
418,27
Winschoten
542,38
176,30
Leeuwarden
589,67
DISTRICT

Totaal

Prijs

1198,65
1093,40
988,65
960,65
765,97

le
2e
3e
4e
5e

Wmr. I
Wmr. I
Owmr.
Wmr. I
Wmr.
Owmr.
Wmr. I
Wmr. I

wedstrijd (Beroepspersoneel)
District
Waard.
Waard.
karabijn
pistool
A. Scholten
Heerenveen
142,86
J. Okken
Assen
121,43
E. Kruit
Winschoten
115,79
G. H. K. Woltjer Heerenveen
114,28
H. H. Koetje
Groningen
113,33
P. de Haan
Heerenveen
106,25
W. Ensing
Assen
105,56
A. Folkers
Assen
102,78

Adj.
Owrnr.
Wmr.
Wmr. I
Wmr. I
Wmr.
Wmr.I
Wmr. I

E. KooIman
K. de Vries
W. Hadderingh
H. v. d. Woude
D. A. v. d. Velde
L. Tissingh
J.Stil
F. Ebbens

Rang

District
District
District
District
District

Persoonlijke
Naam

Groningen
Winschoten
Assen
Groningen
Leeuwarden
Assen
Heerenveen
Winschoten

Reserve- Rijkspolitie
Groningen
265 punten
Heerenveen
251 punten
Assen
238 punten
Winschoten
:
224 punten
Leeuwarden
200 punten

Persoonlijke wedstrijd (reserve-personeel)
Naam en rang
District
Punten
res. Wmr. G. Dijkstra
Heerenveen
58
res. Wmr. M. Bult
Heerenveen
58
res. Wrnr. J. F. Vriends
Assen
58
res. Wmr. F. Ensing
Winschoten
56
res. Wmr. J. v. d. Wal
Heerenveen
57
res. Wmr. D. Scholma
Groningen
55
res. Wmr. H. J. Smit
Groningen
55
res. Wmr. G. Douma
Groningen
53
res. Wmr. G. Garst
Winschoten
53

287,50
266,67
266,67
240
214,29
185,72
164,29
155
le
2e
3e
4e
5e

prijs
prijs
prijs
prijs
prijs

Prijs
le prijs
2e prijs
3e prijs
5e prijs
4e prijs
6e prijs
7e prijs

Politie-Schietwedstrijden
te Emmen
Op 13 september werd te Emmen de jaarlijkse schietwedstrijd gehouden voor vijftallen van die korpsen
die bij hun schietoefeningen gebruik maken van de
schietbaan aldaar.
Er namen aan deze wedstrijd acht vijftallen deel,
waaronder drie vijftallen van de Rijkspolitie, samengesteld uit personeel van de groepen Coevorden,
Odoorn, Schoonebeek en Sleen. Geschoten werd op
een afstand van 20 meter, schot voor schot, puntentelling 1 tot 10.
Voorafgaande aan de korpsschietwedstrijden
vond een
wedstrijd plaats voor de genodigden, waartoe o.a. be-
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hoorden onze gewestcommandant,
de districtscommandant te Assen en de toegevoegd officier in het district
Assen.
Kapitein Mackay behaalde hier de hoogste serie, nl.
53 punten. De oud-burgemeester
van Coevorden, de
heer Gautier werd tweede met 45 punten, terwijl de
kolonel met 43 punten als derde eindigde.
Bij de wedstrijd voor vijftallen werd de door het gemeentebestuur
van Emmen beschikbaar gestelde wissetbeker gewonnen door het eerste vijftal van de gemeentcpolttie Emmen met totaal 260 punten.
De wisselbeker voor de hoogste persoonlijke prestatie,
beschikbaar
gesteld door inspecteur en ambtenaren
van de Invoerrechten
en Accijnzen werd gewonnen

door G. Robben van de reservepolitie Emmen met een
serie van 56 punten.
Het eerste vijftal van de Rijkspolitie, bestaande uit de
opperwmr. W. Schipper en K. Slik en de wmrs. I.
W. A. Toet, G. Ottens en H. Timmer eindigde als
nummer twee met 252 punten, waardoor dit vijftal in
het bezit kwam van een op een voetstuk geplaatst
schild.
De beide andere ploegen van de Rijkspolitie kwamen
niet in aanmerking voor een prij .
In de personele wedstrijd behaalde de opperwmr. Slik
nog de vierde prijs met 54 punten.
Na afloop reikte de hoofdinspecteur
van politie te
Emmen de prijzen uit.

Dagreisje personeelsvereniging
Medio december 1955 werd op een gehouden vergadering der personeelsvereniging
Rijkspolitie
district
Groningen de vraag gesteld of het niet mogelijk was
voor leden met hun dames een reisje te organiseren.
Het bleek nl. dat er voor zo'n reisje wel liefhebberij
bestond, maar dat aan een daadwerkelijke
doorzetting daarvan het nodige ontbrak. Besloten werd een
commissie, bestaande uit twee dames en twee heren,
in het leven te roepen die zich zou belasten met
het organiseren en uitvoeren van een reisje. In deze
commissie waren bereid zitting te nemen de dames
Koolman en Zijlstra en de heren wmr. le kl. Pruis en
ondergetekende.
Nu de commissie was gevormd kon
zij een begin maken met de uitvoering daarvan. Uit
de vooraf uitgegane brieven bleken 26 leden zich te
hebben opgegeven voor deelname aan het reisje. Er
werd voorts bepaald dat maandelijks door ieder lid
twee gulden zou worden gestort en dat de 26 leden
zich garant stelden voor de buskosten. Op 31 mei 1956
kwam bovenvermelde
commissie voor het eerst in
vergadering bijeen. Daar werd besloten dat het reisje
niet eerder dan op 29 aug. a.s. zou plaats vinden. Dit
was wel wat laat. maar gezien de korte spanne tijds
die de commissie had. moest het reisje wel eind augustus plaats hebben. Voorts werd besloten dat het reisje
zou gaan naar Apeldoorn, Arnhem, Etten, Bad Boeke100; dat er te Apeldoorn gemeenschappelijk
gedineerd
zou worden en dat de E.S.A. dit reisje per toeringcar
zou verzorgen.
Op 29 augustus j.l. was de dag aangebroken waarop
het reisje werd aangevangen. De 26 leden met hun
dames waren present en precies acht uur vertrok de
E.S.A. toeringcar met ons in zuidelijke richting. In
vergelijking met andere achter ons liggende dagen beloofde 29 aug. een dag te worden met stralend weer.
De tocht ging via Assen, Beilen, Ruinen, Ruinerwold
naar Staphorst waar werd gestopt voor het nuttigen
van een kopje koffie. Na ongeveer een half uur ging
het verder over De Lichtmis, Zwolle naar Berg en Bos
te Apeldoorn. In het prachtig gelegen Berg en Bos
konden wij gezellig wandelen. Wat is dat toch een
prachtig gelegen oord. Mooi aangelegde bloemperken,
prachtige vijvers enz. enz. Ook voor de visliefhebbers
is het een waar lusthof. Men behoeft niet voorzien te

Cironingen

Rijkspolitie

zijn van een hengel. Een schepnet is voldoende om
een goede vangst te verzekeren.
Te ruim half één was het weer verzamelen geblazen.
De tocht werd voortgezet naar het hartje van Apeldoorn waar in hotel "La Bordelaise" het diner voor
ons allen wachtte. Het diner was voortreffelijk en een
hulde waard aan de eigenaar van "La Bordelaise". De
eetlust was prima. Hoe zou het ook anders met allemaal gezonde mensen.
Te ruim half twee werd de reis voortgezet. Over de
Woeste Hoeve, waar, door langzaam rijden het gedenkteken van de gevallen en in bezettingstijd.
kon
worden bekeken, ging het naar Arnhem en vervolgens
over Zevenaar naar Elten. Wij waren daar op voormalig Duits gebied. Mooie vergezichten
heeft men
daar. Men kon Emmer-ik zien liggen, had een prachtig
gezicht op de Rijn en op het zo mooie Montferland.
Het was ruim vijf uur dat wij de reis gingen voortzetten. Met instemming van allen werd besloten maar
niet naar Bad Boekeloo te gaan gezien het vergevorderde uur. De reis werd daarop wat bekort. De weg
voerde ons dwars door mooi Montferland naar Terborg, waar de dames enkele inkopen wilden doen. Nu
dat kon. maar allen hadden buiten de waard gerekend. Het bleek nl. dat de winkels daar die middag
gesloten waren. Verder ging het over Doetinchem.
Hoog-Keppel,
Zutfen, Deventer naar Ommen waar
een grote avond-rustpauze
werd gehouden. Het begon
toen al te schemeren en de verdere reis naar Groningen werd dan ook in duisternis afgelegd.
Te ruim tien uur arriveerden
wij wederom te Groningen. Wij hadden een prachtige reis achter de rug
en een ieder was vol lof over de dag. Met de verzekering van allen dat in 1957 weer zo'n dagreisje moet
worden verzorgd, keerden allen voldaan naar huis
terug. De commissie hoopt volgend jaar daaraan wederom te kunnen voldoen.
W. Baas.
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Ad{ucLant tJ>~-daCf
oefengroep

Rijkspolitie

Op vrijdag 14 september organiseerde de oefengroep
van de rijkspolitie te Heerenveen voor de derde maal
de adj. Paulusrna-dag. Ook nu was, evenals voorgaande jaren. de naamgever aan deze dag weer aanwezig.
Toen we 's morgens op het bureau kwamen stond er
op de plantonkamer
weer de traditionele tafel met
prijzen. Het waren stuk voor stuk prachtige prijzen.
Om 9 uur sprak de voorzitter van de oefengroep een
welkomstwoord tot de deelnemers en hoopte dat het
een prettige dag zou worden.
Hierna begaven de groepen zich naar de diverse banen. Op de karabijnbaan werd aanvankelijk slecht geschoten. Verscheidene topschutters begonnen te vrezen
dat hun vaardigheid in het schieten verdwenen was.
De mindere goden merkten niets en vuurden er lustig
op los. Een der deelnemers echter kreeg een helder
idee, keek door de loop en ontdekte dat het insteekloopje ontbrak. Nadat dit ontbrekende deel was aangebracht, fleurden de schutters op en kregen weer
zelfvertrouwen.
Om 10 uur werd gezamenlijk koffie met slagroom en
gebak genuttigd, wat weer onder de bekende kalme
vruchtdragende
gesprekken gepaard ging. Tijdens het
koffie drinken sprak de districtscommandant
de gepensioneerde adjudant Paulusma enige woorden toe,
waarin hij hoopte dat deze dag nog in lengte van
jaren kon worden gehouden en hij dankte het bestuur
van de oefengroep voor de voorbeeldige wijze waarop
deze dag was georganiseerd.
Nadat hierna de deelnemers onder elkaar verscheidene
punten, o.a. de Suez-kwestie, kabinet en minder belangrijke zaken uitgebreid hadden behandeld, werden
de schietbanen weer opgezocht.
Om 12 uur gingen allen naar huis om nieuwe krachten
voor de laatste ronde op te doen.
De wapenen werden echter om 14 uur alweer op de
doelen gericht.
Omstreeks 15.30 uur schaarden de schutters zich weer
aan de tafel teneinde de thee te gebruiken en de af-

Heerenveen

gebroken gesprekken van de morgen voort te zetten.
Het is opmerkelijk dat de meeste politiemannen verstand hebben van alle zaken. Op het gebied van politiek, sport en techniek wordt met grote deskundigheid
gesproken. Hoe is het mogelijk dat er nog moeilijkheden in de wereld zijn waar zoveel deskundigen geheel belangeloos advies willen geven.
Toen na de thee de laatsten waren afgeschoten ging
ieder weer naar boven waar bij een flesje drinken en
een gehaktbal de prijzen werden uitgereikt.
Adj. Paulusma reikte evenals voorgaande jaren met
een toepasselijk woord de "Paulusmabeker"
uit aan
de allround-schutter
van die dag, H. Worst.
Hierna reikte de voorzitter de andere winnaars de
door hun gewonnen prijzen uit.
Na de uitreiking dankte adj. Schoenmaker, namens
de deelnemers de bestuursleden
van de oefengroep
voor de mooie dag die zij haar leden weer hadden
geboden.
Nadat de voorzitter de deelnemers had bedankt voor
de sportieve wijze waarop zij hadden gestreden was
deze dag ook weer ten einde.
Het was weer een gezellige dag geweest en het is te
hopen dat deze dag nog vele jaren in het bijzijn van
adj. Paulusma kan worden gehouden.
Het is alleen jammer dat doorgaans steeds dezelfde
mensen zonder prijzen thuis komen. Schrijver dezes
zou deze mensen aan willen raden thuis nog meer te
oefenen in het richten van het wapen.
De prijswinnaars waren:
Karabijn: 1e. J. Ennink, 2e. H. Foprna. Webley Scott:
1e. S. v. d. Sluis, 2e. E. Paulusrna. Buks: 1e. W. Oppenhuis, 2e. S. Eenkooren. Pistool: 1e. J. B. v. d. Sluis,
2e. K. Boonstra. Karabijn bewegend doel: 1e. P. J. G.
Aalders, 2e. T. de Vries. De afvalronde karabijn bewegend doel: 1e. J. Schoenmaker, 2e. J. de Jonge, 3e.
J. v. d. Heide.
Jappie.

-1
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Viswedstrijd te Westerbork
Op 5 september hield de groep Westerbork een onderlinge viswedstrijd in het kanaal tussen Nieuw-Balinge
en Witteveen.
Des morgens om vijf uur waren de deelnemers, zeven
in aantal, gearriveerd.
Een voert je van wat fijn gewreven aardappels met
zand en grint werd neergeworpen op de plaats waar
de pennen enige millimeters boven water uitkeken ...
en toen was het wachten op de vis.
't Licht brak zich een baan door de nevel. Eerst
kwam er een lichtend aureool in het oosten en enige
tijd later was er plots de zon. Als een grote gouden
schijf glunderde zij even over de wereld en zond haar
nog schuchtere en ijle lichtstralen tastend over het
land. Wolken als reuze oliebollen van watten, gleden
voor de zon en plots, als ware zij met tover hand beroerd, verdween zij. Het begon te motregenen.
Zeker twee uur lang zaten we daar al en staarden
onafgebroken naar de pennen, waarvan de rode, groe-
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ne en witte boven water uitstekende kopjes nieuwsgierig terug schenen te kijken. Uren zaten we daar,
af en toe rokende, af en toe ophalende om te zien of
ons aas zich zo hield als het moest.
Zo groot kon onze concentratie toch niet wezen of we
werden afgeleid. Afgeleid door een collega, die zijn
lichaam kromde en plotseling een pracht van een
hoestbui weggaf. "Het is gebeurd, dat komt van die
verr .... shag," zei hij. Hij keek even rond om dan te
verstarren;
te verstarren
tot een wonderlijk beeldhouwwerk, meesterlijk van lijn en structuur. Hij staarde weer als voorheen naar zijn pennetje.
Plotseling schoot de welgevormde rechterhand
van
Struik naar beneden naar het even tevoren nog rirnpeloos water. Hij greep zijn hengel en rustig en beheerst, met een bijna elegante voornaamheid, hief hij
daarna de sierlijk gebogen hengel op, waarbij zijn
deftige regenjas als een verenaigrette uitéén waaierde, en aan de hengel (haak) spartelde een voorn, hevig
geschrokken en vechtend tegen een dood, die even
onvermijdelijk als snel volgde; een vette voorn, omhoog gesleurd uit zijn element, waar hij zich veilig
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achtte. Struik gaf met veel geschreeuw een pracht
indianendans weg. Hij keek rond met een grijnzend
gezicht, alsof hij wilde zeggen: "De eerste prijs is voor
mij."

"Mocht wat," zei Haijo de Jonge tegen Struik; "je
bent er nog niet. Ik ga mij nu verdekt opstellen achter
het hoge riet en wee de kanjers die dan voorbij komen."
Haijo ging weer verder een worm door middel van
verdrinking om het leven te brengen of een klein gedeelte van een kadetje te week te hangen.
Jacob was, nadat er enige uren verstreken waren zonder resultaat, de eerste die bezweek. Met een hoorbare
zucht, die zijn ongenoegen moest vertolken over de
onheuse handelwijze van de vis, kondigde hij aan, dat
hij maar eens ging kijken of zijn poedelprijs ook in
gevaar kwam.
Omstreeks 9.00 uur werd door de opper uit Westerbork officieel bekend gemaakt, dat de groepscommandant na een fel gevecht met een voorn, als overwinnaar te voorschijn was gekomen. Eén en al vreugde.
Tot de laatste minuut werd er hard gestreden om de
eerste prijs, aangezien drie deelnemers hiervoor in
aanmerking kwamen.
Andere deelnemers hadden last van een chronische
succesloosheid. Om precies 10.30 uur werd het signaal
"ophouden" geblazen. De prijsuitreiking
vond plaats
in café Slomp te Nieuw-Balinge. De uitslag luidde als
volgt: 1. wmr. 1e kl. A. Spel brink, 2 st. (blei) 280 gr.;
2. owmr. A. de Roode, 2 st. (voorn) 160 gr.: 3. wmr. l e
kl. H. Struik, 2 st. (voorn) 120 gr.; 4. owmr. J. Kuik,
1 st. (voorn) 70 gr.; na loting 5. wmr. 1e kl. J. Westerhuis; 6. K. L. Mossel, wmr. 1e kl.; 7. wmr. 1e kl. H.
de Jonge.
A. S.

Viswedstrijd groep Weststellingwerf
Op donderdag 6 september 1956 hield een gedeelte der
oefengroep Weststellingwerf
haar jaarlijkse viswedstrijd in de Oude Linde, nabij De Blesse.
Het uur van aanvang was bepaald op zeven uur. Er
bleken tien man aanwezig te zijn. Hoewel de groep
meer visliefhebbers telt, waren deze door dienst, etc.
verhinderd. Er werd op "witvis" gevist, met aas, zoals voor deze visserij gebruikelijk is.
De actieve penningmeester, M. de Jong, fungeerde als
wedstrijdleider, zulks bij ontstentenis van de overige
bestuursleden. Hij kweet zich uitstekend van zijn taak
en "toverde" een aantal prachtige prijsjes te voorschijn. Later zou blijken, dat hij met zijn "grootste"
vis beslag zou leggen op de eerste prijs, wat hem natuurlijk werd gegund.

Het was prachtig weer en het water lokte dus wel.
Voorop gegaan door het onvolprezen erelid, de gepens.
opp. Onbelet, begaf een ieder zich naar zijn plaats en
werd na het fluitsignaal ,.ingelegd".
Ons erelid, altijd een pechvogel, zag zich kort hierop
al tweemaal achter elkaar de prijs voor de eerste gevangen vis binnenhalen, doch eilaas, het bleken twee
ondermaatse baarsjes te zijn, die de bekende weg opgingen, of juister gezegd, weer in hetzelfde water werden vrijgelaten. De pechvogel had ook nu weer pech.
Nadien ving hij niets meer.
Of de vis met vakantie was, we weten het niet, doch
de deelnemers zagen niet veel beet en nog minder vis:
Nadat de wmr. I. Stil uit Blesse de eerste "bovenmaatse" vis gevangen had, werd er zo hier en daar
een enkel. visje verschalkt.
De moed bleef er echter in, ondanks een flinke langdurige regenbui en ondanks het niet vangen van één
enkel visje door sommige der deelnemers.
Om twaalf uur blies de wedstrijdleider het eindsignaal
en werd de balans opgemaakt, waarna tot uitreiking
der prijzen werd overgegaan. De hoeveelheid gevangen
vis was echter van dien aard, dat slechts de helft der
aangeschafte prijzen kon worden uitgereikt. Was de
bepaling "elke man slechts één prijs" niet in het wedstrijdreglement
opgenomen, dan zou de gelukkigste
man met vijf visjes, i.c. de opp. Oosting, met drie prij
zen naar huis zijn gegaan. -Nu kreeg hij er echter
twee, daar hij de extra beschikbaar gestelde prijs voor
de vis, het dichtst bij de 15 cm, nl. 15 cm, in de wacht
sleepte.
De winnaars waren: 1e pro wmr. M. de Jong, Blesse,
grootste vis, katrol; 2e pro opp. Oosting, Oldeholtpa,
grootste aantal, 3 d. hengel; 3e pro wmr. I. J. Stil,
Blesse, snoeksnoer, eerste vis.
De resterende
prijzen werden door onze penningmeester medegenomen teneinde bij een volgende wedstrijd, onverschillig welke, als prijs te dienen.
Allen gingen na afloop naar huis met het gevoel een
prettige dag te hebben gehad.
Rest nog te vermelden, dat de kas van de penningmeester het toeliet, dat tijdens de wedstrijd enige
malen een rokertje kon worden verstrekt.
Blesse, 17-9-'56.
J. S.
OEFENGROEP

WESTSTELLINGWERF

Leden van de Politie Sport Vereniging Heerenveen
(PSVH) denkt u allen aan de grote kruisjaswedstrijd
op 30 oktober a.s. in hotel Dragt te Wolvega. Opgave
tot uiterlijk 15 oktober a.s. Hoe? Dat weet de secretaris van de oefengroep in uw groep.
J. D.

De Rijkspolitiesportvereniging "Sportcentrum Borger
Onze energieke secretaris, de wmr. 1e kl. A. Maris,
nam onlangs het lofwaardige initiatief om een puzzeltoertocht voor de vereniging in elkaar te zetten. Met
het nodige doorzettingsvermogen en - hoe kan het ook
anders - daarbij gesteund door zijn levensgezellin,
zette hij de tocht uit, grotendeels door de prachtige
Drentse bossen, gelegen in de gemeenten Odoorn,
Borger en Gasselte. De organisatie was zó opgebouwd,
dat ieder lid van de vereniging, al of niet vergezeld
van zijn huisgenoten, deze rit kon rijden op de dag
die hij verkoos, mits dit maar vóór 15 september geschiedde. Ook kon de "toer" in gedeelten worden gereden, zodat er meerdere mooie fietstochten van kortere duur ontstonden.
Startplaatsen? Liefst vier mogelijkheden. Men had dus
te kiezen wat maar het dichtste bij de woning of
standplaats was gelegen. Als klap op de vuurpijl waren er enige aardige prijsjes te winnen. Als geheel was

U

het een fietstocht van ongeveer vijf uren, waarin een
"tijdrit" was opgenomen. Men moest nl. op een formulier diverse opschriften
zoals huisnummers,
nummers van paddestoelen of handwijzers van de
ANWB, opschriften op keien enz. - invullen en omtrent een bepaald en aangegeven gedeelte moest men
schatten hoelang de organisator daar normaal fietsend
over had gedaan.
Al met al was het een prachttocht en zij die haar
reden zijn onze secretaris meer dan dankbaar voor de
door hem genomen moeite. Zij, die de tocht niet reden,
onthielden zich (en hun huisgenoten) een middag van
waar genot en toonden zich niet in alle opzichten werkelijk leden van een "SPORT-vereniging". Vergevensgezind als we ook in de sport moeten zijn, riep ik hen
toe: ,,'n Volgende keer beter."
De werkelijk grote moeite; die onze secretaris zich belangeloos heeft getroost, werd nu door 12 toertocht-
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Oplossing en uitslag

oplossingen maar matig beloond. Kom leden, toont u
buiten de dienst ook in het verenigingsleven wat actiever. Bezoek regelmatig onze bijeenkomsten en kom
bovendien eens me; initiatieven, die in onze vereniging passen en uitvoerbaar zijn. Dán krijgen we een
club, waarvan \"ij allen graag lid zijn en waarvoor
37 Oplossingen werden ingezonden, waarvan er 15
we iets over hebben. Onze secretaris gaf het voorbeeld.
moesten worden afgekeurd. Er bleven dus 22 goede
Wie volgt?
oplossers over, waarvoor
vier prijzen beschikbaar
Door het bestuur van de vereniging werden de binworden gesteld. U mag dus niet mopperen.
nengekomen
oplossingen beoordeeld. Vrijwel allen
Jammer, dat de drukkerij 8 verticaal vergeten had;
waren zeer nauwkeurig geweest en de variatie in het
natuurlijk kon dat u niet fout gerekend worden.
aantal strafpunten
werd veroorzaakt door de tijdrit.
Elke minuut te vroeg of te laat werd als een strafpunt "Hier volgt de oplossing:
gerekend. Het resultaat? De eerste prijswinnares Alie
Wiering te Berger had drie strafpunten.
De tweede
6. degel
26. tekenen
Horizontaal
I. vacantietijd
en derde prijs gingen naar het kroost van owmr. Van
7. onknap
29. aai
Aalderen te Berger. Ook hij zelf kon niet achterblijven
8. larve
30. grafiet
8. lab
3I. emu
- zijn vaderlijk prestige zou in het geding komen 14. racefiets
9. ode
en tezamen met H. Koers van de post Buinermond
15. gll.
32. oor
10. dwingen
werd hun de vierde en vijfde prijs toegekend; zij
1I. mee
33. morgenstond 16. etensbord
hadden een gelijk aantal strafpunten. Laatstgenoemde
18. do
12. ratelen
werd tijdens de rit geassisteerd door zijn vrouw, die
20. potige
Verticaal
13. verbrand
I. vibrerend
de zesde prijs verwierf. De prijzen bestaande uit waar22. rendier
14. rogge
debonnen zullen op onze eerstvolgende kruisjasavond
23. renauto
L..
17. end
" cholera
onder een toepasselijk woordje worden uitgereikt.
24. onder
3. niemendal
19. ate
De hoofdprijs? Deze was aanvankelijk niet vastgesteld,
27. kraam
2I. dorel
4. ieder
maar gezien de grote moeite en opoffering die onze
28. natie
5. twintig
25. bekennen
secretaris zich voor de vereniging getroostte, heeft het
bestuur, namens de leden gemeend, hem die ereprijs
Na loting kwamen de volgende prijswinnaars
uit de
te moeten schenken. Deze zal bestaan uit een kleine
bus:
stoffelijke waardering. Dat alle leden door meer toe1e prijs R. F. Hoestra, stationsweg 42, Haren.
wijding tot de vereniging deze kleine blijk van waar2e prijs J. Timmer, De Vos v. Steenwijkstr. 1, Beilen.
dering kunnen doen uitgroeien tot een werkelijk voor
3e prijs J. Korringa, Thorbeckestraat
8, Wildervank.
onze secretaris te noemen ereprijs, daarvan ben ik
4e prijs G. Kuilder, Oosterhamrikkade
98, Groningen.
overtuigd. Niets zou hem liever zijn dan dàt. Tenslotte
De prijzen zullen u worden toegezonden.
dient te worden vermeld dat ons lid H. Koers van
In dit oktober-nummer
zult u geen nieuwe prijsvraag
Buinermond de uitwerking van de tocht op werkelijk
vinden omdat ik u wat rust wil gunnen voor de novoorbeeldige wijze op rijm had gesteld.
vember-sinterklaas
prijsvraag.
De penningmeester, J. D.

"eptember-pry""raa'iJ

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'

BODEWES'

SCHEEPSWERVEN

N.V.

v/h E. J. HlJlKEMA

MARTENSHOEK

HOOGEZAND

Bouwers van COASTERS en alle andere vaartuigen

E. J. SM.IT & ZOO N'S
SCHEEPSWERVEN

Kustschepen

N.V. Scheepswerf

WESTERBROEK

N.V.

Westerbroek

v/h J. G. Bröerken

en sleepboten

KUSTSCHEPEN

N.V. SCHEEPSWERF

WATERHUIZEN

J. PaHie
Woterhuizen

- Groningen

SCHEEPSWERVEN

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN

SLEEPBOTEN

ZEEVAART
MAATSCHAPPIJ
HOORNSEDIEP

BIJ GRONINGEN

GRONINGEN
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Bezoek aan de I.P.1. te Essen
vanuit de zuid-oosthoek
Na het verschijnen van "De Reflector" van 1 september met het bericht dat de mogelijkheid van een bezoek aan de Internationale
Politie-tentoonstelling
te
Essen mogelijk was, gingen er al spoedig stemmen op
om van de gelegenheid gebruik te maken. Het gevolg
was dat tenslotte een bus van het reisbureau B.B.I.
uit Emmen, met 27 politiemannen, waaronder negen
die vergezeld werden door hun echtgenoten, op 19 september de reis naar Essen aanvaardde.
Gereden werd via Ommen, Deventer, Apeldoorn, Arnhem, Nijmegen en via Beek werd de Duitse grens gepasseerd.
Om 1 uur in de middag kwamen we in Essen aan en
het eerste wat op het tentoonstellingsterrein
onze aandacht had was een bord erwtensoep met worst.
Toen begonnen we bij hallen
daarna maar lopen
en kijken:
Deze tentoonstelling die de grootste is tot nu toe gehouden, gaf wel het een en ander te zien dat onze
belangstelling had. Er was o.a. een historische afdeling
die ons wel duidelijk liet zien hoe onze voorgangers
uitgedost en bewapend waren. Verder trokken ook de
aandacht de vele folterwerktuigen, waarbij een folterstoel uit het jaar 1600. Er zaten liefst 2052 ijzeren
punten in. Dan waren er nog brandijzers, duimschroeven en prachtstukken
van muilkorven uit de 17e
eeuw, die roddelaars uit die jaren op het hoofd gezet
kregen.
Van de folterstoel naar de leugendetector kostte heel
wat jaren; op de tentoonstelling waren het maar en-
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VDDRTREKKERS
ICHTE

HOLLANDSE

®

BAAITABAK

van het

11

Oude

Lantschap"

kele meters. De techniek heeft er voor gezorgd dat
zonder pijn ook reeds vastgesteld kan worden of men
de waarheid tekort doet. Men was het er over eens
dat een leugendetector-proef
verkozen werd boven
een zitje in de folterstoel. Heel veel belangstelling
trok ook de Nederlandse politieauto, waarin men o.a.
de reactiesnelheid van chauffeurs kon meten.
Er was al met al zo'n veelheid van inzendingen dat
meerdere stands in vogelvlucht gedaan moesten worden.
Opmerkelijk was ook wel het grote aantal maquettes
dat was uitgestald.
Tenslotte was er één vertrek dat de meeste aandacht
trok. Boven de toegangsdeur stond hier "Nur für Erwachsene, Polizeibeambte und anverwandte Berufe".
Er waren inderdaad interessante dingen te zien doch
ik liet me nadien vertellen dat op de Raamweg in
Den Haag op dit terrein nog heel wat meer valt te
aanschouwen.
Na de tentoonstelling waren sornrnigen nog zo gelukkig om op een politieboot een tocht te kunnen maken
op de "Baldeneysee", vanwaar men een schitterend
uitzicht op de heuvels had. Anderen reden met het
kleine treintje door het Gruga-park, prachtig aangelegd, vol bloemen en fonteinen. Het was reeds acht
uur in de avond toen de terugreis werd aanvaard en
we zaten al in de kleine uurtjes toen we goed en wel
weer thuis waren.
Resumerende: een pracht van een tocht, een aardige
tentoonstelling die echter veel liet zien wat ook elders
te zien valt, een busonderneming die prima materiaal
liet rijden en personeel ter beschikking stelde waarmede het goed rijden was.
We kunnen de B.B.I. aanbevelen.
Z.

Ook vanuit Groningen liep een bus
naar Essen
Een 50-persoons bus met 42 hoofden, waaronder vier
die kennelijk van het vrouwelijke geslacht waren,
startte op 19 sept. om 6 uur 's morgens van het hoofdstation N.S. Groningen.
Nu, we zijn in Essen gekomen (half één) en we waren
om half twaalf op de startplaats terug, dank zij het
vlotte rijden van de twee E.S.A. chauffeurs uit Marum. Een pluim op de hoed van deze mannen, de ene
iets groter dan de andere, omdat er altijd het graduele verschil van voldoende, goed, beter, best zal
blijven bestaan.
Een uitvoerig verslag maken over de tocht en meer
speciaal over wat er allemaal in Essen was te zien,
valt niet mee. Eén ding weet ik zeker: er viel ontzettend veel te zien, de stemming was p r i m a en velen,
die de tocht meemaakten stelden er prijs op om een
volgend jaar weer eens een tocht te maken met een
speciaal doel. We hopen dat er dan meerdere echtgenoten van de rp. ambtenaren bij zijn, want dat zal de
stemming verhogen en de band verstevigen. We zullen
dus in 1957 op de ingeslagen weg voort gaan. Dan
hopen we ook eens met de "Roland toeringcars" te
toeren, want "gedenk de adverteerders van dit blad"
staat niet voor niets in de Reflector.
V. D.

BOSSCHER
BROSSER

BESCHUIT
IS
BESCHUIT
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Voor betere

en stroeve

hoy-

wegen

SHALITE
de

meest

gebruikte

zijn

vleeswaren
vleescentrale

lekkerder!

assen

asphaltemulsie

in Nederland
Een

produkt

Materialen
voor tekenen
kunstschilderen

van

en
H. WIEDEMA

Asphalt- en Chemische Fabrieken
Smid en Hollander - Hoogkerk

Nw. Ebbingestr.
K. BOSSINA
Zuiderdiep 9
Wordt

U verplaatst

7 Dan

Groningen
is

Meubeltransport
uw aangewezen

13

NIEBOER

adres

Winschoten

Emmen

Tel. 2551

Tel. 1372

J. KNOOP N.V.
BRUGSTRAAT

Autosloperij ADUARD
tel. K 5903 - 235

19

GRONINGEN
Speciaal

adres

voor

In- en Verkoop van gebruikte
en vrachtwagens

grijze en witte gummiboorden

"*

rudewu2'd

Grote voorraad
onderdelen,
wielen, banden enz.

KNOOP

HELPT VELEN

personen-

motoren,

UIT DE KNOOP

droge

Boerenmetworst

EET NIJBOER'S

ASSEN -

Raterink

Goed adres
om even
te tanken

r.

VIS

ALTIJD 'N TRAKTATIE

heelt aRi:ifd ~!!
Garage

GEBAKKEN

*

OUDESTRAAT 19 -

TELEFOON 2273

- Beilen (bij de brug)
MINCK, Kraneweg

Telefoon 77

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

32, Groningen

eerT naam

in

rijwielen

sinds

CENTRO

en

Kapteyn

Bromfietsen

Juncker

-.

•••••••• •••
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ATLANTA-PUDDING
~

rijwielen,

1910
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TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Peizerweg 1

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)

voor het kopen van:

Aannemer van Grond .• en
Baggerwerken

DAMES·
HEREN.
JONGENS. EN .
MEISJESKLEDING

Verhuur
materiaal

viln

alle bagger-

Gedenk

ADVERTEERDERS

H.H.MII.lIRING

van dit blad

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

Wij

leveren

vanaf

heden

vanouds

de

bekende

Pruisische
ElastiekbaIlonbroeken

Fa. H. Drenth
WINSCHOTEN,

de

REIST
met uw clubs en vereniging
per

ROL A N D

TOURINGCARS

SLOCHTEREN
Hoofdweg 65

Telefoon

05982 - 331

PFAFF Naaimachines

Langesfraaf 16

-

Telefoon 3538

Off. Dealer

A. VOS en Zn.
Oudestraat 16 - Assen - Telefoon 2558

MEDEMA

Carrosserieën
voor elk bedrijf

TELEFOON

~

05960 - 2231, APP)

•

GEDAM

Een W.A. verzekering voor kleine auto's kost alleen
voor Politiemensen
f 45.- per jaar. Middenklasseauto's f 47.50 (f 50.- eigen risico). Korting voor
schadevrij rijden oplopend
tot 200/0. Dekking tot
f 100.000.- per gebeurtenis.
Ook geldig
in het
buitenland.
Schrijf: J. de Goede Jr., Heerenveen, Mr. H.B.str. 32

GEZONDHEIDSSCHOENEN

.:t::::::J.el1f1'"

GENEZEN

UW VOETEN

ftim:tur

ZIENGS SCHOENENMAGAZIJNEN
ASSEN

EMMEN

COEVORDEN

SCHOENEN _

D.A.M.zijn
N.V.

D.A. M.

VAN

remmen

SNEL-

T.I. 32 en 237

I

remmen

*

APPINGEDAM

*

N.V.~~
OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import voor Nederland

van

*
Voor
en

het vervoer

het

ontgraven

van grond
met

draglines

is het adres
HOREX.~-Js,

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen GOGGO
Speciaal
adres voor lederlcleding

scooters

TRANSPORTBEDRIJF J. BOUWMAN
PATERSWOLDSEWEG 340 • GRONINGEN
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5e Jaargang
No. 11
1

nov. 1956

Adj. S. F. de Vries
herdacht 25-jarig
jubileum
Maandag 8 oktober j.l. herdacht de adj. S. F. de Vries,
districts-rechercheur
in het district Assen de dag waarop hij 25 jaren geleden zijn politieloopbaan begon.
Ofschoon de jubilaris de herdenking van dit feit op
zo bescheiden mogelijke wijze wilde laten plaats hebben, heeft het hem toch niet aan belangstelling ontbroken.
Omstreeks drie uur in de namiddag verschenen aan de
woning van de jubilaris de distr. cdt. de kapitein
Mackay en de toegevoegd officier de le lt. Bergsma.
Voorts waren al aanwezig of verschenen in ~e loop
van de namiddag collega's van de distr. recherche in
het gewest Groningen, verscheidene groepscommandanten uit het district Assen, de distr. adj. de adj. F'aber en vele anderen.

Temidden van gezins., en familieleden troonde de jubilaris in de rijk met bloemen versierde woning.
De adjudant De Vries werd tijdens deze receptie allereerst toegesproken door de kapitein Mackay die melding maakte van de uitstekende staat van dienst en
voorts de adjudant prees om zijn goede kwaliteiten als
districtsrechercheur,
zijn ijver en nauwgezette plichtsbetrachting.
De kapitein deed zijn gelukwensen vergezeld gaan van
de bekende gele enveloppe en voorts van een stoffelijk
blijk van waardering, aangeboden door de gezamenlijke groepscommandanten
en het personeel van de
distr. staf, namelijk een vulpen.
De adj. Stoel van de distr. recherche te Winschoten
sprak namens de collega's. Hij merkte op dat collega
De Vries in de kring der collega's zeer gewaardeerd
werd om zijn gedegen adviezen en goede collegiale
kwaliteiten.
De wmr. le kl. Gruben bracht de gelukwensen over
van de Politie-Sportvereniging.
De vele gelukwensen waren voorafgegaan of vergezeld van de gebruikelijke bloemstukken.
Al dit officiële betoon werd ondertussen aangevuld
door traktatie op thee met toebehoren en voorts voor
"e1ck wat wils". Dat er overigens ook hier weer volop
gelegenheid was nog eens onder te duiken in het
historisch deel van de politieloopbaan, behoef ik eigenlijk niet te vermelden.
Tenslotte dankte adj. De Vries alle sprekers voor de
hartelijke gelukwensen, de aangeboden geschenken en
voor de betoonde belangstelling. Dit alles had er toch
toe mogen medewerken deze dag voor de familie De
Vries tot een onvergetelijke te maken. Het was al ruim
zes uur toen ook aan deze receptie weer een einde was
gekomen.
Gw.
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Bevorderd

tot wachtmeester
wach tmeesters:

Ie klasse de

Laan S. V. d., Baflo, m.i.v. 1-6-56.
Bosker E., Uithuizen, m.i.v. 1-6-56.
Olijve J., Valthermond, m.i.v. 1-6-56.
Boer P. de, Middelsturn, m.i.v. 1-6-56.
Belast met het postcommando
Molen M.

V.

te

oordhorn:

d., wmr. le kl., Noordhorn.

Aangewezen als wnd. chef de bureau bij de staf
V. h, district
Heerenveen:
Vries T. de, wmr. le kl. Heerenveen.
Gedetacheerd

bij de vormingscursus
danten te Amersfoort

groepscomman-

Schotborst L., adj., Vries.
Hoekstra J., adj., Buitenpost.
Zantinge A., adj., Muntendam.
Verplaatsingen:

Gedetacheerd

Foekema M. F., wmr. le kl., van Dokkum naar Lemmer.
Wind A., wmr. le kl., van Schildwolde naar Beilen.
Christiaans G. J., wmr. le kl., van Scharmer naar
Schildwolde als Post-Co
Mulder G., wmr. le kl., van Oude Pekela naar Appingedam.
Berg G. V. d., wmr. le kl., van Godlinze naar Oude
Pekela.
Sijnstra E., opperwmr., van Pesse naar Schoonebeek
als Gr.-C.
Faber W., wmr. le kl., van Smilde naar Parketgr. Assen.
Poelstra D., opperwmr., van St. Anna Parochie naar
Parketgr. Alkmaar.
Westerhuis T., wachtmr., van Marssum naar Rijkspel.
te Water Harlingen.

aan de kaderschool "te Bilthoven:

Smouter J., wmr. le kl., Sleen.
Reitsma B., wmr. le kl., Terschelling.

Met eervol ontslag:
Hilverda

S., monteur

G., Verk.gr. Leeuwarden.
Geboren:
Gehuwd;

Kollen W., wmr. le kl., Roodeschool met mej. A. B.
Popma.
Hadderingh W., wachtmr. Roden, met mej. J. Pepping.
Bevorderd

tot opperwachtmeester
Ie klasse:

de wachtmeesters

Spijker G., Drogeham, m.i.v. 1-6-56.
Bax H., Hemelum, m.i.v. 1-9-56.
Goede J. de, Roordahuizum, m.i.v. 1-10-56.

Willem, zn.v. wmr. le kl. J. V. d. Kooi en B. de Jong
te Heerenveen.
Gijsbert Jakob, zn.v. wmr. le kl. O. C. den Engelsman
en G. Heeringa te Harkema-Opeinde.
Truida, d.v. wmr. le kL J. Aardema en T. V. d. Berg
te Groningen.
Jan, zn.v. wmr le kl. F. V. da Berg en S. de Vries te
Leeuwarden.
Jan Meindert, zn.v. wmr. le kl. IJ. Westra en A. de
Meer te Boelenslaan.
Aaltje Dirkje, d.v. wmr. le kl. E. Kalverda en W.
Schregardus te Engwierum.

Gebr. Ibelings

VERHUIZING
EN EMIGRATIE

N.V.

Ve renlqde

Pelsterstraat

P. TIMMER - GRONINGEN

ederlendse

UNIFORMEN

Telefoon K 5900-29854

uvv adres

Daarbij zeer concurrerende

Kleermakerijen

16 ,Tel. 2281

2 GRONINGEN

naar maat van de
fijnste kamgarens.

prijzen
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5e jaargang

no. 11

Verschijnt

DE
Periodiek

1 x per maand

1 novennber 1956

EFLECTOR

van het Gewest

Redactie en administratie:

Groningen

der

Rijkspolitie,

omvallende

G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie
Giro Redactie Reflector

de

provinciën

1e kl., Verlengde

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

Districtsstaf Leeuwarden;
F. de Vries, Districtsstaf

UITGAVE

POSTBUS

EN

ADVERTENTIES:

VAN

DE

INHOUD,

N.V.

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL

OF

29904.

No. 50659, Verl. Hereweg 44, Groningen.

Medewerkers:
Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
de Vries, Districtsstaf Heerenveen;
Owmr. J. Oosting, Districtsstaf Assen; Owmr
OVERNAME

en Drenthe.

Telefoon

GEDEELTELIJK,

DRUKKERIJ
iS,

ZONDER

TE MEPPEL,

TOESTEMMiNG

VAN

6, TELEFOON
DE

REDACTiE,

Wmr. 1 T.
Groningen
K 5220-1241
VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
ftmbtenaren 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.

Opper de Haan
25 jaar
bij de politie

Op maandag 8 oktober 1956, herdacht opper De Haan,
tot voor kort behorende tot de verkeersgroep Heerenveen, de dag dat hij 25 jaar geleden het uniform van
de politie had aangetrokken.
Omstreeks 15.00 uur kwam nagenoeg het voltallige
personeel van het ditsrietsbureau en de verkeersgroep
in de woning van opper De Haan bijeen. Nadien verschenen ook de districtscommandant,
majoor Aalders,
en mevrouw Aalders en de districtsadjudant
De Jong
in de woning van de jubilaris.
Majoor Aalders opende de rij sprekers. Hij kenschetste
opper De Haan als een ambitieus persoon die 25 jaar
geleden als marechaussee was begonnen. Nu na 25
jaar was hij aan een nieuwe taak begonnen n.l. die
van groepscommandant
te Twello. De majoor vertrouwde er op dat opper De Haan ook hier zou slagen
en hij hoopte dat daar de beste jaren van zijn leven
voor hem en zijn gezin zouden beginnen.
Hierna bood de majoor de feestende Opper een bloem

en mevrouw De Haan een grote doos bonbons aan.
Onder het genot van een kop thee en een sigaar
heerste er al gauw een feestelijke stemming in de
versierde kamer.
Als tweede spreker trad de commandant van de verkeersgroep naar voren. Deze merkte op dat hij opper
de Haan al vele jaren kende. De Haan kende het klappen van de zweep bij de politie al toen hij de gelederen kwam versterken. Na de oorlog was De Haan bij
de verkeersgroep Heerenveen gekomen. De eerste tijd
nog wel niet actief omdat Opper De Haan toen op bed
verbleef, dank zij een schot in zijn been, maar nadien
had hij zich geheel op het verkeer geworpen. Opper
De Haan stond altijd klaar om een ander te helpen en
met raad en daad terzijde te staan. De gr, cmdt. memoreerde dat De Haan altijd graag commandant van een
verkeersgroep had willen worden, maar hij geloofde
dat als hij straks met zijn gezin in Twello was ingeburgerd hij daar wel zou blijven tot zijn pensioen.
Deze spreker hoopte dat het hem in Twello goed zou
gaan en dat hij en zijn gezin daar veel voorspoed zou
ondervinden. Hierna overhandigde hij opper De Haan
namens de verkeersgroep als aandenken een klokje,
terwijl mevrouw De Haan een bloemstuk werd geoffreerd.
Namens het hoofdbestuur van de Christelijke Pol. bond
sprak adjudant De Jong de opper toe.
Hij merkte op dat opper De Haan geen klaploper was
en ook een ander de kastanjes niet uit het vuur liet
halen, maar dat hij daadwerkelijk aan het bondswerk
had deelgenomen. Hij vond dat een 25-jarig jubileum
het enige jubileum was dat plaats vond in de kracht
van iemands leven. want daarna begon de aftakeling.
Hij wees er op dat De Haan het volle vertrouwen van
het hoofdbestuur
had genoten. Namens dit bestuur
bood hij onder de beste wensen De Haan een enveloppe met inhoud aan.
Wachtmeester 1e kl. De Vries sprak namens de afd.
Heerenveen van deze Pol. Bond. Hij memoreerde dat
deze afd. onder stimulerende
leiding van De Haan
was opgericht. Hij hoopte dat De Haan ook straks in
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Twello zijn best zou doen voor de organisatie; ook hij
wenste het gezin De Haan veel goeds toe in hun
nieuwe standplaats.
Adj. Schoenmaker sprak de feestende opper namens
de sportvereniging
toe. Hij feliciteerde hem met zijn
25-jarig jubileum en vond dat De Haan, wat het schieten betrof, veel voor de sport had gedaan. Hij deelde
mede dat het vertrek hier al zijn gevolgen had gehad
op het gebied van de schutterij.
Nadat hierna opper IJzendoorn van de Post Twello

zijn gr. cmdt. had gelukgewen t me zijn 25-jarige
loopbaan, wat hij vergezeld liet gaan me een mooie
diplomatentas
en een bloem voor mevr. De Haan,
sprak d e jubilerende opper een dankwoord uit. Hij
dankte de aanwezigen voor de belang elling en voor
de cadeaus welke hij had ontvangen. Hij zeide dat hij
in zijn loopbaan van een ieder had geleerd en dat het
grootste deel van zijn diensttijd prettig was geweest.
Hij dankte ook de drie man uit Twello voor de grote
reis die deze mensen voor hem hadden gemaakt.

041"clteiá ái"trict"aá;uáaftt
te

~. CP"ut"ma

~r"ftift~el1

Het was de 28e september j.l. te 3 uur n.m., dat de
districtsadjudant
1. Poutsma in het "Café Boer" afscheid nam van het district Groningen der Rijkspolitie,
dat hij de laatste 8 jaar als zodanig had gediend.
Behalve zijn districtscommandant,
de overste RömeIingh en de kapitein Van Dijk waren daartoe naar
het gezellige zitje van "Café Boer" bijeengekomen, het
personeel van de districtsstaf Groningen, alle groepscommandanten uit het district, een vertegenwoordiger
van het hoofdbestuur van de Rijkspolitievereniging,
de
heer De Lange, vertegenwoordigers
van het Rijkspolitiemannenkoor, de dirigent van dat koor, Theo Westen,
een deputatie van het mannenkoor van de gemeentepolitie Groningen en enkele andere belangstellenden.
Uit de opsomming van bovenstaande belangstellenden
is al te zien, dat betrokkene gedurende de tijd dat hij
de rijkspolitie diende, een actief aandeel had in het
verenigingsleven. Hij was voorzitter van de personeelsvereniging van het district Groningen, van welke vereniging hij later in intieme sfeer afscheid zou nemen;
hij was hoofdbestuurslid van de Rijkspolitievereniging
en voorzitter van het Rijkspolitiemannenkoor,
dat de
laatste jaren onder zijn bekwame dirigent Theo Westen
zo langzamerhand wel de nodige bekendheid heeft gekregen. Dat de scheidende adjudant hierin een groot
aandeel had, bleek wel uit de woorden van de wmr. I
Drost, die in zijn functie van vice-voorzitter van het
Rijkspolitie mannenkoor, woorden van lof toezwaaide
voor zijn stuwende kracht om het koor op een redelijke
hoogte te brengen. Zijn waarderende woorden werden
vergezeld van een kristallen asbak met inscriptie.
De heer De Lange van de Rijkspolitievereniging
gewaagde trouwens van diezelfde doorzettende kracht
en heldere visie, die de vereniging zeer ten goede waren gekomen en besloot zijn toespraak met de aanbieding van een enveloppe met inhoud en bloemen voor
mevrouw Poutsma.
Tevoren had de overste Römelingh reeds de waardering voor zijn districtsadjudant
naar voren gebracht.
Hij bekeek het vertrek van Poutsma in het algemene
vlak. Betrokkene was een man geweest, zo sprak hij,
die de politiedienst vrijwillig ging verlaten in verband
met zijn benoeming bij de spoorwegrecherche
en die
het wel en wee bij deze dienst ten volle had meege-

maakt. Het was een ambtenaar geweest met een blanco strafblad die de hoogste rang bij de rijkspolitie had
verkregen, die zijn ups en downs bij de politiedienst
had meegemaakt en een, volgens hem, waardeerbare
steun had ondervonden bij de voor hem minder prettige gebeurlijkheden in de dienst van zijn rustige en
wellicht remmende echtgenote. Hij, Poutsma, had een
bruisende aanleg en had voor zichzelf een vaste lijn
uitgestippeld die natuurlijk niet altijd lag in het vlak
van de organisatie, waardoor spanningen bij deze figuur ook niet konden uitblijven, maar, zoals gezegd,
die ook altijd weer goed opgelost werden.
De laatste 8 jaar diende hij als districtsadjudant-rechterhand van zijn districtscommandant
en het was
juist, dat de overste Römelingh over deze periode zijn
bijzondere waardering uitsprak over de wijze waarop
hij zijn opdrachten steeds uitgevoerd had. Voor zijn
uitstekende
dienstverrichtingen
ontving hij o.m. de
eremedaille in goud verbonden aan de orde van Oranje Nassau.
Namens de staf van het district Groningen werd de
scheidende adjudant, zonder bijbedoelingen, een elektrisch scheerapparaat
aangeboden door zijn districtscommandant. Mevrouw Poutsma ontving voor haar
beleidvolle steun een fraai boeket bloemen.
Adjudant
Hiemstra,
sprekende namens de groepscommandanten van het district, dankte voor de collegiale samenwerking en offreerde voor Poutsma's vrije
tijdsbesteding een prachtgereedschapskist.
Adjudant Zijlstra sprak verder nog namens het bureaupersoneel
van het district en roemde hem o.a.
wegens de stipte en accurate indiening van zijn benzinestaten en declaratieformulieren,
waardoor nimmer
navraag nodig was.
De adjudant Poutsma, langzamerhand gegroeid tot een
bekende en bijzondere figuur in het district Groningen
en ook daarbuiten, geflankeerd door zijn echtgenote,
dochter, zoon en schoondochter, dankte tenslotte voor
de tot hem gerichte woorden en de hem aangeboden
geschenken.
Onnodig te zeggen dat het deze middag niet gebleven
is bij toespraken en het aanbieden van cadeaus; we
zagen de groepscommandanten
en overige aanwezigen
met grote sigaren, natjes en droogjes op deze door de
adjudant Poutsma aangeboden afscheidsmiddag.
Het
afscheid zullen we niet licht vergeten!
Wij wensen adjudant Poutsma het allerbeste in zijn
nieuwe baan en tenslotte een welverdiend pensioen.
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Afscheid
van opperwachtmeester H. Prak
te Noordhom
In de raadzaal van het gemeentehuis te Zuidhorn werd
op donderdag 4 oktober j.l. afscheid genomen van de
postcommandant
Noordhorn,
opperwachtmeester
H.
Prak, die, vergezeld van zijn echtgenote, zoon en
schoondochter, voor dit afscheid ter plaatse was verschenen.
Burgemeester Stronkhorst van Zuidhorn opende deze
afscheidsbijeenkomst
en zei dat de lange politieloopbaan van Prak, die op 1 oktober j.l. ambteloos burger
was geworden, niet zonder meer en geruisloos afgeslosloten kon worden. Daarvoor had hij te veel bekendheid voor dz gemeente Zuidhorn en het secretariepersoneel.
"Opper" Prak begon zijn loopbaan als agent van politie
en gemeente bode te Hartingen op 1 juni 1923 en werd
op 14 februari 1929 gemeenteveldwachter
in de gemeente Opsterland met als standplaats Bakkeveen. Op
1 juni 1937 werd hij aangesteld als gemeenteveldwachter te Zuidhorn. Tijdens de bezetting bleek hij uit het
goede hout gesneden te zijn, wat hij moest betalen
met een verblijf in diverse concentratiekampen
en een
nadeel. voor zijp. gezondheid.
Dat was ook een van de voornaamste redenen waarom
Opperwmr. Prak thans gemeend had de politiedienst
te moeten verlaten.
Na de bevrijding
werd Prak postcommandant
te
Noordhorn.
Burgemeester
Stronkhorst
noemde
de scheidende
postcommandant, zoals hij uit de stukken van zijn benoeming in de gemeente Zuidhorn gelezen had, een
eerste klas politieman en deelde mede dat hij had voldaan aan de verwachtingen die men indertijd in hem

gesteld had. Hij keek bij zijn werkzaamheden niet op
uren en was in de bezettingstijd de vertrouwensman
van zijn ambtsvoorganger ; deze had bij zijn afscheid
ook alleen Prak genoemd als zijn grote medewerker,
aldus de burgemeester.
Na zijn onaangenaam
verblijf in Duitsland was de
wmr. I Prak teruggekomen in Noordhorn, was inmiddels onderscheiden met de eremedaille van de Orde
van Oranje Nassau en bevorderd tot opperwachtmeester.
Dank bracht de burgemeester aan Prak voor al hetgeen hij gedaan had voor de gemeenschap en de gemeente Zuidhorn; bij allerlei wrijfpunten was betrokkene vaak een gewaardeerde
bemiddelaar
geweest.
Ook aan mevrouw Prak werd dank uitgesproken voor
de steun, die zij haar man had gegeven.
Tenslotte werd de toespraak besloten met het aanbieden van een boekwerk (De Commissaris kan me nog
meer vertellen) en bloemen voor mevr. Prak.
De overste Römelingh, die hierna het woord voerde,
bracht de burgemeester dank voor het arrangeren van
deze bijeenkomst en zei dat aan deze jarenlange dienst
niet zomaar voorbij kon worden gegaan.
De districtscommandant
noemde betrokkene een laverend type van het platteland, die niet op alle slakken
zout legde en een vraagbaak van de burgerij was. Hij
had een sterke bestuurlijke inslag, die de burgemeester
voortdurend van alles op de hoogte stelde en het was
voor hem moeilijk geweest zich van de gemeenteveldwacht aan te passen bij het nieuwe Korps Rijkspolitie.
Een volkomen aanpassing werd dan ook betwijfeld,
alhoewel de goede wil wel aanwezig was geweest, zo
zei de distr. cdt. Mocht er wel eens iets in het ambtelijke vlak mis zijn geweest, dan kon daar toch tegenovergesteld worden dat het in het persoonlijke vlak
toch altijd goed gelegen had. Ik had een open oog voor
jouw moeilijkheden bij de aanpassing in het nieuwe
korps. De overste dankte Prak en ook mevrouw Prak
voor hetgeen hij en zij, al was het ook indirect, hadden
verricht ten dienste voor de Rijkspolitie.
Ik hoop dat je ziekte de goede kant opgaat door de
rust, die je nu krijgt, besloot zijn districtscommandant.
Hierna dankte Praks groepscommandant,
de adjudant
Boersma, nog voor de diensten aan de groep Zuidhorn
bewezen, overhandigde namens de groep een aquarel
voor de plaats waar het bureau zal gaan verdwijnen
en dankte mevrouw Prak met een bloemetje.
De owmr. Prak dankte tenslotte, mede namens zijn
vrouw voor de waarderende woorden en de aangeboden geschenken.
We bleven onder het genot van een glaasje nog enige
tijd bijeen in de raadzaal van het gemeentehuis Zuidhorn.
We wensen Prak het beste en een lang pensioen.

Afscheid adjudant W. <ierritse
In ons nummer van juli j.l. lazen we, dat de adjudant
W. Gerritse, op 16 mei van dit jaar zijn 40-jarig ambtsjubileum heeft gevierd.
Het is begrijpelijk dat een man met dit aantal dienstjaren niet zo heel lang meer kan meelopen.
Op 22 september j.l. werd de adjudant 60 jaar en
1 oktober was voor hem de dag waarop hij het uniform met het burgerpakje moest verwisselen.
Het was de uitdrukkelijke
wens van de scheidende
functionaris, dat dit afscheid in alle stilte zou plaats
hebben. Immers, hij was vier maanden geleden reeds
in alle toonaarden gehuldigd, zodat men in herhaling
zou moeten treden indien ook aan dit afscheid nog
een officieel karakter werd gegeven.
Toch wilden de districtscommandant,
de groepscommandanten en de leden van de districtsstaf de adjudant nog een blijvende herinnering aan dit afscheid
meegeven. Toen de vertrekkende
ambtenaar op zaterdag 29 september j.l. afscheid van zijn chef en de leden
van de Staf kwam nemen, wachtte hem nog een ver-

rassing. Even voor het vertrek werd hij door de kapitein Mackay in hartelijke bewoordingen toegesproken
en werd hem door dezen een pleet-zilveren asbak met
inscriptie aangeboden namens de groepscommandanten en stafleden en een dito sigarettendover
als persoonlijk geschenk van de kapitein.
De adjudant dankte voor deze verrassing en verzekerde
dat het aangebodene een ereplaats in zijn woning zou
krijgen.
Zo is dan een van de oude garde van ons korps heengegaan en is er weer plaats gemaakt voor de "jeugd".
De gepensionneerde
is nog niet voornemens om stil
te gaan leven. Hij heeft n.l. de functie van secretarispenningmeester van de kring Assen Bescherming Bevolking aanvaard. Wij twijfelen er niet aan of ook deze
Dienst zal nog enkele jaren profiteren van de ijver en
toewijzing van deze vitale 60-jarige.
Adjudant (nu B.B.-er) Gerritse, na ons persoonlijk afscheid, vanaf deze plaats nogmaals veel goede jaren
toegewenst.
O.

5
Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (141)

141

HET GEZIN VAN LUUKS HILBERS
Een verhaal uit het oude Drente door H. van 't Wold.
"Eind goed, al goed!" en "Een goed begin is het halve
werk", zijn een paar spreekwoorden, die niet ontleend
zijn aan de gebruiken en aan de zeden en gewoonten
uit de tijd van Luuks Hilbers jongens en in het bijzonder dan niet, wanneer het het einde van het oude en
het begin van het nieuwe jaar betreft. Het einde
slecht, het begin slecht, dat was toen zo beetje de
vaste regel.
Op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag
was het drinken,
ja zuipen, met de gevolgen van dien, dat wil zeggen:
meningsverschillen,
ruzie, vechten en messentrekken.
De grootste vechtersbazen, die meenden dat ze het gewonnen hadden, trokken echter toch aan het kortste
eind want het eind van het lied was altijd, dat ze de
kast indraaiden. Dat gold voornamelijk voor het jongere volkje. Ouderen en getrouwden deden daar niet
zo zeer aan mee, dat is te zeggen, aan die knokpartijtjes en dat messengetrek.
De jongens van Luuks Hilbers, Jan en Freins, hadden
trouwens in hun hele leven geen van beiden ooit iets
met de justitie uitstaande gehad, hoe vaak ze ook
dronken waren geweest. En dan met nieuwjaarsdag
als je bij iedereen, hetzij rijk of arm, zoveel jenever
voor niets kon krijgen als je maar hebben wilde, dan
paste het voor hen als rijke boeren niet om er dan
zo'n gulzig gebruik van te maken.
Vandaar dan ook dat het met oudejaarsavond
zowel
als met nieuwjaarsdag met Jan en Freins nog niet zoveel scheelde of ze konden nog wel spreken van een
goed einde en een goed begin.
En het leek wel, dat Freins vooral zich voorgenomen
had het nieuwe jaar goed in te zetten.
Liet hij zich op andere morgens altijd wekken, ja
moesten ze hem nog wel eens twee of drie maal extra
roepen om hem goed wakker te maken en uit bed te
krijgen, deze nieuwjaarsmorgen
was hij warempel de
allereerste die zijn benen over de bedsteeplank stak
en reeds op de deel voor de koeien stond, vóórdat Jan
er af was en vóórdat een van de vrouwen de gloeiende
kooltjes uit het asgat gehaald had om een vuurtje aan
te maken en de ketel met koffiewater erboven had
gehangen.
Freins begon al vast met wat hooi af te gooien en de
koeien wat voer te geven. Op Zondagmorgen en op
zo'n bijzondere dag als nieuwjaarsdag - een Zondag
zonder schoon hemd zeiden ze bij Luuks Hilbers meestal tegen zo'n dag - dan hoefden ze niet naar de balken om een laag roggeschoven af te gooien, want dan
dorsten ze 's morgens niet.
Freins had net z'n melkgoed aangetrokken
en wilde
net een melkbankje van de hilde pakken, toen hij wat
gestommel hoorde bij de deur van het melkkamertje
in het achterhuis en vóórdat hij er goed en wel erg
in had, kwam er iemand de deel overlopen en stond
daar ineens vlak achter hem, Fömmechien van oom
Luuks en die hem een gelukkig nieuwjaar wenste.
"Freins, ik weinsche oe veul heil en zegen in 't ni'je
jaor!" zei Fömmechien.
Freins, die een beetje in de war was dat hem zo vroeg
en zo onverwachts deze goede wensen werden gedaan
en nog wel door Fömmechien, zei maar gauw:
,,'t Zelde, Fömmechien, 't zelde! Al wat weinschelijk
is, heur! Gien haor minder in de pruike!"
Fömmechien lachte om die woorden van Freins, die
toch zo'n grappenmaker was en het altijd zo mooi kon
zeggen.
Maar al moest ze onwillekeurig lachen om die gekke
praatjes van Freins zoals nu ook weer "gien haor minder in de pruike!" in de grond van de zaak was ze
ernstig en was ze voornemens dat het niet op grappenmakerij zou uitdraaien. Ze dacht, dat Freins het
niet goed aandurfde om haar te vragen, dat hij bang

was z'n neus te stoten. Nooit zou er een betere gelegenheid komen om Freins eens wat moed in te blazen
als hier op deze nieuwjaarsmorgen,
met hun beiden
helemaal alleen op de deel bij het schemerachtige
licht van de stallantaarn, die achteraan op het pompstraatje aan een balk, dicht bij de koeien aan een
melkhaak bengelde.
"Freins", zei Fömmechien, terwijl ze hem de hand toestak en de zijne stevig in haar hand vasthield, "Freins,
ik haope, da'j dit jaor nog ies magt trouwen, daj en
flinke vrouwe kriegt van oen staand en nou wik oe
dit er nog bi'j zeggen, Freins, ai now in 't vervolg dat
zoepen ies wat wollen laoten, dan zeg ik oe, da'j nog
wel en vrouwe kunt kriegen, waor ai dachten, daj
hielemaole gien kans bi'j haren."
Tegelijk keek ze hem recht in de ogen en zette een
gezicht, waarop duidelijk te lezen stond: "begrijp je
het nou nog niet, uilskuiken, dat ik jou wel tot man
wil hebben? Waarom zeg je nou niets?"
Maar Freins dacht: "Onder de negen of boven de
twaalf. Een cent op een koek of een suikerhart! 0,
rad van avontuur, is dit mijn lot?
wee, moet je
hier stil blijven staan?"
Als het nu Hillechien geweest was, die daar zo vlak
bij hem stond in het halfduister van het lantaarnschijnsel daar in die eenzaamheid op de donkere deel
hij zou dan z'n beide armen om haar heen geslagen
hebben, ja het zou net zo gegaan zijn als toen op die
kruiwagen met knollen.
En nu? Hij durfde niet en wilde niet, hij was er helemaal niet blij om dat hij Fömmechien wel kon krijgen,
hij bleef er koud en ongevoelig onder al kriebelde en
kneep ze hem ook nog altijd in z'n hand, die hij slap
en onverschillig bij zich neer liet hangen.
Daar kwam klompengeklos door de melkkamer, de
deur ging los en daar stond Jan, die gelijk Freins en
Fömmechien hand in hand zag staan.

°

"Wel verdikkemi'j! En gouwd begun is 't halve wark!
Zo mak 't zien! Gelokzaolig nejaor, ieje mi t oen beident!" riep hij.
Fömmechien liet de hand van Freins los, lachte wat
en kneep hem er gauw tussenuit naar het voorhuis.
"Ook zoo", was het enige wat ze Jan tot antwoord
gaf op z'n nieuwjaarswens.
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Freins, die zo beteuterd was, dat hij niet wist hoe of
hij 't had, -pakte een melkbankje van de hilde, greep
gauw een melkemmer van het rek en, zonder wat tegen
Jan te zeggen, was hij in een ogenblik verdwenen onder "Buuskoekje" ofwel 't Zwartbont je.
Na het melken van die morgen, tijdens het koffiedrinken en boterhameten, zat het hele gezin van Luuks
Hilbers, groot en klein, rondom de tafel in de keukenkamer. Ook Fömmechien van Jan, die de laatste tijd
altijd wat langer op bed bleef liggen, was present en
keek er opgeruimd en monter uit.
Of Jan haar nu intussen verteld had, wat hij in de
vroege morgen op de deel gezien had of dat Fömmechien van oom Luuks het haar zelf verteld had, dat
zij Freins te kennen had gegeven, dat zij zijn vrouw
wel wilde worden, dat doet er niet toe, maar Fömmechien van Jan zag er in ieder geval stukken beter uit
dan ze er in tijden uitgezien had.
't Wilde anders nog niet erg opschieten met haar; echt
ziek was ze eigenlijk niet, maar echt goed kon je het
ook niet noemen. Ze was voortdurend een beetje aan
de sukkel. Als het niet beter werd zou de dokter er
wel eens weer aan te pas moeten komen.
Het was echter mooi, nu Fömmechien al zo'n tijd doorkwakkelde, dat ze het zo ontzettend goed getroffen
hadden met hun nicht, Fömmechien van oom Luuks.
Ja, het was frappant, zo flink als die haar best deed
en voor alles opkwam alsof alles van haar was. Karnen, boterkneden. melken en niet te vergeten het regelen van de huishouding, in alles deed ze niets voor
Fömmechien van Jan onder.
Freins mocht het er voor doen als hij zo'n vrouw
kreeg, dan deed hij een goede partij!
"Dat ze 't nog niet eerder klaor hebt mit heur beident",
hadden Jan en zijn vrouw al vaak tegen elkaar gezegd. Ze hadden zich ook al afgevraagd of dat kind
van Poesten Klaas en Eule er nog steeds tussenzat.
Maar nu, met dat mooie begin op de vroege morgen
van het nieuwe jaar, nu zou het wel voor elkaar komen, nu was het wel zo goed als zeker, dat het kapitaaltje van de kinderen later nog groter zou worden,
want Fömmechien van Nijeveen was ook lang niet
onbemiddeld al moest ze voor Freins dan ook ver onderdoen.
't Was in elk geval duizendmaal beter dan met Hillechien. Als Freins die zou krijgen, nog zo'n jong kind,
dan konden ze gerust naar het kapitaaltje van oom
Freins fluiten.
En dat was het nu net, wat de zorgen van Fömmechien
van Jan de laatste weken zo vergroot had en haar
zoveel hoofdbrekens gekost had.
Fömmechien kon vaak 's nachts uren achter elkaar
wakker liggen en prakkezeren over deze dingen. Dat
kwam ook omdat Hillechien en niemand anders, Freins
op die Zaterdagavond thuis had zien komen met z'n
klompen in z'n hand; die avond toen hij naar de kapper was geweest. Ze had het gelijk door gehad en gedacht: ,,0 wee, 0 wee, assie now maar niet bi'j det
Hillechien van daon komp, bi'j det loedertien, die oews
en oewze kiender nog wellies bestèèln kan." Ze durfde
er met Freins en met Jan niet over te praten en zeker
niet met Fömmechien van 't Vèène. Zo moest ze alles
in zichzelf opkroppen en nog oppassen dat ze het niet
uitschreeuwde van: ,,0 mien arme, arme kiender, veur
oews is 't niet zo slim, maar veur oe! As oome Freins
uut de tied komp, ie kriegt er niks van. Niks kriej d'r
van!"
Is het een wonder, dat Fömmechien van Jan er zo opgeruimd en monter uitzag na dit gelukkige begin in de
vroege morgen van deze nieuwjaarsdag?
't Was toch
een zwaar pak van haar hart!
Freins was natuurlijk ook nooit bij Hillechien te vrijen
geweest; hoe had ze zich dat nu kunnen inbeelden, ze
moest er nu zelf haast om lachen. Ze had zich voor
niets bang gemaakt! Het was de vervulling van het
mooiste en beste, wat ze Fömmechien op nieuwjaarsdag
hadden kunnen toewensen. Als straks de kinderen er-

aan kwamen met hun "Glok nejaor!" en de andere
nieuwjaarswensers
met hun "Veul heil en zegen" en
"Al wat weinselijk is in 't ni'je jaor!" wie zou er dan
erg in hebben, dat hier bij Luuks Hilbers jongens het
nieuwe jaar al zo goed ingezet was, dat "Jans Fömmechien" al zo veel geluk gekregen had!
Er was die morgen met etenstijd, aan tafel bij Hilbers
een druk en opgewekt gepraat, zoals het in tijden niet
was geweest. Het was oom Freins vóór en na.
"Toe oome Freins!" zei Fömmechien van Jan Hilbers,
"neemt nog en euliekrappe, ze staot er veur en ze
lust oe zo graag!"
"Bezeker, Freins, doet det ies!" zei Fömmechien van
Nijeveen en reikte hem meteen de grote kom met
oliebollen al aan, die ter gelegenheid van het oude jaar
gebakken waren.
"Toe maar, Freins, en volgend jaor haop ik dan bi'j
oe de scha ies weer kunt komen ophaaln!" zei Jan en
keek tegelijkertijd veelbetekenend
naar Fömmechien
van oom Luuks.
"Giejt oome Freins mit Fömmechien trouwen?" vroeg
opeens Garrechien, het jongste meisje van Jan, die
ook aan tafel zat en die zo scherp was, dat ze meestal
alles, waar ze over hoorde praten, dadelijk begreep.
"Bi'j gek, hoe koomie daor zo bi'j? Niks van an, heur!"
zei Jan.
"En. ie h~?t jao zölm tegen moewder ezegd, det oome
Freins ...
"Oh", onderbrak Jan het gepraat van Garrechien, "dat
hek maar zo uut de gek ezegd!"
Fömmechien van 't Vèène deed niets anders als lachen.
Ze verslikte zich haast in de oliebollen, maar toen
Garrechien haar vroeg of het niet waar was wat haar
vader en moeder bepraat hadden, zei Fömmechien van
oom Luuks, dat ze het allemaal logen en dat ze er
niets van wisten.
Jans Fömmechien, die zag dat haar zoete lieve meid
er sneu van werd knipoogde en knikte van ja tegen
haar om haar te kennen te geven, dat het wel waar
was, maar dat ze er maar niet verder op door moest
gaan.
"Oh, ziej now wel?" zei Garrechien. "Ik dachte 't wel,
want moeder, ie zeem jao nog: As oome Freins mit
oome Luuks Fömmechien trouwde, dat wi'j d'r dan
nog een mooi luttien ... "
"Sss, sss, ssst, hold oe stille!" fluisterde moeder haar
in 't oor en keek haar kwaad aan. Hè, wat moest je
toch altijd met zulke kinderen oppassen! Kleine potjes!, je kunt nooit eens wat zeggen!
En wat zei Freins ervan? Hij zweeg in alle talen, hij
lachte niet en zei ook niet dat ze het allemaal logen.
Voor hem gonsde het rad van avontuur en moest het
nog uitgemaakt worden, welke kant het op zou draaien
en waar op het zou blijven stil staan: onder de negen
of boven de twaalf. Een vent op een koek of een suikerhart. Hallo, hallo, doet heden uw keuze. Maakt
voort, maakt voort!

__

/~-

Te koop aangeboden:
Te koop tegen elk aannemelijk bod, zeven delig leerboek voor de politie, Stapel en De Koning, losbladig
systeem.
Keurig onderhouden en geheel bijgewerkt.
J. Cnossen,
Wachtmeester 1e klasse
Oldehove A-215b.
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SINTERKLAASPRIJSVRAAG
1956
Het novembernummer van de Reflector is er altijd één
waar met spanning naar uitgezien wordt omdat het
langzamerhand
een vaste gewoonte is geworden om
zoveel mogelijk van die bijdrage van f 1.50 per jaar,
weer aan het personeel terug te geven.
Waren het vorige jaar 175 goede prijzen die Sinterklaas rondstrooide, dit jaar zal het aantal niet veel
verschillen.
Er zijn nog altijd leden van het Gewest die met de
bijdrage van f 1.50 niet overstag kunnen gaan. Ik
hoop toch dat het volgend jaar, ieder lid van het
gewest deze bijdrage zal willen geven, mede ter instandhouding van onze Reflector. Lezers van de Reflector, doet uw best eens bij uw collega's om het
aantal lezers, tevens bijdragers. tot 100010 op te voeren.
Als u dit nummer ontvangen hebt, zult u wel denken:
Sinterklaas
heeft zich vergist. Hij heeft dezelfde
puzzel als het vorige jaar genomen. Het is echter niet
waar. Het cliché is hetzelfde (vanwege de kosten)
maar de omschrijvingen zijn totaal anders.
Moeilijk is de puzzel niet, hoewel er natuurlijk wel
even op gevorst moet worden. U mag weer twee oplossingen per gezin insturen, maar er valt per gezin
maar één prijs. Voor het geval de inzender een jongen
of een meisje is, had ik graag, i.v.m. de prijs, de
leeftijd erbij gehad.
Indien u er niet helemaal uit kunt komen, stuur dan
toch in, want ook dan heeft u kans op een prijs. Lees
vooral de gehele opgave, want het zou zonde zijn,
indien u een gedeelte over het hoofd ziet, waardoor
een mogelijke ,niet" het gevolg zou zijn.
Drie extra prijzen zijn beschikbaar voor het mooiste
gedicht, dat bij de prijsvraag wordt ingezonden. De
lengte van het gedicht is niet het belangrijkste!
Uit ieder district zal weer een jurylid aangezocht
worden om de uitslag van de prijsvraag te bepalen.
Degenen, die geen prijsstellen op een politiezakagenda,
omdat zij het vorige jaar er al één gewonnen hebben,
moeten even in de rechterbovenhoek
van de puzzel
vermelden: wenst geen P.Z.A.
Hier volgen de aanwijzingen voor de prijsvraag:
1. Oplossingen inzenden door middel van het originele
inlegvel aan de redactie van de Reflector, Verlengde Hereweg 44 te Groningen in gesloten enveloppe! (géén dienstbrief!)
2. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet vermeld worden: Sint 1956.
3. Oplossingen moeten uiterlijk
20 november
1956
(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 inzenden. In één gezin kunnen geen
twee prijzen vallen.
5. Verzamelde oplossingen mogen in één enveloppe
verzonden worden.
6. Alleen originele bijlagen mogen ingezonden worden.
7. Inzenders, jonger dan 18 jr., moeten hun leeftijd
vermelden.

8. Het kruiswoord moet duidelijk
bij voorkeur met blokletters.

ingevuld

worden;

De uitslag zal, zoals bekend, in het decembernr. geplaatst worden.
Indien u bepaalde ideeën heeft voor de aan te schaffen prijzen, dan verzoek ik u deze, direct na het uitkomen van dit nummer, aan de redactie te berichten.
Veel succes en genoeglijke tijdspassering bij het oplossen van de puzzel.
Red.
Horizontaal:
1. Oorspronkelijke bewoners van Nieuw-Zeeland.
6. Middel van bestaan.
12. Plaats in Drente.
18. Dun, buigzaam hout (m.v.).
19. Roofdier.
20. Wie hiermee omgaat, gaat in 't wit.
22. Plant.
24. Roepnaam zonder klinkers.
25. Dit kunnen we wellicht allen met Sint-Nicolaas
verwachten (m.v.).
27. Bekend Bijbels priester (O.T.)
28. Naam van een zeer bekend Zweeds industrieel
en scheikundige uit de vorige eeuw.
30. Hier kunt ge lezen, waar deze puzzel vandaan
komt.
31. ... en achter deze rivier zie je de ondeskundigen
zitten.
33. Je moet er de trap voor op!
34. Muziekinstrument.
38. Emaillemerk.
40. Franse modekoning.
43. Vorm van het werkwoord gissen, maar naar de
juiste schrijfwijze zul je ook moeten gissen.
44. Als je nu hierin schrijft wat de bedoeling is, is
't goed!
46. Een benadeelde uit art. 328 bis Wetb. van Strafr.
(nieuwe spelling).
'
49. Moe voor 't kippenhok! Zou je ze geen draai
geven?
50. Denkbeeldige lijn op de wereldkaart,
die punten
met gelijke declinatie verbindt.
51. Tijden, waarop de zeesluizen worden geopend
om boezemwater te lozen.
52. Dit kun je per nota afdoen!
53. Deze kuit is zwaar verminkt.
54. Bij dat heidemeer tussen O.en S. gaat het warm
toe.
57. Een muzieknoot en een lidwoord. Je moet je gezond verstand gebruiken!
58. Naam van een van de jongste grootindustrieën
in ons land (afk.).
61. Meisjesnaam.
62. Als je de r hier achteraan zet, zie je eerder waar
je het mee kunt doen!
63. Bijwoord.
65. Dit rijwielonderdeel zul je buiten er af moeten
laten!
66. Dit kluwen zit danig in de knoop.
68. Voorzetsel.
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69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
81.
82.
85.
86.
87.
89.
90.
92.
93.
95.
96.
98.
99.
100.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
119.
122.
124.
126.
127.
130.
132.
137.
140.
141.
143.
145.
146.
147.
148.

Bepaalde lengte t.o.v. de nulmeridiaan (afk.).
Zo zwart als in Frankrijk.
Rivier in Italië.
Oude stad in Zuid-Babylonië.
Soortelijk gewicht (afk.).
Volksnaam voor bekende vogel.
Ontdek dit zelf!
Die moet een politieman altijd bij zich dragen!
Met name (afk.).
Veter, meestal oud, doe je er uit en in.
Dit heb je er meestal van, als je het niet goed
doet.
Deze heren raakten hun hoofd kwijt.
Jongensnaam.
Een onderdrukte geeuw.
Radio-Omroep (afk.),
Plaatsje in de Betuwe.
Hier inhoudsmaat omdraaien, dat geeft een voortdurend gemopper.
Ik vind dit raar, die e hier achteraan.
Politieke partij, die bij de jongste verkiezingen
verdween.
Van deze waterkering is een der planken naar
achteren geslagen.
Deze vogel raakt 'de kop kwijt.
Klanknabootsend werkwoord (verl. tijd). van een
rijdend voertuig.
Hier vaart het motorschip "MIN"!
Plaats in Gelderland.
Ik vind hier niets en de plaat moet er toch af!
Je moet hieraan denken, die Rus raast terug!
Ha, ha! Een Gouverneur-Generaal
achter een
koe aan!
Wet die op 1 juni 1953 in werking is getreden.
Deze zangvogel is de staart kwijt.
L. zat in de kerk te schrijven.
Ik zit in het middelste gedeelte van de strafkamer.
Een gedeelte van Zuid-Hollands eiland, dat met
stukken en brokken aan elkaar zit.
Persoonlijk voornaamwoord.
Men heeft hier niet de juiste volgorde en wordt
gevolgd door lichaamsdelen.
Paarden lopen in lanen moe.
Hierin en ten hoogstens 3 prikken.
Dit is mij een raadsel.
Bij deze ruil moet een ui ingeleverd worden.
Hier staat mijn kameraad.
Provincie in Zuid-Afrika + klinker.
Stekelige wilde plant.
Plaats op de Veluwe.
Bevel.
Een vat met bloed voor een muzieknoot.
Komt wel in bepaalde wetten voor.
De naam weet ik niet (afk.).
Plaats op Sicilië.
Vaartuigen, die zonder voorsteven ook kunnen
varen.
Van iemand, die aan een bepaalde ziekte lijdt,
zegt men dat hij dit is.

Vertica-al.
1. Mijlpaal (afk.).
2. Deel uitmakende van iets.
3. "Dit is niet zonder inhoud!" zei Jan, toen hij bezig was met die minder belangrijke arbeid.
4. Ossenleer in stukken gesneden.
5. Voorzetsel.
6. Stop! Dit verkeer deze keer afslaan. (3 letters).
7. Als je van dit Gelderse plaatsje het water dempt,
levert dit een onderscheiding voor je op (3 letters)
8. In deze periode teruggaande zul je je maat wel
vinden (3 letters).
9. Titel van Turks landvoogd.
10. Ga niet terug, want dan raak je in de knel (4
letters).

11. Een van klei gebakken steen, waar een klein
stukje tussenuit mist (4 letters).
13. En anderen (afk.).
14. Je vindt ze in boeken, maar er zijn ook dieren,
die er mee lopen.
15. Vroeger oorlogsvaartuig
(m.v.).
16. Veld in de zin van art. 1 Jachtwet '54.
17. Water in Friesland.
18. Hierin wordt men met eerbied behandeld.
19. Een tenen mand (3 letters).
21. Meisjesnaam (3 letters).
23. Ik zie hieraan, en Aaf ook, dat ze alle drie niets
met elkaar te maken hebben.
25. Je moet dit eerst op iemand krijgen, voordat je
hem proces-verbaal kunt aanzeggen.
26. De tweede helft van een bekend sigarenmerk.
29. O! Voor deze buitenlander
behoef je niet benauwd te zijn.
32. Is dit nog eten?
35. "Doe niet zo druk! D'r uit!"
36. Het gebeurt wel, dat je dit door de bomen niet
kunt zien.
37. Persbureau (afk.).
38. Hierin zie je onze militairen over het algemeen
tegenwoordig niet meer.
39. Hierin verdwijnt een mooi deel van ons salaris.
40. Vorm van doen zonder staart.
41. Zijrivier van de Donau.
42. Deel van de Bijbel.
45. Zie 90 horizontaal.
47. Geneeswijze.
48. Drie medeklinkers + een klinker.
49. Wederkerend voornaamwoord.
55. Art. 18 W.V.R. kan u er meer van vertellen.
56. De inhoud van uw proces-verbaal moet zo zijn.
59. Oorlogsgeruchten kunnen dit zijn. (13 letters).
60. Gitaar meent u? Welnee. Die bewijsvoering zult
u toch eerst moeten leveren.
64. Orde van de reptielen.
65. .
en 't was juist zo goed voor die nieuw
aangebrachte loten.
66. Plaats in Gelderland.
67. Rivier in Italië.
75. Gemeente in België.
76. "Haal dat wilde zwijn daar bij die evenaar vandaan!"
77. Een werkwoord, hetgeen een politieman niet
vreemd is (8 letters).
78. Havenstad in Noord-Afrika.
79. Dit ei vind je niet achter een spar, maar wel
achter een den. (oude spelling).
80. Onderdeel van een fuik.
83. Als deze stemming goed is, zullen de prestaties
niet uitblijven.
84. Plaats in Duitsland, niet zo ver van de Limburgse grens.
88. Grondsop of droesem + klinker.
91. Voorzetsel.
94. Als een wond zweert, kun je dit verwachten (7
letters).
97. Deze man verricht zijn surveillance op het strand
(4 letters).
101. Als je dit leest, zul je tot inzicht komen.
107. Sinterklaas hoopt dat jullie de puzzel hiermee oplossen.
108. De eerste helft van een plaats in Overijssel, die
uit twee onmisbare gebruiksvoorwerpen
bestaat.
109. Bijwoord, ook wel voegwoord.
110. Landbouwwerktuig.
111. Vorm van een werkwoord, dat met huisvesting
te maken heeft.
113. Je kon zien, dat Gerrit pret had! Zelfs zijn
"leus
.
118. Halfedelgesteente.
119. Pas geleden (2 letters).
120. Schuurmiddel.
121. Bekende Nederlandse rijwielfabriek
(afk.).
123. Schildvleugelig insekt.
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125. Rivier in Spanje.
127. Vorm van een werkwoord, dat volmaken betekent.
128. Zo ben ik in 't water in mijn element, andersom
ben ik, met een kleine operatie aan mijn buik,
een insekt en heb mijn verblijf in de grond.
131. Zoogdier.
133. Muzieknoot.
134. Papagaai soort uit Zuid-Amerika.
135. Gesloten.
136. Meisjesnaam.
137. Als hieraan gevolg gegeven wordt, behoef je niet
te schieten.
138. Engelse thee.
139. Bezittelijk voornaamwoord.
142. Buitenlandse munteenheid (afk.),
144. Inhoudsmaat (afk.).
Ook het volgende in te vullen!!!
Vul ook de vakjes van de R en de P in aan de hand
van onderstaande omschrijvingen en wel achtereenvol-

gens de drie horizontale rijen, te beginnen bij de bovenste.
Bij juiste invulling ontstaan op de verticale rijen van
links naar rechts woorden, die overeenkomen met de
daarop betrekking hebbende omschrijvingen.
R. Horizontaal
Verticaal
Kinderspeelgoed.
Rijwielmerk.
Scandinavische munt. Scandinavische munt
Vangmiddel.
Hoofddeksel
P. Horizontaal
Verticaal
Lichaamsdeel
Meisjesnaam.
Ontkenning.
Koor of koorzang.
Bedrukt.
Klap.
Bij goede oplossing kunt u van de 9 letters zowel van
de R als van de P een woord vormen hetgeen iets vermeldt, zonder welk een goed Sint-Nicolaasfeest
niet
denkbaar is.
De gevonden woorden dienen op de bovenlijn van het
kruiswoord te worden ingevuld en wel als volgt:
R. =

P.

=

-

Ciewest. Rijkspolitie volleybalkampioenschappen .te Cironingen
Groningen wint de Kol. van Helden-beker.
Op woensdag 3 oktober j.l. organiseerde de C.S.R.G.G.
in de Korenbeurs te Groningen voor de vierde achtereenvolgende maal de jaarlijkse gewestelijke volleybalkampioenschappen.
Deelnemende
ploegen aan deze
volleybaldag waren de A- en B-teams van alle tot het
gewest Groningen behorende districten t.w. Assen,
Groningen, Heerenveen, Leeuwarden en Winschoten.
De voorzitter der C.S.R.G.G., de luitenant L. P. Bergsma; opende met een kort woord dit in alle opzichten
uitermate geslaagd tournooi en wenste de deelnemende
ploegen veel succes, Ook bracht spreker reeds bij
voorbaat dank aan een vijftal Nevobo-scheidsrechters,
dat zich bereid had verklaard de leiding op zich te
nemen en zich hiervoor dus toch maar weer op de een
of andere wijze vrij had moeten maken. Het programma werd op zeer vlotte wijze afgewerkt, waarbij vooral het goede spel van de toonaangevende ploegen opviel. Trouwens het mag gezegd worden, dat over de
gehele linie bij vorige jaren vergeleken, spelverbetering viel te constateren. Zeker er was nog onderling
krachtsverschil, maar desondanks was de strijd op dit
volleybalfront
veelal bijzonder spannend
waardoor
bijna de helft van de wedstrijden eerst in de derde set
kon worden beslist.
Bij de A-teams waren het ook dit jaar weer de Groningers die met de eer gingen strijken en derhalve beslag legden op de KOL. VAN HELDEN-WISSELBEKER. Dit was de vierde keer in successie dat deze
ploeg het kampioenschap
veroverde, waarbij echter
moet worden opgemerkt, dat bepaald niet meer van
een zekere hegemonie kan worden gesproken, want de
overwinning kwam nu wel heel moeilijk tot stand. Als
laatste wedstrijd van het programma moesten Heerenveen en Groningen tegen elkaar in het veld komen.
Beide ploegen waren toen nog ongeslagen, zodat dit
met recht de finale kon worden genoemd. Weliswaar
had Heerenveen tweemaal 3 sets nodig gehad om de
overwinning in de wacht te slepen, doch dat was voor
deze wedstrijd van geen belang meer. Dit treffen werd
dan ook het hoogtepunt van de dag. Er werd voortreffelijk spel te zien gegeven, terwijl beide ploegen feitelijk precies tegen elkaar opwogen. In de eerste set was
het Heerenveen dat de leiding nam en deze ook niet
meer afstond. Groningen miste de nodige rust in de
ploeg, doch kwam in de tweede set de inzinking te
boven. Ze zette toen alles op alles en bracht de set op
haar naam. Zeer spannend werd nu de laatste beslissende set. Een aanvankelijke veilig lijkende 8-0 voor-

sprong van de Groningers werd resoluut omgezet in
een gelijke stand 10-10. De spanning steeg ten top. Zes
maal moest er nu worden gewisseld voor de man aan
het scorebord in actie behoefde te komen. Onder luide
aanmoedigingen van het publiek nam Groningen een
14-10 voorsprong. Nog eenmaal sloeg Heerenveen terug
tot 14-12, waarna Groningen de strijd in haar voordeel
besliste 2-1, totaal score 38-37, een wel zeer krappe
overwinning voor Tienstra en zijn mannen.
Leeuwarden dat ook een zeer goede indruk maakte,
doch in Groningen en Heerenveen
haar meerdere
moest erkennen, tegen de laatste in 3 sets, legde beslag
op de 3e prijs. Winschoten klasseerde zich vierde door
een overwinning op Assen en nederlagen tegen Groningen, Heerenveen en Leeuwarden. Van beide laatstgenoemden wisten zij echter 1 set te winnen, hetgeen
zeker op vooruitgang wijst. Assen was ook dit jaar
nog de mindere, doch de wijze waarop zij o.m. Heerenveen partij gaf, geeft goede hoop voor de toekomst, en
ik verwacht dan ook, dat juist deze ploeg een volgende
maal voor een verrassing zal zorgen.
Bij de B-ploegen nam Heerenveen prachtig revanche.
Ongeslagen legden zij beslag op de eerste plaats. Assen
kwam hier ook heel wat beter voor de dag door overwinningen op Groningen en Winschoten. Jammer voor
hen was het, dat zij met een gelijk aantal punten, nl.
4, als Leeuwarden en Groningen naar de vierde plaats
werd verwezen vanwege het setgemiddelde. Winschoten bracht slechts één set op haar naam.
De wedstrijden werden o.m. bijgewoond doór mevrouw
Van Helden; de gewestcommandant
kolonel G. H. van
Helden was wegens ambtsbezigheden
helaas verhinderd van zijn belangstelling te doen blijken, de chef
staf, overste R. F. Hoestra met echtgenote, de officier
toegevoegd voor Jeugdzaken, mej. Mr. M. A. Boom, de
districtscommandanten
der Rijkspolitie te Groningen
en Winschoten, overste J. B. S. Römelingh en kapitein
A. W. de Vrieze. de officier toegevoegd bij het district
Groningen, kapitein G. van Dijk. de districtscommandant Groningen der Koninklijke Marechaussee, majoor
M. M. L. Timmer, alsmede de leden van het hoofdbestuur en/of Noordelijk district van de N.P.S.B., J. R.
Smit, P. Procee en J. Schoenmaker. De adjudanten
Procee en Schoenmaker
vertegenwoordigden
tevens
de districtscommandanten
der Rijkspolitie te Leeuwarden en Heerenveen.
Te plm. 17.00 uur reikte overste R. F. Hoestra, namens
de gewestcommandant,
de door Z.H.E.G. beschikbaar
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gestelde wisselbeker, alsmede de overige prijzen, met
een toepasselijk woord uit aan de aanvoerders der
winnende teams.

Rijkspolitievereniging
"Het Sportcentrum Borger"

De gedetailleerde uitslagen waren:
A-teams: Assen-Groningen
1-15, 7-15; WinschotenHeerenveen 5-15, 15-1, 5-15; Leeuwarden-Assen
15-9, 15-10;
Groningen-Winschoten
15-7, 15-1;
Heerenveen-Leeuwarden
15-2, 12-15, 15-7; AssenWinschoten
9-15,
10-15;
Leeuwarden-Groningen
7-15, 9-15; Heerenveen-Assen
15-12, 15-5; Winschoten-Leeuwarden
2-15, 16-14, 4-15; GroningenHeerenveen 8-15, 15-10, 15-12.

Op 8 oktober 1.1. hielden we een onderlinge kruisjaswedstrijd in het café van Hartlief te Buinen. Aanwezig waren 16 leden. De prijswinnaars konden kiezen
uit een tiental prijzen, bestaande uit gebruiks- en siervoorwerpen. Omstreeks 20 uur werd begonnen en na
enige spannende wedstrijden kon om ongeveer 23.30
uur de volgende uitslag worden bekendgemaakt:
1e. owmr. Kuipers, post Buinermond 3825 pnt., (rijbewijsetui); 2e. wmr. I Schuiling, post Rolde 3711 pnt.,
(asbak); 3e. wmr. I Guichelaar, post Rolde 3699 pnt.,
(koperen melkbusje); 4e. wmr. I Dondorff, post Berger
3680 pnt., (zakmes); 5e. adj. Reinders, groep Gieten
3666 pnt., (sigarenknipper);
6e. owmr. Van Aalderen.
post Berger 3571 pnt., (ballpoint); 7e. owmr. Van Gulden er, post Gieten 3550 pnt., (asbak); 8e. wmr. lOtten,
post Berger 3547 pnt., (sigarettenkoker);
ge. wmr. I
Dunnewijk, post G'nijveen 3513 pnt., (sigarettenaansteker); 10e. adj. Faber, groep Berger 3504 pnt., (spel
kaarten. Poedel adj. Manuel, groep Odoorn 3235 pnt.,
(doosje sigaren).
Het is de bedoeling om deze winter verschillende
kaartavonden te organiseren. Een prijs is beschikbaar
voor diegene die gedurende deze periode (tot en met
maart 1957) in totaal het hoogst aantal punten behaalt.
Inmiddels ontvingen we van het secretariepersoneel
der gemeente Odoorn een uitnodiging om op woensdag
7 november a.s. tegen hen te kruisjassen. Deze uitnodiging is door ons aanvaard. De wedstrijd wordt gehouden in het café van Klamer te Exloo en vangt aan
om 19.30 uur.
De secretaris, A. Maris.

1.
2.
3.
4.
5.

Groningen e punt. Wisselbeker en medaille.
Heerenveen 6 punt medaille.
Leeuwarden <l, punt medaille.
Winschoten 2 punt.
Assen 0 punt.

R-teams: Winschoten-Groningen
9-15, 5-15; Leeuwarden-Heerenveen
12-15, 12-15; Assen-Winschoten 14-16, 15-5, 15-5; Groningen-Leeuwarden
1513, 15-17, 15-13; Heerenveen-Assen
15-2, 15-6;
Winschoten-Leeuwarden
6-15, 3-15; Assen-Groningen 2-15, 15-6, 15-12; Heerenveen-Winschoten
15-5,
15-2; Leeuwarden-Assen
15-7, 15-7; GroningenHeerenveen 9-15, 7-15.
1.
2.
3.
4.
5.

Heerenveen 8 punt. medaille.
Leeuwarden 4 punt. (5-4) medaille.
Groningen 4, punt. (5-5) medaille.
Assen 4 punt. (4-6)
Winschoten 0 punt.
J. M. P.

Intergewestelijke Atletiekwedstrijden
Het zal voor de Commissie van de Rijkspolitiesportverenigingen in het gewest Amsterdam bepaald verheugend zijn geweest, dat de gelegenheid zich nog
heeft voorgedaan om de Intergewestelijke
Atletiekwedstrijden, die oorspronkelijk op 5 september zouden
worden gehouden maar op advies van de Corpsarts
der Rijkspolitie moesten worden uitgesteld, doorgang
te doen vinden. Het uitzonderlijke mooie najaar maakte het n.l. mogelijk, dat deze wedstrijden op 10 oktober
j.l. onder werkelijk zeer goede weersomstandigheden
konden worden georganiseerd in het mooie sportpark
te Hilversum. Het programma werd in een vlot tempo
afgewerkt. De afvaardiging van het gewest Groningen
was uiterst gering. Van de slechts 14 ingeschrevenen
viel door opgelopen blessures e.d. nog een vijftal af,
zodat slechts negen atleten tot taak hadden ons gewest
zo goed mogelijk te vertegenwoordigen. Zij hebben hun
uiterste best gedaan, maar konden vanzelfsprekend
niet verhinderen dat Groningen met grote achterstand
op de laatste plaats eindigde. Niettemin werden er nog
goede prestaties geleverd. Opmerkelijk was het, dat op
twee nummers zelfs nog een kampioenschap werd behaald. Dat het hun ernst was om zoveel mogelijk punten in de wacht te slepen bleek wel uit de deelname
aan de 4 x 100 meter. Onze ploeg telde geen enkele
sprinter meer, doch allen waren het er over eens, dat
het jammer was de op dit nummer te behalen punten
zo maar cadeau te geven. Men formeerde onderling
een estafetteploeg, n.b. bestaande uit een kogelstoter,
polsstokhoogspringer
en 2 langeafstandlopers.
Zo behoort het te zijn. Als de vele andere atleten in ons
gewest hier eens een voorbeeld aan willen nemen, dan
moet het mogelijk zijn, dat Groningen een volgende
maal met een volledige ploeg aantreedt, w.o. hopelijk
ook vele jongeren. Een groot aantal autoriteiten en
belangstellenden woonden de wedstrijden bij. De heer
Algemeen Ispecteur van Rijkspolitie merkte tijdens de
prijsuitreiking op, dat het hem min of meer verwonderde, dat het ieder jaar weer dezelfde, oudere atleten
zijn die de prijzen winnen, terwijl hij toch zo gaarne

zou zien dat de jongeren
De einduitslag was:
1. Den Bosch
2. Arnhem
3. Amsterdam

94% pnt.
78 pnt.
60Y2 pnt.

nu eens naar voren komen.
4. Den Haag
5. Groningen

56
24

pnt,

pnt.

De 24 punten werden bijeengebracht door:
'I'issingh L., 1e bij discuswerpen, 39.12 6 pnt.
Tuinenga K., 1e bij polsst.hoogspr., 2.80 6 pnt.
Timmer G., 4e bij kogelstoten, 11.22
3 pnt.
Banserna H., 4e 1500 meter, 4.56.8
3 pnt,
Banserna H., 6e bij 3000 meter, 11.08
1 pnt.
Wegter J. 6e bij hoogspringen, 1.45
1 pnt.
est. ploeg, 5e bij 4 x 100 meter, 54.5
4 pnt.
Groen, Korringa, Schoonoord en Zuiderna konden zich
niet bij de eerste zes plaatsen en veroverden derhalve
geen punten.
P.

Ons 5·cent·fonds
Dankbetuigingen aan u allen werden ontvangen van:
Mevrouw J. Kruit--v.
d. Zwaag te Reilen voor de
prachtige mand fruit, welke zij ontving bij haar terugkeer uit het ziekenhuis;
Mevrouw Schoenmaker-Frielink
te Heerenveen voor
de heerlijke schaal fruit welke zij in het ziekenhuis
ontving.
"Het heeft lekker gesmaakt",
"En tevens mijn hart geraakt!"
schreef zij de redactie;
Mevrouw Van Dijk te Groningen voor het heerlijke
fruit, dat haar werd bezorgd i.v.m. haar vierweeks
getob met rug en maag;
H. J. Helder te Haren (Gr.) voor de schaal met prachtig fruit, welke hij tijdens zijn ziekte ontving.
G. Nijzing te Idskenhuizen, voor de prachtige fruitmand, die hij tijdens z'n verblijf in het ziekenhuis ontving.
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Nieuws uit de R.P.S.V.Ci.
Een pistool- en een karabijnvijftal
nam ook dit jaar
weer deel aan de Politie-schietkampioenschappen
van
het Noordelijk District van de Nederlandse Politie
Sport Bond, welke dit jaar werden georganiseerd door
de Politiesport & Schietvereniging Leeuwarden op de
schietbanen van het vliegveld Leeuwarden. De resultaten waren lang niet zo goed als voorgaande jaren.
Beide vijftallen vielen buiten de korpsprijzen. Slechts
één vijfde prijs-personeel
werd bemachtigd door C.
Wilkes op pistool met 45 punten.
De uitkomsten

waren:

Pistool:
E. Koolman
A. de Vries
K. Munting
J. Kruit
C. Wilkes

Karabijn:
H. H. Koetje
C. Wilkes
H. v. d. Woude
J. van Aalst
P. Dobma

41
36
44
41
45
207

36
39
36
37
40
188

'11"50
Dezelfde schutters zouden onze vereniging vertegenwoordigen bij de Nationale Politie Schietkampioenschappen te OVERVEEN. Helaas werden de vijftallen
zeer gehavend door verhindering van Koolman lVIunting en Koetje. Ook nu viel de RP.S.V.G. niet in de
prijzen.
De uitkomsten
van Aalst
de Vries
Kruit
Wilkes
v. d. Woude

waren: pistool:
korps
korps
korps
korps
korps

35
24
42
42
44

pers.
pers.
pers.
pers.
pers.

187
karabijn:
v. d. Woude
de Vries
van Aalst
Dobma
Wilkes

korps
korps
korps
korps
korps

44 pers.
33 pers.
44 pers.
45 pers.
3~, pers.
200

21
43
26
44
26
160

47
33
47
37
40
204

Op 1~ oktober nam ons team deel aan de Volleybalkarnpioenschappen van het Noordelijk District. Veertien noordelijke teams waren over 3 poules verdeeld.
Overeenkomstig
de verwachtingen
werden G.P.S.V.
(gem. pol. Gron.), P.S V.H. (Heerenveen) en ons team
poulewinnaar.
In een halve competitie werd nu gespeeld om de eerste drie prijzen. G.P.S.V. dat nog
steeds op eenzame hoogte staat had weinig moeite het
districtskampioenschap
te veroveren. Zij toonde zich
veruit de sterkste. Eerst werd ons team met tweemaal
15-5 verslagen, waarna HP.S.V. met 15-5 en 15-3
werd teruggewezen. Bepaald spannend was de laatste
wedstrijd van onze jongens tegen Heerenveen. om de
tweede en derde prijs. P.S.V.H. nam terstond de leiding en bracht de set op haar naam (15-9). In de
tweede set gaven Tienstra en zijn mannen meer tegenstand. Een vlot verkregen 5-0 stand moest echter
weer worden prijsgegeven. Om en om werden punten
gescoord, doch het was wederom P.S.V.H. dat aan het
langste eind trok, zij het met het kleinst mogelijke verschil (16-14). Een verdiende overwinning. De Friezen
namen hiermede min of meer revanche voor de geleden nederlaag tijdens de Gewestelijke Volleybaldag.
waarbij echter niet uit het oog mag worden verloren,
dat toen geen P.S.V.H.-ploeg maar een Rijkspolitie-

ploeg uit het district Heerenveen achter Groningen
eindigde. De RP.S.V,G.-ploeg speelde mooier volleybal, doch dat van P.S.V.H. was harder en doeltreffender, in hoofdzaak doordat praktisch alle spelers durfden te smashen, terwijl dit in ons team zo goed als
alleen aan Venema en Zijlstra werd overgelaten. De
einduitslag
was derhalve
1. GPSV; 2. HPSV; 3.
PPSVG. De nummers twee uit de poules speelq.en om
de 4e, 5e en 6e prijs. Verrassend was het hier, dat
Haren voor RP.S.V.L. (Leeuwarden) eindigde, zij het
alleen door een beter score-gemiddelde. Emmen werd
zesde.
J. lVI.P.

Schietwedstriid Reserve Rijkspolitie
in het district Leeuwarden
Op zaterdag 22 september jl. werd de districtswedstrijd
voor de Reserve Rijkspolitie te Leeuwarden gehouden,
op de schietbanen van de Vliegbasis. 't Was heerlijk en
zonnig weer; een dag, zoals we er deze zomer nog niet
veel ontvangen hebben. De opkomst was zeer goed;
alle groepen, m.u.v. de eilanden, hadden 2 tot 5 man
gezonden om met elkaar een sportieve kamp aan te
binden. Er werd, over het geheel genomen, goed tot
zeer goed geschoten en de baancdt., adj. Procee en
zijn helper, owmr. De Boer, gaven dan ook als hun
mening te kennen dat er beter werd geschoten dan
vorig jaar. Geschoten werd op de revolverschijf "Loosduinen 10"; elke schutter schoot een serie van 6 patronen, zodat het hoogste puntencijfer 60 bedroeg. Begonnen werd om 13.30 uur, terwijl deze wedstrijd om
ruim 16.00 uur geëindigd was. In totaal namen 70
schutters aan deze wedstrijd deel. Uitgeloofd waren
drie medailles, die door de districtscommandant,
de
res. adj. Plaat en de RP.V.V.L. ter beschikking waren
gesteld. De 2 schutters van elke groep, die het hoogst
aantal punten hadden behaald, dongen mee naar deze
3 groepsprijzen. Na afloop van de wedstrijd bleek dat
de res. wms. T. Hoekstra en J. Andr inga, groep Het
Bildt, resp. met 54 en 48 ptn. de eerste medaille hadden veroverd;
de res. wmrs. R Steen dam en E.
lVIeetsma, groep Achtkarspelen, resp. met 51 en 49 de
tweede medaille en de res. wmrs. P. Braaksma en J.
v. d. Hoek, groep Oostdongeradeel, de derde medaille.
Vervolgens kwamen de persoonlijke prijzen aan de
beurt; deze werden behaald door de res. wmrs.
1. P. bij de Weg, distr. staf 54 ptn.; 2 T. Hoekstra, Het
Bildt 54 p.; 3. C. Faber, Barradeel 53 p.; 4. P. Braaksma, Oostd.deel 52 p.; 5. F. J. Hogendorp. Henn.deel 51
p.; 6. R. Steendam, Achtkarspelen 51 p.; 7. J. Wolthuizen, Ferwerd.deel 50 p.; 8. A. v. d. lVIeulen, Westd.deel
50 p.; 9. P. Boonstra, Dantumadeel 50 p.; 10. J. Huizinga, Koll.land 50 p.; 11. E. lVIeetsma, Achtkarspelen 49 p.;
12. F. de Walle, Ferwerderadeel 49 p.; J. Bijlsma, Baarderadeel 49 p.; 14. A. Brouwer, Dantumadeel 48 p.; 15.
P. de Groot, Idaard.deel, 48 p.; 16. J. v. d. Hoek,
Oostd.deel 48 p.; 17. S. de Jong, Wonseradeel 48 p.
Aan de oudste deelnemer, de res. wmr. B. Kuipers,
groep Dokkum, werd een troostprijs uitgereikt, bestaande uit een doos sigaren. De medailles en de prijzen werden door de distr. cdt. persoonlijk uitgereikt,
nadat deze het laatste gedeelte van deze spannende
wedstrijd nog met zijn echtgenote had bijgewoond. In
zijn toespraak bedankte de distr. cdt. de reservisten
voor de trouwen
de ijver, die zij tot heden hadden
betoond, maar spoorde hen tevens aan niet te verflauwen, maar de vrijwillig op hen genomen plicht ten
einde toe te volbrengen.
Pl.
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Schietwedstrijd reservepolitie
29 SEPTEMBER 1956 OP DE MILITAIRE

SCHIETBAAN TE ASSEN
Op de dag, dat het beroepspersoneel zich in Den Haag
om de hoogste eer in het schieten te lijf ging, werd te
Assen een schietwedstrijd gehouden onder de reservepolitie in het district Assen en wel onder die leden
van het reservecorps, die dit jaar nog niet eerder aan
een wedstrijd hadden deelgenomen. Van elke groep
waren aangewezen 4 deelnemers, die aan de hand van
eerder bereikte resultaten werden ingedeeld in klasse
A en B. A de betere schutters, B die reservisten, die
bij de gehouden schietoefeningen
minder goede uitkomsten hadden behaald.
40 res, wachtmeesters
meldden zich bij de baancommandant.
De klassen waren nagenoeg even groot, terwijl voor
elke groep 8 prachtige prijzen waren uitgeloofd en ter
bezichtiging waren uitgestald in de militaire cantine
op de schietbaan.
Niettegenstaande
de vrij harde noordwesten
wind,
welke dwars op de baan stond, het "aangename" van
de wedstrijd wegnam, werd er met veel animo geschoten.

Na afloop kon de districtscommandant,
kaptein Mackay, aan o.s. reservepersoneel
de prijzen uitreiken.
Klasse A:
1e pro A. Gruisinga, groep Gieten
87
2e pro K. Eggink, groep Ruinen
85
3e pro J. Pronk, groep SIeen
84
4e pro U. Barelds, groep Gieten
81
5e pro G. van Eeks, groep Ruinerwold
81
(Barelds en Van Eeks werden 4 en 5 geplaatst
schieten van een steunserie van 3 schoten
Barelds 1 punt meer behaalde)
73
6e pro L. Schuurman, groep Coevorden
72
7e pro B. Oldewenning, groep Sleen
66
Be pro W. Kamphuis, groep Zuidlaren
Klasse
1e pro
2e pro
3e pro
'l,e pro
5e pro
6e pro
7e pro
8e pro

punten;
punten;
punten;
punten;
punten;
na het
waarbij
punten;
punten;
punten.

B:
T. Jansen, groep Roden
A. Groothuis, groep Berger
J. Dunnebacke, groep Zuidlaren
W. Lutke Verk., groep Assen
J. M. de Groot, groep Roden
H. Schenkel, groep Ruinerwold
R. Schraa, groep Ruinen
G. Bazuin, groep Vries

90
76
73
69
66
63
58
54

punten;
punten;
punten;
punten;
punten;
punten;
punten;
punten.
J. F.

(9111 de e"l11ptabele-wi",~el[,eker='
o/h ZUIDLAARDERMEER.
Op 25 september werd de grote jaarlijkse hengelwedstrijd gehouden tussen leden van de Rijkspolitiesportvereniging district Winschoten en van de Hengelclub
"Onder Ons" te Groningen.
Voor zover u het nog niet mocht weten, zij medegedeeld, dat ,,0. en 0." ook bestaat uit Rijkspolitieambtenaren en gepensionneerden
van het Rijkspolitiecorps.
Winschoten bracht 20 en Groningen 17 man in het
strijdperk, met als inzet de "Comptabele-wisselbeker".
Het was een imposant gezicht toen 37 als "heer" vermomde politiemensen, belast en beladen met visattributen en een groot lunchpakket, in even zoveel roeibootjes, in het ochtendgloren het paviljoen van Gebr.
Kroeze achter zich lieten en het Zuidlaardermeer
opvoeren. Het weer was prachtig en er stond een licht
briesje.
Naar alle kanten verdwenen de bootjes, zodat na een
tijdje roeien nog slechts enkele vaartuigjes waren te
onderscheiden.
De één koos ligplaats achter een hoge rietkraag, een
ander waagde het "in open zee" en zo waren allen na
korte tijd in volle actie, om hun slag te slaan. De wind
kwam uit het oosten en daar hadden we niet veel
vertrouwen in.

Na verloop van een paar uur zagen we de eersten al
verhuizen. Dat was het teken, dat de vis het niet deed.
Een andere plaats werd opgezocht, zo in de route gelijk eens geïnformeerd of buurman al succes had. Hier
en daar werd voorn gevangen en zo nu en dan werd
ook een brasem verschalkt.
De snoek was niet ,los", daar was het weer te mooi
voor. Al spoedig vielen de eerste zonnestralen over het
wijde water.
We genoten van deze mooie zomerse dag. Een troep
ganzen vloog over onze hoofden, de buizerd verplaatste
zich onhoorbaar in glijvlucht boven de rietkragen, terwijl we hier en daar de leeuwerik, gedreven door haar
trekdrift, in groepjes in zuidelijke richting zagen overvliegen.
Wij moesten om 3 uur weer aan wal zijn en vóór we
er erg in hadden was het tijd om de aftocht te blazen.
Wij hadden met veel animo ons best gedaan een goede
buit te vangen; in hoeverre we daarin waren geslaagd
zou. straks blij ken.
Een 4-tal leden vormde de wedstrijdcommissie
en zij
deden hun best. De een leverde een vrij goede vangst
voorns in, een ander had zelfs enige brasems bemachtigd en ook een extra grote paling had zich laten verleiden. Maar bij verschillende
leden had de vangst

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

•

•
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zich beperkt tot een gering aantal, ja zelfs een enkeling kwam met een droog leefnet aan wal.
Het bleek al spoedig, dat Winschoten meer "bekwame
hengelaars"
onder haar leden telde dan Groningen en
zodoende royaal de wisselbeker
had gewonnen.
De
koplopers
behaalden
de volgende resultaten:
Gommers-Groningen
24Y2 pt; Boc-Winschoten
19lh pt;
v. d. Donk-Winschoten
16 pt; v. d. Ploeg-Groningen
15lh pt.
De comptabele, tevens voorzitter van O. en 0., de heer
Ousen, die de wisselbeker
beschikbaar
stelde, reikte
deze uit aan de voorzitter van RS.D.W. Hij feliciteerde
Winschoten met het winnen van deze trofee en hoopte
dat ook het volgend jaar weer fel en sportief om deze
beker mag worden gestreden.
De voorzitter van RS.D.W. de heer Frederiks bracht
in hartelijke bewoordingen
dank voor de woorden van

de heer Ousen en nam de beker in ontvangst. Frederiks merkte nog op dat de comptabele bekend staat in
functie een zuinig man te zijn, maar had veel waardering voor het royale gebaar door het beschikbaar
stellen van deze prachtige wisselprijs.
De erevoorzitter
van RS.D.W., de heer Ramaker had
zich de moeite getroost, om van Assen naar het Zu'idlaardermeer
te komen en zich te overtuigen
van de
behaalde resultaten.
Zoals hij opmerkte, was het hem
een groot genoegen hier vanmiddag aanwezig te kunnen zijn. Op de hem eigen wijze reikte hij de prijzen
uit aan de prijswinnaars
van zijn vereniging.
Het was al bij vijven toen we zeer voldaan huiswaarts
keerden.
Dat de kapitein
De Vrieze, districtscommandant
te
Winschoten, van zijn belangstelling
deed blijken, werd
zeer op prijs gesteld.
T. L.

*• * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
N.V. SCHEEPSBOUWBEDRIJF

SCHEEPSWERVEN

v/h Th. J. FIKKERS TE FOXHOL

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN BIJ GRONINGEN

N.V. SCHEEPSWERF

bouwt
Kustvaartuigen,
sleepboten,
rivier- en Kanaalschepen, rondvaartboten,
directie- en patrouilleboten

WATERHUIZEN

J. PaHie
Waterhuizen

N.V. Scheepswerf

- Groningen

Westerbroek

v/h J. G. Brëerken

KUSTSCHEPEN

SLEEPBOTEN
N.V. G. J. v. d. WERFF's SCHEEPSBOUW

E. J. SMIT & ZOO N'S
SCHEEPSWERVEN N.V.
Kustschepen

Westerbroek
bij Groningen (Holland) - Opg. 1817
Telefoon Westerbroek 271 (K 5904) b.g.g. 273

WESTERBROEK
en sleepboten

, N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'
v/h E. J. HIJLKEMA

NOORD NED.
SCHEEPSWERVEN
GRONINGEN

HOOGEZAND

BODEWES'

SCHEEPSWERVEN

N.V.

MARTENSHOEK
Bouwers van COASTERS en alle andere

vaartuigen
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GARAGE L. TIGELAAR

Door of in Assen

}(--

even

vertoeven

in hé. verkeersrestaurant

SMllLJE, Telefoon 9082 -

of Stationsrestauratie

Busstation
Restaurateur

ASSEN, Telefoon 3506

SHELL SERVICE-STATION
Prachtig gelegen

H. J. B. de Herder

MINCK,

PF'AFF Naaimachines

ruime inritten

Kraneweg
een

32,
naam

Off. Dealer

CENTRa

A. VOS en Zn.

Juncker

Oudestraat

Groningen

in rijwielen
en

sinds

Kapteyn

rijwielen,

1910

Bromfietsen

'n klasse

apart I

16 - Assen - Telefoon 2558
Wordt

U verplaatst

7 Dan is

Meubeltransport

REIST
met uw clubs en vereniging
per

uw aangewezen

NIEBOER

adres

Winschoten

Emmen

Tel. 2551

Tel. 1372

TOURINGCARS

ROLAND
SLOCHTEREN
Hoofdweg 65

Telefoon

D.A.M.-

05982 - 331

remmen

SNEL-

zijn
N.V. D. A. M.

remmen

APPINGEDAM

Tel. 32 en 237

Een W.A. verzekering voor kleine auto's kost alleen
voor Politiemensen f 45.- per jaar. Middenklasseauto's f 47.50 (f 50.- eigen risico). Korting voor
schadevrij rijden oplopend tof 200/0. Dekking tol
f 100.000.- per gebeurtenis.
Ook geldig in het
buitenland.
Schrijf: J. de Goede Jr., Heerenveen, Mr. H.B.str. 32

I

I

BRUGSTRAAT

19

Materialen voor tekenen
kunstschilderen

GRONINGEN
Speciaal

adres

voor

en
H. WIEDEMA
Nw. Ebbingestr.

grijze en witte gummiboorden

K. BOSSINA
Zuiderdiep 9
VOOR
BETERE MERKRIJWIELEN EN BROMFIETSEN

*

GEB R. TON K ES
Rolderstraat

61-63

-

ASSEN

-

Telefoon

3068

,
Fa. W.K.W.
CARROSSERIEBEDRlJF

Voor
en

Groningen

het vervoer

het

13

ontgraven

van grond
met

draglines

is het adres

TRANSPORTBEDRIJF

J. BOUWMAN

PATERSWOLDSEWEG 340 - GRONINGEN

ADVERTEREN DOET VERKOPEN!

GRONINGEN
T eleFooll 32733

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen,

Pelzerweg

1

Tel. 23928, 31352
en 25454 (K 5900)
Aannemer

van Grond .. en

Baggerwerken

Verhuur van alle baggermateriaal
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am

d"

AUTOBUSONDERNEMING

0'

HARMANNI
Voor

Uw plezier-oc

hten

Voor Uw excursies

voor het kopen van:

Voor alle voorkomend

vervoer

HET JUISTE ADRES

DAMES·
HERENo

..__

Wij beschikken over nieuw materiaal el'bgeroutineerde
chaufleurs

JONGENS. EN
,MEISJESKLEDING Jv

(----l/

'-

~ \.

eD~'Ven U de verzekering van
-~O procent service

-'~ '

*

Verdere

N.N.t.tIIJIRING

Inlichtingen

en

prtiz en

REISBUREAU "HARMANNI"
Assen,

Telefoon

2068

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

Landbouwsmederij

ftuntur

en constructiewerkplaats

Gebr.

Steenhuis

SCHOENEN
VAN

SLOCHTEREN - Telefoon 05982 - 255

*

*

Lanclbouwwagens Aanhangwagens
Trailers
Speciaal "Ben~ix" vacuum snel remmen
Erkend "Bovag" Tractor Service

HERESTRAAT

81

NUTSSPAARBANK

E.S.Á.

Haren,

comfortabele

reiswagens

binnen-

Speciaal
grote
Alle inlichtingen

en buitenlandse

ingericht

en

98a.

Voor betere en stroeve wegen

reizen

voor het vervoer

van

ESHALITE

gezelschappen
en offertes:

E. S.A. - M A RUM

Rijksstraatweg

tot 50

personen
Voor

- GRONINGEN

HOOFDKANTOOR:
Oude Ebbingestraat 35, Groningen
BIJKANTOREN
: Groningen, Oosterweg 'l , Korreweg '24
Westerslngel 7.

Touringcars

Nieuwe

GRONINGEN

- Telefoon

de meest gebruikte asphaltemulsie
in Nederland

12

Een produkt van

N.V.~~

Asphalt- en Chemische
Smid en Hollander -

Fabrieken
Hoogkerk

OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN
Import voor Nederland

van

HOREX.•~"Js(J

A.J.S. ARDIE en HOREX motorrijwielen
GOGGO
Speciaal
adres voor lederkleding

scooters

CjaletieJ
VISMARKT

ATTENTIE! Overgeplaatst? Geen nood indien U
eens praat met J. DlETERS, woninginrichting
en
verhuisbedrijf, want wij leveren ook al uw benodigdheden als meubelen, gordijnen of vloerbedekking tegen de laagst mogelijke prijs, en garanderen
u in één dag vloeren belegd, gordijnen gehangen
enz. Bel op 2706, Assen, en het komt in orde.
Beleefd aanbevelend.

u. v.

1

GRONINGEN
TEL. 25541 (3 LIJNEN)

BOSSCHER

BESCHUIT

IS
BROSSER BESCHUIT
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In het nummer van oktober moesten we mededeling
doen van het overlijden en begraven van Theodorus
Veltman, in leven reserve wachtmeester der Rijkspolitie, en wonende te Buren (Ameland). We besloten
dat stukje met een woord van deelneming aan de we,duwe, die met zeven nog zeer jonge kinderen achterbleef. En hoewel we ons zeer wel bewust waren dat
we haar het smartelijk verlies op geen enkele wijze
konden vergoeden, toch peinsden we op middelen.
waarmede we deze weduwe zouden kunnen helpen. Er
werd een actie ondernomen, die in ons district Leeuwarden moest bewijzen dat we niet alleen in blijde
dagen, maar meer nog in droeve omstandigheden
als
reserve Rijkspolitie een hechte gemeenschap vormen
en waarmede de kameraadschappelijke
geest naar buiten zeer duidelijk aan 't licht zou treden. Onze districtscommandant
was niet alleen met dit plan ingenomen, maar zegde spontaan zijn medewerking toe en
onderwierp deze actie aan de goedkeuring van onz.e
gewestcommandant
in Groningen. Deze keurde niet alleen pit plan goed, maar liet zelfs de actie lopen over
het fehele Gewest G.roningen met zijn meer dan 110(1
resefyisten. Dit was meer dan we hadden durven hopen. 'En laten we het u maar meteen mogen zeggen:
deze\'actie werd een eclatant succes. Alle reservisten
en de instructeurs
stonden spontaan en met blijmoedigheid hun vergoeding voor één avond af; er waren
zelfs meerderen in ons district, die het bedrag verdubbelden. Zo konden op zaterdag 17 november 1956 de
districtsadjudant
Procee, namens de distr.ctd. Leeuwarden, die een hartelijk schrijven had medegegeven
en de res. adjudant Plaat, namens de reserve Rijkspolitie
de weduwe Veltman een bedrag van f 1377,00 ter hand

maakt macht
stellen. Beide adjudanten spraken nadat deze gift was
overhandigd, nog enkele gevoelvolle woorden, waarin
zij in 't bijzonder naar voren brachten dat dit bereikt
was door de grote steun, die we van onze gew. en
distr. cdt. mochten ondervinden, en de geest van saamhorigheid, die de reservisten onderling verbindt. Mevr.
VeItman was door dit bewijs zo overstelpt en daarvoor tevens zo dankbaar, dat zij niet bij machte was
dit alles onder woorden te brengen. We hebben haar
daarom maar spoedig verlaten, om haar met dit voor
haar grote geluk alleen te laten.
We hadden vooraf al vernomen dat, al zijn wij in deze
tijd omgeven door verschillende en zeer goede sociale
voorzieningen, vooral in haar omstandigheden,
deze
voorzieningen veel te traag werken.
We willen en mogen niet besluiten alvorens onze grote
en welgemeende dank uit te spreken tegen gew. en
distr. cdt., die het ons mogelijk hebben gemaakt om
deze actie te kunnen uitvoeren, en in even grote mate
aan alle reservisten
en instructeurs
in het Gewest
Groningen, die deze actie zo krachtdadig hebben gesteund. Het was ons niet alleen een groot genoegen om
deze weduwe met dat bedrag te kunnen verblijden, maal'
nog meer verheugt het ons dat wij als reservisten hebben begrepen en verstaan, wat ons in dergelijke gevallen te doen staat. Deze gemeenschappelijke
band,
dit gevoel van saamhorigheid in droeve dagen, geeft
ons de zekerheid dat wij ook in tijden van rampspoed,
en God moge verhoeden dat het ooit zover zal komen.
ten volle op elkander kunnen rekenen en vertrouwen.
Dan zal ook de reserve Rijkspolitie kunnen dienen tot
heil van ons gehele Nederlandse volk.
Pl.

Rijkspolitie.org Reflector_Gewest_Groningen 5e jrg 56_57 (153)

153

•

-l.

*
Terug van detachering bij de vormingscursus
groepscommandanten te Bilthoven:
Schothorst L., adjudant, Vries.
Hoekstra J., adjudant, Buitenpost.
Zantinga A., adjudant, Muntendam.

Geslaagd voor "buitengewoon geoefend
de reserve-wachtmeesters:

man"

Benjamins H., Groep Sleen.
Benjamins W., Groep Sleen.
Pronk J., Groep Sleen.
Oldewening H., 'Groep Sleen.

Geslaagd voor "geoefend man" de
reserve-wach tmeesters:

Verplaatsingen:
Timmer H. C., opperwmr. no. 728,' van Schiermonnikoog naar Grouw als Post-Co
Heidema R., wmr te kl. no. 2124, van Zwaagwesteinde
naar Veen wouden als Post-Co
Sweers K., wmr. 1e kl. no. 2150, van Aduard
naar
Nieuweroord als Post-Co
Spelbrink A., wmr. 1e kl. no. 1267, van Nieuweroord
naar Aduard.
Braaksma S., wmr. 1e kl. no. 1519, van Giekerk naar
Doornspijk.
Westra R., wmr. 1e kl. no. 2272, van Doornspijk naar
Dokkum.

Vrieze H. H. de, Groep Odoorn.
Hubert H. J., Groep Coevorden.
Lotterman R., Groep Coevorden.

Met eervol ontslag:
Sinderen G. v., opperwmr. no. 25, Groningen.
Met
pensioen.
Altena W. F., wmr. 1e kl. no. 1226, Dokkum. Wegens
benoeming tot hoofdagent
van de gemeentepolitie
te Hoorn.
Bandsma S., transp.gel. Groningen.
Mulder T., wmr. 'le kl. no. 742, Veenhuizen.
Geboren:

Bevorderd tot adjudant de opperwachtmeester
Jonk

J., no. 192, Bellingwolde

m.i.v. 1-11-'56.

Geslaagd voor het kandidaatsexamen
Haan

H. de, wmr.

sociologie:

1e kl. Groningen.

Maa Luiten, zn.v. wmr. 1e kl. K. Koekoek en T, -Verbeek te Nijeveen.
Jantje Johanna Berendina, d.V. wmr. H. Frikken en
J. Holtkamp te Nieuwolda.
Jakob Berend, zn.v. wmr. 1e kl. G. Mulder en M. Wieringa te Appingedam.

Gebr. Ibelings
N.V.

Verentqde

Pelsterstraat

Nederlandse

Kleermakerijen

16 ,Tel. 2281 2 GRONINGEN

UNIFORMEN

VERHUIZING
EN EMIGRATIE

naar maat

P. TIMMER - GRONINGEN

fijnste

Teleloon K 5900-29854

van de
kamgarens.

uvv adres

Daarbij zeer concurrerende prijzen
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DE REFLECTOR
Periodiek
Redactie

van het Gewest
en administratie:

Groningen

der

Rijkspolitie,

omvallende

G. van Dijk, Olf. der Rijkspolitie
Giro Redactie

Reflector

de

provinciën

1e kl., Verlengde

No. 50659, Verl. Hereweg

UITGAVE

EN

ADVERTENTIES:

VAN

DE

INHOUD,

NV.

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL

OF

GEDEELTELIJK,

DRUKKERIJ
IS,

en

Telefoon

Districtsstaf leeuwarden;
F. de Vries, Districtsstaf

TE MEPPEL, POSTBUS

ZONDER

Friesland

44, Groningen

Drenthe.
29904.

44, Groningen.

Medewerkers:
Adj. G. J. Smeenk, Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
de Vries, Districtsstaf Heerenveen,
Owmr. J. Oosting, Districtsstaf Assen; Owmr
OVERNAME

Groningen,

Hereweg

TOESTEMMING

VAN

6, TELEFOON
DE REDACTIE,

Wmr. 1 T.
Groningen
K 5220-1241
VERBODEN.

ln bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensiO?tneerde Rp.
flmbtenaren e.a. belangstellenden).
Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu s sen kom s t v a tI
deR
e d act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
f 2,50 per jaar.

DE ZEEVAART
Waren we met de laatste beschrijving van de bezichtiging van het zeeschip "Bacchus" geëindigd op de
navigatiebrug, dan keren we nu van daaraf terug naar
het kampanjedek. Komende langs de stuurboordstrap
daarop, komen we op de doorgang tussen reling en
de buitenwand van de pantry en messroom. Op dit
schip wordt de messroom gebruikt als recreatieverblijf voor de midscheepse bemanning, d.w.z. de stuurlieden, machinisten, marconisten en hofmeester. De
messroom, algemeen de "mess" genoemd, is eigenlijk,
het woord zegt het al, een verblijf om te eten, en wordt
als zodanig op de meeste schepen ook daarvoor bestemd. De pantry is het domein van de hofmeester en
z'n bedienden, de salon- en pantrybedienden,
en de
bewaarplaats of de porselein- en provisiekast waarin
alles, waarover de hofmeester de scepter zwaait, zeevast wordt geborgen en-opgehangen. Van hieruit worden ook al de gerechten door de kok in de kombuis
toebereid doorgeserveerd naar de salon en diningroom (eetkamer).
De pantry is ook het logement aan boord, de "bar" en
waar de hofmeester tegen inlevering van een bon aan
de daartoe gemachtigden van de midscheeps het natje
en droogje verstrekt. Het natje van "Schiedam", de
kruik met Bols neemt daarbij wel een belangrijke
plaats in, gezien ook de maatschappij zo welwillend is
geweest dit nat tegen een belangrijke reductie aan de
bemanning van de midscheeps te doen verstrekken.
Het is dan ook meestal zo, dat in de hutten dezer bemanningsleden
en onder het hoofdkussen van hun
kooien, deze befaamde "kruik" meestal wel is te vinden. Over het algemeen is het zo, dat daarop één kater
volgt, bij de zeeman zijn dat er meestal twee. De
laatste kater komt op de dag van de thuiskomst, de
toekomstige tijd, de dag van de afmonstering en de
uitbetaling der gages. Op de gagelijst door de administratie van het hoofdkantoor uitgereikt, zijn door deze
de door de hofmeester ontvangen bonnetjes voor het
natje en droogje, zoals een goede administrateur betaamt, zorgvuldig genoteerd. En het is spijtig en ergerlijk voor de bemanningsleden...
'dat deze' notering
nimmer wordt vergeten. Dat is de financiële kater.

Keren we nu terug naar de salon. Deze salon, op dit
schip nu ook in gebruik als dining-roorn (eetkamer)
is eigenlijk de ontvangkamer, de drawing-roorn, van
de kapitein. De gasten door een kapitein - alzo op een
zeeschip op de buitenlandse trip - te ontvangen, zijn
over het algemeen de agenten van de maatschappij:
bevrachters, stuwadoors, doctoren en marine-, haven-,
politie- en douaneautoriteiten.
Voor de nieuwkomer
aan boord neemt zij de eerste dagen wel een zeer bijzondere plaats in, al is dit niet op alle schepen hetzelfde. Hier was het de plaats, alwaar hij tijdens het
tafelen, volledig kennis maakte met de midscheepse
bemanning en hij kennis maakte met het niet uiterlijke, doch innige zeemansleven. Een leven in een geheel ander milieu met z'n eigen etiquette, waarbij manieren moeten worden aangeleerd, afgeleerd of in acht
genomen. Wordt de nieuwkomer gadegeslagen en getest in al z'n doen en laten en heeft hij heel wat gemeende zowel als spottende opmerkingen te incasseren, en wordt het afreageren daarvan, zowel z'n gedrag en geaardheid naar waarde geschat. Ook de "leerling" had het hier de eerste dagen hard te verduren
en zelfs de kapitein mocht daaraan graag mededoen.
Zijn steeds, enkele dagen lang, onder elke maaltijd
stereotiep gestelde vragen: "Zeg "leerling" vertel mij
eens: waar ben je nu eigenlijk geboren? Hebben ze
in dat "Gat" ook Hollands geld en Hollandse kranten?
Heeft de burgemeester ook een aardige dochter? Maak
je bij haar nog wel een kansje als je straks in je
mooie pakje thuis komt? Brengt je vader hem nog elk
jaar een heel varken?" etc. en meerdere schimpscheuten waren niet van de lucht. Gelukkig de man, die
hierop niet te paard kwam te zitten en alles rustig
over zich heen liet gaan.
Als we nu de salon verlaten hebben en weer buiten
op het dek van de midscheeps staan, valt ons oog op
een van de onderbrug afhangende klok, een grote koperen, model torenklok. Hierop worden de glazen geslagen. Zo om b.V. drie uur de tijd van koffie of theedrinken hoort men aan boord de glazen slaan ... ting,
ting , .. ting, ting...
ting, ting. Tijd van "pik-het"!
Niemand zal kunnen zeggen waar dat woord "pik-het"
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vandaan komt, maar het is er, al hoorde men ook wel
"pik-eet". Dat glazen slaan heeft een zekere bekoring.
In elke wacht van vier uur worden er acht glazen geslagen. Zo wordt op b.v. de wacht van 12 tot 4 uur om
half een, één glas geslagen, om 1 uur twee, om half
twee drie enz. Ook dat glazen slaan moet men leren.
Er zit een bepaald ritme in, en is het glazen slaan van
twee uur, is vier glazen, is ting, ting - rust - tingting, de tijd van half drie is ting, ting - rust - ting,
ting - rust - ting. Nog heden ten dage, als eeuwen
geleden, klinkt het slaan van de glazen op de schepen
over de gehele wereld. Er is ook geen geluid, dat bij
allen die gevaren hebben, oud en jong, zulk een heimwee naar zee opwekt, als deze vertrouwde klank van
het slaan van de glazen op de scheepsbel. Getuige dit
gedicht van de heer A. F. de Savornin Lohman, die als
passagier vele zeereizen heeft meegemaakt, en in dit
gedicht tot uiting brengt de gedachten, die alle zeevarenden bezielen, bij het horen van de hun vertrouwde klank.
Dromend, wakend,
klinkt door de nacht
zacht tikkend voor mij
de scheepsklok ...
Ik sta weer op hondewacht.
Mijmerend hoor ik
de glazen slaan
en luisterend zie ik
mij zelf weer staan
in weer en wind.
In weer en wind:
Nu is het dat ik weet
hoe mijn klok voortaan
altijd verlangen
op zal wekken
naar de zee,
háár zangen.

Hier op de midscheeps staan we meteen voor de luikhoofden van de kolenbunker. Hierin worden enkele
wagonladingen kolen gestort, benodigd voor het opstoken van de ketels, daar dit schip geen oliestoker,
doch een kolenstoker is. Op deze reis zal in Algiers
de kolenvoorraad
nog eens weer worden aangevuld.
In deze bunker heeft de tremmer zijn werkterrein, en
het is de job van deze tremmers om de kolen van
daaruit voor de vuren te scheppen, op de vuurplaat
te trimmen, om vandaar door de stokers in de vuurmonden van de ketels te worden geschept. Diep in de
buik van het schip, verrichten deze mannen van het
"zwarte koor", in een intense hitte, met naakte bovenlijven en een zweetdoekje 'Om hun nek geslagen, hun
lichamelijk
uitermate
afmattende
arbeid. Voor een
leek is het daar beneden niet lang vol te houden en
vooral niet als de keteldeuren worden geopend en het
laaiende vuur z'n hitte uitbraakt.
Op de moderne
schepen der laatste
jaren
hebben
nagenoeg
alle
scheepsketels een oliestookinrichting,
turbines en motoren. Ook de turbine is in principe een stoommachine,
waarbij niet kolen, doch olie door een pomp in het
ketelvuur wordt gespoten en de opgewekte warmte
het water in de ketel in stoom verandert
en deze
stoom door een buis naar de machine, de ouderwetse
stoommachine of de moderne turbine wordt geleid.
De scheepsmotor als het modernste voor tbewegingswerktuig heeft in deze moderne wereld wel de algemene bekendheid. Zo'n kar aan boord van een 10.000tonner heeft een hoogte van ongeveer 10 meter en een
lengte van ongeveer 15 meter en een aantal p.k. van
vijf- à zesduizend. Gebruikte een stoomschip ettelijke
wagons aan kolen, zo'n motorschip van 10.000 ton
draagvermogen
gebruikt per dag 25 tot 30 ton olie,
dat is een kleinigheid van 35.000 liter. Op een reis naar
Indië heen en terug ongeveer 1200 ton of 1.200.000liter.
(Wordt vervolgd)
F. G.

Kruisjaswedstrijd P.S.V.H.
Op dinsdag 30 oktober organiseerde
de oefengroep
Weststellingwerf
de eerste in PSVH verband gelartceerde kruisjaswedstrijd
in hotel DRAGT te WOLVEGA.
Om 10 uur kon de voorzitter van de oefengroep Weststellingwerf 48 deelnemers, waaronder
de gepensicneerde adjudant Paulusma
en owmr. Onbelet, welkom
heten. Hij stelde het op hoge prijs, dat deze beide
oudgedienden, die resp. erelid zijn van R. P. Heerenveen en Weststellingwerf,
eveneens van hun belangstelling deden blijken. Hij hoopte, dat de deelnemers
in een sportieve strijd elkaar de eer zouden betwisten
en wenste hen een prettige dag toe.
Hierna werd begonnen met loten voor de eerste ronde
en het duurde niet lang of de spanning en de gezelligheid zat er volop in. Onder het kaarten werd een
kop koffie geoffreerd. Na de derde ronde werden de
deelnemers door de oefengroep Weststellingwerf
onthaald op een bord soep. Dat viel er in! Er zijn echter
van die echte doorknede kaarters die tijdens het soepeten nog niet van de kaarten af konden blijven. Stel
je voor, dat je zo'n dag niet aan je trek komt.
Na de soep en de verdere versterking van de inwendige
mens, werd om 13 uur met nieuwe moed aan de vierde
ronde begonnen. Vele deelnemers hadden hun kans op
een prijs al eens gewikt en gewogen. Vooral Bouke
was haast niet bij de commissietafel weg te slaan. De
uitslag bleef echter tot het laatst geheim omdat deze
wedstrijd was gebaseerd op een puntensysteem.
Om
16 uur was de zevende en laatste ronde gespeeld. 'I'erwijl de commissie bezig was de prijswinnaars
uit te
zoeken, zoemden een twintigtal bijen
of waren

het politiemannen, om de tafel van de commissie in de
hoop, dat zij een van de gelukkigen zouden zijn.
Door de oefen groep waren 14 prijzen, rollades en worst,
ter beschikking gesteld en werden gewonnen door:
1. E. Haarsma 6635 pt; 2. J. Leijenaar 6509 pt; 3. A. A.
v. d. Vaart 6502 pt; 4. H. Breider 6477 pt; J. Stil 6430
pt; W. de Vries 6446 pt; F. Sleiffer 6440 pt; J. Schoenmaker 6430 pt; F. K. H. Onbelet 6414 pt; W. Kattenberg 6413 pt; D. Tigchelaar 6392 pt; Marten de Jong
6377 pt; G. Buitenga 6354 pt. en K. Huisman 6343 punten.
De prijzen werden met een toepasselijk woord dooi
de voorz. v. d. oefengroep aan de winnaar uitgereikt.
J. Leijenaar van G. P. Heerenveen, zei, dat hij bijzonder
had genoten en stelde voor de contactavonden van de
oefengroepen onderling in de toekomst zo te organiseren, dat de oefengroepen gezamenlijk zo'n contactdag
zouden kunnen houden. (Wij zien gaarne een uitgewerkt voorstel van Leijenaar).
Hierna kreeg de voorz. van de PSVH, adj. Schoenmaker het woord. Hij dankte, mede namens alle deelnemers, het bestuur van de oefengr. Weststellingwerf
voor het zo keurig organiseren van deze wedstrijd. De
vlotte wijze van afwerking dwong ieders respect af.
Deze dag was, zo zei hij, bijzonder in de smaak gevallen en voorziet in een behoefte. Het smaakt naar meer.
Eén der tafelgenoten van hem vond het zo geweldig,
dat die op een gegeven moment prompt uitriep: "Zo
zes dagen kaarten en dan zondags rust". Of hij dit
meende, werd er niet bij gezegd.
Veertien gelukkige mensen konden met een behoorlijke
portie vlees naar huis terugkeren. Bouke had zelfs
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zo'n grote portie rollade, dat zijn vrouw het gehele
jaar geen vlees meer behoeft te kopen en dan hoeft ze
nog niet eens zuinig te zijn.
Voor deze wedstrijd waren de burgemeester van Weststellingwerf,
de districtscommandant
der rijkspolitie
te Heerenveen,
alsmede alle Korpschefs en groepscommandanten
o.a. bevelvoerende
over de aanweziae
deelnemers uitgenodigd van hun belangstelling te doen
blijken. Vele groepscommandanten
waren aanwezig,
terwijl de heer burgemeester, wegens een belangrijke
vergadering,
bericht van verhindering
had gezonden
om gedurende de wedstrijd van zijn belangstelling te
doen blijken.

De voorz. van de oefengroep bedankte alle deelnemers
voor hun opkomst en sportieve strijd. Hij zegde toe,
dat de oefengroep Weststellingwerf gaarne van de partij zal zijn als een andere oefengroep de volgende
keer een dergelijke wedstrijd zal uitschrijven. Voorts
wenste hij de deelnemers wel thuis.
Al met al vrienden, het was een mooie dag, die de
geest weer eens ontspant en laten we eerlijk zijn, dat
hebben wij politiemannen
van tijd tot tijd ook eens
nodig. De boog kan niet altijd gespannen zijn.
Steggerda,

Jelle.

7-11-1956.

Geslaagde Bindingsavond te Warllum
Het heeft de districtscommandant
der Rijkspolitie te
Groningen, overste J. B. S. Romelingh, zeker tot volle
tevredenheid
gestemd, toen hij zich op 12 november
1956 te 20.00 uur in zijn openingswoord mocht richten
tot een eivolle bovenzaal van het hotel "Spoorzicht'
te Warffum, alwaar een bindingsavond was belegd in
het kader van de reserve Rijkspolitie en werd bijgewoond door de reservisten en hun dames van de groepen Uithuizen, Wehe en Warffum.
Namens de algemeen inspecteur van de Rijkspolitie te
's-Gravenhage, gaf de majoor F. M. C. Offermans, door
zijn aanwezigheid
blijk van zijn belangstelling
voor
deze samenkomst. Nevens een aantal Burgemeesters
van in genoemde groepen gelegen gemeenten, toonden
ook de leden van de betreffende plaatselijke commissies van het Instituut steun Wettig Gezag hun belangstelling voor deze avond door hun aanwezigheid.
In zijn openingswoord belichtte overste Romelingh in
het kort de belangrijke taak welke aan het reserveapparaat van de Rijkspolitie ten grondslag ligt. Vooral
in de huidige internationale
toestand is het van groot
belang dat er een politieapparaat
is, dat, uit vrijwilligers bestaande, in tijd van nood met het vaste personeel der politie de grondrechten
van ons volk beschermt, zomede de openbare rust en orde handhaaft.
Vervolgens ging overste Romelingh over tot uitreiking
van een groot aantal insignes, bestemd voor reservisten, die de graad van "geoefend man" of "buitengewoon geoefend man" bezitten. Punt 3 van de agenda
was de vertoning van een interessant filmpje, dat het
werk van de politie-speurhond
weergaf en was vervaardigd door de kapitein G. van Dijk, officier toegevoegd aan de districtscommandant
te Groningen. De
filmdienst van het S.W.G. verzorgde de projectie van
deze film.
Daarna voerde de secretaris van de Provinciale Cornmissie S.W.G., burgemeester H. Ottevanger het woord.
Hij memoreerde in zijn betoog de heldenmoed van de
Amerikaanse sergeant Joe Mann, ter wiens nagedachtenis te Eindhoven een standbeeld verrees, omdat hij
tijdens de laatste wereldoorlog als leider van een kleine groep Amerikaanse militairen zich met zijn lichaam
op een nog niet ontplofte granaat wierp, welke, door de
vijand afgeschoten, in de onmiddellijke nabijheid van
zijn groep neerkwam en zeker bij de explosie de gehele groep zou hebben vernietigd. Joe Mann gaf daar
zijn leven als offer voor het behoud van zijn groep.
Door een soortgelijke offervaardigheid
dient een vrij
volk zoals Nederland zich geborgen te weten en wel
door de wetenschap, dat een leger van stoere vrijwilligers, in tijden van nood, wil tonen, wat zij voor de
vrijheid van hun volk over heeft.
Na de pauze vertoonde de filmdienst van het S.W.G.
de historische film "Operatie Cicero". Deze film voerde

de aanwezigen mee naar Turkije, alwaar op 4 maart
1944 de Duitse spionagedienst de hand wist te leggen
op geheime documenten
der geallieerde legermacht,
welke de plannen inhielden voor de inval in Normandië.
Tot slot sprak majoor F. M. C. Offermans nog een kort
woord, waarbij hij alle aanwezigen opriep het doel van.
het S.W.G. uit te dragen. Het gedoogt heden geen uitstel meer goede vaderlanders ervan te overtuigen, dat
zij in de gelederen van de reservediensten
thuis horen.
uw vrijheid van uw volk moet u het grootste offer
waard zijn.
Alle aanwezigen dankend voor hun grote opkomst,
sloot overste Romelingh na het gezamenlijk zingen van
het eerste couplet van ons volkslied, deze samenkomst.
Duc.

Ons 5-cent-fonds
Dankbetuigingen
voor ons fondsje kwamen
binnen
van:
Mevrouw A. H. Jurgens- Vinke te Schoonebeek voor de
heerlijke fruitschaal, welke zij bij haar thuiskomst uit
het ziekenhuis ontving;
Wmr. 1e kl. T. R. Meijer, verkeersgroep
Winschoten,
voor het boek, dat hij tijdens zijn knie-blessure mocht
ontvangen;
L. Smeding en D. Smeding-Wiersma
te Ried (Fr.) voor
het mooi cadeautje, dat hun dochtertje Willy tijdens
haar verblijf in het ziekenhuis ontving;
Mevrouw B. Harms-Vierzen,
Blija 130b (Fr.), voor de
prachtige fruitmand, die zij in verband met haar ziekte
op de dag van haar verjaardag ontving;
Mevrouw A. Stamhuis-Hoekstra
te Hoogeveen,
die
hartelijk dankte voor de schitterend
en heerlijk samengestelde fruitschaal, haar toegezonden in het ziekenhuis "Bethesda" te Hoogeveen;
Mevrouw Eggink-Boeijen, Zuidhorn, voor de prachtige
fruitschaal, die zij tijdens haar rustkuur van zes weken
ontving.
E. Berga, te Murmerwoude
voor de schaal met fruit
welke hij tijdens zijn ziekte ontving.

Voor Uw verhuizingen en emigratie
J. Zigterman, Groningen
Als

het

één kan,

is 't Zilt

ter mali

Kantoor Oosterhamrlkkade 102. Tel. 22598 (K 5900)
Oosterstnqe! 124b. Telefoon 22233
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Nieuws van de personeelsvereniging te (jroningen
"Wat deed u op 11 oktober?" Het is niet een gebrilde
rechter die streng-gebarend in uw richting wijst. Dergelijke rechters hebben, naar het schijnt, meer belangstelling voor hetgeen u op de 17e oktober gedaan hebt.
Zestien Rijkspolitiemannen uit Stad en Lande kunnen
die vraag op bevredigende wijze beantwoorden:
zij
beraadslaagden
gezamenlijk over het winterprogramma van de Personeelsvereniging
van de Rijkspolitie
in het café Modderman te Helpman. Het was, voorzover bekend, de eerste maal dat het zovelen waren,
die hun medewerking verleenden tot het slagen van
de algemene vergadering van deze vereniging. Daartoe
bestond trouwens ook enige aanleiding. De personeelsvereniging is een nog jonge loot aan de (trouwens ook
nog niet zo oude) Rijkspolitieboom. Deze jonge spruit
aanschouwde in 1950 het levenslicht en het is onder
ons geen geheim dat adj. Poutsma daarbij de vroedman (is dat de mannelijke tegenhanger van vroedvrouw?) was, die het borelingske in deze barre wereld
binnenvoerde.
Anderen geven hem de functie van
geestelijke vader, maar het komt me voor dat het overigens niet in het woordenboek voorkomende begrip vroedman juister is. Inmiddels is de jonge vereniging zes jaren oud. Oud genoeg, meende de vroedman, om op eigen benen te staan. Poutsma verliet namelijk de Rijkspolitie zowel als de personeelsvereniging, met het gevolg dat op de 11e oktober de verkiezing van een voorzitter op de agenda prijkte. De vergadering waagde het een aanslag te doen op de vrije
tijd van een van de leden van onze ijverige districtsrecherche en koos adj. Kooiman in Poutsma's plaats.
De oud-voorzitter
had inmiddels een rede van de
waarnemend voorzitter W. Boersma aangehoord, waarin uitdrukking werd gegeven aan de gevoelens van
erkentelijkheid, die algemeen jegens de oud-voorzitter
blijken te bestaan. Hij onderstreepte zijn woorden door
het aanbieden van een klein blijk van waardering,
namelijk een plastic-schrijfetui
met toebehoren.
Het werk van de C.C.C.C. vormde ter vergadering
een druk besproken punt. Wist u nog steeds niet wat

die vier letters betekenen? Het is alleen een kwestie
van meedoen aan de mode. Nederland is aangesloten
bij de N.A.V.O., de N.A.T.O., de E.B.U. en nog veel
meer en de personeelsvereniging
neemt deel aan het
werk van de Centrale Commissie voor Cultureel Contact, kortweg de C.C.C.C. Het klinkt nogal duur en
het is ook vrij duur, zo klaagde de penningmeester, die
zijn kas zag vermageren van ongeveer f 400,- tot
f 250,- in ruim een jaar tijds. Eerlijkheidshalve moet
worden opgemerkt dat de C.C.C.C. hieraan maar in
beperkte mate schuldig was. De vergadering verklaarde zich voor continuering van het deelnemen aan uitvoeringen, door die commissie georganiseerd. De leden, die deze uitvoeringen bezochten, gaven te kennen
dat het zeer de moeite waard was om daarvoor een
reis naar de stad te maken. Doordat slechts een kwartje per persoon behoeft te worden betaald, heeft men
vrijwel geen andere kosten dan het reisgeld.
De penningmeester
meende dat op dat moment het
psychologisch juiste moment was aangebroken voor
het doen van een voorstel tot verhoging van het ene
dubbeltje contributie, dat per gezin betaald wordt en
dat nog steeds niet verhoogd werd, ondanks de stijging
der uitgaven. Zijn voorstel ondervond een gunstig
onthaal. Iedereen was het er 'mee eens dat men met
één enkel dubbeltje niet veel kan presteren. De vergadering bracht de contributie met algemene stemmen
op 162/3 cent per gezin per maand (dat is een gulden
per Yz jaar).
De jaarlijkse feestavond zal worden gehouden op dinsdag 19 februari in de "Grönneger Spraok". Liever had
men dit op een woensdagavond gezien, maar er was
voor die dagen geen zaal te krijgen, die aan de gestelde eisen voldeed. Het gezelschap van ons lid Spa heeft
zijn medewerking toegezegd. Opgevoerd zal worden
het boeiende stuk "Luchtpost". Voor een behoorlijk
stukje muziek wordt gezorgd; het Politiedameskoor
zal een paar zangstukjes laten horen en misschien
hebben we nog wel meer attracties. En dat was dan,
in het kort, hetgeen wij deden op 11 oktober!
C. P.

De Korpsschietwedstrijden te 's-(jravenhage
Op zaterdag 29 september j.l. werden op de militaire
der geluk? Schoten de anderen zo veel beter? Of waschietbanen op de Waalsdorper vlakte te 's-Gravenren er ook omstandigheden die voor ons minder gunhage, de jaarlijkse korpsschietwedstrijden
gehouden
stig lagen? Dit laatste was, heus waar, zeer zeker het
geval.
tussen afvaardigingen van alle gewesten van de Rijkspolitie van het beroeps- en reservepersoneel.
Het was een prachtige zonnige dag maar er waaide een
beste wind aan deze zeekust en als die wind nu maar
Nu, dat is dit jaar voor ons gewest niet zo best afgelopen. Slechts een derde prijs korps-pistool kon in de
op iedere baan even sterk voelbaar was geweest, maar
dat was nu net niet het geval. Er waren banen van de
wacht gesleept worden. Toen we om half zeven 's morgens met de trein naar Den Haag vertrokken, hadden
revolver en de karabijn, die merkbaar gunstiger lagen
we toch betere resultaten verwacht. Het was ook jam(in de luwte) en juist o.a. op deze in de luwte gelegen
revolverbaan werd de 1e en 2e prijs weggehaald. Dat
mer voor onze reservisten, die vaak in het holst van de
nacht opgestaan waren om op tijd de goede verbinding
de wind behoorlijk parten heeft gespeeld blijkt ook
wel uit de hieronder afgedrukte uitslagen (afzwaaiers).
naar het Haagje te kunnen halen. De reserve-adjudant
Kuipers had nog wel zo goed getraind met z'n mensen
Maar evenals het vorige jaar zeg ik dat het behalen
van prijzen niet het belangrijkste is geweest van deze
en had zeker gedacht een van de hoogste prijzen aan
wedstrijden. Er werd sportief en prettig gestreden om
de medaillekast van het Gewest te kunnen toevoegen.
Helaas, niets van dat al.
de eer en de stemming was prima; we hebben ons best
gedaan voor het gewest Groningen.
En hoe kwam dat dan allemaal zo slecht af? Ja, minEn nu dan de uitslagen.
Pistool
Aantal
Aantal
Yz secn. Eindcijfer
punten
No., naam en rang
Punten
1. E. Kooiman, adjudant
178,57
14
25
7
9
8
171,42
14
24
2. K. de Vries, owmr.
8
8
3. L. TIssingh, wmr.
12
16
133,33
9
8
8
4. H. v. d. Woude, wmr I
208,33
12
25
7
7
5. D. A. v. d. Velde, wmr. I
12
14
116,66
7
10
8
Totaal 808,31
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Karabijn

No., naam en rang
1. A. Scholten, wmr. I
2. J. Okken, wrnr. I
3. E. Kruit, owmr.
4. G. H. K. Woltjer, wmr. I
5. H. H. Koetje, wmr.

10
7
10
7
9

9
9
9

Punten
9
8
6
9
7
6
5
9
8

6

Aantal
punten
39
13
40
18
34

6

-

-

7

7

-

-

8

Aantal
%secn.
25
28
37
33
31

Eindcijfer
156,46,43
108,11
54,55
109,68

-Totaal 474,77
Gewestelijke

Revolver
No., naam en rang
1. G. Dijkstra, res. wmr
2. M. Bult, res. wmr
3. J. F. Vriends, res. wmr.
4. F. Ensing, res. wmr.
5. J. v d Wal, res. wmr.

10
9
10
10
10

Punten
9 9 8
9 9 8
10 8 8
9 8 8
9 9 9

7
8
7
8
9

Eindcijfer
o
43
7
50
7
50
o
43
7
53

Totaal 239

Karabijn:
Pol. te Water
Amsterdam
Den Bosch
Arnhem
Groningen
Den Haag

541,16
527,20
486,70
477,43
474,77
369,96

Pistool:
Pol. te Water
Amsterdam

1129,28
1126,38

SINT-NICOLAASPRIJSVRAAG
Woensdag, 21 november j.l. zaten de contactmannen·
medewerkers van de Reflector uit de vijf districten
van het gewest Groningen weer eens bijeen in het
theorielokaal van de verkeersgroep Groningen, om de
grote stapel oplossingen van de Sinterklaas-prijsvraag
na te zien en de prijswinnaars te bepalen. Nu, ze had-

,Sinterklaas'
1956

resultaten.
Groningen
Arnhem
Den Haag
Den Bosch

808,31
696,20
680,46
657,05

Revolver:
Arnhem
Den Bosch
Den Haag
Groningen
Amsterdam

264
260
243
239
238

1956

den het niet gemakkelijk. Niet minder dan 819 oplossingen waren ingezonden, waarvan er 475 foutloos
waren. Natuurlijk waren onder deze laatsten meerder"
uit één gezin.
Ik kan mij indenken, dat de oplossing heel wat zweetdruppeltjes gekost heeft, maar we hebben toch heus
ons best gedaan om de puzzel niet te moeilijk te maken.
Ik zeg we, maar ik moet eigenlijk zeggen hij, want het
is de wmr. 1e kl. Jouke Hoekstra uit Sneek, (hiernaast
geplaatst), die zo vriendelijk was om het bestaande
cliché van het vorige jaar van een nieuwe tekst te
voorzien.
Verschillende inzenders hebben waarschijnlijk
deze
pientere Sinterklaas verwenst bij het oplossen van de
prijsvraag, maar later toch ongetwijfeld gezegd, dat
het een leuke en aardige en toch niet te moeilijke
opgave was.
Ons aller dank aan Hoekstra, die ook zeker niet door
Sint vergeten zal worden.
De oplossing van de puzzel is als volgt:

Horizontaal
1. Maoris.
6. Veeteelt.
12. Zeegse.
18. Spanen.
19. Beer.
20. Meel.
22. Azalea.
24. N.L.S.
25. Verrassingen.
27. Eli.
28. Nobel.
30. Van Sinterklaas.
31. LEKen.
33. Trede.
34. Tuba.
38. B.K.
40. Dior.
43. Sigte.
44. Nu-Hier.
46. Konkurrent.
49. Moe-ren.
50. Isogoon.
51. Spui-uren.
52. Per-nota.
53. utik.

54.
57.
58.
61.
62.
63.
65.
66.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
77.
81.
82.
85.
86.
87.
89.
90.
92.
93.

O-ven-S.
Re-de.
N.V. Daf.
Lena.
Eer.
Aldus.
Emna. (Remnaaf).
Ernga.
Ad.
W.L.
Noir.
Po.
Ur.

S.G.
Ka.
Ontdek.
Boeien.
M.N.
Veten.
Nawerk.
Eren.
Theo.
Eweug.
R.O.
Aalst.
Kan-keren.

95. Raare.
96. K.N.P.
98. Suwt.
99. End.
100. Tufte.
102. M.S. Min.
103. Ede.
104. Ni. (ets).
105. Tsaar.
106. Os-GG.
107. Pleegkinderenwet.
112. Mee.
113. Klerk.
114. Afka.
115. Egeore.
116. Ie. (Regionaal).
117.. Emneoren.
119. Lamoenen.
122. Inenten.
124. Puzzel.
126. R-L.
127. Vriend.
130. Natali.
132. Braamstruik.
137. Stroe.
140. Ga.
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141. Ader-re.
143. Leemte.
145. NN.
146. Palermo.
14.7.Barken. (Of Larken).
148. Melaats.
Verticaal.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
21.
23.
25.

M.P.
Aanbehorend.
Onledig.
Resleeons.
In.
Ver.
Eer.(beek).
Era.
Emir.
Lenk.
Tegl.
E.A.
Ezelsoren.
Galeien.
Slikgronden.
Ee.
Sint-Nic(k)olaasvermomming.
Ben.
Lea.
Aan-en-aaf.
Vat.

T.a.V. de vulling van de letters
gende oplossing:
R. Horizontaal.
Pop.
Ore.
Net.
P. Horizontaal.
Arm.
Nee.
Sip.

26. Nar.
29. O-rus.
32. Etet.
35. Uk.
36. Bos.
37. A.N.P.
38. Buitenmodeluniform.
39. Kruidenierswinkels.
40. Dee.
41. Inn.
42.0.T.
45. R.O.
47. Kuur.
48. RRKE.
49. Me.
55. Veldgewassen.
56. Nauwkeurig.
59. Verontrustend.
60. Argumentatie.
64. Slangen.
65. Entwas.
66. Epe.
67. Arno.
75. On.
76. Naa.
77. Bekeuren.
78. Oran.
79. Eendenei.
80. Ink.
es. Teamgeest.
R. en P. geldt de

V01-

R. Verticaal.
Pon.
Ore.
Pet.
P. Verticaal.
Ans.
Rei.
Mep.

De gevraagde woord-samenstellingen
luiden:
PEPER OOT.
en
MARSEPEIN.

84. Erkelenz.
88. Hef-a.
91. Onder.
94. Etteren.
!J7. Peek.
101. Erkennen.
107. Plezier.
108. Kam.
109. Dan.
110. Eg.
111. Wone.
113. Krulde.
118. Opaal.
119. LL.
120. Ata.
121. E.N.R.
123. Tor.
125. Ebro.
127. Vul.
J28. Riem.
131. Aap.
133. Re.
134. Ara.
135. Toe.
J31. Kee.
137. Sta.
133. Tea.
139. Ons.
142. Rm.
1".4. m l.
Heel veel uren
Denken, turen
Hersengymnastiek
proces
Woordenboeken
Omslaan, zoeken
VEEL SUCCES.
IJverig blokken
Vul de hokken
Van het grote inlegvel
Die niet kniezen
Moed verliezen
SLAGE
WEL.

Dank Redactie
Voor uw actie
Het is mogelijk, dat u naar aanleiding van bovenstaanIn 't Gewestelijk orgaan
de van mening bent, dat u de oplossing goed had er!
Samenwerken
toch niet onder de foutloze oplossers staat.
Band versterken
Daarom is het goed hier enige algemene opmerkingen
DAN ZAL 't GAAN.
te plaatsen. Het kwam herhaaldelijk voor, dat de oplossing kennelijk verkeerd werd overgetypt en ook:
misschien door de haast, vakjes werden opengelaten
11. B. Lijklerna, Jan Lievenstraat
52, Leeuwarden
Een gehele groep had vaak dezelfde fout gemaakt.
kreeg met het volgende gedicht de tweede prijs:
Voor "maoris" zag men vaak "maorie"; het is iSOgOO~l
en niet isogoor; Zeegse en niet Seegse; barken en larREFLECTOR
ken werden beide goedgerekend; ie was het pers. vnw.
Om
ons
allen
saam te binden
de roepnaam zonder klinkers was NLS (Nelis) en radiois een prachtig ideaal.
omroep was R.O. en niet r.o.n. (het vakje van de R
Daarom vind ik de Reflector
m cht hier niet ingevuld worden.
wèl het blad voor allemaal.
Vier en twintig gedichten werden ingezonden. Na veel
hoofdbrekens werden de volgende prijswinnaars hierDe beroeps en reservisten
voor uitgezocht.
lezen met heel 't huisgezin
d' inhoud gaarne, want men vindt er
I. Mevrouw A. R. Ousen-Kippers,
steeds iets lezenswaardigs in.
Sav. Lohmanlaan
26a, GrOJlingen, die het volgend-e
gedicht inzond:
Zelfs politie uit andere landen
schreven in ons mooie blad.
PUZZELAARS-APPèL
't Was zeer interessant
te lezen
Puzzelaren
hoe het bij die vrienden zat.
Span de snaren
Doch de meeste spanning brengt ons
De REFLECTOR is er weer
de Sint Niklaas-puzzel wel.
Niet versagen
Ieder jaar bezorgt de Sint ons
Voor die vragen
daarmede steeds het kippenvel.
IN 't GEWEER.
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Dat is dan maar om te beginnen.
't Is Zeegse, hokje 12 horizontaal,
ging 't maar zo vlot met allemaal.
Die Sinterklaas maakt het ons zwaar,
wie zet zoiets nu in elkaar.
'k Had nooit gehoord van "isogoop",
ik zat .daar heus mee in de knoop.
Ook "kankeren" al hoor je het vaak,
schoot ik na veel gedraai pas raak.
Ik hoop dat onze puzzelvriend,
maar gauw zijn pensioen verdient,
Dan wordt misschien een volgend keer,
De puzzel lang zo zwaar niet weer,
maar toch mijn hokjes zijn gevuld,
al kostte het mij veel geduld.
Nu wachten wij maar op de dag,
dat Sint zijn oordeel geven mag,
misschien zegt hij, 'k verwacht het niet:
"Een prijs voor dit gedicht hoor Piet".

Wat een prijzen heeft die "Ouwe"
dan steeds weer bijeengebracht.
Heel het noorden zit vol spanning
als men op de uitslag wacht.
Eén ding moet ik hier nog zeggen,
en begrijp me niet verkeerd.
't Is te wensen, dat elk' lezer
Voor ons blad steeds reflecteert.
~II. H. de Boer, Mr. Westerhoflaan
werd derde met:

A. 398 te Marum,

SINTERKLAASPRIJSVRAAG

1956

Het leek eerst net, of deze pret
maar eventjes zou duren.
Ik las en las, en zie alras
verschenen mijn schrifturen.
Maar ongehoord, zo vaak een woord
mij meer dan erg kon plagen.
En ik kneep, maar niet begreep
en twijfelde aan slagen.
Maar 't is volbracht en ongedacht
de vreugd van het volenden.
Dit is voorbij, en 'k ben heel blij
dat ik het u kan zenden.
We streken daarna even met de hand over 't hart en
lieten nog twee dichters bekronen, en wel:
IV. H. Taekema,
met:

Post Terhorne,

district

Leeuwarden,

PUZZEL 1956
Daar is dan de "Reflector" weer,
met een puzzel voor de 4e keer.
Het is net één als vorig jaar,
hij zit ook nu raar in elkaar.
Weg even de Hongaarse zorgen,
verdaag die kwestie maar tot morgen,
de puzzel is nu actueel,
die vraagt de aandacht weer geheel.
Wat er gevraagd wordt is niet mals,
wacht, eerst de boord maar van de hals,
ziezo, nu nog maar eens proberen.
Ik zit al op mijn stoel te keren,
Hé ja, daar schiet m' al iets te binnen,

V. Tenslotte bleek ook dat er enkele reservisten meedongen naar een dichtersprijs. Sint stelde dat zeer op
prijs en meende ook een van deze categorie te moeten
belonen.
De reserve-wachtmeester
H. Benjamins, Groep Sleep
Post Zweeloo, kwam met het volgende:
Nu een zucht, dan weer een vloek
Nee, voor mij is 't geen gesneden koek.
Dan weer strepen, krassen, gommen.
0, wat zit die Ouwe weer te brommen.
Van Moe voor 't kippenhok snap ik geen moer.
Maar excuus, 'k ben geen beroeps, doch boer.
Bij dat Heidemeer gaat het erg warm toe.
Het duizelt me, en ben het puzzelen moe.
En wordt het woordenboek er bij gehaald
Blijkt, dat dit ook steeds weer faalt.
Maar na veel gezoek, gezucht, geraas,
Is toch de puzzel klaar van Sinterklaas.
En al was dan ook het rare raar,
Toch verlang ik naar de puzzel van het volgend jaar.
Zo is dan ook de Sinterklaasprijsvraag
1956 weer voor ..
bij en hoop ik dat deze u het nodige vertier heeft g=geven en dat de geschenken naar uw genoegen zijn.
De "nieten" onder u wens ik een volgende keer mee':
succes.
Ik wens u een genoeglijke Sinterklaasavond
en voor
het einde van deze maand prettige kerstdagen, een
zalig uiteinde en goed begin 1957.
G. van Dijk.

Lijst van prijswinnaars:
o

fouten
1. G. H. Bergervoet, Secr. Bruintjesstr. 1, Coevorden
2. E. Schipper, A. 53, Sleen
3. J. Forsten, Aldmar 24, Zurich
4. E. Woldendorp-Bolhuis,
v. Houtenlaan 156,
Groningen
5. W. Veenstra, Rikkerdaweg 11, Lutjegast
6. W. Post- Wansink, Star Numanstraat 75 b,
Groningen
7. E. Eggink, Tuinstraat 39, Assen
8. H. Wind-Vogelzang, Hoofdweg 63, Schildwolde
9. A. Ousen, Sav. Lohmanlaan 26a, Groningen
10. J. J. de Vries, Anreperstr. 102, Assen
11. W. Dijkman-Hamminga,
v . Kinsbergenlaan
8,
Winschoten
12. L. Smeding, no. 108 c, Ried
13. IJ. van der Walle, Witte Zand 12, Oosterhesselen
14. Sj. Prins-Hoekstra,
Valeriusstr. 57 c, Leeuwarden
15. W. H. Baron, Wagnersingel 8a, Groningen

mlvr/kind

District

m
m
m

A
A

v

G

Geschenk
Likeurstel Leerdam
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos gekleurde borrelglazen

m
v

G
G

Politie zakagenda.
Doos gekleurde borrelglazen

m
v
m

A
G
G

Politie zakagenda
. Doos gekleurde borrelglazen
Doos met 6 bierpullen
Boek "Ferme jongens, Stoere
knapen".
Doos gekleurde borrelglazen

L

jongen 13 jr. A
v

W

m
m
v
m

L
A
L

G

Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos gekleurde borrelglazen
Politie zakagenda
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16. G. Woudstra-Verkerk,
Spoordijk 44, Workum
17. S. v. d. Berg-de Vries, Surinamestr. 17 b,
Leeuwarden
18. P. de Boer, Boerdamsterweg
15, Middelstum
19. W. Boersma, Wilhelminalaan
5, Zuidhorn
20. T. de Groot-Vellinga, Kwartelstraat
21,
Leeuwarder.
21. F. J. P. Medendorp, Ommelanderweg 4, Uithuizen

v
v

H
L

Doos gekleurde borrelglazen
Doos onderzetjes

m
m
v

G
G
L

Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos onderzetjes

jongen 10 jr. G

m
L
22. 0. C. den Engelsman, Kerkstraat 227,
Harkema Opeinde
m
L
23. H. Harstra, Correllistraat
24, Leeuwarden.
m
A
24. R. Nieuwland, Groningerstr. 3, Vries
v
H
25. R. Westra- Wierda, Burg. Falkenaweg 102,
Heerenveen
m
H
26. H. Vijver, no. 155, Scharsterbrug
m
G
27. A. Koopman, Hamburgerstraat
52, Groningen
m
W
28. F. C. Broekman, Julianaplein 2, Muntendam
29. J. Timmer, A. 52, Zweeloo
m
A
v
L
30. H. Reitsma, Nieuwestraat 26, Vlieland
m
A
31. J. Kuik, Westeinde 2, Westerbork
32. J. Zijlstra-de Jong, Timorstraat
48 b, Groningen
v
G
33. P. Sijtsma, Stationsstr. 7, Usquert
m
G
m
L
34. J. Roukema, Arumerstraat
12, Leeuwarden
35. J. P. A. Voorthuis, Hoofdstraat 34, Winsum Gr.
m
G
v
W
36. J. J. Volders-Elema, Wilhelminalaan 1, Zuidbroek
meisje 7 jr. A
37. Ria de Jong, C. 74 F, Zuidlaren
38. R. M. Klein, Westersingel 43, Noordbroek
m
W
39. J. Oudekerk-Weistra,
Rikkerdaweg
9, Lutjega st
v
G
40. A. Folkers, Vosbergerlaan 21, Paterswolde
m
G
~1. R. Middel, Burg. Entensweg 17, Middelstum
m
G
jongen 14 jr. H
42. M. Hansma, no. 57, Nijland
43. J. Timmer, De Vos van Steenwijkstr. 1, Beilen
m
A
44. J. Jonk, Zuiderstraat
C. lOO-A, Bellingwolde
m
W
v
G
45. G. H. Visser-Elzen, Oosterweg 103, Haren
m
H
46. J. Draaisma, Steggerdaweg 12, Steggerda
v
H
47. M. Eenkooren-Dragtsma,
Anjelierstr. 25,
Heerenveen
48. G. W. Mekel, Pioenstraat 65, Groningen
m
G
49. F. van Limbergen, Schoolstraat 23, Uithuizen
m
G
50. J. Stil, Steenwijkerweg 91, Blesse
m
H
51. L. J. Brouwer, no. 53, Tzum
m
L
52. T. Heijstra-Mud,
Heerenveenseweg
56, Wolvega
v
H
53. E. Timmer, C. W. Lubbersstraat
21, Wildervank
m
W
54. H. v. Aalderen. Tiesingstraat 21, Berger
m
A
55. R. J. Zuidema, Rozenstraat 2, Tinaarlo
m
A
56. E. Koolman. Oosterweg 81, Haren
m
G
57. J. de Boer-Dijkstra,
Oosterparallelweg
56, Assen
v
A
58. J. Deelstra, Peins 66 Fr. (WommeIs)
m
L
59. H. Otten, Molenstraat 9, Buinen
m
A
60. E. Rijpkema, Anton Mauvestraat 13, Leeuwarden
m
L
61. R. K. Meijer, Leermens D. 115
m
W
62. B. Bijlsma, Hereweg 27, Finsterwolde
m
W
63. R. van Santen, Bedumerweg 104 a, Groningen
m
G
64. A. Krol-van Dam, Burg. Schönfeldsingel 37,
v
W
Winschoten
65. A. M. Balkema-Eden,
Van Royenlaan 36a,
v
G
Groningen
66. K. de Boer, d' Hondecoeterstraat
81, Leeuwarden
m
L
67. J. F. Biemold-Beek, Hoofdstraat 130,
v
A
N. Schoonebeek
68. D. Remerie-Huisman,
Wagnersingel 6a, Groningen
v
G
69. C. Punter, Scheldestraat 41, Groningen
m
G
70. S. van der Kuur, Melch. de Grotestraat 5,
m
H
Heerenveen
71 J. H. de Jonge, Melch de Grotestraat 1, Heerenveen
jongen 18 jr. H
72. H. Fopma-Wijbenga, L. Wagenaarstraat
30,
v
H
Heerenveen
73. T. Spij k, Koningsweg 23, Hoogkerk
m
G
74. L. Broens-Westerloo, Spoorlaan 30, Adorp
v
G
75. L. M. H. Huyser, L. Wagenaarstraat
27,
m
H
Heerenveen
76. S. J. Visser, Kerkstraat B. 325, Anjum
m
L
77. 0. J. de Jong, Rijksweg 321, Beetgum
m
L
v
L
78. B. Binnema- v. d. Veen, Ringweg 20, Marrum

Boek "Om de schatten
Il Tigretto".
Politie zakagenda

van

Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos onderzetjes
Doos met 6 bierpullen
Vulpenset
Politie zakagenda
'Politie zakagenda
Doos onderzetjes
Politie zakagenda
Doos onderzetjes
Vulpenset
Vulpenset
Vulpenset
Doos Soir de Paris
Verfdoos en kleurboek
Politie zakagenda
Doos Soir de Paris
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Passerdoos
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos Soir de Paris
Politie zakagenda
Doos Soir de Par is
Vulpenset
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos Soir de Paris
Politie zakagenda
Politie zakagenda
P litie zakagenda
Politie zakagenda
Doos Soir de Par is
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Vulpenset
Politie zakagenda
Vulpenset
Doos Soir de Paris
Doos Soir de Paris
Vulpenset
Doos Soir de Paris
Doos Soir de Paris
Vulpenset
Politie zakagenda
Vulpenset
Badstofset
Politie zakagenda
Badstofset
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Vulpenset
Badstofset
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79. H. Duut, Raadhuisstraat 60, Blijham
""
V
80. L. Wit-Edens, Troelstraweg 32, Wildervank
81. E. Dijkstra, Pesserstraat 27, Hoogeveen
m
m
82. F. Nijmeijer, Pro Bernhardstraat
12, Coevorden
m
83. S. V. d. Hoek, Molenstraat 171, Assen
m
84. J. Seidel, Hunzeweg 79, Garnwerd
v
85. G. Braad-Hes, Heiligerlaan 93, Zuidbroek
m
86. D. A. V. d. Velde, Schoolstraat 45, Eestrum
jongen 11 jr.
87. Johann Visser, Dokkumerweg 179, Oosternijkerk
m
88. S. Louwsma, J. van Schoreistraat 45c, Leeuwarden
m
89. M. de Jong, Spoorlaan 9, de Blesse
v
90. W. Schooljan-Pieters,
Zuid es 109, Ruinen
m·
91. J. Huisman, Hunnebedstraat
17, Tinaarlo
92. P. Christiani, Bataviastraat
54a, Groningen
m
93. E. de Vries, no. 116 b, Marssum
m
v
9<l:.P. T. Woltjer-Poel, Balkfinne 18, Workum
m
95. T. de Vries, L. Wagenaarstraat
6, Heerenveen
m
G6. H. C. Timmer, 1e Oosterveldstraat
42, Grouw
m
97. L. Berga, no. 90, Wanswerd
m
98. P. de Boer, Nieuweweg 120, Noordwolde Fr.
m
99. J. Strating, Noorderdiep 509, Valthermond
m
100. H. Schuil ing, Straatkampen 5, Rolde
v
101. S. Uiklema-Klijnstra,
J. Lievenstraat 52,
Leeuwarden
102. E. Lijklema, J. Lievenstraat 52, Leeuwarden
m
103. C. B. Mulder, Nieuwediepstraat
11, Grouw
jongen 7 jr.
104. J. E. Caro, Hoofdstraat 1, Koudum
m
105. Janny Kruims, Mesdagstraat 65, Assen
meisje 9 jr.
106. T. Meinema-Bekkema,
R. Anemastraat 4, IJlst
v
107. W. van Dijk, H. Huizengastraat
23, IJlst
m
108. H. Ruiter, Archipelweg 61, Leeuwarden
m
109. Mevr. Kosters-v. d. Ploeg, 135 b, Norg
v
110. G. Stoppels-Hoeksema,
Van Eklaan 40,
v
N. Schoonebeek
111. B. de Vries- Walstra, Berkeistraat 24b, Groningen
v
112. J. van Kampen-Engelage,
E. 46, Den Horn
v
113. J. Pras. Poststraat 13, Wildervank
v
114. H. T. Padje-Start,
Stationsweg 72, Bedum
v
115. D. Holman, J. Vermeerstraat 23, Assen
m
116. S. Sikkema, Leliestraat 29, Assen
m
117. D. H. Scholtens, Rusthoflaan 21, Nieuweschans
m
118. G. Lijklama-à Nijeholt, Dammenseweg 29, Koudurn
v
119. P. Steinfort, Esweg A. 369/1, Ruinen
m
120. IJ Ringnalda, Merelstraat 41, Leeuwarden
v
121. K. Aardema, W. Pijperstraat
5 c, Leeuwarden
m
122. W. J. Mulder, Valeriusstraat
94 c, Leeuwarden
m
123. A. Rutgers, Folkerdastraat
4, Bedum
v
124. L. V. d. Ploeg, Hamrikkerweg 106,Nieuw-Scheemda
m
125. H. G. Overbeek, Mernaweg B. 56, Wehe
m
126. J. Buwalda-de
Vries, Langelandsterweg
B. 24~.
v
Uithuizermeeden
127. Kl. Blanken-Boerema,
Verl. Stationsweg 49,
v
Zuidlaren
128. Mevr. V. d. Kooi-de Jong, Altenaweg 13,
v
Heerenveen
129. S. Procee, Ds. V. d. Tuukstraat 2, Noordwolde F"
m
130. J. van Aalst, Kloosterstraat 5, Winsum Gr.
m
131. J. Schalen, Burg. R. J. Giezenstraat 69, Muntendam
m
132. A. Lever, Kl. Woltjerweg 29, Zuidbroek
m
133. J. Brouwer-Braam,
Violenstraat 33, Assen
v
134. H. de Jong-Rienstra,
Scharnegoutum
146
v
135. J. Nagelhout, C. 213, Annen
m
136. C. V. d. Laan, Burg. D. Smidstraat 12, Hoogkerk
m
137. G. Wiersma, Bergsmastraat
A. 301,
m
Uithuizermeeden
138. D. van Randen, Sixtusweg 14, Sexbierum
m
139. M. Guichelaar, Nw. Steeg B. 163, Ruinerwold
m
140. E. V. d. Wal, Beatrixlaan 10, Coevorden
m
141. H. van Dam, B. 63, Niekerk
m
142. G. Bazuin, De Drift 7, Eelde
m
143. M. Zwart, Strandweg 8, Nes
m
144. W. Fonk, Hillamaweg 2, Bergurn
m
145. J. Faber, Harrn 'I'iesingstraat 25, Berger
m
146. G. Kinds, Esweg 12, Roden
m
147. H. Oosting, Oude Rijksweg 12, Garmerwolde
m

W
A
A
A
G
W
L
L
L
H
A
A
G
L
H
H
H
L
H
A
A
L

Politie zakagenda
Badstofset
Vulpenset
Vulpenset
Vulpenset
Vulpenset
Badstofset
Vulpenset
Tekendoos met inhoud
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Badstofset
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Vulpenset
Badstofset
Politie zakagenda
Vulpenset
Vulpenset
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Vulpenset
Badstofset

L
L
H
A
H
H
L
A
A

Vulpenset
Schetsboek plus kleurpotloden
Politie zakagenda
Schetstoek plus kleurpotloden
Doos Boldoot (zeep + eau de colognei
Politie zakagenda
Politie zakagenda
Doos Boldoot
Doos Boldoot

G
G

G
G

Doos Boldoot
Doos Boldoot
Doos Boldoot
F'oek : Asveer door Jan Boer.
Politie zakagenda
Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Doos Boldoot
Criterium vulpotlood
Doos Boldoot
Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Doos Boldoot
Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Doos Boldoot

A

Doos Boldoot

H

Doos Boldoot

H
G
W
W
A
H
A
G
G

Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Criterium vulpotlood
Doos Boldoot
Doos Boldoot
Criterium vulpotlood
Documententas
Documententas

Vlr

W

L
A
A
W

H
A
L
L
L
G
W

L
A
A
G
A
L
L
A
A
G

Documententas
Documententas
Documententas
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
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jongen 16 jr. A
148. F. W. de Vries, Dr. A. Kuyperstraat 1, Assen
149. J. Gruben, Anreperstraat
56 a, Assen
m
A
H
150. A. C. Schoenmaker-Frielink,
Burg. Falkenaweg 117
v
Heerenveen
m
L
151. H. A. Gijsen, Rijksstraatweg 114, Euitenpost
m
H
152. P. Postma, Snakkerburren
4, Workum
v
G
153. P. Kooistra-Kobes, Schoolstraat 27, Uithuizen
m
L
154. M. v. d. Velde, M. 275, Veenwouden
v
W
155. W. J. Engelkens-Kluter,
Brugstraat 4, Scheemda
v
L
156. J. Heidema-v. d. Meulen, L. 236, Zwaagwesteinde
m
W
157. J. Woltjer, Badweg 14, Meeden
m
158. R. Klein, Hereweg 57, Meeden
W
m
L
159. B. Span, d' Hondecoeterstraat
4, Leeuwarden
m
L
160. J. Hindriks, Rijksstraatweg
120, Buitenpost
m
A
161. E. Vedder, Zuiderdiep 274, Valthermond
m
G
162. H. Klunder, Emmastraat 2 I, Hoogkerk
m
W
163. A. J. Blomberg. Grintweg 34 a, Winschoten
m
G
164..H. J. Wieringa, Prof. Polmanstraat
4a, Hoogkerk
m
G
165. L. S. Carper, Wierdeweg 23, Ezinge
m
L
166. Y. J. Jaarsma, Hoofdstraat 6, Ferwerd
m
L
167. C. Hospes, Swaederwei 6, Tzummarum
m
H
168. J. Visser, Ds. v. d. Tuukstraat 12, Noordwolde Fr
m
L
169. G. Kamps, E. 203 I, Rinsumageest
m
A
170. J. W. Oberink, Zultherusweg 8, Roden
m
A
171 F. Gelling, Vondellaan 35, Assen
m
A
172. K. L. Mossel, Lindelaan 3, Westerbork
m
W
173. D. Noor, M. A. de Ruyterlaan 58, Winschoten
v
A
174. F. H. Platje-Eising, VerI. Hoogeveensevaart 82,
Swinderen
v
-'-'
175. H. Kort-Kruidhof,
170, Terhorne
m
L
176. H. Taekema, no. 29, Terkaple
177. N.::. W. M. Schoonbeek, Gr. van Prinstererlaan
23 meisje 12 jr. W
Wildervank
178. A. Maris, Pol weg 16, Exloo
m
A
179. G. Kingrna, Pesserstraat 25, Hoogeveen
m
A
180. H. Herder, Pieterslaan 40, Wolvega
m
H
181. P. Reijneker, Bijenhofstraat 30, Leeuwarden
m
L
m
182. E. Pieters, Weeakkerweg 8, Eelde
A
m
183. P. Tolman, Herewei 14, Sexbierum
L
m
184. H. Eggens, Hoofdstraat
A. 37, Uithuizermeeden
G
m
185. R. Tienstra, Wagnersingel 8, Groningen
G
m
A
186. H. de Jonge, Lindelaan 28, Westerbork
m
187. L. Muller, J. v. Galenstraat 1, Groningen
G
m
188. K. de Vries, B, 138 b, Birdaard
L
m
A
189. H. Tap. Tuinstraat 91, Assen
v
190. J. de Jonge-Heida, Kastanjelaan 13, Grijpskerk
G
v
H
191. G. Buurmeijer-Hoogerman,
M. de Grotestraat 12,
Heerenveen
192. G. Schoemaker, Schaperstraat 3, Assen
m
A
193. S. Kok, Gasthuisstraat
6, Ferwerd Fr.
m
L
194. H. K. Harms, 130 b, Blija Fr.
m
L
195. A. Kuilder- Wolthuis, Oosterhamrikkade
98,
v
G
Groningen
196. A. de Roode, Beukenlaan 5, Westerbork
m
A
197. H. Wagenvoort, Hereweg 33, Finsterwolde
m
W
m
198. L. de Graaf, Achlum 58
L
v
199. M. Burgler-Homan, Semarangstraat
22a,
G
Groningen
v
L
200. J. A. Krediet-Peereboom,
Wagnerstraat
lOb,
Leeuwarden
v
L
201. F. A. Hoogesteger- Wierda. C. Trooststraat 1 b,
Leeuwarden
H
v
202. Mevr. M. Attema, Mldstraat 81, Joure
m
G
203. K. J. Wiepkema. v. Brakelplein 16 a, Groningen
v
G
204. M. J. Boxma-Mol, Brinklaan 2a, Groningen
v
G
205. S. Mein- Wiegers, Sabastraat 93, Groningen
v
A
206. G. de Lange-Scholten, Bernhardlaan 2, Zuidlaren
v
G
207. J. S. Hiddes-Bakker, v. Iperensingel 7, Leens
v
H
208. W. H. Sleiffer-v. Heinsbergen, Koningin Julianaweg 33, Oranjewoud
209. J. Warntjes-Pot. Sperwerstraat
44, Assen
v
A
210. J. Sanders-Meijer, Lindenlaan 2, Blijham
v
W
meisje 15 jr. L
211. T. J. Henstra, Leeuwerikstraat
37, Leeuwarden
212. J. Hulzinga, Kerkstraat 22, Marrurn
m
L
213. Tj. Schiffart-Pebesma,
no. 116, Langweer
v
H
T

Boek: Alarm op Hertensprong
Manchetknopen
Doos Boldoot
M-anchetknopen
Manchetknopen
Doos Boldoot
Manchetknopen
Doos Boldoot
Doos Boldoot
Manchetknopen
Manchetknopen
Manchetknopen
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
Ballpoint in etui
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig, aansteker.
Vouwtasje
Vouwtasje
sig. aansteker
Boek: Jorien in het Zadel
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
vouwtasje
vouwtasje
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
vouwtasje
sig. aansteker
sig. aansteker
sig. aansteker
vouwtasje
vouwtasje
vouwtasje
vouwtasje
sig. aansteker
Doos zeep en eau de cologne
Doos zeep en eau de cclogne
Boek: Störm en Stilte
Doos zeep en eau de cologne
Doos zeep en eau de cologne
Doos zeep en eau de
Doos zeep en eau de
Boek: De reportage
Sig. aansteker
Doos zeep en eau de

cologne
cologne
club
cologne
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214.
215.
216.
217.
218.

K. Tjassens, Zwartwatersweg
8, Assen
M. Udo, Sexbierumerstraat
29, Leeuwarden
G. Boezen, Norgerweg 21, De Punt
J. de Vries, Vennerstraat 1, Paterswolde
P. de Haan, Duistervoordseweg 36, Twello
(Gelderland)
9,19.A. Scholten. no. 37, IJsbrechtum
220. E. Manuel-Uneken, Hofakkerweg 15, Exloo
221. G. Sinnema, Mesdagstraat 44, Assen
222. G. Temmingh, Mesdagstraat 63, Assen
223. J. Drijfhout, Drachtsterweg 28, Opende Gr.
224. L. Buma, Hoofdstraat 21, Nieuweschans
225. J. v. Voorst-Duursma, Wapse 128 d.
226. K. Kuiper, Berkenstraat 10, Roden
227. M. Kuiper-Boerma, Beukenlaan 8, Winschoten
228. F. Schoonoord-Huisman, Grintweg 110, Winschoten
229. L. Frederiks, Beertsterweg 46, Winschoten
230. W. J. Dondorff, H. Tiesingstraat 19, Borger
231. R. H. Eleveld, Leggele no. 27, Dwingelo
232. S. Bleeker, Verl. Schrans 69, Leeuwarden
233. S. J. H. Kuindersma-de Jong, Wouwermanstraat 6,
Leeuwarden
234. J. Pruis, Steffensonstraat
30, Groningen
235. D. M. H. Gommers, Midlaren C. 29, Zuidlaren
236. Mevr. C v. d. Zanden, Gorechtkade 34 c, Groningen
237. C. Wilkes, Prov.weg 23, Usquert
238. K. Boonstra, Joustraweg 245, Oudehaske
239. R. v. d. Wees-Rozema, Oosterweg 15, Kantens
240. J. Hagedoorn, Noorderdiep 320, Valthermond
241. E. S. van Helden-Treffers,
Gorechtkade 54,
Groningen
242. W. Oppenhuis, Burg. Falkenaweg 169, Heerenveen
243. P. A. Kestens, v. Dekemalaan 10, Heerenveen
244. M. v. d. Sluis, Skoalstrjitte 26, Minnertsga
245. K. H. Iliohan, 'Hereweg 31, Finsterwolde
246. J. G. D. J. Pool, Havikstraat 16, Assen
247. T. de Boer, Herestraat 13, Grijpskerk Gr.
248. G. Hendriks, Nietap 19, Roden
249. J. Metselaar, Norgerweg 114, Ide
250. T. de Jonge, Hoofdstraat 74, Valthe
251. C. R. Boersma, Leliestraat 18, Assen
252. P. v. Blanken, Schoolstraat 25, Uithuizen
253. G. Houwing-de Jong, Merelstraat 22, Vries
254. J. Olijve, Zuiderdiep 24, Valthermond
255. H. Spijkerman-Hager,
Eikenlaan 25, Wolvega
256. S. Pieters, Rijksweg 74, Oosterhoogebrug
257. P. J. Faber, Scharnegoutum 290
258. D. Tichelaar, Burg. Falkenaweg 109, Heerenveen
259. J. H. Wiekamp, P. Potterstraat
19, Leeuwarden
260. K. Tuinenga, Anton Mauvestraat 17, Leeuwarden
261. L. Uitham, Nieuwlandseweg 42c, Haren.
262. J. B. v. d. Sluis, -Oude Molenweg 15, Heerenveen
263. J. J. Benjamins- Westerhof, Aalden B. 81, Zweeloo
264. P. Klein, A. 51, Zweeloo
265. O. L. Post, Semarangstraat
45 b, Groningen
266. M. Nolles, Pr. Beatrixlaan 39, Coevorden
267. J. Kruit, Dingspelstraat 1, Beilen
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Boek: Alleen op de wereld
Eig. aansteker
Eig. aansteker
Sig. aansteker
Sig. aansteker
Sig. aansteker
Doos zeep en eau de cologne
Sig. aansteker
Sig. aansteker
Sig. aansteker
Sig, aansteker
Doos zeep en eau de cologne
Boek: De Roos van Dekama
Doos zeep en eau de cologne
Doos zeep en eau de cologne
sig. aansteker
sig. aansteker
sig, aansteker
Boek: over "De kunst om iets te
Duos zeep en eau de cologne

lij

sig. aansteker
Boek: Ankie's klaverblad
Doos zeep en eau de cologne
sig. aansteker
Sleutel etui
Kistje eau de cologne
Sleu tel etui
Boek: Poëzie op de planken
Sleutel etui
Sleutel etui
Sleutel etui
Sleutel etui
Sleutel etui
Ballpoint
Ballpoint
Ballpoint
Ballpoint
Ballpoint
Ballpoint
Kistje eau de cologne
Ballpoint
Pocketbock
Pocketbook
Pocketbock
Pocketbock
Pocketbock
Pocketbook
Pocketbock
Pocketbook
Peeketbock
Pocketbook
['ocketbook
i~ocketbook
Pocketbook

•••••••••••

- .• ·

ATLANTA-PUDDING

•

I

•

•
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Hunebeddentocht in Drente
Al weer enige weken geleden hield de Politie Sportvereniging Assen en Omstreken haar Hunebeddentocht,
deze keer begunstigd door een mooie dag temidden
van een regenperiode.
De deelname was niet zo groot als andere jaren
maar de vechtlust was er niet minder om.
Ruim 200 deelnemers vertrokken, verdeeld over twee
klassen, van het Marktcafé te Assen, om de strijd aan
te binden, daarbij genietend van al het schone dat
Drenthe biedt.
Als steeds vielen de meeste strafpunten
in het Veilig
Verkeersparcours,
waarbij een paar politiemensen zien
zelfs de mindere moesten noemen van verschillende
burgers.
Een enthousiaste middenstander
die een nieuwe fiets
had uitgeloofd voor hem die met de minste straf punten eindigde, zag deze winnen door een al evenzo
bezielde jongeman, die de strijd had aangebonden op
een oude damesfiets. Opmerkelijk
was dat vier familieleden van deze middenstander
ook in de prijzen
vielen.
O. K.

Garage

Telefoon

tanken

te

*

*

*

BODEWES'

TOURINGCARS

SLOCHTEREN

Hoofdweg 65

Telefoon 05982 - 331

Ook zo helpen wij elkaar!
Aangeboden:
Een "Super-wasling"
wasstamper,
nieuwprijs f 20,-··;
is slechts 3 maanden in gebruik geweest en is than
overcompleet. Prijs f 8,75; ook genegen te ruilen tegen
rolschaatsen,
postzegelverzameling
of iets dergelijks.
Te bevr. C. Punter Schildestraat 41 te Groningen.

77

Ter overname aangeboden
een zo goed als nieuwe
lange pantalon voor Adjudant. Maat plm. 50-52.
Te bevragen Distr. Bur. R.P. Leeuwarden
(Wmr. 1e
kl. P. Kuindersma).

Shell- Tankstation - Garage
en Touringcarbedrijf

om even

ROL A N D

Tegen elk aannemelijk bod: Handboek voor de Politie,
Schreuder, driedelig. Te bevr.: 'E. Sijnstra, opperwmr.
Stuifzand D 104 (Dr.).

Raterink - Beilen (bij de brug)

Goed adres

REIST
mei uw clubs en vereniging
per

*

*

*

SCHEEPSWERVEN

N.V.

*

*

*

*

*

N.V. SCHEEPSWERF ,VOORWAARTS'

MARTENSHOEK
Bouwers van COASTERS

*

*

v/h E. J. HIJLKEMA

en alle andere

HOOGEZAND

vaartuigen

SCHEEPSWERVEN

GEBR. VAN DIEPEN N.V.
WATERHUIZEN

N.V.

BIJ GRONINGEN

SCHEEPSWERF
J.
Walerhuizen

WATERHUIZEN

ZEEVAART
MAATSCHAP·PIJ
HOORNSEDIEP

Pattje

GRONINGEN

- Groningen

E. J. SMIT & ZOO N'S

N.V. Scheepswerf Westerbroek
v/h J. G. Bröerken

KUSTSCHEPEN

SCHEEPSWERVEN

SLEEPBOTEN

N.V.

Kustschepen

WESTERBROEK
en sleepboten
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•
Voor hen

die zich wensen

te bekwamen

voor

een

N.V.~·~

~/=

politie-diploma:

LEIDRAAD
Deze .Lercreed"

NEDERL. TAAL

J. G. Assendorp

door

dankt zijn

en P. A. Perreis

aan het

ontslaan

In elke

leidraad bevindt zich een gratis aanvulling
- leidraad
f 4.50 - Sleutel f 0.80
Verkrijgbaar

A. W. SIJTHOFF'S

OUDE EBBINGESTRAA T 32
TEL. 27745 (3 lijnen)
GRONINGEN

dat de Nederlandse

telt,

taal op de examens
veelal hel struikelblok
is. De stof is daarin op bevattelijke wijze Vf. rwerkt en voorzien van practlsche oefeningen. Door
de "Sleutel" afzonder Ijk uitgegeven, is het boek uitermate geschikt
voor zelfstudie.

spelling"

Import

voor

A.J.S.

ARDIE en HOREX

Nederland

van

Speciaal

motorrij

adres

N.V.

I

LEIDEN

1TlodeAn

tel. K 5903 - 235

GEREEDSCHAP

In- en Verkoop
en vrachtwagens

van gebruikte

personen-

OOK VOOR DE POLITIE
De

*

losbladige

compleet

Grote
voorraad
onderdelen,
wielen, banden enz.

motoren,

inhoud

en andere

nodig

VAt!

MEDEMA

bij:

jaren
...

WERKEN

à

losse

f 3.35

OP POlITIE

GEBIED

Carrosserieën

P.KOOPMAN
SCHOOlSTRAA

f 7.25

alleen

SCHAAFSMA I BROUWER - DOKKUM

HELPT VELEN UIT DE KNOOP

uw studiemateriaal

Politie-agenda

met band

Volgende

UITGEVERIJ

Besteld

scooters

lederkleding

in de boekhandel

UITGEVERSMIJ.

Autosloperij ADUARD

boekwerken

.,Ielen

voor

"Nieuwe

J. KNOOP N.V.

KNOOP

•

-;,

voor elk bedrijf

T 24 -

ASSEN

TELEFOON

059óO

- 2231.

APPINGEDAM

A.BAKKER
KERKSTRAAT 8 -

VEENDAM

•

Speciaalzaak:

HERENMODES enz.

MINCK, Kraneweg 32, Groningen
een naam
CENTRO
Juncker

in rijwielen
en

Kapteyn

rijwielen.

sinds

1910

Bromfietsen

'n klasse

apart I

BRUGSTRAAT

19

GRONINGEN

Materialen
voor tekenen
kunstschilderen

en

Speciaal

H. WIEDEMA
Nw. Ebbingestr.
K. BOSSINA
Zuiderdiep
9

adres

voor

grijze en witte gummiboorden

13

Groningen

TJAART
VAN DER MOLEN
Groningen, Pelzerweg 1
Tel. 23928. 21352
en 25454 (K 5900)

Aannemer

van Grond-

en

Baggerwerken

Verhuur van alle baggermateriaal
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•
AUTOBUSONDERNEMING

HARMANNI
Voor

Uw cle zle noc hten

Voor

voor het kopen van:

Voor

Uw

alle

excursies

voorkomend

vervoer

HET JUISTE ADRES

DAMESHERENJONGENS- EN
MEISJESKLEDING

Wij

beschikken

over

nieuw

riaal en geroutineerde
en

geven

100

U

de

mate-

chauf.eurs

verzekering

procent

van

service

*
Verdere

H.H.t.tII'IRING

lnltc hrlnçe •..•en

prijzen

REISBUREAU "HARMANN'"
Assen, Telefoon 2068

Groningen, Vismarkt 41 (h: Stoeldraaierslr. b. d. Beurs), Tel. 30941·K 5900
Verhuur

zonder

Nieuwe

grote en kleine AUSTIN

chauffeur

Personen automobielen

t\.~

"AII

risk"

verzekerd

droge

~-----

(jRONIN(jER

AUTOMOBIELBEDRIJf

Hereweg 7 6 - Groningen - Te'efccn 25341
Official
Dealer
voor Austin,
Plymouth,
Chrysler

"H EER E WE (j"
en

Boeren metworst

Fargo

heef.t
hoy-

{{

~ijn

Ieleker der l

vleeswaren
vleescentrale

aPtl(d ~

assen

NUTSSPAARBANK

- GRONINGEN

HOOFDKANTOOR:
Oude Ebblngestraat 35. Groningen
BIJKANTOREN
: Groningen, Oosterweg 1, Korreweg 124
Westersingel

en

7.

Her-en,Rljkssb-aatweq98a.

Voor betere

en stroeve wegen

BOSSCHER

BESCHUIT
IS
BROSSER BESCHUIT

ESHALITE
de

meest

gebruikte

asphaltemulsie

in Nederland
Een

produkt

t::'7

.4::::)el1~d

van

Asphalt- en Chemische
Smid en Hollander -

Wordt

U verplaatst

7 Dan

Winschoten

_ zijn
D. A. M.

EMMEN

I

rèmmen

SN E L-

Tel. 32 en 237

COEVORDEN

SCHOENEN

Emmen

Tel. 1372

D. A. M.-

UW VOETEN

ftimtur
NIEBOER

adres

Tel. 2551

N.V.

GENEZEN

ZIENGS SCHOENENMAGAZIJNEN
ASSEN

is

Meubeltransport
uw aangewezen

Fabrieken
Hoogkerk

GEZONDHtlDSSCHOENEN

VAN

*

*

remmen

APPINGEDAM

HERESTRAAT

81

GRONINGEN
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