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Cliché welwillend beschikbaar gesteld door N.v.h N., Groningen

I Foto Louis van Beurden, Amsterdam

Onze geliefde Koningin vierde op 30 April j.l. haar 43ste verjaardag

Het is ook onze wens

dat Zij nog lànge tijd voor land en volk gespaard blijv0
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1e Jaargang, No. 1 Verschijnt 1 x per maand 1 Mei 1952

Periodiek ven het Gewest Groningen der Rijkspolitie, om)fattende de provinciën Groningen, Friesland en Drenthe.
Redaclie en administratie: G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie 1e kl., Verlengde Hereweg 44, Groningen, Tel. 29904

UITGAVE EN ADVERTENTIES: NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

Overname van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, is, zender toestemming van de Redactie, verboden .

CTer Ln.~eLdLn.CJ

.I

Het is vanzelfsprekend, dat ik gaarne voldoe
aan het verzoek van de redactie om met
enkele woorden het eerste nummer van
"ons" maandblad in te leiden.

Immers, ik acht het van zeer groot belang, dat elk
streven om de onderlinge band, die er behoort te
bestaan tussen het personeel van het Gewest, hechter
te maken, wordt gesteund. En een eigen orgaan is
daartoe een uitstekend middel.
Het is zo bijzonder nuttig, dat het personeel, dat over
zulke grote afstanden is verspreid, weet wat er alzo
in het Gewest "te koop" is; dat men eens kennis neemt
van elkanders doen en laten, zoals liefhebberijen enz.,
waardoor de één de ander beter leert waarderen.
Dit kan bovendien niet anders dan een gunstige invloed
hebben op de dienstverrichting en op de corpsgeest.
Elkander kennen en waarderen toch, is zo uitermate
belangrijk.

Het is met bijzondere belangstelling dat ik de - in het
begin natuurlijk nog ioar schucluere - schreden op het
journalistieke pad van ons eigen orgaan (moge het
spoedig een naam hebben!) gadesla, en niemand zal
zich meer erover verheugen dan ik, wanneer zal mogen
blijken dat U allen - en ook Uw gezinsleden - elke
maand weer met verlangen uitziet naar het volgend
nummer maar óók, en dat is van zo groot belang, naar
vermogen medewerkt door het leveren van copie. Want
dit moet zijn een blad, dat er is vóór en dóór ons allen.
Ik hoop, dat de redactie erin mag slagen "deze band,
die ons bindt" tot een hechte te maken!

Moge deze wens in vervulling gaan!

De Gewestcommandant,

G. H. VAN HELDEN.
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Het stemt tot grote voldoening dat thans ook het
Gewest Groningen, op initiatief van de Gewestcom-
mandant, Overste G. H. van Helden, de beschikking
over een eigen Rijkspolitieorgaan heeft gekregen,
dat maandelijks zal verschijnen. Deze bladen zijn U
van andere Gewesten, Districten of Gemeentelijke
politiecorpsen waarschijnlijk wel bekend. Het doel
van dergelijke bladen is over het algemeen, om door
middel van een eigen orgaan de band tussen de
corpsleden te verstevigen en gebeurtenissen van het
corps, meer in het bijzonder van de afzonderlijke
onderdelen, aan het personeel bekend te maken en
verder alle mogelijke onderwerpen te behandelen
die ni e t op het terrein van het Algemeen Politie-
blad liggen en toch in het kleinere verband graag
gelezen worden, waardoor de band tussen de lezers
onderling wordt verstevigd .. Het orgaan van het Ge-
west Groningen, dat U allen gratis wordt aangebo-
den, beoogt dus te zijn een blad vóór het personeel
en dient dan ook dóór het personeel zelf te worden
gevormd.

Van ieder lid van het Gewest, dat in staat is om
bijdragen voor dit blad te leveren, wordt dan ook
verwacht, dat hij het zijne er toe zal bijdragen er een
Gewestelijk politie- en familie blad van te maken.

De redactie stelt zich voor in het orgaan o.m. de
volgende onderwerpen te behandelen, daarbij in het
geheel niet aan zijn lezers de indruk willende geven,
dat zij de wijsheid in pacht heeft, maar integendeel,
graag geheel openstaat voor andere denkbeelden of
onderwerpen, die uit de leden van het Gewest naar
voren komen:

Sport o.m.omvattende: zwemmen, vissen, schaken,
schieten, voetbal, dammen, volleybal, tafeltennis,
wandelen, paardrijden.

~oe zal de Haam

tJaH OH" or'ilaaH ZyH?

Wij doen natuurlijk allemaal mee om voor ons
nieuwe orgaan een mooie en passende naam te be-
denken.

Onze Gewestcommandant heeft een prijs beschik-
baar gesteld voor diegene, die de beste naam bedenkt
en deze vóór 1 Juni a.s. opzendt aan de redactie.

Komt mannen, en niet te vergeten de vrouwen van
onze Rijkspolitie-ambtenaren, want U behoort even-
eens tot het grote Rijkspolitiegezin van het Gewest
Groningen, U dingt natuurlijk allen mee naar deze
prijs. Zet Uw beste beentje eens voor en bedenk een
naam, die inslaat!

De inzendingen zullen worden beoordeeld door de
volgende commissie:

Overste G. H. van Helden, Overste R. F. Hoestra,
Kapitein G. van Dijk en Opperwachtmeester T. Lup-
pens (allen te Groningen).

Zijn er gelijkluidende inzendingen, dan zal worden
geloot. Daarom wordt verzocht de naam van het
orgaan te vermelden 0 p de binnenenveloppe, zo n-

Mutaties: geboorten, huwelijken, overlijden, over-
plaatsingen, ontslagen, aanstellingen, bevorderingen,
belangrijke detacheringen.

Dingen uit de practijk: het zou voor de lezers niet
onaardig zijn, als interessante practijkvoorvallen eens
in het orgaan werden vermeld. Voor de groepscom-
mandanten ligt hier een taak om het personeel hier-
toe aan te sporen.

Onderscheidingen.
Diploma's.

De Speurhond: aardige succesjes van de speurhond
zullen door het personeel graag gelezen worden.

Puzzlehoekje.
Hobbiehoekje.
Het Verkeer in het Gewest.
Zangvereniging.
Wij lazen voor U.
Plaatselijke bijzonderheden.
Reserve Rijkspolitie.
5 Cents fonds.
Vragen van lezers (lezeressen). Bij het inzenden

van vragen moet de redactie er echter de aandacht
op vestigen dat vragen, die normaal in het Algemeen
Politieblad thuis horen, niet in behandeling kunnen
worden genomen.

Uit het hiervoor vermelde zal het U duidelijk zijn,
dat het orgaan alleen kans van slagen heeft indien
alle lezers hun steentje bijdragen. Zonder U kunnen
wij niets, met U alles!!!

De copie dient op aan één zijde getypt papier inge-
zonden te worden.

Tenslotte dankt de redactie de Uitgever van het
Orgaan, voor de wel zeer prettige wijze, waarop hij
zijn medewerking heeft verleend bij het tot stand
komen er van. De Redactie.

der nadere aanduiding. I n de ges lot e n binnen-
enveloppe moet Uw naam en adres worden vermeld.

Ieder kan natuurlijk zoveel oplossingen inzenden
als hij wil.

Wij verwachten een stroom inzendingen!
De Redactie.

*
Hulde aan de

ontwerper van de omslag
De Opperwachtmeester H. A. Brouwer, van de

Verkeersgroep Groningen, heeft op wel zeer bijzon-
dere wijze op de voorpagina tot uiting gebracht wat
de bedoeling van het orgaan is, n.l. de binding van
de drie Noordelijke provinciën.

Hij is daar naar onze mening wel zeer goed in
geslaagd.

Een half woord is voldoende geweest om zijn kunst-
zinnige geest in beweging te brengen. Het resultaat
overtrof verre onze verwachtingen. Ons compliment
Owmr. Brouwer!

De redactie hoopt ook in de toekomst nog menig-
maal een beroep op U te mogen doen.
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Verplaatsingen:

Alers, J. J., Opperwmr., van Winsum naar Grootegast (Postcommaridant)
Aalst, J. van, Wmr le kl., van Grootegast naar Winsum (Postcommandant) .
Bakker, C., Wmr. le kl., van Hollum (A.) naar Garijp. (Postcornmandant).
Blink, L., Wachtmr., van Grootegast naar Hollum (A.).
Ennema, B., Wachtmr., van Parketgroep Groningen naar Grootsgast.
Oudekerk, H., Wachtmr., idem, naar Stroobos.
Kamps, H., Wachtmr., van Ezinge naar Aduard.

Verplaatsingen naar andere onderdelen:
Blok, W., Wmr. le kl., van Nieuw-Roden naar Gewest Amsterdam.
Esmeijer, W., Adjudant, van Bereden Peloton Assen naar Gewest Arnhem.

Overgekomen van andere onderdelen:
Hendriks, G., Wachtmr., van Gew. Amsterdam naar Nieuw-Roden.
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Detacheringen:

Dwingeloo m.i.v. 3-3-1952, gedetacheerd bij de Postale Recherche teVos, J., Wmr le kl., van de post
Groningen.
Warntjes, A., Wmr. le kl., Park.groep Assen
Leijenaar, J. H. U., Wachtmr., Verkeersgroep Assen
Went, G., Wachtmr. Verkeersgroep Groningen

~ (Opleiding personeel Verkeersgroepen).
~ M.i.V. 21-3-1952 terug van detachering te Bilthoven

Met eervol ontslag:

Bosma, F., Wachtmr. Parketgroep Leeuwarden. Wegens ongeschiktheid door ziekte.

Gehuwd:
Nijzing, G., Wachtmr., St. Nicolaasga.

Bevorderingen: .
Tolman, P., Sexbierum. M.i.V. 1-5-1951 bevorderd tot Opperwachtmeester
Berg, J. v. d., Parketgroep Assen. M.i.v. 1-4-1952 bevor derd tot Opperwachtmeester.

Het groot diploma autobestuurder behaalden:
Warntjes, A., Wmr. le kl., Parketgroep Assen.
Leijenaar, J. H. U., Wachtmr. Verkeersgroep Assen.
Went, G., Wachtmr. V.erkeersgroep Groningen .

. Belast met het commando over het Bereden Peloton Assen:
Stamhuis, H., Opperwachtmeester.

Aanstellingen:
Met ingang van 15 Februari 1952 is benoemd tot Districtscommandant der Rijkspolitie te Assen, de Officier
der Rijkspolitie le klasse, E. A. Mackay, sedert 1 Maart 1951 als zodanig plaatsvervangend.

./-"
f{ ),)
',,~, 1-~J~1~ );;Ti
"'~

'~~Jr{\/\~A{/c:~
Gezinsuitbreiding vond plaats bij:

Schuring, W., Wachtmr., Gasselte, dochter.
Hoving, W., Opperwmr., Balk, zoon.
Kanning, A.,' Wachtmr., Smilde, zoon.
Venema, P., Wmr. le kl., Wehe, dochter.
Vinke, H., Wachtmr., Donkerbroek, zoon en dochter.
Ganzinga, D., Wachtmr., Wommels, dochter.
Knol, Th., Wachtmr., Oldeberkoop, dochter.
Venerna, G., Wachtmr., St. Johannesga, dochter.
Nijmanting, G., Wachtmr., Koudurn, dochter,
Groen, H., Wachtmr., Kollum, dochter. .
Spijker, G., Wmr. Ie kl., Drogeham. dochter.
Wilkes, Chr., Wmr. Ie kl., Usquert, zoon.
Zweepe, H., .Wmr. Ie kl., Boyl, zoon.
Blaak, E., Wachtmr., Oud-Schoonebeek, dochter.
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Zo 'saovens laat' bi) stérenheldre nacht
Dan mak zo graag ies buut'n deure staon
En stille kieken, veur 't hèn bedde gaon,
Naar locht en stérens mit heur wondre pracht.

De wiend die weit nog as een zuchien zacht,
Nog kraampan hef ie 't weeien veur vandage daon;
De stérens flikkert flonk' rend en de maon'
Die holdt mit heur te zamen trouw de wacht.

Eerbiedig stil en stemmig mak mi) dat
En 't is as heurd' ik klinken een gebod
Daor baov' n uut de locht mit hiel die stérenschat,

Een stem beschikkend aover ~s meinsen lot.
'k Gevuul mi) klein en zwak en 'k stamel wat
Van nietig mens, van groot en eeuwig God!

H. van 't Wold.

Landelijke rust in de omgeving van Rolde
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, Galaconcert
door .de RijkspoJitie-muziekvereniging met

medewerking van het Mannenkoor
Rijkspolitie Groningen

op Vrijdag 4 April j.l. te 20 uur werd in de grote
zaal van de Haagse Dierentuin een Gala-concert ge-
geven waaraan medewerking werd verleend door het
Mannenkoor Rijkspolitie Groningen. Bij de aanvang
bleek de grote zaal geheel gevuld te zijn. Onder de
aanwezigen merkten wij o.a. op: De Inspecteur-Gene-
raal der Rijkspolitie Generaal A. F. J. Penders; de
Secretaris-Generaal van het Ministerie van Justitie
Mr J. C. Tenkink; de Directeur-Generaal van het
Ministerie van Justitie, Mr J. C. van der Minne: de
Gewestcommandant van het Gewest 's-Gravenhage,
Kolonel J. Gerritsen; de Dirigerend Officier der
Rijkspolitie 3e kl. J. R. Hoogkamer. een twaalftal
autoriteiten der Rechterlijke Macht; een zevental
burgemeesters uit omliggende gemeenten met Rijks-
politie; het Bestuur van de Politie Mannenzangver-
eniging "Entre Nous" en vele andere autoriteiten.
Zijne Excellentie de Minister van Justitie had bericht
van verhindering gezonden. Nadat de voorzitter, de
Opperwachtmeester Aalders, alle aanwezigen een
hartelijk welkom had toegeroepen, nam het concert
een aanvang. Onder leiding van zijn dirigent Theo
Westen zong het Mannenkoor "Sanctus", "Der Lin-
denbaum", "Zonnezang" en "Mijn Nederland", ter-
wijl in samenwerking met de muziek het "Ambro-
sianischer Lobgesang" ten gehore werd gebracht.
Zowel de Rijkspolitiemuziekvereniging als het Man-
nenkoor Rijkspolitie hebben volkomen aan hun ver-
wachtingen voldaan, gezien het hartelijk applaus
door de aanwezigen na ieder stuk. Voorts kwam dit
ook tot uitdrukking toen in de pauze de dirigent en
het bestuur van het Mannenkoor in de foyer van de
Haagse dierentuin aan de Inspecteur-Generaal Gene-
raal A. F. J. Penders en andere autoriteiten werden
voorgesteld. De Generaal uitte daar zijn voldoening
dat het koor technisch zo zuiver was, de uitspraak
onberispelijk en het geheel een keurige indruk ves-
tigde. Het is mij nog niet bekend, hoe de recentie in
de plaatselijke pers zal zijn geweest, doch te oorde-
len naar de stemming der aanwezigen in de zaal, was
dit zeer goed.

Na afloop van het concert dankte de Generaal, ook
mede namens zijn echtgenote, onze dirigent en voor-
zitter voor de voortreffelijke zang waarvan zij had-
den genoten. Rest mij nog te vermelden, dat de ver-
zorjring van ons koor perfect is geweest. waarvoor
wij bij dezen het bestuur van de Rijkspolitie Muziek-
vereniging nogmaals onze hartelijke dank willen be-
tuigen. Voldaan zijn wij teruggekeerd in de weten-
schap een zeer goede indruk te hebben achtergelaten.
. Groningen, 7 April 1952.

De Secretaris van het
Mannenkoor Rijkspolitie Groningen

W. Baas.

ZILVEREN JUBILEUM
Gr'lning-s PoJitie-Muziekcorps

Concert gegeven door het Gronings Politie-
Muziekcorps me! medewerking van:
Gronings Politie Mannenkoor,
Mannenkoor Rijkspolitie Groningen en
Mannenkoor "Zang en Vriendschap''> Groningen

Op Maandag 31 Maart j.l. gaf het Gronings Politie

Muziekcorps wegens zijn 25-jarig bestaan een jubi-
leumconcert in de grote Harmoniezaal te Groningen.
Om aan dit concert meer luister bij te zetten, nodigde
het bestuur van het Politie Muziekcorps gemelde drie'
Mannenkoren uit, om op die avond hun medewer-
king te verlenen. De drie koren hebben, begeleid door
het Gronings Politie Muziekcorps ten gehore ge-
bracht: "Het Soldatenkoor" uit Faust van Gounod
en het "The Voice of Freedom" van Caillet. Op
de 's middags gehouden receptie boden de besturen
der drie koren gezamenlijk hun gelukwensen aan
het jubilerende corps aan, welke gelukwensen ver-
gezeld gingen van een prachtige bloemenmand. Aan
de bloemenmand was bevestigd een bijzonder mooie
îelicitatiekaart, vervaardigd door de Commandant
der Verkeersgroep Groningen, de Opperwachtmeester
H. A. Brouwer.

Des avonds te ruim 20 uur 'opende de voorzitter
van het Politie Muziekcorps deze feestavond en
heette allen hartelijk welkom, in het bijzonder de
talrijke Burgerlijke, Politie- en Militaire autoriteiten
die aan de uitnodiging tot bijwonen van dit concert
gevolg hadden gegeven.

Voor wat de Rijkspolitie betrof merkten wij o.a.
op de H.H. Gewest-Commandant Overste G. H. van
Helden, de Districtscommandant van het District
Groningen Majoor J. B. S. Römelingh, de Kapitein
G. van Diik en de Commandant van de Politie te
Water Afdeling Groningen de Kapitein H. Waakop
Reijers, allen vergezeld van hun dames.

Om een uitvoerig verslag van het gebodene te
geven zou mij te ver voeren. Laat mij volstaan met
te vermelden dat qua muziek en zang de avond in
alle opzichten is geslaagd, gezien de ovatie door de
aanwezig-en gebracht en de zeer goede recentie in
de plaatselijke pers.

Groningen, 2 April 1952.

De Secretaris van het
Mannenkoor Rijkspolitie te Groningen

W. Baas.

Afscheid adjudant Esmeijer
Op Maandag 24 Maart j.l. bood de Commandant

van het Bereden Peloton te Assen, de Adj. W. Es-
meijer, aan het personeel van dit peloton met hun
echtgenoten te zijnen huize een afscheidsavond aan,
in verband met zijn verplaatsing per 1 April d.a.v.
naar Apeldoorn in gelijke functie.

-Bij dit afscheid waren - naast het voltallige pelo-
ton - aanwezig de Districtscommandant der Rijks-
politie en mevrouw Mackay, terwijl ook de Owmr.
Mensinga en mevr. Mensinga van hun belangstelling
deden bliiken. .

Mevrouw Mulder ij, .de echtgenote van de voor
enkele iaren op zo tragische wijze om het leven ge-
komen Wmr. Mulderij, was eveneens tegenwoordig

De Adjudant Esmeijer begroette de aanwezigen in
Een welkomstspeechje en aangezien hij aan de ze-
nuwachtige houding van enkelen van zijn mensen
had gemerkt, dat ze iets in het midden hadden te
brengen, wilde hij daartoe direct de gelegenheid
geven.

Hierop nam de Distr.C., de Kapitein Mackay het
woord en deelde mede, dat - ofschoon hij zich niet
tot de zenuwachtige personeelsleden rekende -- hij
toch graag een en ander wilde zeggen. Hij bedankte
de pelotonscommandant voor hetgeen hij voor de be-
reden afdeling had gedaan en sprak er zijn voldoe-
ning over uit, dat het bereden peloton Assen een uit-
stekende naam had en dat het vertrek van de schei-
dende Adjudant een verlies betekende, niet alleen
voor de Rijkspolitie uit het Gewest, maar ook voor
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de paardensport in geheel het Noorden. Verder sprak
hij zijn vertrouwen uit, dat ook in de toekomst onder
leiding van de Owmr. Stamhuis het bereden peloton
zijn goede naam zou behouden. Hij bood daarop de
Adj. Esmeijer een kistje sigaren aan (Churchill-for-
maat). Tenslotte bedankte hij ook mevr. Esmeijer
voor de vele kopjes thee, welke hij had genoten en
sprak er zijn voldoening over uit, dat hij het niet
was geweest, die enkele weken tevoren om droge
kleren had moeten vragen (Een ieder trekke zijn
schoen aan en wete, dat in een (water-Jkuil voor een
ander gegraven, men zo licht zelf kan tuimelen l):
Daarna werd 't woord gevoerd door de Owmr. Stam-
huis, die namens het bereden peloton zijn Comman-
dant op rondborstige wijze vertelde, hoe over hem
werd gedacht.

De opleiding was zwaar geweest, maar achteraf had
men het besef gekregen, dat deze goed was geweest
en dat de "jongens" hard waren geworden en niet
voor een klein gerucht je vervaard. Hij zegde dank
voor de uitstekende leiding en hoopte, dat hij er in
zou slagen op de ingeslagen-goede-weg voort te gaan.

Een mooi afscheidscadeau in de vorm van een pla-
teel zette aan zijn oprechte, welgemeende woorden
kracht bij.

Vervolgens sprak nog de Wmr. Vochteloo en gaf de
Wmr. De Boer op rijm in geestige bewoordingen zijn
visie op de zaak weer. Ook de Owmr. Mensinga nam

rfteng
Nu ingaande 1 Mei 1952 een periodiek maandblad

zal worden uitgegeven door het Gewest Groningen
der Rijkspolitie en waarin o.m. ook sportgenoegens
kunnen worden gepubliceerd, is mij gevraagd als
secretaris van de hengelclub "Onder Ons" een ver-
slag te maken over de hengelsport. Ik wil gaarne
trachten hieraan te voldoen.

Ik moet even 25 jaar met U terug gaan. Zeker, toen
waren er ook, die de hengelsport reeds bedreven,
maar zij waren dun gezaaid. Over het algemeen werd
met een zekere minachting neer gekeken op de man,
die met een hengel aan de waterkant zat. Werklo-
zen, smokkelaars en dergelijke lieden "bezondigden"
zich veel aan het hengelen.

Toen ik nu een 20 jaar gelederi. mijn commandant
toestemming vroeg, om na de dienst te gaan vis-
sen, antwoordde hij nors: "Kerel, hoe kun je toch
altijd gelijk een "kringetjesspuwer" met de hengel
gaan vissen!" Ik moet U zeggen, dat deze zelfde com-
mandant, nu hij reeds jaren gepensionneerd is, een
verwoed hengelaar is. Wij gaan nogal vaak eens
samen het water 00 en dan kan ik niet nalaten hem
op de "kringetjesspuwer" te wijzen.

Het is merkwaardig, maar een feit is, dat met de
toename van het motorisch verkeer, in gelijke tred
het aantal aanhangers van de hengelsport zich enorm
heeft uitgebreid.

Het jachtend verkeer heeft de mens genoopt mid-
delen te zoeken, om de drukke wegen tijdelijk te
ontvluchten en zijn genoegens elders te zoeken.

De hengelaar heeft deze gevonden op en aan het
water. Hij vindt daar zijn ontspanning en genoegens.

Nog velen, ook de niet-hengelaars onder ons, be-
grijpen niet, dat we met plezier 10 à 15 uur achter
elkaar op het water kunnen vertoeven, maar zij we-
ten het waarachtige en de kunst niet van de echte

nog het woord en wist enkele herinneringen op te
diepen, zonder echter al te zeer op de detailpunten
in te gaan. Dit was ook niet nodig, want een knipoog
van verstandhouding tussen beide heren sprak soms
boekdelen.

In zijn slotwoord bedankte Adj. Esmeijer de diverse
sprekers en nam op de hem bekende wijze zijn dis-
cipelen nog eens onder 't mes.

Met voordragen en zingen werd de avond verder
gevuld, waarbij mevr. Esmeijer bewees, dat zij haar
carrière eigenlijk was misgelopen. Ook het Asser
Don-Kozakkenkoor kwam voor het voetlicht, terwijl
de Wmr. De Boer zich als solo-zanger ontpopte en de
Wmr. Ik Warris als moppen-tapper. Zo gaf een leder
wat ten beste en 't liep dan ook al tegen twee uur,
alvorens de genodigden afscheid namen. Ongetwij-
feld verliest 't bereden peloton in Adj. Esmeijer een
uitmuntende kracht. Dat hij ook bij de landelijke
ruiters in een goed blaadje staat, bleek wel uit de
verschillende fraaie afscheidscadeaux.

Adjudant Esmeijer, we wensen U vanaf deze plaats
nog een prettige diensttijd in Apeldoorn toe. U zult
E'1' ongetwijfeld in slagen ook deze laatste hindernis
te overwinnen en we hopen en geloven - Uw vita-
Iiteit kennende - dat U bij de finish van Uw loop-
baan nog "fit" genoeg zult zijn om de mooie ruiter-
sport nog menig jaar te kunnen dienen.

elsporl
hengelsport. Zij zijn dan ook niet tot oordelen be-
voegd. Zij hebben andere hobbies, waarvoor wij niets
gevoelen. Maar daarom moeten we elkander daarin
niet minder waarderen.

Het is nu ruim 2 jaar geleden, dat enkele leden
van de Rijkspolitie de hoofden bij elkaar staken en
een vergadering belegden om te komen tot de op-
richting van een hengelsportvereniging. Dit had tot
gevolg, dat 27 Januari 1950 werd opgericht de hen-
gelclub "Onder Ons". Lid van de vereniging kunnen
zijn zij die deel uitmaken van de Rijkspolitie of ge-
pensionneerden van dit Corps en woonachtig zijn te
Groningen of omgeving. In elk visseizoen worden
ongeveer 5 wedstrijden gehouden. De contributie be-
draagt f 2 50 per jaar, vermeerderd met f 1.- voor
ontvangst van het maandblad "De Nederlandse Hen-
gelsport", uitgegeven door de Algemene Hengelaars-
bond en f 1.- voor ontvangst van het z.g. consenten-
boekje, hetwelk wordt verstrekt door het Provinciaal
Groninger Fonds tot verkrijging en behoud van goed
hengelwater. .

Onze vereniging mag zich in een goede belangstel-
ling verheugen en heeft nu reeds bewezen alle recht
van bestaan te hebben. Voor zover niet door dienst
verhinderd, zijn alle leden steeds op de wedstrijden
aanwezig. Er wordt met veel enthousiasme gevist.

Wij hebben hengelaars van verschillende origine.
De een vist sneciaal met de voornhengel, om te

trachten de blank- en/of rietvoorn in groten getale te
verschalken, een ander is uitgerukt met zwaar mate-
riaal, om de karper of snoek binnen zijn bereik te
krijgen.

Dan zijn we de dienst vergeten, hebben we alle
beslommeringen van ons afgeschud en genieten van
de vrije natuur. Wanneer dan plotseling de karper-
dobber omhoog steekt, maar dan snel aan de. haal
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gaat, om in pijlsnelle vaart geheel onder water te
verdwijnen, ja dan is het hoog tijd geworden om
de nog onbekende aan te slaan. Wanneer dat "aan-
slaan" gepaard gaat met een gevoel van vastheid
daar diep onder het water, ja dan is het raak.

Ik ken één van onze leden, die nooit en te nimmer
raakt uitgepraat over zijn belevenissen op het water
en wanneer hij met zijn sappig verhaal dan zover is
gekomen, dat hij een kanjer vast heeft, dan volgt
daarop steevast: "De rillingen lieppen langs mijn
lijf". Dat is een uiting van zijn groot en nimmer ver-
saagd enthousiasme voor de hengelsport.

Hoe het ons vergaat bij gelegenheid van gehouden
w=dstr ijden, zal ik U misschien later nog eens ver-
tellen. T. Luppens.

(f)"erpeiJt%.iJtfle,Jt
over ons corps

Onder welke moeilijke omstandigheden werd het
geboren en na welk een bewogen tijdperk!

Met welke primitieve middelen moest er worden
begonnen, 'Veten we het nog?

We denken b.V. maar aan het gebrek aan uniform-
stoffen, materialen, het ontstellend tekort aan wo-
ningen en dienstruimten.

Wat waren er een verschillen in afkomst, Koninkl
Marechaussee, Rijksveldwacht, gemeenteveldwacht,
gemeentepolitie, militairen van vóór 1940 enz. enz.
Toen kwam de zuivering, daarna de herwaardering
en nog later de gedwongen afvloeiing en thans steeds
maar weer de bezuinigingen. Stuk voor stuk geen
gezonde bestanddelen voor een voedingsbodem, waar-
in het jonge plantje, ons Corps, voorspoedig kon en
kan groeien.

Moeten we dan somber en pessimistisch' zijn of
worden? Neen, beslist neen!

Laten we dan de keerziide van de medaille bezien
We hebben thans keurige practische kleding, uni-
forme bewapening, uitstekend geoutilleerde verkeers-
groepen (herinnert U zich nog die open jeeps"), op
een enkele politie-ambtenaar na, bewonen wij, in het
Noorden des lands, behoorlijke huizen en wat nog
wel het allerbelangrijkste is: ons werk mag gezien
worden. Bezien we de politiële criminele statistiek
en lezen we slechts de couranten, dan pas realiseren
we ons goed, wat ons corps presteert, ten bate van de
gemeenschap. Hierop kunnen wij trots zijn.

Natuurlijk zijn er nog vele, vele wensen. U kent
ze alle. Het is hier niet de plaats om ze te releveren.
Wij zijn realistisch genoeg om te beseffen, dat er al-
tijd wensen· zullen blijven, die niet worden vervuld.
Wij hebben echter de plicht om vertrouwen te heb-
ben in de overheid en in onze chefs, dat van die zijde
alles zal worden gedaan om onze belangen te behar-
tigen en om ons corps zo sterk en hecht mogelijk te
maken.

Doch wij zelf kunnen ook meehelpen om het corps
inwendig sterk te maken. En dit is helemaal niet
moeilijk. Als we eerlijk en fair tegenover elkaar
staan, elkander helpen en steunen waar nodig IS en
meeleven met elkaars lief en leed. Kortom, kame-
raadschap, in de goede zin van het woord, moet aan-
wezig zijn. Betrekkelijk kleine dingen zijn reeds vol-
doende om de band sterk te maken. Hoe is het niet
gewaardeerd door betrokkenen, toen zij onlangs een
persoonlijke brief mochten ontvangen van de Alge-
meen-Inspecteur, omdat zij met zeer mooie cijfers het
groot diploma Autobestuurder hadden behaald.

Dergelijke attenties verhogen de corpsgeest!

Bloeiende boom - De Leek-Zevenhuizen

Het laatste jaar zijn er ook symptomen, die er op
wijzen, dat er ook in ons Gewest gewerkt wordt om
de onderlinge band te verstevigen. We denken hier-
bij aan de Gewestelijke wedstrijden voor voetbal,
schieten en athletiek. Dit zijn en worden steeds meer,
mooie sportgebeurtenissen, alwaar met sportieve mid-
delen wordt gestreden tussen de districten onderling!

Ook het z.g. 5-cents fonds is een gelukkige greep
geweest. Als men het geluk heeft gehad met een
fruitmand of een ander geschenk een zieke politie-
ambtenaar of één van diens gezinsleden, te hebben
mogen verrassen, dan voelt men aan de reactie, dat
goed werk is verricht en dat de band is verstevigd
tussen hoog en laag en tevens onderling.

Ook deze maandelijkse periodiek kan het zijne er
toe bijdragen, dat we ons allen lid gevoelen van het
grote geheel, in dit gevaïVan de politiegemeenschap,
het Gewest Groningen der Rijkspolitie.

Dat de redactie overstelpt worde door copie is de
wens van Anonymus.

Advertentie

RADIO Phillips - Erres - Fridor
Hoover en A. E. G. Wasmachine's
Erres - Excelsior - Rulon enz.
Fongers - Juncker - R.S.

gemakkelijke belalings voorwaarden

STOFZUIGERS
RIJWIELEN

Levering ook op

FIRMA SIPKES
RABENHAUPTSTR. 19 - TEL. 27531 - GRONINGEN
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Sportman 1

D...Lill .

JSf,"aker6-appeL

Met genoegen voldoe ik aan het verzoek in dit
eerste nummer van ons Gewestelijk contact-orgaan
Een paar regels te schrijven over onze Schaaksport.
Met onze schaaksoort bedoel ik dan niet de schaak-
sport of schaakkunst in het algemeen, doch inzonder-
heid de beoefening van het schaakspel door de Rijks-
politie-ambtenaren in ons Gewest. Over het schaak-
spel in het algemeen wil ik terloops opmerken dat
de toename van de interesse daarvoor gelijke tred
heeft gehouden met de verhoging van het ontwikke-
Iingspeil der mensheid. De mening door meerdere
grootmeesters geuit, dat ieder mens met enige ont-
wikkeling, die met zijn tijd meegaat, dit spel behoort
te kennen en te beoefenen, vindt hierin bevestiging.
Dat kennen en beoefenen van het schaakspel geldt
wel in het bijzonder voor onze politie-ambtenaren.
Immers het schaakspel is het spel der noblesse, der
ridderlijkheid, maar ook het spel van moed en durf,
van eerlijkheid, strategie en speurzin, allemaal eigen-
schappen, welke men gaarne in de dragers van een
politie-uniform terugvindt.

Voor zover mi! bekend, bestaat in ons Gewest al-
leen te Groningen een rijkspolitieschaakvereniging.
Opgericht in 1946 trad de jonge vereniging al spoe-
dig toe tot de Groninger Federatie van Bedrijfs-
schaakveren igingen, werd ingedeeld in klasse C en
bereikte in 1950 na twee afdelingskampioenschappen
de Avklasse, waarin zij thans een eervolle plaats be-
zet. Vermeldenswaard is dat de kern, die in 1946 het
initiatief tot oprichting nam, nog steeds aanwezig is
en de onderlinge competitie-wedstrijden, welke elke
Woensdagavond worden gespeeld, 'getrouw door de
leden worden bezocht en zeer vaak een spannend ver-
loop hebben. Overigens zijn als onderdeel van de
bestaande Noordelijke Politiesportverenigingen nog
wel een of meer schaakkernen aanwezig, waarvan de
leden echter te zeer verspreid wonen om een behoor-
lijk georganiseerde schaakvereniging te vormen en
ten slotte zijn in een politie-gemeenschap als ons
Gewest van 1100 leden vrij zeker een groot aantal
alleen-staande schakers, die dit spel in de familie-
kring of met vrienden en kennissen beoefenen. Nu
ons contact-orgaan is verschenen en hopelijk perio-
diek zal blijven verschijnen, rijst direct de vraag op
welke wijze we middels dit orgaan de beoefening
van de schaaksport tot intensiever ontplooiing kun-
nen brengen. De redactie kan vanzelfsprekend pro-
blemen ter oplossing opgeven, daaraan b.v. ladder-
wedstrijden verbinden, enkele prijsjes ter beschik-
king stellen, doch men vindt deze soort ontspanning
tegenwoordig in elk nieuwsblad en tijdschrift. Maar
hoe dan?

Het is deze vraag, die ik als eerste probleem aan
de schakers van ons Gewest zou willen voorleggen.
"Hoe komen we tot een meer intensieve beoefening
van het schaakspel in ons Gewest". De Rijkspolitie-
schaakvereniging Groningen stelt zich gaarne be-
schikbaar eventuele voorstellen te bestuderen en ver-
zoekt alle .schakers zich te melden en hun ideeën
omtrent deze vraag kenbaar te maken. Het schaak-
seizoen 1951-1952 is bijna geëindigd en we hebben
de gehele zomer voor ons om deze aangelegenheid
eens rustig van alle kanten te bekijken. We hopen
als oplossing van het gestelde probleem vele ant-
woorden te ontvangen en komen dan bij een volgende
gelegenheid hierop terug.

A. Ousen,
Voorz. RP. Schaakvereniging Groningen.

WEERBERICHT over de maand Mei, medegedeeld
door de W.V.V.G.

Aanvankelijk zullen enige verkoudheden afwisse-
lend met rheumatische aandoeningen door de gele-
deren van de Rijkspolitie trekken.

Plaatselijk zal flinke nachtvorst voorkomen, vooral
in de periode van de morgènnachtdiensten. Helaas
zal deze niet van zodanige aard zijn, dat men geen
controle behoeft te verwachten.

Met vrij grote zekerheid kan voorspeld worden,
dat de eerste jasloze "geuniformeerde" in deze maand
op de openbare weg zal verschijnen.

De diepe depressie die in het laatst van de maand
pen gedrukte stemming teweegbrengt, zal tegen de
28ste, bij het verschijnen van de met smart verwachte
zilvervloot, plotseling verdwijnen, waardoor de som-
bere gezichten allerwegen zullen opklaren.

Op 15 Maart j.l. bestond de Districtsrecherche vijf
jaar, hetgeen Rijmelaar tot de volgende ontbozeming
aanleiding gaf:

Zij werken tactisch en systematisch,
Nimmer mechanisch of automatisch.
En al is hun arbeid criminalistisch
Toch blijven zij altijd optimistisch.

Zij reduceren, deduceren, combineren,
Observeren, redeneren en arresteren,
Maar waar zij 't meeste in presteren,
Is 't coördineren en 't ... declareren!

.5 CENT FONDS
Wist U, dat Uw 20 cent bijdrage dit jaar
reeds tientallen gezinnen uwer collega's

verblijd heeft?

Een opgewekt mens,
die het land heeft aan kniezen,
die zouiel. weet te winnen,
als ook te verliezen.

Geen jacht naar "blikkies"
zij hoofdzaak, veeleer
rust een plicht op zijn schouders,
want hier komt het op neer.

Als het eind is gekomen,
wat niet valt te ontwijken,
moge dan deze herinnering,
Uw leven verrijken.

B~; het eerste niet trots is,
bi; het tweede niet klaagt,
die is als een zuil,
die het sport-idee schraagt.

Geen .Fiebelekiointen"
geen hoogmoed, geen air,
een sportman is eerlijk,
bescheiden en fair.

De sport schenkt mij vrienden,
staalde lichaam en geest,
wie dat mocht ervaren,
is een "Sportman" geweest. R. T.
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Nieuws van de R.P.S.V.
Leeuwarden

Op 24 Maart j.l. hield de R.P.S.V.L. haar jaarverga-
dering. Omstreeks half drie kon de voorzitter 'Owmr.
RAMAKER alle Correspondenten, behalve die van
Terschelling, hartelijk welkom heten, benevens nog
een aantal andere belangstellende leden.

Uit het jaarverslag van de secretaris bleek, dat de
sport ook in het afgelopen jaar in de meest uitgebreide
zin en met de nodige animo was beoefend. De presta-
ties op het gebied der athletiek evenwel waren niet
daverend, hetgeen overigens alleszins begrijpelijk is,
daal' sinds de bevrijding vrijwel geen jong personeel
bij de Rijkspolitie werd aangenomen en behoudens
een uitzondering, alle leden een leeftijd hebben be-
reikt, die topprestaties op dit gebied niet meer toelaten.
Niettemin continueerde Harsta zijn kampioenschap op
het nummer Hinkstapsprong t.g.v. de Gewestelijke
athletiekwedstrijden, doch bij de Intergewestelijke ge-
lukte hem dit, niet.

De kaatssport bleek weer de hoofdschotel te zijn ge-
weest en bij deze bij uitstek Friese sport, staat de
R.P.S.V.L. aan de kop.

Het 1e elftal mocht het gelukken de kamploensvlag
in afd. B. te hijsen, doch om het kampioenschap in het
Noordelijk District werd die vlag weer gestreken.

Blijkens het verslag van de penningmeester werd de
tering naar de nering gezet en sloot de kas met een
voordelig saldo.

De begroting voor 1952 werd vastgesteld, waarbij
aan de post Volleybal bijzondere aandacht werd be-
steed. Deze tak van sport n.l. vindt veel opgang en is
een van de balspelen die ook -t_g.v. de dienstsport
worden beoefend en derhalve vrijwel alle leden in de
gelegenheid stelt hieraan deel te nemen.

Evenals het vorige, zal ook dit jaar weer met één
partuur worden deelgenomen aan de Bedrijfskaats-
competitie te Leeuwarden, terwijl het 2e elftal voet-
ballers een halve competitie denkt te spelen met de
Gemeentepolitie en enige burger--personeelsverenigin-
gen te Leeuwarden.

Van onze penningmeester, de Wmr. 1e kl. E. Vedder,
werd wegens zijn verplaatsing van Zwaagwesteinde
naar Hooghalen. afscheid genomen. De voorzitter be-
dankte de scheidende functionaris met welgekozen
woorden voor de wijze waarop hij de vereniging had
gediend en niet alleen als kashouder, doch ook als
keeper van het eerste elftal. In Vedder, aldus de voor-
zitter, verliezen wij een lid, een bestuurslid en niet in
de laatste plaats een allround sportsman; een kame-
raad die wij node zullen missen. Als blijk van waar-
dering werd Vedder een bewerkte zilveren asbak met
inscriptie aangeboden.

Zichtbaar onder de indruk bedankte Vedder op de
hem kenmerkende wijze voor het in hem als penning-
meester gestelde vertrouwen en de volgens hem on-
verdiende hulde wat het andere betrof. Hij meende te
hebben gedaan, wat hij meende als lid verplicht te zijn
te doen en wat in het algemeen van een lid ener sport-
vereniging ook wordt verwacht. Als niet-Fries zal hem
de tijd in het District Leeuwarden doorgebracht toch
steeds in dankbare herinnering blijven.

In de vacture-Vedder werd gekozen de Owmr. G.
Dijlestra van Murmerwoude.

Behalve de behandeling van enige huishoudelijke
aangelegenheden kwam o.m. ter tafel de "Ontwerp-
regeling Gewestelijke sportwedstrijden".

Nadat de ontwerpregeling was voorgelezen en toege-
licht volgde .een breedvoerige bespreking waarbij het
voor en tegen werd afgewogen en de meningen uiter-
aard op sommige punten verschilden en dienovereen-
komstig naar voren werden gebracht. Over één punt
was men het echter onmiddellijk eens, n.l. over het
punt geldelijke verplichtingen. De vergadering, niet
ontkennende dat de bedoeling wellicht goed was, kon

evenwel niet haar goedkeuring hechten aan dit ont-
werp.

De meningen kwamen naar voren dat het niet denk-
beeldig moet worden geacht dat bij een te ver door-
gevoerde centralisatie, de sport in het algemeen en
zeker die der R.P.S.V.L. in ongunstige zin zal worden
beïnvloed.

De R.P.S.V.L., hoewel de goodwill van haar superi-
euren, bij het beoefenen van de verschillende takken
van sport, zeer op prijs stellende en geenszins van plan
zich te isoleren, meent toch te moeten vaststellen dat
een Vereniging bestaat en wordt- gevormd uit, resp.
door net zoveel leden als zij telt en dat het verenigings-
belang primair dient te zijn, met andere woorden het
eigen krakter niet prijs geven ten bate van enkele
prominente figuren waardoor de mogelijkheid tot be-
oefening van de sport door het gros der leden in min-
dere of meerdere mate zou worden bekort.

Hopelijk zullen echter wegen worden gevonden, die
tot een alleszins bevredigende oplossing kunnen leiden.

BI.

Wanrom? - Dnarom!
WAAROM - wij de Politi~ Sportvereniging Heeren-

veen - medewerken aan 't verzamelen van kopy, be-
stemd voor de sportrubriek van het nieuwe Geweste-
lijk Corpsblad der Rijkspolitie vraagt U?

WAAROM - als je zelf moeite hebt je eigen club-
blad steeds tijdig van kopy te voorzien?

WAAROM - als je toch een eigen clubblad bezit,
waaruit je leden in meer dan voldoende mate gegevens
over het wel en wee van hun vereniging kunnen
putten?

OMDAT wij ons als Rijkspolitiemannen verheugen
eindelijk een contactorgaan te krijgen waardoor wij
over het gehele Gewest met elkanders doen en laten,

...wel en wee, op de hoogte komen en blijven, wat toch
zeker van groot belang is voor de goede onder finge
verhoudingen, en wel in het bijzonder op het gebied
van de sportbeoefening. .

OMDAT een corpsblad tevens de gelegenheid biedt
- zij het ook in het kort - publiciteit te geven aan
wedstrijden e.d., welke èn voor je eigen vereniging
èn voor je collega's van andere verenigingen van be-
lang kunnen zijn. '

De vraag, of een dergelijk corpsblad door een moge-
lijke chauvinistische instelling geen schade kan doen
aan de goede verhoudingen in een gemengde - Rijks-
en Gemeentepolitie - vereniging kan o.i. vlotweg met
een pertinent "neen" worden beantwoord, mits de
redactionele pennen met gepaste zelfbeheersing wor-
den gehanteerd.

DAAROM, "Welkom Corpsblad", aan onze mede-
werking zul je geen kwijnend bestaan danken.

Heerenveen, 8 April 1952. De V.

Nieuwe-Schans - Rijkspolitie
Op Zaterdag 5 April 1952 werd te Nieuwe-Schans

een voetbalwedstrijd gespeeld tussen een elftal van
die naam (Nieuwe-Schans) en een elftal van de l;tijks-
politie.

In de eerste tien minuten kon Nieuwe-Schans reeds
twee doelpunten scoren door dekkingsfouten in de
verdediging van het Politie-elftal. Nog voor de rust
wist spil Timmer, door goed doorzetten, van verre af-
stand een tegengoal te scoren. Veel aantrekkelijks gaf
deze wedstrijd voor de rust niet meer te zien.

In de rust werd een kop thee gedronken.
Na de hervatting werden er geen doelpunten meer

gemaakt en zo eindigde deze vriendschappelijke wed-
strijd in een 2-1 overwinning voor Nieuwe-Schans.
Het was zeer zeker een. eervol resultaat voor het
Politie-elftal, gezien de sterkte van de tegenstanders!
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Wat Ïs uw hobby?
Welke liefhebberijen houdt U er op na? Knutselen,

huisvlijt, verzamelen, werken in moes- of bloemen-
tuin, modelbouwen, tekenen, schilderen, beeldhou-
wen, fotograferen, smalfilm en, noem maar op, er zijn
zoveel onderwerpen, die Uw belangstelling kunnen
hebben, dat, als de redactie van dit tijdschrift van
iedereen een kort artikeltje over zijn of haar hobby
mocht ontvangen, zij voorlopig geen grijze haren zou
krijgen, wegens gebrek aan kopij.

Welke moeilijkheden heeft U in de loop der jaren
ondervonden met Uw hobby en hoe heeft U deze op-
gelost? Of zoekt U nog steeds naar een bevredigende
oplossing? Schrijf aan de redactie. Zij weet overal
raad op.

Het is mijn bedoeling U iets te vertellen over het
onderwerp: "Smalfilm", vooral ook omdat U bijna
allen onlangs hebt kunnen genieten van de film:
"Hallo, hallo, hier R.P. 10" en van die over het ge-
vangeniswezen. Beide films behoren thuis onder het
begrip "Smalfilm" en wel, omdat het formaat kleiner
is dan dat van de films, die U normaal in de bios-
cooptheaters te zien krijgt. De breedte van eerstge-
noemde films is n.l. 16 mmo Zij hebben slechts aan
één zijde perforatie voor het filmtransport; de per-
foratie, die de z.g. stomme 16 mm film aan de andere
zijde heeft, is hier vervallen en daarvoor in de plaats
vinden we de z.g. geluidsstrook. Het geluid kan hier-
op fotografisch worden vastgelegd. Andere smalfilm-
formaten zijn 9% en 8 mm breed. De 9% mm film
heeft weinig opgang gemaakt in Nederland, zulks in
tegenstelling met andere landen. Het ziet er naar uit,

dat binnen afzienbare tijd ook deze formaten als ge-
luidsfilm op de markt zullen verschijnen, waarbij
dan bij de 8 mm hetzelfde systeem toepassing zal
vinden, als hetwelk wordt gebezigd in de apparaten,
die bekend staan onder de naam van Tape- of Wire-
recorders. Het geluid is hier vastgelegd in een soort
metaal, hetzij in de vorm van een uiterst dunne me-
talen draad, hetzij op metaal, dat is aangebracht op
een papieren of plastic band. Het kan belangwekkend
zijn, zich in deze materie te verdiepen, doch het zou
ons thans. te ver voeren hierop dieper in te gaan. Zij,
die hierover meer willen weten, verwijs ik naar de
daarop betrekking hebbende literatuur.

De filmamateur vindt bi; de fotohandel opname-
toestellen, projectoren en filmmateriaal te kust en te
keur. Helaas zijn de prijzen schrikbarend hoog, ook
al doordat de schatkist een groot deel van onze hier-
voor uit te geven gelden opslokt, maar voor onze lief-
hebberij moeten wij ons uiteindelijk wel wat opoffe-
ring getroosten. Bovendien is het een pracht van een
geduldoefening om te sparen tot men een opname-
toestel kan kopen en opnieuw te gaan sparen, totdat
men ook de projector in zijn bezit heeft. Inmiddels
heeft men enkele opnamen gemaakt van zijn jongste
kind in de wieg, van de eerste schreden, van zijn
spel in de box, van de eerste dag naar school, kortom
van alle momenten, die later voor de ouders even zo
vele gelukkige herinneringen wakker roepen.

Mocht blijken, dat het hier aangesneden onderwerp
de nodige belangstelling heeft, dan komen wij gaarne
daarop terug. M. E. Niscus.

De sport in het gewest GronÏngen der KUkspolitie
Alle sportliefhebbers in het. Gewest Groningen

zullen de verschijning van dit orgaan toejuichen,
daar dit de mogelijkheid opent, om ook op sportge-
bied beter op de hoogte te worden gebracht van al
hetgeen in het Gewest plaats vindt of wel, wat de
toekomst ons in de verschillende takken van sport
gaat brengen. Het is ons allen bekend, dat in het
Noorden verschillende bloeiende sportverenigingen
bestaan, doch het was meestal zo, dat we veel te
weinig hoorden van al hetgeen door onze sportmak-
kers in andere districten werd gepresteerd. Dit blad
schenkt ons gelukkig betere mogelijkheden, daar hier-
in geregeld zoveel mogelijk alles zal worden opgeno-
men van alle verenigingen in het Gewest, waarbij
Rijkspolitie-ambtenaren zijn aangesloten.

Mijn overtuiging is dan ook, dat dit blad ons dich-
ter bij elkaar zal brengen en ondanks het feit, dat
er in ons Gewest verschillende verenigingen zullen
blijven bestaan, er toch in de toekomst door dit or-
gaan één grote sportfamilie zal worden gevormd.

Zoals de meesten van U wel bekend zal zijn, be-
staat er in ons Gewest reeds enige jaren behoefte aan
een betere regeling ten aanzien van het organiseren
van en het afvaardigen naar wedstrijden in groter
verband, waarbij alleen Rijkspolitiemensen zijn be-
trokken.

Tot nu toe werd deze organisatie steeds overgelaten
aan de R.P.S.G., wat, zoals valt te begrijpen, wel eens
moeilijkheden met zich bracht. Het behoort toch
zo te wezen, dat de organisatie van gebeurtenissen
op sportgebied, waarbij het gehele Gewest is betrok-
ken, ook door mensen uit het gehele Gewest wordt
geregeld. Laat ons samen de verantwoordelijkheid
daarvoor dragen. Het heeft het grote voordeel, dat de
belangen van elke vereniging beter worden behartigd.

Wellicht is het U reeds bekend, dat de eerste stap-
pen, om hiervoor een oplossing te vinden, al zijn ge-
daan. Op welke wijze alles in de toekomst zal wor-
den geregeld weten we nog niet en dat enige moei-
lijkheden moeten worden overwonnen is ons bekend,

doch wanneer allen meewerken om uit de misère te
geraken, twijfel ik niet of we komen tot een voor
alle verenigingen aanvaardbare oplossing.

We vertrouwen er op, dat ook het personeel van
die Gemeentelijke Politiekorpsen, dat op verschil-
lende plaatsen gezamenlijk met de Rijkspolitie een
bloeiende vereniging heeft opgebouwd, onze moei-
lijkheden bij de organisatie van en de afvaardiging
naar wedstrijden in groter verband, 'zal inzien.

Op een vergadering, die op 19 Maart j.l, te Gronin-
gen werd gehouden door Rijkspolitie-ambtenaren uit
het gehele Gewest, die over het algemeen behoorden
tot bij de N.P.S.B. aangesloten verenigingen, kwam
dit nog eens op duidelijke wijze naar voren.

Uit deze vergadering is een commissie gevormd,
die zal trachten een voor allen aanvaardbare oplos-
sing te vinden. Deze commissie heeft zich reeds met
de verschillende verenigingen in verbinding gesteld
en ik hoop U namens haar in het volgend blad te
kunnen mededelen, welke resultaten een en ander
heeft opgeleverd.

Namens de redactie van dit blad moge ik de secre-
tarissen van alle sportverenigingen in ons Gewest,
waarvan de leden bestaan uit uitsluitend Rijkspolitie-
personeel, dan wel uit personeel van de Rijks- en Ge-
meentepolitie, verzoeken mij vóór de 8e van iedere
maand een beknopt overzicht te willen doen toeko-
men van al hetgeen, op het sportgebied, in hun ver-
eniging is verricht, waarbij tevens een programma
van de komende gebeurtenissen wordt verwacht.

Vrienden, werkt allen mee om de uitgifte van dit
blad tot een groot succes te maken.

De Gewestelijke Instructeur
voor de lichamelijke oefening,

B. Lijklerna.

De niet geplaatste copie zal, zo mogelijk, -
in het volgende nummer: van het orgaan opge-
nomen worden. De Redactie.
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IN MEMORIAM
Donderdag 24 April 1952 is te Scharnegoutum vrij plot-
seling overleden, de Opperwachtmeester J. SCHULP,
Postcommandant aldaar. Hij bereikte de leeftijd van 55
jaar en mocht 1 Februari j.l. nog onder grote belangstel-
ling zijn 30-jarig ambtsjubileum gedenken.
Op Maandag 28 April 1952 vond de begrafenis, die met
corpseer geschiedde, plaats. In de Nederlands Hervormde
kerk werd, onder leiding van de plaatselijke predikant
ds D. Lekkerkerker. een druk bezochte rouwdienst ge-
houden. Van de zijde der politie waren hierbij aanwezig:
de heer Districtscommandant der Rijkspolitie te Heeren-
veen. de Districts-Adjudant S. de Jong, de Groepscom-
mandant van Wymbritseradeel met bijna het gehele per-
soneel van de groep, de Groepscommandant van de Poli-
tie te Water met één van zijn manschappen, enige gepen-
sionneerde oud-collega's, de hoofd-agent van politie J.
Anema te Bolsward, de Opperwachtmeester W. Kelder-
huis te Workum en bestuursleden van de Afd. Sneek e.o.
van de Bond van Chr. Pol. Ambtenaren.
Voor de aanvang van de rouwdienst speelde het orgel
koraalmüziek. Nadat gezongen was Psalm 103, verzen 8 en
9 sprak ds Lekkerkerker woorden van' troost naar aan-
leiding van Openb. 1 verzen 17 en 18. Verder voerde
het woord de Distr. C. der Rijkspolitie te Heerenveen,
die mede sprak namens de Heer Inspecteur-Generaal en
de Gewest-Commandant. Hij schetste de overledene als
een energiek en bekwaam politieman en richtte woorden
van troost tot Mevrouw Schulp, haar kinderen en familie.
De Chr. Bond van Politieambtenaren was vertegenwoor-
digd door S. de Jong, Distr. Adjudant der Rijkspolitie.

Deze gaf uiting aan de ontsteltenis en droefheid, die ons allen had getroffen door het overlijden
van vriend J. Schulp.
De Groeps-Cdt. C. J. Venema sprak namens de Groep Wymbritseradeel. Hij zei o.a, dat de Groep
Wymbritseradeel zonder Opperwachtmr. J. Schulp eigenlijk niet denkbaar is. want hij was
een uitnemend collega en vriend. De Groeps C. eindigde met de woorden: "Schulp, bêste freon,
rêst yn frede". .
Een broeder van de Weduwe bracht namens de 'familie- dank voor het betoonde medeleven.
Onder het spelen van koraalmuziek "Blijf bij mij Heer enz." werd het stoffelijk overschot door
collega's Opperwachtmeesters uit het District Heerenveen, grafwaarts gedragen. Een krans van
het Gewest Rijkspolitie dekte de baar. Tijdens het ten grave dalen werd door de aanwezige
politiemannen de militaire groet gebracht. Met het lezen van de geloofsbelijdenis door ds Lek-
kerkerker werd deze droeve plechtigheid besloten.

DAT mr RUSTE IN VREDE!

h

Probeer Uw krachten eens op onderstaand probleem.
In deze stelling heeft Zwart- beslissend materieel over-
wicht behaald, doch door Zwarts foutieve opstelling
der stukken wordt Wit in staat gesteld door een listige
combinatie mat in 5 zetten af te dwingen.

WIT: K.gl., D.e1., P.g5., Pionnen: a3, b4, c3, d4, f2, g2,
h3,
ZWART: K.gB., D,c2., T.f8., L.c4., P.b2., Pionnen: a6,
b5, c6, d5, f6, ftl, h7. .
Wit speelt en geeft mat in 5 zetten.

De redactie stelt voor de goede oplossers een prijs be-
schikbaar, die eventueel door loting zal worden toe-
gewezen. Inzendingen vóór 12 Juni a.s. aan de redactie.
N.B. De prijs werd beschikbaar gesteld door de uit-
gever van ons orgaan. b d ec
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Overname van de inhoud, geheel of gedeeltelijk, is, zonder toestemming van de Redactie, verboden.

VAN DE ~EDACTIE

Het ligt in het voornemen om ons orgaan, na
verloop van een jaar, in een aardig bandje te binden,
tenminste, als daar voldoende animo voor is.

Gooit uw orgaan dus niet weg, maar bewaart het.
Natuurlijk kan de band niet gratis worden aangeboden,
want een kas onvoorziene uitgaven hebben wij niet
voor het blad.

Mocht er personeel zijn dat, na lezing van het or-
gaan, er verder geen prijs meer op stelt het te be-
waren, dan houdt de redactie zich aanbevolen voor
deze exemplaren, daar oerschillende belangstellende in-
stanties zoals Rijksverkeersinspecties, Politiebonden,
Openbare Werken e.a. om toezending vragen. Tot op
heden kan daar, tot onze spijt, geen gevolg aan worden
gegeven, omdat de huidige oplage (1300) zich daar
niet voor leent.

Van zeer vele zijden ontving de redactie, zowel
mondelinge als schriftelijke, blijken van sympathie en
waardering voor het orgaan. Zo ontvingen wij, bij
het verschijnen van het eerste nummer, gelukwensen
van de Commissaris der Koningin in de provincie
Friesland; de Procureur-Generaal te Leeuwarden; de
Hoofdredacteur van het Zusterblad "De Zuidwester"
te 's-Gravenhage; verschillende Districtscommandanten
en andere lezers.

De gelukwensen gingen gepaard met de wens, dat
het orgaan een krachtige stimulans zou zijn, bij het
streven naar het versterken van de band tussen het
personeel van ons Gewest.

Het hoekje van de comptabele
Het ligt in de bedoeling bij tijd en wijle in het orgaan
een hoekje af te zonderen voor mededelingen van
comptabele aard. Laten we hopen dat het veelal pret-
tige mededelingen mogen zijn, zoiets van aanstaande
surprises, van finantiële verrassingen waar niet op was
gerekend enz. enz.
Ter inleiding nemen we uit de dagbladen over de aan-
kondiging, dat ook dit jaar de 2% vacantietoelage
weer zal worden uitbetaald en wel met een maximum
van 75.-, terwijl er geen salarisgrenzen zullen wor-
den vastgesteld.

Officieel is hiervan nog niets bekend, doch mocht een
en ander judst blijken, dan is het in ieder geval een
aangename verrassing VOOrhen, die er andere jaren
precies buiten vielen. Aan de bekende dode mus wil-
len we voorlopig niet denken.

In het magazijn van kleding zijn nog een tweetal
mooie gedragen overjassen. waterproof, aanwezig;
maten 48 en 52. Liefhebbers hiervoor kunnen zich per
nota met de Comptabele in verbinding stellen.

WIST U: dat de Rijkspolitie-Steunvereniging GRO-
NINGEN 1015leden telt en behalve steun verlening aan
nagelaten betrekkingen van overleden korpsgenoten.
ook ten doel heeft, hare leden, die buiten eigen schuld
in moeilijke financiële omstandigheden zijn geraakt,
hulp en steun te verlenen.

u
~

o
Zeven Rijkspolitie-ambtenaren
van Gewest Groningen
onderscheiden met eremedailles,
verbonden aan de Orde van
Oranje-Nassau

Ter gelegenheid van de verjaardag van H.M. de
Koningin, werd een zevental Rijkspolitieambtenaren
onderscheiden met de eremedaille, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau.

De gedecoreerden waren:
1. I. Poutsma, Adjudant bij de Districtsstaf Groningen

(medaille in goud).
2. S. de Jong, Adjudant bij de Districtsstaf Heeren-

veen (medaille in goud).
3. C. Ypma, Opperwachtmeester Gr. Cdt, te Metsla-

wier (medaille in zilver).
4 T. Zwaneveld, Opperwachtmeester Gr. Cdt. te Ap-

pingedam (medaille in zilver>.
5. P. Nijdam, Opperwachtmeester Gr. Cdt. te Finster-

wolde (medaille in zilver>.
6. K. Walda, Wachtmeester 1e kl. Post Sloten (Groep

Balk), (medaille in brons).
7. H. Prak, Wachtmeester 1e kl., Post Noordhorn

(Groep Zuidhorn), (medaille in brons).

De hierna volgende verslagen geven U een beeld van
de wijze waarop de gedecoreerden de onderscheidingen
In ontvangst namen en hoe de daarbij tegenwoordige
autoriteiten, collega's en vrienden hun waardering uit-
spraken.
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Het is vanzelfsprekend, dat dergelijke zo belangrijke
gebeurtenissen ons aller medeleven hebben, vandaar
dat de redactie zich gaarne er mede belast deze gede-
coreerden - ook namens hen, die verhinderd waren
deze plechtigheiden bij te wonen teneinde hun warme
belangstelling te tonen - een gelukwens te doen toe-
komen.
Eveneens biedt de Redactie haar hartelijke gelukwen-
sen aan die autoriteiten aan, die eveneens een Konink-
lijke onderscheiding ontvingen en niet in dit orgaan
vermeld zijn, maar met ons regelmatig in contact
staan.

Wmr. 1 e kl.
K. WALDA

Plichtsgetrouw, ijverig en
hulpvaardig

*
29 April j.l. was voor de Wmr. le kl. K. Walda, Post-
commandant der Rijkspolitie te Sloten (F'r.) een bij-
zonder heuglijke dag. De dag n.l., waarop hem door
H.M. de Koningin de Eremedaille, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau, in brons werd verleend
Voor de uitreiking van deze mooie onderscheiding door
de Dlstrictscommandant der Rijkspolitie te Heeren-
veen, Majoor W. C. Bijl de Vroe, was het personeel
van de Groep Balk Dinsdagmiddag op de raadszaal van
het gemeentehuis te Balk bijeengekomen. Als autori-
teiten waren aanwezig de Burgemeesters der gemeen-
ten Gaasterland en Sloten, de Districtsadjudant S. de
Jong te Scharnegoutum, de gemeente-secretaris der
gemeente Gaasterland en de heer Th. van Hout. Na-
mens de Alg. Bond van Ned. Pol. Ambt., Afd. Sneek
waren aanwezig twee bestuursleden, de Opperwacht-
meester J. Venerna en J. Caro. Nadat Walda, vergezeld
van zijn echtgenote, de raadzaal was binnengetreden,
nam de Distr ictscommandant het woord. Hij getuigde,
dat het hem een groot genoegen was, dat het H.M. de
Koningin had behaagd om Walda de Eremedaille, in
brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau te
verlenen. Voorts herinnerde hij aan het feit, dat Wal-
da reeds sinds 11 April 1921 in verschillende functies
bij de Politie was werkzaam geweest. Hij bracht ver-
der naar voren, dat Walda gedurende de 2e Wereld-
oorlog zich als iemand had getoond, die onze goede
zaak steeds trouw was gebleven en dit geruime tijd
met het verlies van zijn vrijheid had moeten boeten.
Spreker gewaagde verder, dat Walda zich als een
plichtsgetrouwen ijverig politieman had getoond en
eindigde met de wens uit te spreken, dat Walda nog

. vele jaren, in goede gezondheid, deze Koninklijke on-
derscheiding mocht dragen. Hierna speldde spreker
Wachtmeester Walda de zo zeer verdiende onder schei-
'ding op de borst. Daarop werd Wmr. Walda achtereen-
volgens toegesproken door de Burgemeesters der ge-
meenten Gaasterland en Sloten, alsmede door de
Groepscommandant der Rijkspolitie te Balk, die zich
allen bij de woorden van de Districtscommandant aan-
sloten en getuigden van een steeds prettige samen-
werking met Walda, hem kwalificerende als iemand,
die altijd klaar stond. Namens de Groep Balk werd
hem daarna door de Groepscommandant 'n bloemstuk
overhandigd. Als afgevaardigde van de Alg. Ned. Pol.
Eond sprak de Opperwachtm. J. Venerna, die, na in
een korte schets het trouwe lidmaatschap en vergade-
ringbezoek van Walda te hebben belicht, eveneens zijn

J

gelukwensen aanbood en deze vergezeld liet gaan van
een bloemstuk. Tenslotte sprak de heer H. v. d. Wal,
gemeentesecretaris, nog enkele waarderende woorden
aan het ádres van Walda. De Wachtm. Walda sprak
tenslotte enkele woorden van dank en grote erkente-
lijkheid voor deze mooie onderscheiding. Na deze
plechtigheid, waarbij het aan de nodige traetaties niet
ontbrak, sloot de Districtscommandant deze, tevens ge-
zellige, bijeenkomst. >

Warme sympathie voor Wmr. PRAK
Karaktervast en rechte koers

Op het voorterrein van. het groepsbureau van de Rijks-
politie te Zuidhorn vond op 29 April 1952de uitreiking
plaats van de bij Kon. besluit aan de Wachtmeester le
klasse H. P rak, Postcommandant der Rijkspolitie te
Noordhorn, toegekende medaille in brons, verbonden
aan de orde van Oranje Nassau.
Nadat om plusminus half elf op die dag de groep Zuid-
horn der Rijkspolitie vóór de kazerne was aangetreden
werd door de Districtscommandant, de heer J. B. S.
Römelingh, opdracht gegeven de gedecoreerde, die to-
taal onkundig was gehouden van deze gebeurtenis,
voor de troep aan te laten treden, waarna door de Of-
ficier toegevoegd, de Kapitein ·G. van Dijk. het betref-
fende Koninklijk Besluit werd voorgelezen. Na voor-
lezing werd daarna, door voornoemde Districtscom-
mandant, het ere-metaal op de borst van de gedeco-
reerde gespeld, waarop hij het woord tot Wachtmeester
Prak richtte en hem bij zijn persoonlijke felicitatie ook
de gelukwensen deed toekomen van de leden der Rijks-
politie van het gehele District, in welke felicitatie hij
gaarne Mevrouw Prak en de aanwezige enige zoon
wilde betrekken. Spreker gewaagde verder van de
trouwe dienstbetrachtingen en plichtsgetrouwheid van
deze ambtenaar, die, niettegenstaande allerlei ambte-
lijke schommelingen, op grond van zijn goede karak-
tereigenschappen in zijn ambtelijke loopbaan 'n rechte
koers had gevaren, waarbij speciaal de aandacht werd
gevestigd op het door de gedecoreerde getoonde moe-
dige gedrag in oorlogstijd.

De volgende spreker de heer A. W. Stronkhorst, Eur-
gemeester der gemeente Zuidhorn,. voerde daarna het
woord, waarbij deze eveneens de goede eigenschappen
als politieambtenaar van de gedecoreerde belichtte.
Genoemde spreker memoreerde, dat het hem speet, dat
deze plechtigheid niet in locale sfeer kon worden ge-
houden, daarmede kennelijk doelende op de verhou-
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ding Burgemeester-Rijkspolitie, opdat hij dan per-
soonlijk, temidden van andere gemeenteambtenaren,
deze decoratieve plechtigheid had kunnen verrichten.
Niettemin verheugde hij zich in de aan genoemde
Wachtmeester toegekende onderscheiding.

Na de heer Stronkhorst voerde als 3e spreker het
woord de heer R. A. Cleveringa, oud-burgemeester der
gemeente Zuidhorn, die, zoals hij het zelf noemde, als
ambteloos burger meende aanwezig te moeten zijn, om-
dat hij in zijn burgemeestersperiode ettelijke jaren,
waaronder de jaren 1940-1945,Wachtmeester Prak van
zeer nabij had leren kennen en voor zijn verrichtingen
als politieambtenaar, speciaal in de voornoemde moei-
lijke periode, grote waardering had gehad. De woorden
door deze spreker gebezigd, getuigden van warme
sympathie voor de Wachtmeester Prak, niet alleen als

Met mannen als
Opper ZWAN EVELD

bestaat er
geen politie-vraagstuk

*
Ook de raadzaal van Appin-
gedam was gevuld met belang-
stellenden, waarbij het vol-
tallige college van B. en W.
benevens vertegenwoordigers
van "Bloei" en "Oranje", toen
opperwachtmeester Zwaneveld
en zijn echtgenote werden
binnengeleid.
Met een kort woord leidde
burgemeester Welleman de
bijeenkomst in, waarna kapi-
tein Van Kuik de onderschei-
ding op de borst van de nieu-
we ridder speldde. De kapitein
herinnerde er aan dat opper
Zwaneveld in 1922dienst nam bij de gemeentepolitie in
Rotterdam, waarna hij bij de gemeentepolitie in Gas-
selte kwam en vervolgens - in 1931 - in Belling-
walde. Ook hij ging na' de moeilijke oorlogsjaren in
1946-over naar de Rijkspolitie, eerst als groepscom-
mandant van Eellingwolde, thans in Appingedam. Hij
heeft zijn werk met hart en ziel beleefd, zijn plicht
uitstekend gedaan en daarbij de opvoedende taak van
de politie op de voorgrond gesteld. Spr. is er dankbaar
voor dat H.M. een eervolle onderscheiding verleende
aan een politieman en trots, omdat deze werd ver-
leend aan iemand van. zijn corps.
Wachtmeester Zwaneveld dankte H.M. de Koningin en
allen die hun steun verleenden voor deze onderschei-
ding, die hem ten zeerste had verrast.
Burgemeester Welleman zeide verheugd te zijn een
enkel woord te kunnen spreken tot opper Zwaneveld,
terwijl buiten het carillon vaderlandse liederen liet
horen. Hij gaf uiting aan zijn groot respect voor opper
ZwaneveJd, die dag en nacht in de weer is. Hij wees
er op dat er inderdaad een politievraagstuk bestaat in
de verhouding tussen burgemeesters en politie, maar
dat het verdwijnt met mannen als Zwaneveld, die de
moeilijkheden op de juiste wijze weten te overbruggen.
Burgemeester Wier,sma van Bierum sloot zich hierbij
aan.
Adjudant Buitenhuis sprak daarna zijn felicitaties uit
en opperwachtmeester W. Braad zeide dat de groep

politieambtenaar, dooh eveneens als mens.
Vervolgens werden door de Groepscommandant der
Rijkspol itie te Zurdhorn namens de leden van de Groep
de gelukwensen aangeboden, waarbij hij de gedeco-
reerde de bekende draagmedaille aanbood en Mevrouw
Prak in het bezit stelde van een keurige bak, gevuld
met bloemen, hetgeen met instemming van alle aan-
wezigen gepaard ging.
Nadat Wachtmeester Prak voor het geheel met een
paar woorden zijn dank had betuigd, verliet het ge-
zelschap het plein om zich naar het hotel Addens te
begeven, alwaar men nog geruime tijd, onder het ge-
not van consumptie en een sigaartje, oude herinnerin-
gen ophaalde.
Wachtmeester Prak, het was niet alleen voor jou een
dag van herinneringen, doch ook voor ons. v. D.

Appingedam het fijn vond dat deze onderscheiding aan
de commandant is ten deel gevallen.
Nadat opper Zwaneveld woorden van dank had ge-
sproken, bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Opper NIJDAM
een sieraad van het corps

*Toen opperwachtmeester Nijdam op 30 April j.l. met
zijn echtgenote de raadzaal van Finsterwolde betrad,
waren. daar tegenwoordig de burgemeesters van Fin-
sterwolde, Nieuweschans en Beerta, de districtscom-
mandant van Rijkspolitie, kapitein C. S. van Kuik,
vrijwel alle manschappen van de groep Finsterwolde,
familieleden en belangstellenden.
Burgemeester Tuin sprak een kort inleidend woord,
waarna Kapitein van Kuik opper Nijdam het onder-
scheidingsteken dat hem werd verleend op de borst
speldde. Hij herinnerde er aan, dat opper Nijdam 37
jaar geleden als landstormplichttge voor het eerst de
uniform aantrok. Daarna kwam hij bij het corps poli-
tietroepen en in 1922 bij de gemeentepolitie in Delft.
In 1924 volgde zijn benoeming in Beerta en Jla de be-
vrijding ging hij over naar de Rijkspolitie en werd
groepscommandant in Finsterwolde. In beide gemeen-
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ten heeft hij het niet gemakkelijk gehad, maar zich
steeds een eerlijk en betrouwbaar politieman getoond:
een sieraad van het corps.
Burgemeester Tuin roemde eveneens de uitstekende
kwaliteiten van opper Nijdam. Hij noemde hem een
politieman, die met zijn tijd is meegegaan, die geen
boeman is, maar een opvoeder en een dienaar, die met
veel tact weet op te treden.
Districtsadjudant Buitenhuis wees er op dat het een
eer is een onderscheiding als deze te mogen ontvangen
Voor iemand die zelfrespect heeft. Het is buitendien een
bewijs, dat in het grote raderwerk der politie in ons
land, ook een klein wieltje niet vergeten wordt.
Burgemeester Van Essen van Beerta herinnerde er
aan hoe hijzelf tot burgemeester van Beerta werd ge-
ïnstalleerd drie weken vóór de Duitsers in 1940 ons
land binnendrongen. De politie heeft toen een zeer
zware taak gehad: om goed Nederlander te blijven en
de orde te handhaven. Opper Nijdam heeft in die jaren
de ]uiste houding gevonden en spr. heeft veel steun
aan hem gehad. Spr. wees er op dat Beerta en Fin-
sterwolde niet al te gunstig bekend staan en dat dit
het gevolg is van verkeerde begrippen. Want in deze
gemeente is de misdadigheid niet groot en de balda-
digheid van de jeugd zelfs zeer gering. Spr. meende
dat dit voor een groot deel te danken is aan het op-
voedende werk van de politie en dat opper Nijdarn in
dit opzicht voor honderd procent voor zijn taak bere-
kend is.
Ook burgemeester De Jonge van Nieuweschans, wiens
gemeente ressorteert onder groep Finsterwolde, sprak
zijn grote waardering uit voor het werk van opper
Nijdam.
Opperwachtmeester Stoel verklaarde dat het gehele
personeel van de groep Finsterwolde trots is op de on-
derscheiding, die aan de commandant is ten deel geval-
len. Hij zeide, dat de groep besloten had aan de com-
mandant de kleine draagmedaille die bij de onder-
scheiding behoort, aan te bieden als bewijs van de
sa amhorigheid,

Opper Nijdam dankte in de eerste plaats H.M. de K~-
ningin, maar ook zijn superieuren voor de onderschei-
ding die hem ten deel gevallen was. Hij dankte ook de
spreker en sprak zijn voldoening uit over de grote be-
langstelling van de corpsgenoten. '

E. Glaudé "GAZELLE" MAGAZIJN
Hereweg I GRO I GE Tel. 21612

• Gazelle rijwielen
• Humber rijwielen
• Locomotief rijwielen

• Berini motoren
• Cycle sI ar motoren
• Buitenboord motoren

Opper
YPMA en ZOON
gedecoreerd

*
Op het plein voor het ge-
meentehuis te Metslawier.
werd aan de Opperwacht-
meester Ypma, Groeps-
commandant ·Oostdonge-
radeel, de eremedaille in
zilver, verbonden aan de
Orde van Oranje Nassau,
uitgereikt.
Te 10.15 uur hadden de Groepscommandanten van het
District Leeuwarden en het personeel van de Groep
Oostdongeradeel zich in carré opgesteld. Daarna arri-
veerden Opperwachtmeester Ypma, zijn echtgenote,
zoon en dochter per auto. Zij werden ontvangen door
Adjudant Van der Zee. De Districtscommandant, Ma-
joor Fogteloo, de Burgemeester van Oostdongeradeel,
vergezeld van hun dames en de Burgemeester van
Schiermonnikoog waren inmiddels ook ter plaatse aan-
gekomen.
Na een korte toespraak, waarin tot uiting kwam, dat
de heer Gewest-commandant verhinderd was op dit
uur in Oostdongeradeel aanwezig te zijn, speldde Ma-
joor Fogteloo de Koninklijke onderscheiding op de
borst van Opperwachtmeester Ypma.

Als eerste feliciteerde de heer Districtscommandant
daarna de gedecoreerde, er op wijzende welk een grote
eer aan Opperwachtmeester Ypma was te beurt ge-
vallen en welk een grote voldoening het zal geven na
een staat van dienst van 35 jaren door onze geëerbie-
digde Vorstin te worden onderscheiden. De D.C. ver-
heugde zich er over deze onderscheiding te mogen uit-
reiken en sprak de wens uit dat God de gedecoreerde
nog vele jaren mag sparen voor zijn ambt, gezin en
vaderland. Na de officiële plechtigheid werden. de
aanwezigen, namens de Burgemeester van Oostdonge-
radeel, uitgenodigd voor een korte bijeenkomst op de
Raadzaal. Hier werd de blijde stemming nog ver-
hoogd door meerdere traetaties.
Onder presidium van de heer Distr. Cdt. werd achter-
eenvolgens het woord gevoerd door H.H. Burgemees-
ters van Oost-Dongeradeel en Schiermonnikoog. Door
de Adj. Miedema namens de Gr. Cdtn. Opper Rama-
ker voerde het woord namens de R.P.S.V.L.; de Wmr.
1e kl. Harms namens de Afd. Dokkum van de B. v.
Chr. Pol. Ambt. in Ned.; de gemeentesecretaris namens
het gemeentepersoneel en ten lotte de Owmr. Visser
namens de leden der Groep.

Burgemeester Sijtsma maakte van de gelegenheid
gebruik om, met een toepasselijk woord, aan de zoon
van Owmr. Ypma, de heer D. Ypma, het Ereteken voor
Orde en Vrede uit te reiken, wegens het verrichten
van militaire dienst in Indonesië. Zoals men ziet, aldus
de Burgemeester, valt de appel niet ver van de boom.
De woorden van waardering, kenmerkende de goede
kwaliteiten, resp. als politieman, collega, sportsman,
man der gemeenschap, burger en als Cdt., gingen
vergezeld van bloemen en een draagmedaille, de laat-
ste aangeboden door de Gr. Cdtn. van het District.
De heer Distr. Cdt. sprak ten slotte nog enige woorden
met betrekking tot de samenwerking tussen Gemeen-
telijke autoriteiten, met name de Burgemeesters en de
Rijkspolitie die mede dank zij de houding van Cdt. en
personeel der Rijkspolitie, perfect kon worden ge-
noemd en wenste niets liever, dan dat deze bleef be-
stendigd.
Opper Ypma dankte ten slotte op de hem eigen wijze
H.M. de Koningin en allen die hadden bijgedragen tot
het verlenen van deze hem toegekende onderscheiding.

BI.
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· Adjudant PO UTS MA

Plichtsgetrouw
en steeds paraat

*
We hebben het aangevoeld

en met je meegeleefd I

*

Cliché welw. beschikbaar gesteld door N. v. h. N.

In de lommerrijke tuin van
"Gelria" had op 29 April 1952
de uitreiking plaats van de
eremedaille in goud, verbon-
den aan de Orde van Oranje
Nassau, aan de Adjudant der
Rijkspolitie 1. Poutsma, beho-
rende tot de Distrfctsstaf
Groningen.
Nadat echtgenote, dochter en
enige naaste familieleden op
het terrein waren verschenen
en de Adjudant Poutsma vóór
de opgestelde groep, gevormd Foto: bureau Folkers
door leden van de Staf en
Verkeersgroep Groningen, had plaats genomen, werd
door de Kapitein G. van Dijk, toegevoegd aan de Dis-
trictscommandant Groningen, het betreffende Konink-
Iijk Besluit voorgelezen, waarna door de Districtseem-
mandant, de Majoor J. B. S. Römelingh, het eremetaal
op de borst van de gedecoreerde werd gespeld.
In een toespraak memoreerde laatstgenoemde daarna
de omvangrijke staat van dienst, waarvan de periode
van 1919 tot 1940 werd doorgebracht bij het Wapen
der Koninklijke Marechaussee.
Ofschoon het militaire element in zijn opleiding domi-
neerde, schetste de heer Römelingh de gedecoreerde
als iemand, die ook politioneel een grote waardering
bij zijn superieuren geniet.
Hij prees zich gelukkig de Adjudant Poutsma het ere-
metaal op de borst te mogen spelden en voegde hier
gaarne aan toe zijn oprechte felicitatie, waarin hij
mevrouw Poutsma, dochter en verdere familieleden
betrok.

Adjudant
S. DE JONG

*
Een uitmuntend,

politieambtenaar met
takt en mensenkennis

*
Op Dinsdag 29 April 1952,te omstreeks 11.30uur, wa-
ren de Loco-Burgemeester van de gemeente Wymbrtt-
sera deel, de Districts-Adjudant Paulusrna, alle Groeps
Odtn. van het District Heerenveen, al het personeel der

Volgens spreker was het devies van de Rijkspolitie
"Plichtsgetrouwen steeds paraat" wel in het bijzonder
op de heer Poutsma van toepassing en met het uit-
spreken van de overtuiging, dat deze onwankelbare
houding hem ook in de resterende ambtelijke jaren zal
bij blijven, werd deze plechtigheid, nadat door het
personeel van de Staf van het District Groningen aan
Mevr. Poutsma nog een bouquet bloemen werd aange-
boden, gesloten.
De middag werd beëndigd met een gezellig samenzijn
in de serre van het café Boer, alwaar het gebeuren van
de dag nog eens onder het genot van taart en het ge-
bruikelijke rokertje de revue passeerde.
Proficiat Poutsma, we hebben het aangevoeld en met
je meegeleefd. .
Nog moge vermeld worden, dat zowel de Inspecteur-
Generaal, de Procureur-Generaal als de Gewestcom-
mandant de gedecoreerde hun medeleven op deze dag
hebben betuigd.

Rijkspolitie van de Groep Wymbritseradeel alsmede de
Gemeentesecretaris met enkele hoofden van de Secre-
tarie der gem. Wymbritseradeel in de raadszaal van
het Gemeentehuis van Wymbritseradeel aanwezig, om
getuige te zijn van het feit, dat aan S. de Jong, Adju-
dant der Rijkspolitie in het District Heerenveen, de ere-
medaille, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau
in goud werd uitgereikt. Nadat de Distr.C. van Hee-
renveen, de Majoor W. C. Bijl de Vroe, de heer S. de
Jong en echtgenote alsmede enkele leden van zijn ge-
zin de raadszaal had binnengeleid sprak de Distr. Cdt.
de. Adjudant ongeveer als volgt toe:

Adjudarrt De Jong,
Tot mijn 'groot genoegen kan ik U mededelen, dat het
Hare Majesteit de Koningin heeft behaagd U te ver-
lenen de eremedaille, verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau, in goud.
Namens de Minister van Justitie, de Algemen Inspec-
teur van Rijkspolitie, de Commandant van het Gewest
Groningen der Rijkspolitie, mijzelf en het personeel
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van het District Heerenveen wens ik U met deze bui-
tengewone onderscheiding hartelijk geluk.
Op 10 Februari 1919 trad U toe tot de gemeentepolitie
te Sneek, was vervolgens gemeente-veldwachter van
Wymbritseradeel en van 1 Januari 1933 tot 1 Maart
1943 Chef-Veldwachter van deze gemeente.
Gedurende de oorlog hebt gij veel en belangrijk ille-
gaal werk verricht. De Duitsers mochten U niet en dit
heeft U naar ik meen tot onderduiken genoopt.
Na de oorlog waart gij hoofd van de P.R.A. te Sneek
en vervolgens te Drachten en toen dit werk gedaan
was, werd U als Adjudant belast met het afdelings-
commando bij het Corps Rijkspolitie te Sneek. Thans
zijt gij Districts-Adjudant in mijn District en ik kan
niet anders zeggen dan dat Uw werk uitmuntend ge-
noemd moet worden.
Aan een uitgebreide politionele kennis paart gij takt
en mensenkennis, belangrijke factoren in ons mooie
politievak. Voeg daarbij, dat gij een uitstekend instruc-
teur zijt, die reeds vele politieambtenaren aan hun po-
litiediploma of politiediploma met aantekening hebt
geholpen, dan moge het U duidelijk zijn, dat een ieder
de door U verkregen onderscheiding met instemming
begroet.
Adjudant, ik wil eindigen met de wens uit te spreken
dat U nog vele jaren in goede gezondheid deze onner-
scheiding zult dragen en tevens nog vele jaren Uw
beste krachten zult geven aan het Corps Rijkspolitie.
Laat het dan het District Heerenveen zijn, dat hier van
zal profiteren.
Hierna werd door spreker de zozeer verdiende onder-
scheiding op de borsLvan Adj. de Jong gespeld.
Na deze plechtigheid bleven de aanwezigen, onder het
genot van drank en toebehoren, nog enige tijd gezellig
bijeen. Diverse sprekers voerden nog het woord o.a.: de
Loco-Burgemeester van Wymbritseradeel; de Adj. Kui-
pers, die namens alle Groepscommandanten sprak en
o.a, memoreerde: "wij zijn er van overtuigd, dat U de
man was, die deze onderscheiding verdiende" en een
bloemenmand aanbood: Owmr. Kuur, voorzitter van
de Bond van Chr. Politieambtenaren van Sneek en
omstreken, die zijn gevoelvolle woorden eveneens ver-
gezeld deed gaan vaneen bloemenmand; de Gemeente-
secretaris van de Gemeente Wymbritseradeel K. Visser,
die o.a. zei: "Zo er ooit één is geweest, die een Kon.
onderscheiding heeft verdiend, dan is U dat, Adj. de
Jong!". Verder vermeldde spreker het illegale werk van
de gedecoreerde.
Adj. de Jong sprak tot slot dankwoorden aan H.M. de
Koningin en aan .diegenen, die deze onderscheiding
hadden voorbereid en gesteund; de onderscheiding
kwam voor hem als "een donderslag bij heldere hemel".
Hij dankte al diegenen die, door hun aanwezigheid,
blijk hadden gegeven getuige te willen zijn van dit
gebeuren en eindigde -rnet:
"Ik acht het een eer, drager van deze onderscheiding
te zijn en God geve, dat ik een waardig drager moge
zijn!"

District leeuwarden
Een zwaar pakket uit Meppel. Wat zou dat weer zijn?
Prijsvoorschriften? Circulaires over aardappelmoe-
heid? Handleiding Economische delicten of Brochures
voor de detailhandel in ongeregelde goederen?
Openen maar, doch niet zonder enige schroom, ge-
dachtig de pakjes die zo voor en na bij Overheids-
instellingen werden bezorgd en bij nadere beschou-
wing een minder "gezonde" inhoud bleken te be-
vatten.
Kort en goed, je bent politieman of je bent het niet,
dus los dat papier.
De inhoud viel mee. Nu eens geen vellen met "arti-
kelen" doch zowaar een periodiek. Een Orgaan voor
de Rijkspolitie van het Gewest Groningen. Het
ORGAAN. Ons Orgaan en naast de "Oale Gryse" en

de Drentse Hunnebedden de Vlag met de Pompe-
blêdden.
Of dit laatste het nu was of niet, de eerlijkheid ge-
biedt het ons te zeggen, dat het ons goed deed; de
eerste reactie der omstanders was goed, was unaniem
goed. De inhoud om niet op te mopperen. Van alles
wat en dan het "Ter Inleiding" van onze hoogste
chef in het Gewest.
Wellicht wordt dit als vanzelfsprekend geacht, doch
hoewel nog maar kort met dit commando belast, waag
ik het hier uit te spreken dat dit artikel niet slechts
formeel moet worden gezien, doch dat dit behalve uit
de pen ook uit het hart is gevloeid. "Elkander ken-
nen en waarderen toch, is zo uitermate belangrijk".
Zo is het inderdaad. Wanneer ons de hand wordt
toegestoken, zullen wij die moeten aangrijpen en
wederkerig niet alleen onze medewerking toezeggen,
doch "ook in daden omzetten.
De hand zal ook, wat de verzorging van "Ons Or-
gaan" betreft, aan de ploeg moeten worden geslagen
en door aller medewerking hopen wij uitvoering te
geven aan het aan ons gerichte verzoek om onze ge-
dachten en gevoelens middels deze periodiek te open-
baren en daardoor de gemeenschap te dienen.
Wij twijfelen niet of ook in het District Leeuwarden
zullen wel mannen met journalistieke knobbels zijn
te vinden, die door hun bijdragen mee kunnen en
willen werken tot verzorging van het blad.
Wij, op de "Centrale" zullen ons gaarne belasten met
de verzameling der kopij, ter doorzending aan de
Redactie, terwijl wij uiteraard ook bereid zijn van
diverse wetenswaardigheden een geheel te formeren
ter publicatie in het orgaan.
Het ligt nu inderdaad mede aan ons of Friesland in
het blad geopenbaard zal worden of niet.

BI.

'êee1 een ",o,?rbeelá

Als g' uw mind'ren moet berispen
Voor een grof of lelijk woord -
Laat hen dan niet kunnen zeggen:
"Dat heb ik van U gehoord!"

Als g? uw mind'ren moet betrappen
Opeen slechte daad misschien -
Laat hen dan niet kunnen zeggen:
"Dat heb ik van U gezien!"

Wil een ernstig voorbeeld geven
Maak uw mind'ren ten strijd gereed -
Fier zullen zij u straks zeggen:
,,'k Leefde, zoals GIJ het deed!"

Annie de Hoogh-Nooij.

UNIFORMKLEDING naar maat
fijn whipcord

*scherpe prijzen

*Vraagt offerte!

'êombert-
A-Kerkhof 16
GRONINGEN
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Horizontaal:
1 De zuinigste dienst

10 Diamant
11 Meisjesnaam
13 Gewicht (afk.)
14 Familielid
15 Voorzetsel
16 Goed, best
18 Turks bevelhebber
20 Niet dichtbij
21 Liefdesgod
23 Oorlogsgod
24. Bepaald soort vocht
25 Dierenjong
26 Meisjesnaam
28 Soort hert
29 Plaatsnaam
31 Zcon (Eng.)
32 Onbep. telwoord
33 Recht van vrije keuze
35 Bijbeldeel
36 Meisjesnaam
37 Achting
39. Plaatsnaam

~rui6woorápuzzL~
I 2 3 4 5 6 7 8 ~
'l

~
10 11

11 12
~

13 IJ 14 fI 15

16 17
~

18 19 fI 20

21 22 fI fI23

~
24 fI

25
~ fI 26 27

28
~

29 30
~

31

32 fI 33 34 fI 35
•....

36, 37 38
I---

~ fI fIy

fI139
~

Verticaal:
1 Water in Z. Holland
2 Vogel
3 Gode Alleen zij de eer

(Lat. afk.)
4 Vreemde munt
5 Voorzetsel
6 Vulkaanproduct
7 Meisjesnaam
8 Bekende motorraces
9 Gasten
2 Mening

15 Bepaald soort vat
17 Menigte- Volks hoop

(Frans)
19 Gebied
20 Angst
22 Terneergeslagen
23 Druk (afk.)
25 Vergaan schip
27 Tegen
29 Niet dicht
30 Meisjesnaam
33 Windrichting
34 Hevig
36 Titel
~·8 Riviertje

Van Rode Roede tot Wachtmeester
lets over de rechtspraak

en het politiewezen in de Groninger Ommelanden

"Van Schout tot Hoofdcommissaris", luidt de titel
van een boek over de Politie van Amsterdam, ver-
schenen in de tijd, toen de Commissaris daar nog
niet was gaan vertellen, verder vertellen en doorver-
tellen,
De Schout en zijn Rakkers en de rechtspraak door
Schepenen genieten bij de Politie een voldoende be-
kendheid. Gemakshalve wordt, ook in vele geschie-
denisboekjes, veelal verondersteld dat ook in het ge-
bied van ons Rijkspolitiegewest deze instellingen en
personen voorkwamen, hetgeen echter niet het geval
is. Laten we eens nagaan, hoe het daarmede in onze
omgeving gesteld was. De titel, welke U boven dit
stuk aantreft, mag bij U echter niet de verwachting
wekken dat het onderwerp even uitvoerig zal worden
behandeld als het boek, waarvan ik de titel in de
aanhef noemde. Of had U liever als titel gehad "De'
Postcommandant vertelt'.' (vertelt verder, vertelt
door)?
In de Groninger Ommelanden, dat is een groot deel
van het platteland van de tegenwoordige provincie
Groningen, behoorde de rechtspraak, zowel In cri-
minele als civiele zaken aan plaatselijke rechters,
redgers genaamd. Deze redgers waren boeren, die een
boerderij met tenminste 30 grazen (dat is 15 ha) land
bezaten en telkens, wanneer het redgerrecht op hun
grond viel, de rechtspraak in hun dorp uitoefenen.
Een dergelijke boerderij noemde men een Edele
Heerd. Zo trof men, om een paar voorbeelden te
noemen, te Spijk 21, te Godlinze 25, doch te Bierum
slechts 3 Edele Heerden aan. Te Spijk viel het recht

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Uniformkleding

slechts eenmaal in 84 jaar op dezelfde boerderij. In
vele andere min of meer grote landbouwdorpen was
het niet veel anders gesteld. De boer, die eenmaal
zijn jaar vervuld had, kreeg die kans dikwijls niet
weer. Zodoende was het begrijpelijk dat zo'n boer
daarna genegen was zijn recht te verkopen. Ook door
andere oorzaken geraakten alle "ommegangen" van
de rechtstoei op vele plaatsen geleidelijk in één hand.
In 1749 was dat met 33 van de 65 Ommelander recht-
stoelen het geval.
De dorpeling was vrijwel overgeleverd aan de goede
wil (of aan de willekeur) van de redger, aangezien
- tot 1749 - alleen in burgerlijke zaken de moge-
lijkheid tot hoger beroep op de Hoofdmannenkamer
(een soort provinciaal gerechtshof, gevestigd in de
Stad). bestond. Tot welke uitwassen een dergelijk
rechtsstelsel kon leiden, bewijst de tragedie van Faan
(een gehucht in de gemeente Oldekerk, waar collega
Van Dam thans de onverlichte fietsen uit het Zuiden
opwacht, tot ver na het middernachtelijk uur) in
welke plaats een twintigtal onschuldige dorpelingen,
beschuldigd van onanie, na wreedaardig te zijn ge-
marteld, door de sindsdien beruchte redger Mepsche,
werden veroordeeld en ter dood gebracht.
Het eigenlijke politiewerk werd in die tijd verricht
door een ambtenaar, die in de Ommelanden als Rode
Roede of Biezenjager betiteld werd. Met deze ambts-
voorganger hopen we t.z.t. nog nader kennis te
maken.

VERHUIZING
BIJ uw VERTREK NAAR OOST OF WEST
U W VER H U I ZIN Gap Z'N BES T

ProfIteed van onze 30.j.rIge ervaring
en vraagt vrijblijvend Inlichtingen bij

VOS VERHUISBEDRIJF - Groningen
Boterdiep 75, Tel. 29520
Fr.straatweg 29, Tel. 25596

OOK VOOR EMIGRATIE UW ADRES

Wmr le kl. C. Punter
te Grijpskerk.
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IUT.&rt-'IES

Verplaatsingen:
Mackay, E. A, Off. le kl., van Staf Gew. Groningen naar Assen (Staf Distr. en

belast met het commando over het Distr. Assen.)
Warntjes, A., Wmr. le kJ., van Parketgroep Assen naar Verkeersgroep Assen.
Meijer B., idem, van Parketgroep Leeuwarden naar Wommels (Post C.).
Stoel, H. J. Wachtmr., van Holwerd naar Oosterend.

Aangesteld bij de Rijkspolitie:
Warrink, E., Wachtmeester, Scharmer, V.m. agent van politie te Amsterdam.

Met eervol ontslag:
Reitsma, S., Opperwr., Wommels, is geëmigreerd naar Canada.
Scheven, C., Wachtmr., Verkeersgroep Assen, is aangesteld tot agent van politie bij de gem.-politie Emmen.
Berg, J. v. d., Opperwmr., Parketgroep Assen, gepensionneerd.
Jongbloed, A, idem, Stadskanaal, idem.
Blauw, L., idem, Loppersum, idem.
Jong, R. P. de, Wachtmeester, Tjerkgaast, op eigen verzoek.

der Rijkspolitie le klasse m.i.v. 1-8-1951:

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Kleine, J. de, Opperwmr., Peize, dochter.
Okken, J., Wachtmr., Dwingeloo, twee zonen.
Verreijen, H. S., idem, Dalen, zoon.
Warris, H., idem, Westerbork, idem.
Middel R., idem, Grijpskerk, idem.
Bijma, B., idem, Stiens, dochter.
Staal, Chr., Wmr. le kl., Groningen, Bur. Compt., idem.
Planting, J., Wachtmr., Nieuw-Schoonebeekerveld,
idem.

Hazekamp, O. J., Wachtrnr., Middelstum, zoon.
Assen, J. H., idem, Groningen, Staf Gew., dochter.
Jong, W. de, idem, Dokkum, zoon.
Fluks, J., idem, Uithuizen, idem.
Molog, D., idem, Beerta, idem.
Foekema, M. F., idem, Dokkum, dochter.
Wietsma, K. A, Wmr. le kl., Noordwolde, idem.
Kloosterhuis A, Wachtrnr., Oldeboorn, zoon.
Dijkhuizen, T., Wmr. le kl., Oostwold, idem.
Timmer, H., Wachtmr., Peize, idem.
Derks, J., idem, Westergeest, twee dochters.
Dijkema, T., idem, Winschoten, Verk. groep, dochter.
Molema, L., idem, Schildwolde, idem.

Brillen Horloges
KEMPKES t.o, de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reed! meer dan 60 jaar het j u is t e adres

Wekkers Klokken

Bevorderd tot Wachtmeester
Buitenhuis E., Wachtrnr., Hellum.
Smits, N. D., idem, Terschelling.
Wees, W. E. v. d., idem, Ten Post.
Fluks, J. idem, Uithuizen.
Jager, A de, idem, Donkerbroek.
Donkervoort, E., idem, Warga.
Boo, W. de, idem, Grootegast.r--------------------------------,

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

Fa. H. Drenth * Winschoten
LangestrJlat 16 T.I.foon 450

Ook UW adres voor UNIFORM KLEDING
Vraagt .t.len of bezoek

Overleden:
Schulp, J., Opperwmr., Scharnegoutum.

Gehuwd:
Bansema, H., Wachtmr., Roodeschool.

fi~ Het groot diploma autobestuurder behaalden:

f~' Berg, F. v. d., Wachtmr, Bozum.
i~ç:.,%~ Zee, H. H. v. d., idem, Verkeersgroep Leeuwarden.:.:l :,I,
~) Smits, N. D., Wachtrnr. le kl., Terschelling.
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Examens
Reserve- .

Rijkspolitie

::r

Op Woensdag, 16 April j.l., werden in het Gewest-
bureau der Rijkspolitie te Groningen, voor de eerste
maal sinds de opriehting van dat instituut, examens
gehouden ter verkrijging van de graad "geoefend man"
der Res. Rijkspolitie.
De deelname was niet zo erg groot; slechts 4 res.
wachtmeesters namen aan het examen deel, n.l.:
1. B. E. J. Ritzema v. Lkema, geb. 23-4-'13, van de

groep Warffum;
2. G. Boerrna, geb. 26-11-'14, van de groep Warffum;
3. W. Hoiting, geb. 28-1-'08, van de groep Zuidhorn;
4. K. de Haan, geb. 22-2-'22, van de groep Zuidhom.
De kapitein Van Dijk, van het District Groningen, be-
groette de reservisten die aan het examen deelnamen
en sprak er zijn voldoening over uit, dat zij, ondanks
hun dagelijkse werkzaamheden, een zodanige ijver aan
de dag hadden gelegd, dat zij door hun resp. Groeps-
commandanten geschikt beoordeeld waren om aan het
examen deel te nemen
Ook de kapitein Offermans, van de Algemene Inspectie
der Rijkspolitie te 's-Gravenhage gaf, door zijn tegen-
woordigheid, van zijn belangstelling blijk.
De reservisten hebben, door hun antwoorden op de ge-
stelde vragen, blijk gegeven, dat zij uit het goede hout
gesneden zijn en behaalden allen de graad van "ge-
oefend man", wat hun na afloop van het examen werd
medegedeeld.

;J..f" f., {,\I 'd

Dat de redactie van ons Gewestelijk Maandblad haar
kolommen openstelt voor de liefhebberijen, die wij er
als Corpsleden op na houden, doet mij een genoegen.
Op haar verzoek om eens iets mede te delen over mijn
liefhebberijen wil ik dan ook gaarne ingaan. Daar
hierover veel is te schrijven, wil ik gaarne af en toe
een artikeltje inzenden, wanneer dat niet te veel
plaatsruimte vraagt. Ik stel mij voor, dat er bij een of
ander wel eens een vraag naar voren komt op het ge-
bied, dat ik hierna behandel. Ik ben gaarne bereid
hierop te antwoorden; een briefje aan mijn adres en
U krijgt prompt antwoord.

Wanneer men zo eens een gesprek heeft met iemand
over het verzamelen, dan gebeurt het dikwijls, dat zo
iemand zijn portemonnaie te voorschijn haalt en een of
ander oud of vreemd muntstukje laat zien. Misschien
onbewust leeft daarbij de gedachte; dat is iets bijzon-
ders, laat mij het bewaren. Iemand, die nog verder in
het bewaren is gevorderd, heeft reeds thuds, in een
doosje, een aantal munten opgeborgen.
Daar hebben wij nu het beginpunt van verzamelen. Zo
iemand, die zonder daaraan een bepaalde vorm te heb-
ben gegeven, is op de goede weg een verzamelaar te
worden. Hoe meer hij nu in zijn doosje of anderszins
heeft opgeborgen, hoe meer .de drang naar voren komt
de munten te rangschikken, hetzij naar perioden van
onze wereldhistorie, hetzij naar aparte staten of landen.
Zo zijn er postzegelverzamelaars, die postzegels van de

gehele wereld verzamelen; vaak specialiseren zij zich
in bepaalde landen, in staatshoofden, in bepaalde figu-
ren, zoals vliegmachines, bruggen, bloemen, dieren,
enz. Bij het verzamelen van munten vindt men die
veelheid van variaties niet.
Hoewel mijn eerste opzet in het verzamelen de gehele
wereld betrof, ben ik daar later op teruggekomen. Wil
men deze wijze van verzamelen goed beoefenen, dan
vergt dit veel ruimte voor een juiste rangschikking en
opberging. Daarom heb ik mij later beperkt tot het
verzamelen van munten van Nederland en Koloniën.
Een andere reden, waarom ik mijn verzameling wijzig-
de is wel deze, dat men door het verzamelen van mun-
ten van Nederland en Koloniën (modern woord: Ge-
biedsdelen) een prachtig inzicht in eigen historie ver- \
krijgt.
In welk" vorm ik mijn verzameling nu verder heb op-
gebouwd, zal ik U traohten duidelijk te maken. Op een.
van mijn vacantietrips bezocht ik een grote verzame-
laar en handelaar in de gemeente Emmen. Ik was toen
nog bezig met mijn wereldverzameling en verzamelde
daarbij natuurlijk ook Nederland en wel zoveel moge-
lijk, van 'iedere waarde en beeltenis, één exemplaar.
Van die verzamelaar kreeg ik toen de raad, om speci-
aal Nederland te verzamelen en dan niet naar waarde
en beeltenis, doch naar waarde, beeltenis en jaartal.
Een en ander kwam dus hierop neer, dat, wanneer ik
b.v, de munten van wijlen Koning Willem III verza-
melde en wel b.V. de Rijksdaalders, ik niet volstaan
kon met het opleggen van één exemplaar, doch alle
munten, die in zijn lange regeringsperiode waren ge-
slagen, :noest opleggen. En zo moest het dan verder
gaan, niet alleen met Rijksdaalders, doch met alle
munten, zelfs tot hele en halve centen toe. Hij liet mij
daarop een in 1945 verschenen boekwerk zien van Ne-
derlandse munten van J. Schulman te Amsterdam,
waarin alle munten voorkomen, die in Nederland ge-
slagen zijn tussen 1795 en 1945. U zult zich kunnen
voorstellen, dat ik mij spoedig het boekwerk heb aan-
geschaft en nu het systeem volg als daarin is aangege-
ven. Eén van de bijzonderheden van dit boekwerk is
wel deze, dat het munten aangeeft, geslagen in twee
bezettingspertoden van Nederland; eerst de Franse
overheersing en daarna de Duitse.
Van de muntboeken. verschenen vóór het jaar 1795, is
wel de meest bekende: "Verkade's muntboek". Hierin
staan vrij bêtrouwbaar aangegeven, de Provinciale en
Stedelijke munten van vóór 1795.
Wanneer dan ook, zo onder de muntverzamelaars, ge-
vraagd wordt: "Hoe verzamelt U" en het antwoord is:
"Volgens Schulman en Verkade", dan wil dat zeggen:
alle munten, die maar enigszins betrekking hebben op
Nederland en Koloniën.
Hiermede heb ik mij dan ook bij U, Corpsleden, aan-
gediend als verzamelaar volgens Schulman en Ver-
kade. Ik hoop bij deze lange inleiding niet te veel van
Uw geduld te hebben gevraagd, doch het was nodig
voor een juist begrijpen. •
Een volgende maal hoop ik 'n begin te maken 'met iets
te vertellen van de wijze van opbergen en het verza-
melen zelve. Adj. P. J. Spoelstra, Bedurn.
I

Breuk heeft men nimmer
Bij verhutzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
Helper Oostsingel 26 - rele'. 28954

Groningen
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Sp"rtnieuw~
Voor de Veldloopkampioenschappen van het District
Noord van de NPSB, die op 7 Mei j.l. in de Appèl-
bergen nabij Haren werden gehouden, bestond bij de
athleten van de Rijkspolitie weinig belangstelling. De
algemene opinie is, dat men toch niet op kan tornen
tegen de Kon. Marechaussee, die over jongere krach-
ten beschikt, welke tevens beter getraind zijn. Alhoe-
wel zulks begrijpelijk is, meen ik toch te moeten op-
merken, dat dit geen reden voor onze athleten mag
zijn om weg te blijven. Men behoort toch niet in de
allereerste plaats aan wedstrijden mee te doen om
zeker te zijn een prijs te kunnen bemachtigen. Heren,
dit was een mooie gelegenheid voor U geweest om
wedstrijdroutine op te doen en dus tevens een goede
training voor de a,s, athletiekwedstrijden. Alle lof dan
ook voor onze sportmakkers M. Groen van P.S.V.H. en
D. Reibsma van de P.S.V.O.G., die resp.ectievelijk als
ge en 30e eindigden. Tevens onze waardering voor
J. G. v. d. Haak van de R.P.S.V.L. die, ondanks maag-
krampen, bij de veteranen als 4e eindigde.

Alle sportvrienden zullen zeker benieuwd zijn, wat
door de Commissie, waarover ik in ons vorig Orgaan
sprak, reeds tot stand is gebracht. Het bij U allen
reeds bekende voorstel van de P.S.V. Heerenveen werd
op een te Groningen gehouden vergadering zodanig
gewijzigd, dat dit naar de mening van de aanwezigen
geen bezwaren meer zou opleveren bij de verschil-
lende sportverenigingen. Het is erg jammer, dat bij
één der hierbij betrokken verenigingen de beslissing
hieromtrent nog steeds niet is gevallen, doch ik heb
het volste vertrouwen, dat bij de verschijning van dit
blad reeds een Commissie is samengesteld, die de in-
terne sportaangelegenheden van het Gewest in, het
vervolg zal regelen. Daar de eerste resultaten van
haar werkzaamheden niet meer in dit Orgaan kunnen
worden opgenomen, zult U via de secretaris van Uw
vereniging met een en ander op de hoogte worden ge-
bracht.

Het detachement voor de 4-daagse nam op 26 April
j.l. deel aan de Juliana- Wandeltocht te Heerenveen.
Het behaalde 61 punten en kreeg de beoordeling:
Ruim voldoende.
Op 10 Mei werd door het detachement deelgenomen
aan de Generaal Crerar Wandeltocht te Hoogeveen.
Door de heren wandelaars werd een uitstekende pres-
tatie geleverd. Een eerste prijs werd bemachtigd en de
Groepsleider kon een mooie beker in ontvangst
nemen. Onze gelukwensen met het behaalde resultaat.

Motorsport

Op 10 Mei j.l. werd door de motorclub Veenendaal, on-
der auspiciën van de K.N.M.V. de Coupe de la Mon-
tagnerit georganiseerd, bij welke rit het Gewest Gro-
ningen door onderstaand personeel werd vertegen-
woordigd.
Wmr. 1e kl. M. Udo en Wmr. K. Aarderna, Verkeers-
groep Leeuwarden (zijspancombinatie) ; Wmr. L. J. v.
d. Aar en Wmr. J. Huisman, Verkeersgroep Groningen
(idem); Wmr. K. H !liohan, Verkeersgroep Heeren-
veen (solomotor) ; Vlmr. H. Wilts, Verkeersgroep Assen
(idem) .
Alhoewel de definitieve uitslag nog niet bekend is,
kan worden gemeld, dat allen de rit hebben uitge-
reden en het Gewest op waardige wijze hebben ver-
tegenwoordigd. Volgens het Algemeen Dagblad van
12 Mei j.l. zou door de Wmr. lliohan zelfs de eerste
prijs in de soloklasse zijn bemachtigd.
Heren motorrijders, proficiat.

B. L.

P. S. V. A.
Gaarne voldoe ik, als secretaris van de P.S.V.A., aan
het verzoek om copy te leveren voor ons Orgaan, en
wel wat betreft de sport.
Tevens is dit een mooie gelegenheid om enkele ver-
errigingsrnoeiltjkheden naar voren te brengen en aan
onze leden kenbaar te maken. Dit betreft voornamelijk
het deelnemen aan voetbalwedstrijden.
Door vele leden is aan het Bestuur de vraag gesteld of
het niet mogelijk was buiten de competitie VOOr 1e
elftallen ook nog een competitie voor lagere elftallen
te organiseren, hetwelk ook bij de andere politie-
sportverenigingen in Groningen en Drente als nood-
zaak werd gezien. Het Noordelijk District heeft zich
hiervoor ingespannen en het is thans de Competitie-
leider gelukt voor beide provincies een voetbalpro-
gramma in elkaar te draaien. Op 7 Mei j.l. is deze
competitie begonnen.
Het Bestuur heeft, om aan aller verzoek te voldoen
met twee elftallen ingeschreven. Onze elftalcommissie
heeft zich op het standpunt gesteld om zoveel moge-
lijk dezelfde spelers hiervoor aan te schrijven, tenein-
de een hechte ploeg bij ieder elftal te krijgen.
Op 7 Mei moest P.S.V.A. III te Assen spelen tegen
S.O.S. (Hoogeveen), terwijl op 9 Mei P.S.V.A n als
gasten bij E.P.S.V. (Emmen) op bezoek moest. Voor
elk elftal waren 14 leden (merendeels Rijkspolitie)
aangeschreven. Nu komt armoede. De ene afschrijving
na de andere was binnengekomen, zodat het IIIe elftal
met 8 man stond aangetreden en met 10-0 verloor, ter-
wijl het IIe elftal, dank zij het nog tijdig charteren
van enkele mensen met 10 leden naar Emmen is afge-
reisd en met 2-1 heeft verloren.
Dit is voor het Bestuur, doch vooral voor de elftal-
commissie ontmoedigend en ik doe dan ook op U allen,
leden van de P.S.V.A. een beroep, om dit te voorko-
men en mede te werken tot een vlot verloop van het-
geen georganiseerd wordt. De binnengekomen afschrij-
vingen waren alle van de Rijkspolitie.
Op 5 Mei j.l. werd te Assen het bevrijdingstournooi
(voetballen) georganiseerd voor bedrijven van Assen,
waaraan ook de politie mocht meedoen. Vlot is een
elftal amengesteld en er moesten in onze afdeling
drie wedstrijden van 2 x 15 minuten worden gespeeld,
welke alle door ons elftal werden gewonnen. In de
finale werd deze wedstrijd ook door ons elftal gewon-
nen, zodat onze kast verrijkt werd met een prachtige
wisselbeker en een medaille.

J. G.
R. P. S. V. L.
In de competitie der tweede elftallen te Leeuwarde~
werd de eerste wedstrijd op het nippertje verloren,
wat niet nodig was geweest. Wanneer ieder het beste
"voetbalbeentje" voorzet, zijn hier nog wel goede re-
sultaten te bereiken.
Bij het verschijnen van dit orgaan zal deze tak van
sport voorlopig wel hebben afgedaan, terwijl op 28
Mei door de gemeentepolitie het kaatsseizoen reeds is
geopend met 'n doorelkaar-Ioten-partij te Leeuwarden
waarbij Kingrna zijn beker heeft moeten verdedigen.
Ook zal de groepskaatswedstrijd binnenkort zijn be-
slag moeten krijgen, doch vooraf zal nog de veldloop
worden gehouden in de bossen van Veenklooster. Met
betrekking tot vorenstaande wordt verwezen naar een
meer gedetailleerde uiteenzetting in ons MEDEDE-
LINGENBLAD, dat op grond van bepaalde omstandig-
heden naast het Gewestelijk Orgaan zal blijven be-
staan, althans wanneer er meer copie van de leden
komt dan tot dusver. Vrienden, er zijn toezeggingen
gedaan. Woorden zijn soms zo goedkoop. Doch ook
voor ons Mededelingenblad geldt hetzelfde als voor
het Gewestelijk blad. Samenwerken, de gemeenschap
dienen. Allen een steentje bijdragen tot verheffing van
de Rijkspolitie in het algemeen en voor de P.R.S.V.L.
in het bijzonder.
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P.S.V.H.
Op Zaterdag 26 April j.l. organiseerde de Politie Sport-
vereniging Heerenveen, onder auspiciën van de
~.N.W.E. en de N.P.S.B. haar zevende achtereenvol-

gende "Juliana Wandeltocht".
Begunstigd door uitzonderlijk goed wandelweer, koel,
doch zonnig, begaven de 705 deelnemers zich op de
vastgestelde tijdstippen vlot van start. _
Aan de senioren-tocht, 26 km, over een schitterend,
doch vrij zwaar parcours, namen 434 wandelaars
deel.
Over het algemeen had de tocht een vlot verloop,
waarbij de deelnemers allen vol lof waren over de
schitterende omgeving waardoor de parcoursen liepen.
De resp. Jury's, beoordelende volgens de N.N.W.B.-
reglementen, hadden, vooral bij de senioren, geen ge-
makkelijke taak.
Toen de prijzen, die beschikbaar waren voor die groe-
pen, welke over het algemeen de beste indruk maak-
ten - werden bekend gemaakt door de Voorz. van
de organiserende vereniging, bleken de volgende ver-
enigingen aan de top van de lijst te gaan:

a. MILITAIRE EN SEMI-MILITAIRE GROEPEN'.
1. Diploma plus beker: Pol. Sportver. Heerenveen,

groep Opaterland.
2. Diploma plus medaille: Luchtstrijdkrachten Appin-

gedam.
3. Diploma plus medaille: 4e Div. Kon. Marechaussee

Groruingen.
b. BURGERVERENIGINGEN. (Groepen).
1. Diploma plus beker: Gymn. Ver. Wats te Bantega.
2. Diploma plus medaille: Verpleegstersver. Beatrix-

oord te Appelscha.
3. Diploma plus medaille: Gymn. Ver. C.S.C.-'45 te

Heerenveen.
c. JUNIORENGROEPEN.
1 Diploma plus medaille: Gymn. Ver. De Jonge Spar-

taan te Oranjewoud.
2. Diploma plus medaille: Gymn. Ver. Shell te Oude-

haske.
3. Diploma plus medaille: Gymn. Ver Wats te Bantega.
Na de uitreiking van prijzen en diploma sloot de
Voorzitter van de P.S.V.H. dit jaarlijks evenement met
een woord van dank aan alle medewerkers en deelne-
mers, hierbij de hoop uitsprekende dat de volgende
tocht een nog groter succes mocht worden.
T.a.V. de deelnemers, die dit verslag mogelijk onder
ogen krijgen volgen hier nog enige opmerkingen van
de Jury, en wel: '
1e. werd niet steeds de nodige beleefdheid t.a.v. het

verkeer in acht genomen. Meerdere groepen "sne-
den" bij het inhalen. Zelfs militaire groepen maak-
ten zich hieraan schuldig, wat zich natuurlijk op
hun beoordeling heeft gewroken.

2e. hielden meerdere groepsleiders, ook bij mil.- en
politie-detachementen, op smalle wegen en vooral
op onverharde boswegen te weinig rekening met
de krachten van de onder hun leiding staande
wandelaars. Wijzigi.ng van formatie was "er niet
bij"; de een moest door het mulle zand strompelen,
terwijl de ander een mooi verhard pad gebruikte.
Voor de eersten werd het wandelen in plaats van
"lust" thans "last". Een morrnatie met "enen" en
"tweeën" was hier op zijn plaats geweest.

De V.

R.P.S.V.G.
Op Donderdag 3 April 1952 hield de R.P.S.V.G. haar
algemene jaarvergadering. Nadat de voorzitter te on-
geveer 14.30 uur de aanwezige leden had welkom ge-
heten, sprak hij er zijn teleurstelling over uit, dat
maar een zo gering aantal leden op de vergadering
aanwezig was.
Uit de uitvoerige jaarverslagen van de Secretaris en

Penningmeester bleek, dat het ledenaantal in. het af-
gelopen jaar was toegenomen, terwijl de stand der
financiën bepaald gunstig was. Vervolgens kwam het
voorstel van de P.S.V. Heerenveen aan de orde, dat
o.m. beoogt een Commissie in het leven te roepen, die
als taak zal krijgen de Interne sportaangelegenheden
der Rijkspolitie in het Gewest Groningen te coördi-
neren en een juiste organisatie van Gewestelijke en
Intergewestelijke wedstrijden, alsmede afvaardiging
hieromtrent te waarborgen. De vergadering is het er
over eens dat een zodanige Commissie voor Rijkspelt-
tiesportmensen veel goeds kan brengen, weshalve zij,
behoudens een kleine wijziging, geheel accoord kan.
gaan met het voorstel.
Voorts wordt de mogelijkheid onder ogen gezien om
te komen tot een eventuele reorganisatie van onze
vereniging, teneinde de sportvereniging voor 'n groter
aantal leden attractiever te maken. Het bestuur zegde
toe te zullen trachten een betere oplossing te vinden.
Na de bestuursverkiezing en de functieverdeling blijkt
het bestuur als volgt te zijn samengesteld: P. Dobma,
Voorzitter; J. M. Post, Secretaris; E. Koolman. Pen-
ningmeester; L. v. d. Werf, Alg. Adjunct; B. Lijklerna,
2e Voorzitter; R. Tienstra, 2e Secretaris en Comm.
van Materiaal; F. Burgler, 2e Penningmeester.
In de elftalcommissie "werden gekozen; J. Batstra, J.
Bults en J. M. Post.
Eij de rondvraag werden enige vragen gesteld die
door de voorzitter naar genoegen werden beantwoord.
Niets meer aan de orde zijnde, sloot de voorzitter om-
streeks 18.15 uur de vergadering met een woord van
dank voor de geanimeerde en vlotte afwerking der
agenda.

J. M. P.

H.L.O.-examens 1951
Van het personeel der Rijkspolitie in het District
Groningen, hebben er veertig leden deelgenomen aan
de examens ter verkrijging van. het H.L.O.-diploma
1951. Dit aantal was niet groot te noemen. Vermoede-
lijk was dit een gevolg van het. onderschatten der
eisen, waardoor er verschillende leden waren die
dachten, dat het deelnemen daaraan te kinderachtig
was. Als zij eerlijk waren geweest, dan zouden zij ge-
zegd hebben: "Ja, dat klimmen, springen, zwemmen,
enz. dat moest ik toch eens extra beoefenen." Dat is
trouwens ook de bedoeling van het H.L.O.-comité. De
eisen zijn niet erg zwaar te noemen en bestaan veel-
al uit die lichaam bewegingen waarmee men vrijwel
iedere dag kennis maakt. Bijv. lopen, springen, wer-
pen, enz.
Het was dan ook erg jammer dat er van de veertig
deelnemers in 1951 toch verscheidenen waren, die
moesten worden afgewezen. Voor de jongeren was dit
toch wel erg beschamend, omdat er zes deelnemers bij
waren die de veertig reeds waren gepasseerd. Bij een
geregeld bezoek aan de lichamelijke oefeningen in
dienstverband en door zelf te oefenen is dit hêus niet
nodig. Er wordt dit jaar op een grotere deelname ge-
rekend en geen afvaliers.
Vrienden het éénmaal afleggen der H.L.O.-proeven is
geen hoofdzaak, doch de grote verdienste ligt in het
ieder jaar opnieuw afleggen dier proeven.
In 1951 hebben de volgende leden de proeven voor de
le maal afgelegd:
Owmrs. W. Koolman, J. Eults, G. Pot en M. Kingma.
Wmrs. 1e kl. J. van Aalst, A. van Esveld, S. F. Haven-
ga, F. van Limergen, J. Poepe en G. Wiersrna.
Wmrs. 1. C. Schuit, O. L Post, R. Middel, H. Meinema,
H. H. Koetje, G. Zijlstra, J. Pruis, J. Aardema, J. H.
Assen, H. Banserna, H. van Ringen, B. Baar en J. bab-
tist.
Voor de 2e keer afgelegd: Owmr, B. Mensinga, Wmrs.
le kl. W. Kollen en F. de Vries en de Wmrs. J. Fluks,
J. Zijlstra, H. Rutgers. J. G. Hut en A. van Kampen.
Voor de 6e keer: Wmr. 1e kl. H. Oosting.

R. T·
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Van de Districtscommandant ontving ik begin Mei,
namens bestuur en leden van het 5-cents fonds een
felicitatie met een prachtige fruitschaal ter ere van
mijn verjaardag.
Langs deze weg zeg ik hiervoor allen hartelijk dank.
Tevens deel ik U mee, dat de genezing snel vordert
en dat ik hoop a.s. herfst het sanatorium te kunnen
verlaten.

Vr. groeten Wmr. W. DE JONG
Beatrixoord.

Tegen de middag, als de kop van de Zondag met trage
kauwbewegingen is afgebeten, dan wordt er gebeld
en komt er vastte.
En dan .... ja dan, het is mal misschien, maar dan is
er, zo na een half uur, een zeer merkwaardig gebeuren
op te merken.
Dan zijn de dames in een hoekje bij elkaar geschaard
of ze hebben de wijk naar een ander vertrek genomen.
Ze spreken fluisterend over eten, koken of brei-ge-
neugten en .... dan ontdek ik mijzelf in een andere
hoek, omringd door hengelspullen en redenerend met
toelichtende armzwaaien over de problemen die des
hengelaars zijn.
"Ben je nog weg geweest," luidde de vraag.
En de reactie er op is verbazend. Kasten gaan open en
worden besnuffeld, de Zondagse netheid van de "goeie
kamer" krijgt het aanzien van een handel in hengel-
sportartikelen bij het opmaken van de jaarlijkse ba-
lans ....
Vraagstukken over het vissen met kunstaas worden
aangeroerd en gedeeltelijk opgelost. Haken naar model
en afmeting worden besproken, haspels gedemonteerd,
met veel moeite weer in elkaar geprutst en stevige
bomen opgezet over de belevenissen van de laatste vis-
dag, waarbij aan het eind dan nog even gerept wordt
over de allergelukkigste dag, ruim zes jaar geleden,
waarop 4 snoeken sneuvelden, waarvan de lichtste vijf
pond woog.
Minstens even belangrijk in de hengelsport als de 1e
Juni, die de opening van een nieuw visseizoen inleidt,
is de korrist van de Herfst met de daaraan verbonden
winderige en donkere dagen.
November is de maand die we gaarne op kalenders als
"Snoekmaand~' aangekondigd zouden zien!
Met de krachtige Westenwind, die donkere regenwol-
ken over het land jaagt, met het ritselend vallen der
stervensbruine bladeren, is er de drang in het bloed
om op snoek te jagen.
"Snoeken". Met het uiten van dat woord, zit ge plotse-
ling midden in het "bedrijf" van de prachtigste en
emotionerendste tak van hengelen, die in ons land be-
staat.
Wij gaan snoeken .... en ge ziet uw kleurige drijvers
wegschieten naar de diepte en de interessante draai-
kolk bij de aanslag vervagen tot een ronde luwe plek
op het kabbelende water.... Het bewijs dat het een
"goeie" was; althans geen "haring".
Een wereld vol aangename herinneringen bestormt je
bij het uitspreken van dat, als een bom inslaaride
woord: "snoeken".

In mijn vacantie ben ik als "snoeken-jager", wel eens
binnen gekomen, toen het duister al gevallen was,
druipende van het water, waaraan een uren durende,
gestadig vallende regen niet vreeind was, en koud tot
in het merg der beenderen. Maar mijn gezicht was rood
en glimmend van water en enthousiasme en het was
een overwinningsgebaar waarmee ik de buit in de
hoek legde.
Ik geef toe, men moet zelf "snoeker" zijn om dit te be-
grijpen.
Vele mensen vinden vissen en snoekvissen in het bij-
zonder, een sport die gebaseerd is op de laagste in-
stincten der mensheid.
De vis die aan mijn haak komt krijgt echter een eer-
lijke kans om te ontkomen en het doel van mijn vangst
is alleen maar het bevredigen van mijn jacht-instinct.
Een rietkraag, met gaten en kuilen, langs één onzer
grote vaarten, een partij waterplanten in een wetering
of een flinke kroosdam in een poldersloot zijn wel de
plaatsen waar iedere snoekhengelaar het nodige van
weet. Viissen is een liefhebberij of sport, die voor allen
bereikbaar is; voor kinderen zowel als voor grijsaards,
voor invaliden en herstellenden; en of men nu gezond
of ziek is, vissen zal altijd een medicijn en een verster-
kend voedsel blijken te zijn.
Wij hengelen in de 'winter, al vriest het ook dat het
kraakt en de handen "afvallen" door de arbeid in het
ijswater; wij doen het in de zomer, wanneer een bran-
dende zon je rug blakert. Denk nooit - out-siders -
als ge zo'n nat bemodderd mens ooit eens tegen komt,
staande op zijn pedalen, stampend tegen een bolle
wind, dat hij spijt had van zijn dagje of dat ge ook
maar het minste recht hebt hem te beklagen.
Kunt u zich een sport voorstellen, die u meer genoe-
gen zou verschaffen dan het sportvissen?

Wmr.)e lel. A. Spelbrink te Nieuweroord.

Schietwedstrijd te Winschoten
Op 8 April 1952, te omstreeks 19.00 uur (aanvang)

werd er te Winschoten in de Brandweerkazerne een
kameraadschappelijke Paas-echietwedstrijd met de
buks gehouden, tussen een zestal schutters van de
Rijkspolitie uit het District Winschoten, de gemeente-
politie te Winschoten, de Kon. Marechaussee uit de
omgeving van Winschoten en Ambtenaren van I. en A.
uit de omgeving van Bellingwolde, totaal 24 man.

De initiatiefnemers waren de H.H. Kapitein Distr.
Comdt. Van Kuik, Inspecteur gemeente-politie GooI,
Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen Boeree, al-
len te Winschoten en Majoor Pol van de Kon. Mar.
te Groningen. Nadat de voorzitter van de schietcom-
missie een kort openingswoord had gesproken werd
onder doodse stilte met het schieten een begin gemaakt.
Geschoten werd op de "Facile"-schijf, 5 rozetten, mid-
dellijn 5% cm., puntentelling 12 tot en met 20, onder-
linge afstand 2 mmo'Deze rozetten werden in "Z" vorm
geschoten. Prijzen waren een aantal eieren. Bij de lo-
ting, die voor het schieten plaats had, was de groep
Rijkspolitie aangewezen om het eerst te schieten. Ech-
ter schoot deze groep niet achter elkander af, maar
werd dit roulerend gedaan door alle vier groepen.
Hierdoor bleef de spanning van het begin tot het eind
gehandhaafd. ,

Aan het einde van de wedstrijd bleek, dat de 1e
prijs was gewonnen door de groep van de gemeente-
politie te Winschoten. De 2e prijs werd gewonnen door
de groep Rijkspolitie. De twee andere groepen kregen
troostprijzen.

Door de Majoor Pol der Kon. Mar. werden, onder
een toepasselijk woord, de prijzen uitgereikt. Tijdens
de wedstrijd werd er thee geschonken waardoor de ge-
zelligheid werd verhoogd.

Het is een echt kameraadschappelijke avond ge-
weest, die door allen zeer op prijs werd gesteld. Wij
danken hiervoor de initiatiefnemers en hopen dat dit
zal worden herhaald.

Een lid van de schietcommissie.
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Op de 2ge Juni j.l. hebben wij de verjaardag van Z.K.H. Prins
Bernhard herdacht. In het volledig besef, dat deze dag door alle
Nederlanders is meegeleefd met onze Prins, die naast onze
geëerbiedigde Koningin ook voor ons Vaderland zo'n belang-
rijke plaats inneemt, plaatsen wij dit portret. Moge Hij nog

lang voor Land en Volk gespaard blijven.

2
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1e Jaargang No. 3 Verschijnt 1 x per maand 1 Juli 1952

DE REFLECTOR

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

UITGAVE EN ADVERTENTIES: N.v. NOORD-NEDERLANDSE DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241

OVERNAME VAN DE INHOUD, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IS, ZONDER TOESTEMMING VAN DE REDACTIE, VERBODEN.

VAN DE ~EDACTIE
Aan het einde van iedere maand is er een dag, dat
Uw vrouw U met meer genoegen dan anders thuis ziet
komen; zij kan dan weer even rustig ademhalen, zij
kan wee; enkele inkopen doen voor Uw gezin, maar
wacht even. . . . als het ij nu toch niet veel uitmaakt,
denk dan aan de adverteerders uit "Onze Reflector",
want ook zij steunen ons blad door hun advertenties,
waarmee zij U tot klant hopen te krijgen. Leest daar-
om ook de advertenties.

*
ln bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons
Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde
Rp. ambtenaren e.a. belangstellenden).
Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, d oor
t u s sen kom s t van deR e d a c ti e, aan de uit-
gever van het Orgaan te Meppel .
Een abonnement kost (inclusief portokosten) f 2,50
per jaar. De reeds verschenen nummers kunnen niet
meer bijgeleverd worden.

'"
Aanwijzingen voor het zenden van copy
z. Stuurt Uw copy aan de redactie zo mogelijk in

vóór de 7Se mn de maand.
De Gewestelijke sportinstructeur verzamelt de
sportverslagen van de 5 districten, brengt de copy
zonodig tot de beschikbare plaatsruimte terug en
levert deze ook vóór de 15e. van de maand bij de
redactie in.

2. Typt Uw copy éénzijdig, met een regel tussen-
ruimte en neemt een marge van 3 cm.

3. Zet boven ieder artikel Uw naam, adres en datum
van inzending.

N.B. De redactie behoudt zich het recht voor om
artikelen in te korten, te wijzigen, c.q. te verbeteren,
tenzij de inzender bij het inzenden de wens te kennen

geeft dat hij het alleen ongewijzigd opgenomen wenst
te zien.
Niet geschikt geachte copy wordt ni e t teruggezonden;
de inzender ontvangt over het niet opnemen in ons
orgaan bericht.

DE BEFLEfJTOR
Het is waarlijk niet gemakkelijk geweest voor de
Commissie>, die gevormd was om een oordeel te vellen
over en een keuze te doen uit alle inzendingen op de
prijsvraag betreffende de naam van ons nieuwe or-
gaan. Alhoewel het aantal inzenders n.iet bepaald
groot genoemd kan worden (43 mannen en ook vrou-
'ven gaven aan de oproep van de redactie gehoor)
werd het aantal namen toch hoger, doordat meerdere
opgaven van een en dezelfde persoon binnenkwamen.
Zo kreeg de commissie de taak een keuze te doen uit
74 verschillende namen. -
Waarachtig, het viel niet mee. Na veel wikken en
wegen viel tenslotte de keuze op:

DE REFLECTOR
welke naam, na opening van de enveloppe, bleek te
zijn ingezonden door de Wachtm. le klasse G. van
Ruiswijk van de Geweststaf Groningen.
Van harte proficiat, Van Ruiswijk! De prijs zal je door
onze Gewestcommandant ter beschikking worden ge-
steld. •
De prijswinnaar gaf bij zijn inzending nog de volgen-
de commen.taar: "Alle belangrijke gebeurtenissen in
ons Gewest en alle Gewestelijke producten van onze
collega's, dienen als het ware op onze "Reflector" -
het Gewestelijke Orgaan - te vallen en daardoor te
worden teruggekaatst naar het personeel van ons
Gewest en daarbuiten".
Inderdaad, zo is het! In het eerste nummer van ons
orgaan werd reeds gezegd, dat ons personeel het or-
gaan zelf moest vormen., dat wij met hen alles, maar
zonder hen niets konden bereiken.
De Reflector zal U nu tonen, wat het personeel van
het Gewest Groningen kan presteren!
Ten slotté dankt de Redactie alle overige inzenders
hartelijk voor hun inzendingen; ook daarbij waren
namen, die zeer zeker goed en geschikt waren, maar
ten slotte kan er maar één naam gebruikt worden.
Moge de door de beoordel ingscomrnissie gekozen
naam een gunstige ontvangst bij het personeel heb-
ben.

3
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Dren.the! Land van bos, heide en veen. Terecht kan
men zo langzamerhand gaan zeggen: Das war einmal!
Wel treft men "gelukkig" nog vele percelen, soms
uitgestrekte bossen aan, maar jaar in jaar uit wordt
de oppervlakte heide en. veen kleiner. Vooral de heide
heeft de laatste tientallen jaren "veel veren" moeten
laten en menige lap is door de moderne machines
orngescheurd en in korte tijd omgetoverd van een
stuk natuurschoon tot een vruchtbaar akkerbedrijf.
Gezien de huidige positie van ons vaderland is het
misschien de enige mogelijkheid om de "landhonger"
te stillen, maar anderszijds is het toch ook weer jam-
mer, want gaandeweg verdwijnt op deze wijze het
"ei,gene" van bepaalde streken, en ons natuurschoon
en recreatiegebied wordt ook telkenjare kleiner en
minder.
Vooral dit laatste is jammer, want het moge dan
voor diegenen, in bepaalde oorden hun dienst ver-
richtend, misschien op den duur een obsessie worden,
veelal niet anders te zien dan heide en bos, (hoe wei-
nigen waarderen datgene, wat men in een zodanige
omgeving kan genieten) juist de mens, die goeddeels
zijn leven slijt temidden van het jachtend gedoe van
de moderne tijd, heeft er grote behoefte aan, geduren-
de zijn vacantie of verlof te kunnen genieten van een
rustige vrije natuur, waar zijn bloed weer wat lang-
zamer gaat lopen. en zijn bijna boven toeren gedraaide
zenuwen tot rust kunnen komen.
Wat een weldaad voor uw gestel, om na een periode
van onstuimige en alles van de man. eisende arbeid,
verpozing te kunnen zoeken midden op een uitgestrekt
terrein heide en bos. Vlij u eens op een. zonnige zomer-
dag in die heide neer en kijk naar de strakblauwe
lucht boven u. Stel u geheel in op de natuur waarin
gij vertoeft. Geen de atmosfeer verpestende ben.zine-
dampen, geen autoclaxons, .geen aanrijdingen, geen
bellende trams, geen verkeersagenten. en toch drukte
genoeg om u heen. Maar een drukte die niet stoort,
doch, goed in u opgenomen, een weldaad wordt voor
uw zenuwen. Honderden bijen zoemen om u heen en
halen ijverig 'de honing op; duizenden mieren groot
en klein, rood en zwart, werken in uw omgeving,

J. DIETERS

Beleeld
aanbevelend

Meubeltransport annex woninginrichting
AS SEN. Telefoon 2706 . Anreeperslraal 166

I
Ook het adres voor uw verhuizing en het sne
weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs
Levering van gordijnen. vloerbedekking, enz.

De
schaapskooi

maar gij hoort hen niet. Het enige, wat gij misschien
op verre afstand te horen krijgt, is het geluid van een
bel, gebonden om de hals van een schaap, als ge u
tenminste in een omgeving bevindt, waar deze dieren
rog voorkomen.
Onder de gemeente Ruinen kan u zulks overkomen.
Weliswaar zijn ook in deie contreien reeds grote stuk-
ken heide ten offer gevallen aan de landbouw, maar
dank zij de Vereniging tot behoud van Natuurmonu-
menten, ligt er toch tussen de snelyerkeersweg Ruinen
=-Beilen en de zo vaak geroemde Dwingeler krenten-
bossen een oppervlakte heide van ettelijke honderden
bunders groot, die voor lange jaren niet in cultuur zal
worden gebracht.
Als u een denkbeeldige lijn trekt van de "Peperbus"
toren van Dwingeloo naar de kerktoren van Ruinen
(helaas nog niet weer voorzien van de oude spits) dan
kunt u, ongeveer halfweg aan de oostzijde van die
lijn een gebouw vinden, waarvoor in 1949 de eerste
steen werd gelegd en waarin nu des nachts weer een
kudde schapen ondetdak vindt. Het is een., naar oud
model, nieuw gebouwde kooi, zoals vroeger in Drenth,e
vele stonden. Aan de westzijde wordt de kooi be-
grensd door akkers en weiland, maar overigens, zover
het oog reikt ziet ge niet anders dan heide, heide en
nog eens heide.
Aan de verre horizon de donkere contouren van spar-
ren- en dennenbossen, hier en daar onderbroken
door een eenzaam dak, gedeeltelijk verscholen door
de bij huis staande bomen. Het is geen vlak terrein,
want dan zoudt gij, staande bij de kooi, de kudde met
een kijker kunnen volgen. Het heuvelachtige gebied
onttrekt haar echter uren aan uw oog. Normaal heerst
11Îereen ongerepte stilte. Bij enkele kleine plassen ziet
men wat meeuwvogels. in de ijle lucht zijn slechts
de vogels te horen en in de verte klinkt het geroep
van de koekoek.
Een moderne "slee", die met zijn inhoud naar deze
omgeving door het zand tuft, vormt hier een ware
dissonant met het oeroude karakter van deze streek,
waarin, dicht bij deze kooi gelegen en geheel schuil
gaande in het bos, zich, ook in 1950, het kampeer-
centrum "De Wildtzangh" heeft genesteld. Is het won-
der dat in zo'n gebied alle bungalows de gehele zomer
bezet zijn?
Het "arme" Drenthe is in dit opzicht nog rijk en nog
vele jaren zal dit gebied een "trekpleister" blijven
voor de mens, die stille rust en natuurschoon boven
het jachtend lawaai en moderne ontspanning van de
stad stelt.

B. P.
Groepscommandant Rijkspolitie te Ruinen.
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04!"clteiá
Opperwachtmeester

F.VAN DELLEN

*
Op 30 Mei jl. werd tijdens de samenkomst van de
groep Borger, afscheid genomen van de tot die groep
behorende opperwachtmeester Fokke van Dellen,
postcommandant te Nieuw-Buinen, die m.i:v. 1 Juni
1952 is benoemd tot directeur van een te Assen op
te richten consultatiebureau voor drankbestrijding,
met een proeftijd van een jaar. Op zijn verzoek is
hem door de Algemeen Inspecteur een jaar buiten-
gewoon verlof verleend, zonder kosten voor het Rijk.
Bij deze samenkomst waren aanwezig de Burge-
meester van Borger, de Heer Bijleveld en de Heer
Districtscommandant, Kapitein E. A. Mackay. .
Voor zover mogelijk was al het personeel van de
groep op het groepsbureau te Borger verzameld.
Nadat onder het genot van een kop thee en een
rokertje, enige dienstzaken in het algemeen waren
besproken, sprak de groepscommandant het eerst de
scheidende functionaris toe. Hij feliciteerde Van

. Dellen, uit naam van het personeel van de groep
met zijn nieuwe baan en noemde het een eer voor
de Rijkspolitie, dat de autoriteiten, in de lagere ran-
gen bij het corps, een kracht hebben kunnen vin-
den die de grote verantwoording, voor een functie
als waarin Van Dellen wordt geplaatst, kan worden
toevertrouwd.
Hij noemde Van Dellen een der beste krachten van
de groep, die hij, ware het niet dat hij zich aanmer-
kelijk in positie kan verbeteren, liever niet zag ver-
trekken. Een goede postcommandant kan mede een
steunpilaar zijn van het corps. Dagelijks staat hij
midden in de practijk en moet dikwijls, zonder dat
overleg met de groepscommandant mogelijk is, in
eerste instantie, niet onbelangrijke beslissingen ne-
men in dienstaangelegenheden. De postcommandant
is ook de figuur, die in de eerste plaats jong per-
soneel practisch tot goed voorbeeld kan zijn en lei-
ding kan geven. Deze eigenschappen vond men in
Van Dellen alle aanwezig. Met terzijdestelling van
persoonlijke belangen stond deze postcommandant
altijd klaar voor de dienst en voor de belangen van
zijn directe ondergeschikten.
Hij bedankte Van Dellen voor de grote steun, die
hij voor hem en voor het overige personeel van de
groep is geweest. Niet alleen zakelijk, ook als col-
lega en als kameraad kan hij als voorbeeld worden
gesteld. Hij verzocht hem zijn vrouw dank te willen
zeggen voor alles wat zij voor de goede gang van
zaken, telefoonboodschapjes enz. had gedaan.

Tenslotte bood de groepscommandant, namens het
personeel van de groep, betrokkene, als blijvende
herinnering aan de groep, 'n sigarettenkoker met in-
scriptie aan.
Hierna nam de Heer Districtscommandant het woord.
Hoewel hij Van Dellen de benoeming in zijn nieu-
we functie van harte toewenste, zag hij deze wel
zeer goede kracht voor de Rijkspolitie node vertrek-
ken. Goede krachten sieren het Corps en brengen

het op een hoger niveau. Hij kende Van Dellen al
enige jaren bij dit District en mocht steeds ervaren
dat van alle kanten, zowel van de Justitie, Burge-
meester, als van corpszijde, uiterst tevreden stem-
men over hem binnenkwamen. Zijn schriftelijk werk
was steeds "af" en droeg dan ook veelal het predi-
caat "zeer goed". Hij dankte Van Dellen voor het in
alle opzichten goede werk waarmede hij het Corps
Rijkspolitie had gediend. Hij wenste hem toe, dat
het hem in zijn nieuwe functie voorspoedig mocht
gaan, welke wens Z.E.G. met een handdruk bekrach-
tigde.
De Burgemeester besloot met Van Dellen te danken
voor het vele werk dat hij voor de gemeente Berger
had gedaan. Met nadruk wees Z.E.A. op het sociale
gedeelte van het politievak, dat z.i. meer en meer
tot de politietaak gaat behoren en door Van Dellen
zo goed werd aangevoeld. Door steeds tijdig in te
grijpen, bij wijze van rapporten aan de Voogdij-
raad, is het mede aan hem te danken, dat vele ge-
zinnen weer op het goede spoor konden worden ge-
zet. Hij was er dan ook van overtuigd, dat de veen-
koloniale- en fabrieksbevolking van Nieuw-Buinen,
veel aan Van Dellen zal verliezen.
Zijn adviezen aan de reclassering en Voorgdijraad
waren steeds waardevol. Voor deze instanties is hij
van grote betekenis geweest. Doordat hij weet, dat
Van Dellen deze zijde van het politievak goed ligt,
doet het hem genoegen dat hij in de functie van
directeur van een consultatiebureau voor drankbe-
strijding is benoemd, Hij zal zijn goede eigenschap-
pen in de nieuwe loopbaan die hem wacht, goed
weten toe te passen.
Hij wenste hem veel succes in zijn nieuwe betrek-
king.
Opper Van Dellen dankte hierna de sprekers voor
de hem toegesproken woorden. Van zijn kant was
het dienen bij de groep Borger steeds een plezier ge-
weest. Hij stelde de woorden van dank op hoge
prijs, maar voelde aan dat hij niet meer had gedaan,
dan de plicht hem gebood. Hij dankte het personeel
voor het hem aangeboden cadeau. Hij verzekerde,
dat hij, ook buiten dit, aan de groep Borger een
prettige herinnering zal houden.
Nadat de groepscommandant de autoriteiten voor
hun aanwezigheid had bedankt, behoorde deze een-
voudige, maar toch treffende samenkomst weer tot
het verleden.
Van Dellen, dat het je goed moge gaan, is ons aller
oprechte wens

*
Het hoekje van de comptabele

Onze mededeling in het vorig nummer, betreffende
de vacantietoelage, kwam wel wat als mosterd na de
maaltijd. Immers, reeds op 17 Mei - een week na de
verzending van de kopy - kwam de opdracht tot
uitbetaling, waaraan we met alle hens aan dek nog
in dezelfde maand konden voldoen.
Zo waren er op de Pinksterdagen vele tevreden ge-
zichten; een extraatje in deze dure tijd is maar wat
welkom.
Middels ons orgaan plaatsten we een van onze ge-
dragen -waterproof overjassen, er hangen er thans
weer twee, maten 50 wijd en 48. Gegadigden weten
het adres.

Fa. H. Drenth * Winschoten
Langestraat 16 Telefoon 450

Ook UW adres voor UNIFORM KLEDING
Vraagt stalen of bezoek
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Verplaatsingen:
Sinnema, R, Wmr. le kl., van Woudsend naar Leeuwarden. Parketgroep.
Baron, W. H., Wmr. le kl., van Leeuwarden naar Groningen. Verkeersgroep.
Boer, H. de, Wachtmr., van Noordbergurn naar Leeuwarden, Verkeersgroep.
Bakker, G., Wachtmr., van Norg naar Noordbergum.
Warris, H., Wachtmr., van Westerbork naar Oude-Pekela.

Verplaatst naar het Gewest 's-Hertogenbosch:
Egmond, L. D. N. van, Wachtmr., Buitenpost.

Met eervol ontslag:
Brouwer, P., Wachtmr., Oude Bildtzijl. Op eigen

verzoek.
Gehuwd:

Wal, Tj. v. d., Wachtmr., Harkema-Opeinde.
Sijtsema, F. J., Wachtmr., Oosterwolde.
Hoogesteger, L. J., Wachtmr., Menaldum.

Het Politiediploma behaalden:
. Alberts, M., Wachtmr. le kl., Marum.

Kooy, A, Wachtmr., Eelde,
Uneken, H. A., Wachtmr., 2e Exloërmond.
Houwing, H., Wachtmr., Groningen. Parketgroep.
Hielkema, J., Wachtmr., Diever.
Blink, L., Wachtmr., Hollum CA).
Jonge, G. H. de, Wachtmr., Visvliet.
Klein, R, Wachtmr., Bellingwolde.
Visser, W., Wmr. le kl., Veeningen.
Piening, J. R, Wmr. le kl., Groningen. Staf Gewest.
Worst, H., Wachtmr., Heerenveen. Verkeersgroep.
Fokkema, F., Wachtmr., Hoogkerk.
Freederiks, H., Wachtmr., Stadskanaal.
Bonsema, H., Wachtmr., Noordbroek.
Dijkman, J., Wachtmr., Scheemda.
Heising, G. J., Wachtmr., Scheemda.
Volders, G., Wachtmr., Blijham.
Goede, J. de, Wachtmr., St. Anna Parochie.
Mantjes, R M., Wachtmr., Assen. Bereden Peloton.
Herder, H., Wachtmr., Wolvega.
Benjamins, H., Wachtmr., Assen. Verkeersgroep.
Prak, H. H., Wachtmr., Kantens.
Dijkstra, 'I'j., Wachtmr., Zwaagwesteinde.
Haarsma, B., Wachtmr., Nijland.
Hofstra, C., Wachtmr., Warns.
Kamps, G., Wachtmr., St. Anna Parochie.
Smit, S., Wachtmr., Zwaagwesteinde.
Klazinga, B. D., Wachtmr., Hardegarijp.
Zijlstra, J., Wachtmr., Kloosterburen.
Kalverda, E., Wachtmr., Engwierum.
Knol, D., Wachtmr., Delfstrahuizen.
Hoekema, J. A, Wachtmr. le kl., Lemmer.
Stel, W. J., Wachtmr., Pesse.
Warris, H., Wachtmr., Oude-Pekela.
Betten, W., Wachtmr., le Exloërmond.
Majoor, G., Wachtmr., Schoonoord.
Eleveld, RH,. Wachtmr., Dwingeloo.
Westers, A L. Wmr. Ic kl., Bovensmilde.
Ophef, H., Wachtmr., Smilde.
Ennik, J., Wachtmr., Haulerwijk.
Schuring, W., Wachtmr., Gasselte.

Tijdens deze cursus het Groot Diploma Auto-
bestuurder behaald:

Dijkstra, J., Wachtmr., Wolvega.
Het personeel dat eveneens tijdens deze cursus het
Groot Diploma Autobestuurder behaalde werd reeds
vermeld in no. 2 van het Orgaan.

Het Politiediploma met de aantekening "met lof"
behaalden:

Vries, 1:. de, Wmr. le kl., Appingedam.
Koetje, H. H., Wachtmr., Zuidhorn.
Martens, J. K., Wachtmr., Wedde.
Schoonbeek, J., Wmr. le kl. , Groningen. Staf Gewest.
Otten, H., Wachtmr., Ruinerwold.
Lubberts, G., Wachtmr., De Wijk.
Burgler, F., Wachtmr., Marum.
Kuiper, H., Wachtmr., Winschoten. Verkeersgroep.
Loerts, B., Wachtmr., Heerenveen. Verkeersgroep .
Kleveringa, O. H., Wmr. le kl., Assen. Ber. Peloton.
Slot, J., Wmr. le kl., Oldelamer.
Zuiderveld, S., Wachtmr., Oude-Pekela.
Remmers, H. G., Wachtmr., Oosterwolde.
Voorst, M. van, Wachtmr., Dwingeloo.
Timmer, J., Wachtmr., Zweeloo.
Klein, P., Wachtmr., Zweeloo.
Kosters, A., Wachtmr., Norg,
Maris, A, Wachtmr., le Exloërmond.
Karelse, P. J., Wmr. le kl., Nieuw-Buinen.

Bevorderingen:
Rörnelingh, J. B. S., Majoor, Groningen. M.i.v. 1-1-'52

tot Overste.
Nijboer, W., Opperwmr., Menaldum. M.i.v. 1-8-'51 tot

adjudant.
Bouserna, A, Opperwmr., Dokkum. M.i.v. 1-1-1952 tot

adjudant.
Beek, R van, Opperwmr., Schoonebeek. M.i.v. 1-1-'52

tot adjudant.

Buitengewoon verlof gedurende de tijd van een jaar
werd verleend aan:

Dellen, F. van, Opperwmr., Nw.vBuincn.

Teruggekeerd van detachering te Bilthoven en
geslaagd voor het examen Se cursus Adspirant

Personeel Verkeersgroepen :. .
Berg, F. v. d., Wachtmr., Verkeersgroep Leeuwarden.
Cazemier, W., Wachtmr., Niekerk.
Egmond, L. D. N. van, Wachtmr., Buitenpost.
Verrijen, H. S., Wachtmr., Dalen.
Visser, C. J., Wmr. le kl., Loppersum.
Smits, N. D., Wmr. le kl., Terschelling.
Zee, H. H. H. v. d., Wachtmr., Leeuwarden Verk.gr
Kuur, S. v. d., Wachtmr., Wanswerd.
Dijkstra, J., Wachtmr., Wolvega.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Vries, Kl. de, Wachtmr., Driesum, zoon.
Visser, S., Wachtmr., Stadskanaal,. dochter.
Worst, H., Wachtmr., Heerenveen, Verk., zoon.
lVIensink, W., Wmr. le kl., Wirdum, dochter.
Groendijk, L .. Wachtmr., Spannum, dochter.
Zuiderna, R. J., Wmr. le kl., Vries, zoon ..
Vosseberg, W. Wachtmr., Nw.iBuinen, zoon.
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POLITIE EN PUBLIEK
Alvorens mijn artikel over bovengenoemd onderwerp
onder Uw geëerde aandacht te brengen, zij het mij
vergund de redactie van het nieuwe Gewestelijke blad
geluk te wensen met het door haar genomen besluit.
Mede namens mijn collega's uit het Westen hoop ik,
dat het verschijnen van dit blad bijdraagt tot een in-
tensiever contact.
Ik wil thans overgaan tot een onderwerp waarover
reeds veel is, wordt en nog zal worden geschreven,
n.l. "De Politie en het Publiek".
Wij allen, van hoog tot laag, komen nagenoeg dage-
lijks met het machtige "Jan Publiek" in aanraking.
Teneinde het publiek te kunnen beoordelen, heb ik
het in vier ca tegoriën verdeeld, n.l.:
1e: het nette of rustige publiek;
2e: het onverschillige publiek;
3e: het gevatte of slagvaardige publiek en
4e: het recalcitrante of op sensatie beluste publiek:
De eerste categorie is het soort publiek, waarmede wij
nagenoeg nimmer ruzie, of beter gezegd, ongenoegen
hebben. Indien zij een op- of aanmerking ontvangen,
wordt deze volkomen als begrijpelijk geaccepteerd. De
politie vindt bij dit publiek waardering. Onder alle
lagen van de bevolking komt U deze categorie tegen,
zowel bij hen die geboren zijn in de met zijde beklede
wieg, afgezet met kant en meer dergelijke tierelan-
tijntjes, als bij hen die het levenslicht in een aange-
klede sinaasappelenkist hebben aanschouwd. Zij
wordt door' ons en ook door anderen, zoals winkeliers,
verkopers, winkeljuffrouwen etc. direct herkend en
zij wordt door ons gewaardeerd. Laat ik over hen kort
zijn. Het spreekwoord "Goede wijn behoeft geen
krans" is volgens mij op zijn plaats.
De tweede categorie heeft een allure, waaraan wij
ons kunnen engeren of waarop wij ons soms kwaad
kunnen maken. Nu is het zo, dat volgens de geleerden
die het weten kunnen, het geboden is om niet kwaad'
te worden, omdat ondoordacht optreden het gevolg
zou kunnen zijn. Ik wil dit niet tegenspreken, echter
ik moet de, eerste politieman nog ontmoeten die, ge-
durende zijn gehele loopbaan, zich nog nimmer hier-
aan is te buiten gegaan. Onbeschoftheid of handtaste-
lijkheid onzerzijds moet evenwel uitgesloten zijn.
Op deze groep van publiek hebben wij, vooral in
grotere plaatsen.e nirnmer goed vat. Pas door een of

• andere affaire krijgen wij contact. Zij hebben over
het algemeen niet veel waardering voor het werk van
de politie; zij beschouwen ons slechts als een nood-
zakelijk kwaad. Reeds mogen wij ons gelukkig prijzen
als door juist optreden onzerzijds hun mening zich in
voor ons gunstige zin wijzigt; overigens ondervinden
wij van hen geen last.'
De derde categorie - het gevatte of slagvaardige pu-

- bliek - komt vooral in bepaalde delen van ons land
voor. Voor dit publiek moeten wij ons in acht nemen,
opdat wij ons niet belachelijk maken. Het goede
wapen tegen deze gevatheid is m.i. lachen of zelf een
grap ten beste - geven of nog beter, met een gevat
antwoord de "toegeworpen bal terugkaatsen". Tracht
de lachers op Uw hand te krijgen.

Dit is in bepaalde omstandigheden moeilijk en de pet
moet ons niet al te recht op het hoofd staan, maar
mogelijk is en blijft het. Er zijn ambtenaren, die, in-
dien een geestige opmerking over hun beleid wordt
gelanceerd, zich in hun waardigheid gekrenkt voelen.
Zij zouden. gaarne hun gram eens op de bewuste
willen bot vieren; liefst met de "gummy".
Niet voor niets wordt de politieambtenaar gewaar-
deerd, die een kwinkslag ten beste geeft en slagvaar-
dig met antwoorden is.
Over het algemeen prefereert men de bezadigde po-
litieambtenaar en geen "ijzeren Heinen" of "zuur-
pruimers".
De clown uit te hangen in het publiek, ten koste van
een overtreder, is goedkoop en minderwaardig. Fijne,
geestige en rake opmerkingen worden gewaardeerd.
Een waarschuwing aan het adres van deze burgers,
bij lichte overtredingen, doet wonderen en doet de
politie in de algemene achting stijgen. •
Denk er aan: "U bent er voor het publiek en niet het
publiek voor U". Eindigende over deze categorie
schrijf ik: "Wie het laatst lacht, lacht het best".
Thans de laatste categorie - het recalcitrante of op
sensatie beluste publiek - is de belangrijkste en baart
de meeste zorg. Dit publiek haakt naar verzet en
tracht ons met hatelijkheden op "stang" te jagen, In
wezen is dit soort laf. Gaat' direct op de loop bij ge-
lijke of nagenoeg gelijke sterkte en hun naam is
"haas" indien zij stand moeten houden. Bij staande
houding, tijdens een volks-oploopje, houden zij zich
van de domme, doch scheppen mijlen hoog op indien.
de politie uit hun buurt is. Zij zijn het die opmerkin-
gen plaatsen van: "Ik heb lak aan de Politie" en meer
van dergelijke fraaiïgheden. Enfin, zij blijven net
altijd op het kantje van belediging af. Hun wapen is
"zui,gen", hopende dat de ambtenaar zich zal verge-
ten, waardoor zij een kolacht kunnen indienen.
Ik hoop dat de ambtenaar, die zich toch te buiten is
gegaan, bij het volvoeren van zijn taak tegen deze
categorie, door zijn superieuren van politie en Justitie
zoveel mogelijk wordt gepardonneerd: dat wil zeggen
als zij niet te ver in hun optreden zijn gegaan. Het
moet door de beugel kunnen.
Het is zo, dat we eerst de streek, omgeving of plaats
moeten bezien, alvorens wij deze groep op haar juiste
waarde kunnen testen. Het Noorden van ons land is
weer geheel anders dan het Westen. Er valt m.i. in
het gehele land een zekere vermeerdering van brutali-
teit of verzet bij dit publiek waar te nemen. Relletjes,
stakingen of dergelijke vindt men weliswaar minder
dan vroeger, maar dit heeft ook zijn ,gegronde redenen.
Niet alleen heeft de oorlog, doch ook, in de bezet-
tingstijd, een zekere groep van ambtenaren- voor-
noemde vermeerdering in de hand gewerkt. Het is
thans aan ons deze geest van verzet en brutaliteit
de kop in te drukken.

De Wmr. 1e kl. W. J. C. L. Bos,
gedetacheerd te Groningen.

(Wordt vervolgd).

,~(JOllpede la lUontagne~~
Met schroom voldoe ik aan het verzoek van mijn
Districtscommandant om een kort verslag te geven
over de motorbetrouwbaarheidsrit "Coupe de la
Mdutagne". Ik zeg met schroom, omdat niet-motor-
rijders deze sport dikwijls als gekkenwerk betitelen.
Enfin, de een heeft zijn hart verparid aan de duiven-
sport, de andere aan de motorsport. Bij de eerste
laat je het echter doen; bij de andere moet je het
hoofdzakelijk zelf doen.
Bij bovenbedoelde rit, welke Zaterdag 10 Mei j.1.
bij een prachtig voorjaarszonnetje, door mij voor de

tweede maal met succes werd gereden (de eerste
keer met een zijspancombinatie, waarvan de passa-
gier, wm. v.d. Heide, U nu nog de blauwe plekken
aan zijn body kan laten zien) heeft echter een zeer
donkere wolk zijn schaduw op dit sportgebeuren ge-
worpen (enige ernstige ongevallen, waarvan één
met dodelijke afloop). Bij een der vrij talrijke on-
bewaakte spoorwegovergangen, die in het traject
waren opgenomen en welke door een ongelukkige
samenloop van omstandigheden niet ,van een waar-
schuwingspost, waren voorzien, werd een naderende
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trein door de rijder A. Bosch uit Sloten (N.H.) te
laat opgemerkt, hetgeen zijn leven kostte. Bosch was
in alle opzichten een ervaren wedstrij drij der. Nadat
dit droevige ongeval mij ter ore was gekomen, hoor-
de ik nog dat Jaap Roest, ook geen kwajongen, ten-
gevolge van een val een been had gebroken. Jaap
miste enkele spaken uit zijn voorwiel, dacht dat het
wel ging en bleef op deze wijze doorrijden todat hij
door het voorwiel zakte, met het ongewenste gevolg.
Anderen hoorde ik zeggen: "Hij is ook, gek om door
te rijden", en toch kan ik mij wel voorstellen, dat
zoiets gebeurt. Mulder uit Voorst brak eveneens zijn
been. Onderweg zag ik nog een collega rijden zonder
zijspanpassagier ; zijn gezicht stond" op onweer en hij
gaf mij te kennen dat zijn medepassagier uit het
bakje was geslingerd en daarbij zijn arm had gebro-
ken. Erg jammer zo uit de strijd te moeten komen.
Jaap de Jong, thans behorende tot de Verkeersgroep
Breda, die een solo H.D. bereed en een minuut later
was gestart dan ik, heb ik de hele dag niet weer ge-
zien. Ook" Jaap is het te machtig geworden en hij
moest na een valpartij de strijd opgeven.
't Is helemaal geen schande dat je een keer onderuit
gaat; laten die fabrieksrijders met hun sportkarretjes
het eens met onze fiets proberen.
Begrijpelijkerwijs drukten de' droeve gebeurtenissen
hun stempel op de rit en de gesprekken, die na de
afloop in Hotel de la Montagne gevoerd werden,
toonden duidelijk aan hoezeer men onder de indruk
van het gebeurde verkeerde en hoe veler gedachten
dwaalden naar de vrouwen kinderen van de rustige
bescheiden Ab' Bosch, in wiens hart de motorsport
zo'n grote plaats innam.

Start en finish van deze populaire betrouwbaarheids-
rit vonden, zoals gewoonlijk, in Veenendaal plaats bij
het Hotel, waaraan deze rit zijn naam ontleent. De
gehele route, die ongeveer 250 km lang was, was door
middel van krijt en pijlen aangegeven, zodat men
zich ten volle op de weg en het terrein kon concen-
treren.
De route welke gevolgd moest worden, liep dan ook
hoofdzakelijk over zanderige binnenwegen en gras-
dijkjes. De vele kuilen en gaten, waar wij doorheen
moesten, drukten het tempo geweldig. Ook ik heb
drie maal met moeder aarde kennis moeten maken.
Moet dat nu.... neen, dat behoeft niet, maar dan
moet je thuis blijven. Het gaat om de kostbare straf-
puntjes te ontlopen. Je moet wel eens een klein
beetje risico nemen, vooral wanneer je je voorligger
wilt passeren, waartoe bijna geen gelegenheid is. Je
rijdt dan dikwijls in een stofwolk waar je toch door-
heen moet bijten, wil je hem lappen.
Behalve een twaalftal vaste "tijdcontroles, waren in
deze rit ook enige nummercontroles verwerkt, als-
mede enkele stukken, waarvoor de gebruikelijke tijd-
speling niet gold. Bovendien was bepaald, dat de
snelste tijd, gemaakt tussen twee tijdcontroles in het
laatste deel van het traject, de doorslag zou geven
voor de beschikbaar gestelde wisselbekers, in geval
van een gelijk aantal strafpunten, Een groot aantal
rijders zag zelfs kans de rit met nul strafpunten uit
te rijden; zowaar geen "kattepoep",
De prestaties werden beloond volgens het Zesdaagse
systeem: een gouden plak in geval een blanco straf-

PIET PRUIS Wirdumerdijk 32
t/o Mercurius Fontein
Telefoon 6026

Voorslreek 82
t/o de Nieuwe Buren

Telefoon 5368 thans
Hoofdagent en Service Station van de "Cyclemaster", "Berini"

en ,,~yclestar"Nederlands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens hoofdagent van de "Boatmaster",
de Nederlandse buitenboordmotor

RUDGE WHITWORTH, ENGELANDS BESTE FIETS

puntenlijst, een zilveren voor 1 t.m. 15 strafpunten
en een bronzen plaquette voor 16 t.m. 50 punten.
Behalve door pijlen werd de rit ons ook dikwijls aan-
gegeven door een motorbril, een binnenband en der-
gelijke verloren voorwerpen. Toch had ik bij ver-
schillende controles nog even de gelegenheid rustig
een sigaretje te roken en bij de gele vlag te wachten
voor mijn officiële voorgeschreven passeertijd.
Even voor de tijdcontrole in Stroe bood het traject
en zeer lang stuk van mul zand en hier kon men zijn
rijstijl, ieder de zijne, in praktijk brengen. Een tikje
ervaring op dat gebied kon men hier best gebrui-
ken! Mijn collega's van de verkeersgroep Leenwar-
den, die in den vervolge ook aan dergelijke ritten
gaan deelnemen, zullen gaan ervaren, dat er iets van
je boddy gevraagd wordt en dat onderweg geen
kopje koffie genuttigd kan worden. Dit heb ik wel
ervaren, dat alle fabrieksrijders respect hebben voor
de politiemensen, die met hun zware, niet bepaald
handelbare, machines, in ritten als deze, alle zeilen
bij moeten zetten om overeind te blijven, iets, waarin
zij niet allen even succesvol waren.
In dit stuk terrein dan werd ik volkomen verrast
door een geniepige kuil die mij tot zandhappen bracht
Met dit soort kuilen was het gehele traject rijkelijk
bezaaid, wat je natuurlijk in terreinraces niet hebt,
daar je van te voren, tijdens de training, die kuilen
op je gemak verkennen kunt en er dus rekening mee
kunt houden. Aan zo'n onverwacht opduikende kuil
moet ook het feit toegeschreven worden, dat Van der
Noll op een gegeven ogenblik ontdekte zijn passagier
te hebben verloren (doordat er voor deze man geen
handgrepen aan het bakje waren aangebracht). Ze
moeten er wel aan hoor, Noll. Je zijspanrijder heeft
het zo'n dag net zo zwaar als jij ook. Dit wordt dik-
wijls te weinig ingezien. Ik zou zelf niet graag in
mijn bakje zitten. 't Gaat wel eens een beetje raar
hoor.
Over een lengte van ongeveer 30 km werd geen tijd-
speling gegeven en moest je precies op tijd zijn.
Via een uiterst lastig grasdijkje. langs het IJssel-
meer, ging het Zuidwaarts, richting Scherpenzeel en
vlak hierbij, bij het plaatsje De Groep, begon het
gedeelte van ongeveer 11 km dat, in geval van een
gelijk strafpuntenaantal, de beslissing voor de beide
wisselbekers moest brengen. In de krant heeft u
kunnen lezen, dat de politie-ambtenaren Oomen van
de gemeentepolitie en Emmelkamp van de Rijkspoli-
tie een sensationeel schouwspel hebben gegeven, door
met hun zijspancombinaties, die op enkele meters
achter elkaar dit lastige stukje kwam afstuiven, met
bewonderenswaardige bravoure en machinebeheer-
sing (deze heren rijden al geen H.D. meer) de haakse
bochtjes te pikken om tenslotte aan het eind van die
11 km nog in dezelfde onderlinge positie aan de con-
trole te arriveren.
Ook ditmaal waren er weer enkelen, die de verlei-
ding van het zo veel gemakkelijker rijwielpad niet
konden weerstaan, wat de organisatrice, de M.e,
"Veenendaal", enige gouden medailles bespaarde.
Ik ben erg blij deze rit te hebben mogen en kunnen
uitrijden; mede daardoor is het mij gelukt in het be-
zit te komen van een zilveren plaquette.

Een Wmr. van een Verkeersgroep,

UNIFORMEN

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelserslraat 16, Tel. 22812 GRONINGEN

Heren- en Oameskleermakers
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Zomer-impressie
Mijn horloge wees half zes aan toen ik die mor-
gen wakker werd. Alles in het hotel was nog in
diepe rust verzonken. Ik sprong uit bed, opende heel
voorzichtig het raam en nestelde me in de brede ven-
sterbank. Met opgetrokken knieën zat ik daar, een
half uur, een uur. Alles buiten was nog grijzig grauw
van de laaghangende wolken, maar langzaam trokken
de nevels op. Plotseling was daar de zon en beneden
in het dal kon ik alles onderscheiden. Ik waande me
op dat ogenblik in een sprookjeswereld. Voor me uit
zag ik de helgroene alpenweide, waarop koeien graas-
den met bellen om, die zacht tingelden als ze de kop-
pen bogen. Een jongen van een jaar of twaalf dreef
ze hoger op waar meer gras groeide en ik hoorde
hem jodelen.. Heel in de verte schemerde iets diep
blauw. Eerst wist ik het niet goed thuis te brengen,
maar van de bergwanden ruisten watervallen naar
beneden tot daar waar ze samen vloeiden in. dat diepe
blauw. Het was een bergmeer waarin de lucht zich
weerspiegelde. Alles beneden de Matten (alpenweide)
was één bloementapijt waarin hier en daar, als waren
ze er neer gestrooid, de huizen stonden. En achter dit
alles verhieven zich majestueus de bergen. Dichte
dennenbossen bedekten de kale wanden tot op grote
hoogte en boven de boomgrens kwamen de toppen
uitsteken, verblindend wit in het zonlicht. Ik ademde
eens diep en rook de geuren van de alpenkruiden.
Terwijl ik van dit alles genoot schrok ik op door een
stem die me een goeden morgen wenste. Beneden me
zag ik iemand langs gaan, heel sportief gekleed en
met een rugzak op, waaruit alles kwam puilen wat
je voor een bergtocht nodig hebt, van kaarten tot een
houweel toe. Ik beantwoordde zijn groet en vertelde
hoe mooi ik dat alles vond. "Die Berge sind das Lied
meiner Heimat", merkte hij lachend op en na even
zijn alpenhoed gelicht te hebben vervolgde hij zijn
tocht. Nog één keel' liet ik mijn ogen over al dit
schoons gaan. De kleurengamma's smolten. ineen tot
een betoverende symphonie: das Lied der Heirnat.
Zo begon mijn eerste vacantiedag in Zwitserland.

Willy Buitenhuis te Wildervank.

Een goed schutter taalt ook uel eens!'
Het is gemakkelijker gezegd een goed schutter te
zijn dan dit in de practijk te bewijzen.
Het volgende leuke geval deed zich onlangs voor.
Op een groep werd door het personeel een bevolen
schietoefening met het pistool 'met insteek loop ge-
houden.
Zoals het meestal gaat, beroemen de schutters, die
het hoogste aantal punten behalen, zich op hun
schietvaardigheid. Op die groep was ook iemand die
zijn capaciteiten hierin niet onder stoelen of ban-
ken stak. Na veel plagerijen en uitdagingen werd
el' onder zijn collega's en hem een weddenschap
aangegaan, die inhield dat hij deze keer bij het eer-
ste schot zou falen, doordat het een z.g. afzwaaier
zou zijn. Echter zou hij, indien hij inderdaad ver-
loor, hier geen nadeel van ondervinden, werd onder
de overige schutters bepaald.
Dan brak het tijdstip aan, waarop hij aan de beurt
Vlas. Een scherpe knal weerklonk, maar nergens was
de treffer te bespeuren. Grote hilariteit en de op-
merkingen: "Wij dachten met een goed schutter te
doen te hebben", waren niet van de lucht. De ver-
slagene liet zich echter van zijn goede zijde zien
toen hij ridderlijk toegaf, dat hij deze keer verloren
had, hoewel hij haast niet kon begrijpen hoe dit
mogelijk was.
Het personeel wist echter beter. 's Middags was bij
het vullen van de eerste patroon het kogeltje ver-
geten. Of hij begrepen heeft welke poets hem ge-
bakken is, is niet bekend. Misschien dat, het hem
later wel verteld is. Jé Bé.

Oplossing Kruiswoordpuzzle.

R IJ K S P 0 L I T I E

0 ~ A 0 A M A N T ~ T

~ ~ ~T 0 .-::; G R ' . V A T E

T 0 F ~ A G A ~IV E R

EIl< 0 S ~ E ~ A R E S

ti 0 U I N W AITIE R ~
w E L P ~ E ~ M E T A

R E E ~ 0 s s ~ s 0 N

A L ~ 0 piT I E ~ N T

K ~ J N E ~ E R E ti I

ti G RiO N I N G E N ~

In totaal werden 10 oplossingen ingezonden, waarvan
er 7 goed waren.
Na loting werd de prijs (de roman "Mijn tweede
man en ik" van Elka Schrijver) toegekend aan de
echtgenote van de Wachtmeester Seidel van de groep
Zuidlaren, District Assen.
Proficiat mevrouw Seidel
De redactie meent te weten, dat U tot nu toe weinig
geluk heeft gehad met het winnen van prijsjes en

'hoopt, zonder de echtelijke verhouding daarbij zijde-
lings te raken, dat dit gelukje de eerste schrede zal
zijn naar meer geluk in het spel. Onze dank aan de
uitgever voor het beschikbaar stellen van de prijs.

Voor onze schakers
Op ons eerste probleem: Hoe komen we tot een meer
intensieve beoefening van het schaakspel in ons Ge-
west" kwam tot nu toe slechts één antwoord binnen
uit de provincie Friesland en één uit de provincie
Drenthe. Kom Friese en Drentse schakers, waar blij-
ven uw oplossingen. We hebben nog wel even de tijd,
doch ge weet: van uitstel komt zou gauw afstel.
Zowel schriftelijk als mondeling vestigden meerde-
ren de aandacht op correspondentie-schaak. Wat is
hierover de mening in het algemeen?

Schaker D. uit B. Uw uiteenzettingen met waarde-
ring gelezen, we komen hierop zeer zeker terug. Het
gaat nog wat stroef, maar als we de handen ineen
slaan, krijgen we de schaakmotor wel aan. de loop.

Probleem nr. 2.
Een zestiental oplossingen kwamen binnen, welke
zonder uitzondering goed waren.
De oplossing luidt:

D. e.6 + .
P., f.7 + .
P. h.6 + .
D. g.B + .
P. f.7 mat.

K. h.8
K. g.8
K. h.8
T. f.8 X D. g.8

Een z.g. stikmat. De meningen varieerden van zeer
eenvoudig, via gemakkelijk en aardig tot lastig. Dit
was maar een voorproefje heren, er komen er meer.
De prijs, Ivanhoe, van Sir Walter Scott, welke door
de Redactie zal worden toegezonden, werd na loting
gewonnen door J. van der Woude, Opperwachtmees-
ter-Groepscommandant der Rijkspolitie te Uithuizen.
Onze gelukwens aan de winnaar en onze dank aan
de uitgever voor het beschikbaar stellen van de prijs,
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* ~portnieuW'~
Door de Groningse Politie Sportvereniging werden op
29 Mei j.l. in de "Korenbeurs" te Groningen de Dis-
trictsvolleybalkampioenschappen georganiseerd, voor
welke wedstrijden van de zijde der verschillende Po-
litie Sportverenigingen grote belangstelling bestond.
Zoals viel te verwachten stak G.P.S.V. I met kop en
schouders boven de anderen uit en dit team kon dan
ook zonder veel inspanning het kampioenschap pro-
longeren. Ook bij G.P.S.V. II en H.P.S.V. I stond het
spel op een behoorlijk peil, wat zeker het gevolg is
van het feit, dat deze teams reeds lange tijd meespe-
len in competitieverband, waarbij veelal dezelfde spe-
lers kunnen worden opgesteld.
Bij de overige teams ontbrak meestal de nodige rust
en hoewel verschillende spelers individueel heel wat
kunnen presteren, werd meestal verloren, aangezien
niet genoeg werd samengespeeld. Inplaats van de bal
zoveel mogelijk voor de medespelers hoog voor het
net te plaatsen, werd de bal veelal te vlug naar het
veld van de tegenstander teruggespeeld. Het was dui-
delijk zichtbaar, dat bij verschillende teams van de
Rijkspolitie de mensen niet genoeg op elkaar waren
ingespeeld.
Het zal bij ons Korps ook wel moeilijk blijven om
geregeld in dezelfde opstelling te oefenen, aangezien
de mensen teveel verspreid wonen. Toch viel er veel
vooruitgang in het spel te bespeuren en we zullen
hopen, dat het volgend jaar het spelpeil zodanig is
verbeterd, dat de uitslag bij de kampioenschappen
zolang mogelijk onzeker blijft. In ieder geval was het
voor onze Volleyballers een gezellige en tevens een
leerzame dag. Van de teams, die uitsluitend waren
samengesteld uit leden van de Rijkspolitie, wist alleen
de R.P.S.V.L. I een prijs te bemachtigen, waarmede
wij haar vanaf deze plaats gelukwensen.
Er werd in twee poules gespeeld, waarbij de uitslagen
als volgt waren:
Poule I: RPSVL II-GPSV II 7-15 en 2-15; KMG I
-PSVA 12-15 en 10-15; RPSGV I-Swart II 15---10,
14-16 en 8-3; HPSV II-MPSV 16-14 en 15-7.
Poule II: Gewa-GPSV I 2-15 en 1-15; Swart 1-
HPSV I 1-15 en 9-15; RPSVL I-KMG II 15-13 en
15-3; PSVA II-RPSVG II 8-15 en 8-15.
2e ronde.
Poude I: GPSV II-PSVA I 16-14, 12-15 en 8-3;
RPSVL II-KMG I 8-15 en 0-15; RPSVG I-HPSV
II 3-15, 15-12 en 0-8; Swart II-MPSV 8-15 en
9-15.' ,
Poule II: GPSV I-HPSV I 15-7 en 15-4; Gewa-
Swart I 4-15 en 7-15; RPSVL I-RPSVG II 15-10 en
15-6; KMG IJ-PSVA II 15-9, 12-15 en 8-5.
3e ronde.
Poule I: GPSV II-PSVA I 16-14, 12-15 en 8-3;
PSVA I-RPSVG I 14-16, 15-13 en 4--3; KMG 1--
:vrpsv 15-11, 13-15 en 2--8; RPSVL II-Swart U
:3-10 en '1-10

RAD I0 PHllIPS-ERRES-FRIDOR
HOOVER EN A E.G. WASMACHINES

STOFZUIGERS ERRES·EXCELSIOR·RUTON ENL
RI" WIE LEN FONGERS·JUNCKER·R.S.

Levering ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

FIRMA SIPKES
Rabenhauptstraat 19 - Telefoon 27531 - Groningen

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten
Tel. 51

Emmen
Tel. 1372

Poule II: GPSV I-RPSVL I 15-3 en 15-3; HPSV 1-
RPSVG II 15-2 en 15-4; Swart I-KMG II 16-14,
14-16 en 4-8; Gewa-PSVA II 15-8, 5-15 en 5-8.
4e ronde.
Poule I: GPSV II-MPSV 15-7 en 15-5; HPSV II-
KMG I 10-15 en 8-15.
Poule II: GPSV I-KMG II 15-3 en 15-4; RPSVL I
-Swart I 15-5, 15-17 en 8-0.
Hierna kwamen beide poules bij elkaar.
Om de Se en 6e prijs: RPSVL I-KMG 13-15 en 10
-15.
Om de 3e en 4e prijs: KMG II-MPSV 15-8, 7-15 en
7-8.
Om de 1e en 2e prijs: GPSV I-GPSV II 15-11 en
15-1 I.
De einduitslag werd: 1 GPSV I; 2 GPSV II; 3 MPSV;
4 KMG II; 5 KMG I; 6 RPSVL 1.
Zoals uit vorenstaande uitslagen blijkt, ontbrak het
dikwijls niet aan de nodige spanning. Jammer wars
het, dat de indeling van dit tournooi over het alge-
meen geen bevrediging schonk, Door deze indeling
kwam o.a. HPSV, o.i. na GPSV I een der sterkste
teams, niet voor een prijs in aanmerking. Overigens
alle lof voor de organiserende vereniging.

De Commissie Sportaangelegenheden Rijkspolitie Ge-
west Groningen, waarvoor wij in het vervolg gemaks-
halve de afkorting C.S.R.G.G. zullen gebruiken, is
thans gelukkig definitief samengesteld en heeft haar
werkzaamheden inmiddels aangevangen.
Deze Commissie is als volgt samengesteld:
E. A. Mackay, Assen, Voorzitter; J. M. Post, Gronin-
gen, Secretaris-Penningmeester; J. Gruben, Assen;
L. S. Carper, Finsterwolde; T. Bleeker, Leeuwarden;
T. de Vries, Heerenveen; B. Lijklema, Groningen.
Aangezien verondersteld mog worden, dat alle sport-
vrienden in het Gewest via de secretarissen van hun
verenigingen reeds op de hoogte zijn gebracht van de
doelstelling, de taak, het lidmaatschap en de werk-
wijze van deze Commissie, wordt omschrijving hier-
van in verband met gebrek aan plaatsruimte, in dit
orgaan achterwege gelaten.
Op 2 Juli a.s. organiseert de C.S.R.G.G. een Geweste-
lijke Voetbal dag te Heerenveen, waar de eerste elf-
tallen van de vijf Districten elkaar zullen bekampen.
Het vorig jaar werd de wisselbeker door het District
Winschoten bemachtigd, doch we zijn er van over-
tuigd, dat de heren voetballers uit de andere Distric-
ten er op gebrand zullen zijn, dit trophee de Winscho-
ters afhandig te maken. Onze wens is, dat deze voet-
baldag een volledig succes mag worden, waarbij spor-
tief wordt gestreden en het aan de nodige spanning
niet zal ontbreken.

De Gewestelijke Athletiekwedstrijden zullen op
Woensdag 16 Juli a.s. te Groningen worden gehouden.

U IFORMKLEDING naar maat
fijn whipcord

*scherpe prijzen

*Vraagt offerte!

<gombert--
A-Kerkhof 16
GRONINGEN

Brillen Horloges
KEMPKES t.o, de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reeds meer dan 60 jaar het j 11 i s t e adres

Wekkers· klokken
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Teneinde deze wedstrijden attractiever te maken, is
een andere regeling getroffen, dan tot nu toe het -geval
is geweest. Voor het District dat de meesten punten
behaalt, zal een wissselbeker ter beschikking worden
gesteld. Eveneens zal een driekamp voor veteranen
worden gehouden. Nadere bijzonderheden zullen de
athleten via de secretarissen worden bekend gemaakt.
Deze wedstrijden zijn tevens bedoeld als selectiewed-
strijden voor de a.s.lntergewestelijke Athletiekwed-
strijden, die in September te Groningen zullen wor-
den georganiseerd. Heren athleten, gebruik de nog
resterende tijd zo goed mogelijk en tracht door een
serieuze training een plaats in de Gewestelijke Athle-
tiekploeg te veroveren. Het zal dan echter noodzake-
lijk zijn, dat niet alleen gedurende de lessen in de
lichamelijke oefeningen, doch tevens in uw vrije tijd
zoveel mogelijk wordt geoefend.
Laat ons allen medewerken, om de Gewestelijke Ath-
letiekdag volledig te doen slagen, opdat wij steeds de
prettigste herinneringen hieraan kunnen bewaren. We
hopen, dat Pluvius ons gunstig gezind zal zijn, en we
wensen U een zodanig succes toe, dat uw persoonlijke
prestaties het beste doen verwachten voor de wed-
strijden tegen de sportmakkers uit de andere Ge-
westen.
Zeer waarschijnlijk zullen deze wedstrijden op 9
September a.s. plaats vinden.
Aangezien het volleyballen in ons Gewest nu reeds
enkele jaren wordt beoefend en het spelpeil zich in
stijgende lijn beweegt, acht de C.S.R.G.G. nu de tijd
gekomen, om ook bij deze sport de Districten eens om
de hoogste eer te laten spelen. Op Woensdag 17 Sept.
a.s. zal een Gewestelijk Volleybaltournooi te Leeu-
warden worden gehouden.
Nadere bijzonderheden betreffende beide laatstge-
noemde wedstrijden krijgt U vroegtijdig van de Secre-
taris van uw vereniging te horen. B. L.

Nieuws van de R. P. s,V.L.
Besloten wij een vorige maal met de mededeling dat
de kaatsballen weer te voorschijn zouden worden ge-
haald, bij het neerschrijven van deze regels heeft de
eerste wedstrijd reeds plaats gehad en hebben onze
jongens weer getoond uit het goede hout te zijn ge-
sneden.
Daar andere sportgebeurtenissen echter nog de aan-
dacht vragen om te worden vermeld, mogen wij vol-
staan met een zeer korte weergave van de wedstrijd.
Een 30-tal onzer leden schreef in voor de door de Ge-
meentepolitie Leeuwarden (L.P.S.S.V.) op 28 Mei j.l.
georganiseerde door-elkaar-loten-kaatswedstrijd te
Leeuwarden. Behalve uit Friesland waren er deelne-
mers uit andere provincies waardoor de "lijst" een
nationaal karakter droeg.
Ondanks de minder gunstige weersgesteldheid, n.l. de
bij kaatsen zo gevreesde harde wind, werden span-
nende partijen te zien gegeven. Verschillende autori-

. teiten, zowel uit ons Korps als anderszins, deden van
hun belangstelling blijken.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhulzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854

Groningen

De uitslag luidde:
l e pro D. Kingma, Buitenpost; B. de Graaf, Zwaag-
westeinde; C. de Boer, Rauwerd, allen RPSVL.
2e pr. R. Heiderna, Zwaagwesteinde, RPSVL; J. L.
Hoogesteger, Leeuwarden, RPSVL; Visser, Noordwol-
de, PSVH.
3e pro H. Hartstra, Leeuwarden, RPSVL; A. Kuipers,
Winsurn, RPSVL; H. Buitenhuis, Leeuwarden, LPSVL.
4e pr. H. de Moor, Leeuwarden, KMG; A. Boonstra,
Dronrijp, RPSVL; J. F. Hoekstra, Montvoort, RPSV
Montfoort.
5e pro P. Kuindersma, Leeuwarden; A. Eruinsma, Hal-
lum; W. J. Mulder, Leeuwarden, allen RPSVL.
In de afvalronde werd er eveneens flink gestreden en
zagen verschillende deelnemers w.o. de "ouwe" van
Wolvega ·(Adj. Kuipers) hun moeite met een prijs
bekroond.
Zo kunnen wij weer op een mooi sportgebeuren en
vooral 00 een voor verschillende onzer leden succes-
volle uitslag terugzien.

De competitie tussen Leeuwarder gemeentepolitie-
Horecaf-personeel en RPSVL eindigde voor de onzen
met een laagste, doch zeer mooie prijs, n.l. een lau-
wertak. Om de eerste prijs wordt nog gesteden en
als de tekenen niet bedriegen zal de wisselbeker wel
op het pelttiebureau te Leeuwarden terecht komen.
Een volgend jaar beter mannen.
Nadat de competitie van ons Le elftal op succesvolle
wijze was t.eëindigd, hebben deze spelers ook kam,
gezien de twee vr ienschappehjke wedstrijden, resp
tegen de Zaterdagmiddagclub "Blauw Wit '34", en st.
Annn Parochie, te winnen. Vooral de wedstrijd tegen
Blauw Wit was het aanzien waard en wanneer er
steeds met die geest en saamhorigheid gespeeld werd
zou er veel kunnen worden bereikt. De uitslag was
5-3 in het voordeel van de R.P.S.V.L.
Vol moed reisde men dan ook naar St. Anna en daar
zou het ook wezen. De prijs die nu drie achtereenvol-
gende jaren bij de "Eildtkers" was gebleven, moest nu
naar Leeuwarden, Het gelukte inderdaad, doch op het
nippertje. De uitslag 3-4 mogp dit getuigen. Er werd,
in tegenstelling met de wedstrijd te Leeuwarden, niet
met dat élan gespeeld en de vrij krachtige, dwars
op het veld staande wind deed ook geen goed. Het
was een sportief gespeelde wedstrijd welke o.a. werd
bijgewoond door de Heer Distr. Cdt. Majoor Fogteloo,
die ook de aftrap verrichtte.
Na afloop kwam men nog enige ogenblikken bij el-
kaar onder het genot van koffie en brood, aangeboden
door "Plaatselijk Belang". Deze koffiemaaltijd werd
zeer geapprecieerd hetgeen niet onder stoelen en ban-
ken werd geschoven. Aan weerszijden werden woor-
den van waardering gesproken en werd naar voren
gebracht, dat het spelen van een wedstrijd als deze,
buiten het sportieve element, ook zijn nut had met
betrekking tot een goede verstandhouding tussen bur-
ger en politie .
Zo werd dan het voetbal seizoen besloten met deze
overwinning en de verrijking van de prijzenkast met
een fraaie medaille. .
Enkele onzer leden namen deel aan de Juliaria- en
vV'"terpoortmars, resp. te Heerenveen en Sneek. Een
Graep kon helaas niet worden gevormd, hetgeen in
tegenstelling met vorige jaren, een teleurstelling is,
toen onze vereniging telkens met een behoorlijke
Groep was vertegenwoordigd en te Heerenveen zelfs
de 2e prijs behaalde. BI.

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Uniformkleding
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ziet, daar hadden we een signalement, dat zoveel
punten van overeenkomst vertoonde met de door mij
gevonden spoortjes, dat hier stellig van een identi-
teitsvaststelling kon worden gesproken.

Nu was .het voor de plaatselijke politie een zacht
eitje, om deze jonge knaap tot een bekentenis te
brengen en te horen, hoe het mogelijk was, dat zijn
vingers voorkwamen op het tuimelraam van de wo-
ning, alwaar enige dagen te voren een geldkist je met
f 2000.- was ontvreemd.

Het bleek, dat de eerste door de politie aangehou-
dene de intellectuele dader was geweest, die ter
plaatse goed met de situatie op de hoogte was en de
16-jarige jongen zodanige instructies had gegeven,
dat hij practisch zonder enige wanorde in de woning
te veroorzaken het geldkist je met inhoud weg kon
nemen, dat door zijn kwade genius buiten de woning
in ontvangst werd genomen.

Ook de regeringspupil koos eieren voor zijn geld
en bekende volledig, vooral toen ook nog het geld-

Toch op vingers geva~gen
Het gebeurde in één van onze mooie dorpen van

het "Olde Landschap", in het jaar 1948, dat ik werd
geroepen, .om assistentie te verlenen bij een plaats
gehad hebbende diefstal, door middel van inklim-
ming.

Men had zich toegang verschaft door het ope-
nen van een tuimelraam, waarbij de buit aan baar
geld, geborgen in een ijzeren geldkist je, circa f 2000.-
bedroeg.

Na een naarstig onderzoek te hebben ingesteld,
werden er op een tuimelraam, enige vage vinger-
spoortjes gevonden. Deze spoortjes konden natuurlijk
afkomstig zijn van de bewoners, doch de mogelijk-
heid was ook niet uitgesloten, dat wij hier te doen
hadden met spoortjes, afkomstig van de eventuele
dader, omdat hij deze minder gebruikelijke weg had
gekozen om in dat pand binnen te dringen.

Vanzelf werden alle bewoners gedactyloscopeerd,
doch ik had geluk; deze vingers beantwoordden niet
aan de vage spoortjes die ik. ter plaatse had gevonden.

~

DACTYLOSCQPISCHE - DIENST

Nu kwam het er voor de plaatselijke politie op aan,
uit de grote massa een greep te doen, wie voor dit
geval in aanmerking kon komen.

De verdenking viel al gauw op een logé in het
dorp, die, als pupil uit een verbeteringsgesticht voor
jonge mannen, aldaar tijdelijk verblijf hield.

Helaas, na ook deze jongeman te hebben gedacty-
loscopeerd, moest ik de betrokken groepscommandant
mededelen, dat zijn signalement niet voldeed aan de
door mij gevonden spoort jes.

Het was mij trouwens reeds opgevallen, dat deze
jongeman tijdens het nemen van zijn dac.sign., te
zelfbewust was, alsof hij wilde zeggen: "Ze maken
mij niets".

Natuurlijk zat de plaatselijke politie niet stil en
werd nagegaan, met wie deze jongeman de laatste tijd
omgang had gehad, waarbij men tot de ontdekking
kwam, dat hij veel was gezien in gezelschap van een
toen 16-jarige jongen uit de betrokken gemeente.

Ook deze jonge knaap werd gedactyloscopeerd en

kistje met inhoud terug werd gevonden, begraven in
het bos, onder een boom, zodat het slachtoffer geen
nadelige gevolgen van het ongewenste bezoek onder-
vond.

Hoewel de intellectuele dader dus de voorzorg had
genomen, dat men hem niet op vingersporen zou
kunnen vangen, werd hij toch door de vingersporen
van zijn mededader gevat.

Als bijzonderheid kan ik nog mededelen, dat be-
doelde regeringspupil bij zijn bekentenis verklaarde,
dat hij zich niet weer op het glibberige pad der mis-
daad zou begeven, zodat politie noch justitie na dit
geval nog eens last van hem zou krijgen.

Zoals ook hier weer het geval was, is "de weg
naar de hel geplaveid met goede voornemens", want
onlangs trof ik hem wederom in één der inrichtingen
te Veenhuizen, alwaar hij mij mededeelde, dat hij
daar weer enige tijd onvrijwillig moest verblijven in
verband met meerd.ere door hem gepleegde kraakjes.

Scopein.
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Rhesus~factor
Er waren moeders die haar kinderen
doodden .

"Ontaarde moeders", zegt U?
Neen! duizendmaal neen. Ze hebben in angstige
spanning gezien hoe hun gezondgeboren kindje ach-
teruitging, ze hebben de dokter gesmeekt en God
gebeden om het te redden; en ze wisten niet dat het
haar eigen bloed was, dat het kind zijn levenskan-
sen ontnam. Ook de dokter wist het niet; die merk-
te alleen dat een bloedtransfusie het kwaad niet
verhielp, doch eer erger maakte. En het kindje stierf.
Maar de wetenschap zocht verder; en zij vond de
oorzaak. Dank zij de Oostenrijker Landsteiner, die
omstreeks de eeuwwisseling de bloedgroepen vast-
stelde, wist men reeds dat bij vermenging van twee
bloedgroepen de rode bloedlichaampjes samenklon-
ten en de bloedvaten verstoppen. Desondanks merkte
men soms bij transfusie, dat ook bij gelijke bloed-
groepen deze klontering optrad.
Er moest dus nog een eigenschap in het bloed zijn
die men niet kende. Deze werd gevonden door de
heren Levine en Wiener, die ontdekten dat 85 pct.
van de blanken een klein deel hebben van de bloed-
soort die de Macacus Rhesus bezit. De Macacus Rhe-
sus is een aapsoort, waarop zij hun proeven namen
en het kleine percentage van die bloedsoort, dat bij
meer dan driekwart van het blanke ras voorkomt,
wordt daarom de Rhesus-factor genoemd.
De kleine minderheid die deze Rhesus-factor in het
bloed mist, noemt men Rhesus-negatief, de anderen
Rhesus-positief. Van die bloedsamenstelling merkt
men in het gewone leven niets, zomin als men ver-
schil merkt tussen mensen die tot de bloedgroep
A en de bloedgroep B behoren.
Gevaar treedt echter op wanneer men twee bloed-
soorten vermengt, bij bloedtransfusies of...... bij
zwangerschap van Rhesus-negatieve moeders, die een
kind dragen van een Rhesus-positieve vader.
Men heeft n.l. vastgesteld dat een kind van een

.In het bloed
Rhesus-positieve vader - ook als de moeder negatief
is - altijd Rhesus-positief is. Tijdens de zwanger-
schap wekken deze Rhesus-positieve kinderen in het
Rhesus-negatieve bloed van de moeder afweerstoffen
op, die aan het einde der zwangerschap ten dele bij
het kind terugkeren. Deze stoffen zijn voor het Rhe-
sus-positieve kind gevaarlijk.
Het kan echter heel goed gebeuren, dat eerst het
kind levensvatbaar is, omdat de hoeveelheid afweer-
stof nog te gering is om schadelijk te werken. Het
gevaar ontstaat echter bij volgende geboorten. Dan
is de hoeveelheid antistoffen bij de moeder zo sterk
toegenomen, dat zij bij de pasgeborene de rode
bloedlichamen aanvreten en doden. Deze gestorven
bloedlichamen gaan dan samenklonteren en het kind
sterft. .
Onlangs werd in een bericht in "Het Parool" verteld
van een ten dode gedoemd kind in Engeland.. dat
gered was doordat zes artsen het "zieke" bloed di-
rect na de geboorte hadden vervangen door gezond
bloed. Naar aanleiding van dit bericht, kwamen ge-
lukkige ouders vertellen, dat ook hun kind op deze
manier behouden was door (minder!) Nederlandse
doktoren. Maar behouden!
En nu ter geruststelling!
Er zijn ongeveer 15 pct. Rhesus-negatieve blanken;
de kans op zo'n huwelijkspartner is dus reeds gering.
Bovendien heeft de ervaring geleerd, dat slechts een
half procent der geborenen uit zulk een "gemengd"
huwelijk lijdt aan de gevreesde ziekte ,(erythroblas-
tosis foetalis) en dan komt zij nog zelden in zeer he-
vige mate voor. Maar als zij voorkomt, heeft de we-
tenschap het middel gevonden om levens te redden.
Bij een bloedtransfusie moet men echter met de
Rhesusfactor wel degelijk rekening houden. Maar
dat gebeurt tegenwoordig ook altijd. Een geluk is
dat men, om een mensenleven te redden, kan be-
ginnen met een plasma-transfusie, en daar heeft
men noch met bloedgroepen, noch met Rhesus-fac-
toren rekening te houden.
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"Onder Ons"Hengelclub
Twintig Rijkspolitiemannen hadden 5 Juli alle dienst-
beslommeringen van zich afgeschud. Gewapend met
allerlei visattributen, lieten ,zij zich ':in de vroege
morgen van die dag om 3% uur, ieder in een boot,
door de kronkelende vaargeul afzakken naar het
mooie Frieseveen, gelegen in de gemeente Eelde, als
recreatieoord wijd en zijd bekend. Hier zou de spor-
tieve strijd gestreden word er\. op het gebied van de
hengelsport.

"Ondér Ons" hield die dag haar eerste wedstrijd in
het seizoen. Her- en derwaars verdween ieder naar
een uitgezocht plekje. De één legde aan onder een
overhangend berkenboompje; hij vermoedde daar de
paling en zeelt te kunnen verschalken. Een ander
nestelde zich in een rietkraag; hij rook de rietvoorn.
Weer een ander zocht het op de open ruimte, waar
hij in diep water vermeende de karper en brasem
te kunnen praaien. Ja, wij allen waren met goede
voornemens bezield. De visbarometerstand in het
Nieuwsblad van het Noorden van de vorige dag had
onze verwachtingen al wel enigszins bekoeld. Overal
werden slechte vangsten gemeld. En het resultaat
was maar al te zeer met die slechte barometerstand
in overeenstemming. Toen we tegen 13% uur weer
aan wal kwamen, kon de wedstrijdcommissie de vol-
gende vangsten vast stellen:
Opwmr. T. Luppens 19 pnt.; Opwmr. A. v. d. Ploeg
10 pnt.; Wmr. G. Zijlstra 8 pnt; W. le kl. Christiani
6 pnt.; W. Ie kl. A. de Roode 4 pnt.; Adj. A. Ousen
3 pnt.; Wmrs. J. Pruis, B. Balkerna, H. W. Bergman.
H. Gommers 3 pnt.; Opwmr. J. Bults 2 pnt.; Wmrs.
T. Spijk en G. W. Mekel 1 pt.
Ter verduidelijking zij medegedeeld, dat voor elke
maatvis 1 punt wordt toegekend, terwijl voor een vis
van 1 pond 5 punten worden gegeven en voor elk %
pond meer, 1 punt.
Niettegenstaande de matige vangsten waren we het

UNIFORMKLEDING naar maat
fijn iohipcord

*scherpe prijzen

*Vraagt offerte!

<gombert--
A-Kerkhof 16
GRONINGEN ,

er allen over eens, dat we een genotvolle dag hadden
gehad. Door het zonnige weer kwamen we gebruind
aan wal en zij, die de natuur lief hebben - en welke
amateur-visser heeft dat niet - hadden hiervan met
volle teugen genoten.
Frieseveen biedt U veel. De wallen en eilandjes heb-
ben een weelderige plantengroei, hier en daar afge-
wisseld met opgaand struikgewas -en hoger geboomte.
In de dikke rietkragen hoorde ik de grote en kleine
karakiet luid en krakerig hun liedje zingen. Zij is
de mens niet schuw, op 1 meter -afstand kwam zij bij
me aan de boot. De meerkoet met 2 kleine donzige
jongen dook telkens weer naar de bodem, om voor
haar kinderen voedsel te zoeken. Een paartje geoorde
futen rolde gelijk een bruinvis kort bij mijn boot on-
der water, om wel 30 meter verder weer boven te
komen.
Ja er waren nog veel meer vogels in hun pracht-
kleed. Ik zag er hei ijsvogeltje met zijn prachtige
blauwe kleuren, een visje in zijn lange, sterke snavel,
in pijlsnelle vaart de lucht doorklieven, om zijn jon-
gen te voeden, die ergens in een stille oever onder een
boomstam in het nest lagen te wachten op voedsel.
De koekoek riep eentonig en was op zoek naar het
nest van het gekraagd rooodstaartje, karakiet, geel-
gors of graspieper, om daarin haar ei te leggen om
verder het bebroeden van het ei en de verzorging
van het jong aan de pleegouders over te laten.
Een zwarte kraai was echt op roof uit. Zij was op
jacht naar jonge vogels en eieren, om daarmede haar
jongen te voeden, die kort bij mij in een hoge esboom
met bibberende vleugels en krassend geluid hun nim-
mer te stillen honger verkondigden. Op 5 meter af-
stand van mij kwam geruisloos tussen de lisdodden
te voorschijn moedereend met haar 4 jongen. Toen
de kust niet veilig bleek, verdween dit schilderijtje
ook weer even onhoorbaar aan mijn oog. Zo was er
nog veel meer te genieten, maar de ruimte ontbreekt
me U van dit alles kond te doen.
Ik moest U als slot van dit visverhaal hiervan mede-
deling doen en raad U aan, wanneer gij eens op
vacantietrip zijt en ge passeert Haren, op weg langs
de Meerweg naar Paterswolde, vergeet dan niet bij

. het café "Frieseveen" een boottocht je te maken op
dit mooie stukje water, waarvan ik U hiervoren ver-
telde. Gij zult er zeker geen spijt van hebben.

T.L.

Verhuizingen
uitgevoerd door
zijn altijd verzekerd

Transporten
Fa J. Postma Zn.
- met en zonder stoffering

.J. Postma Zn.
BLEEKLAAN 25-27
LEEUWARDEN

Telefoon 4781
bh g.g. 8782

Voor riivvielen. bromfietsen.
haarden en kachels

Gebr. Tonkes
Telefoon 3068 ROL DER STRAAT 61 - 63

ASSEN

LOC 0 MOT I E F- E N AV ROS - D EALE R

~

Voor DinersIBij uw
Partijen bezoek.
Bruiloften

aan
Uitstekend
Ingericht Meppel

Prima keuken HET adresJ Café lPrima
Restaurant consumpties

in
Concertzaal gezellige

Telef. 620 omgeving
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Hel eiland Griend en zijn vogels
In het midden der Waddenzee, ongeveer halverwege
Hartingen en Terschelling, ligt het eilandje Griend,
eigenlijk weinig meer dan een zandplaat, waarvan
het hoogste deel is begroeid.
Bij vloed beslaat dit eiland een oppervlakte van pl.m.
20 ha, bij eb, als het water van de Grienderwaard is
weggevloeid, is de grootte meer dan tienvoudig.
Griend is rijk aan romantiek; in de middeleeuwen
moet het een bloeiende en vruchtbare streek zijn ge-
weest. met kerken en kloosters en de Griendse kazen
stonden toen zo hoog aangeschreven, dat zij aan vele
hoven in Europa werden genuttigd.
De stormvloeden die de Zuiderzee deden ontstaan,
hebben ook Griend nagenoeg verzwolgen. Nog in de
tweede helft der vorige eeuw werd er des zomers
wolvee geweid, doch in verband met het overstro-
mingsgevaar is daarvan later afgezien.
Een brede houten kaap geeft van verre de plaats van
het vlakke eiland aan en deze 'kaap moet van tijd tot
worden verplaatst,wil hij niet in zee terecht komen,
want Griend behoort tot onze wandelende eilanden,
die zich onder invloed van de wind, gaandeweg in
Oostelijke richting' verplaatsen. Daaruit vloeit dus
voort, dat het tegenwoordige Griend niet meer op de
plaats ligt van de middeleeuwse landstreek Grijn.
Op de Westoever van het eiland buigt zich een smal-
le duinvorming om het eiland heen, zo laag, dat zij
bij stormweer geheel onder water komt te staan.
Overigens bestaat het eiland uit een zanderig slib-
veld, begroeid met zoutminnende planten, waaronder
Lamsoor een belangrijke plaats inneemt.
Na de afsluiting van de Zuiderzee komen hoge vloe-
den veelvuldiger voor dan voorheen en de overstro-
mingen zijn aanvankelijk van grote invloed geweest
op de schorrenvegetatie; langzamerhand evenwel
schijnen de planten zich aan de nieuwe toestand aan
te passen. Erger is het, dat de lage duinenrij, de

schoorwal nagenoeg is doorbroken, waardoor het ge-
vaar niet denkbeeldig was, dat Griend twee kleine
eilandjes gesplitst zou worden. Door het aanplanten
van zandhaver wordt getracht de zandaanwinning te
bevorderen en het eiland te behouden.
In vroegere jaren spoelde op Griend een grote hoe-
veelheid zeegras aan, dat het stuifzand vasthield. Voor
Griend is het te wensen, dat het euvel, dat onze wier-
velden teistert, spoedig zal zijn geweken.
Voor menselijke bewoning is Griend, zoals uit het
vorenstaande blijkt, niet geschikt. Maar toch huizen
er van April tot bijna Augustus een tweetal mannen,
wier taak het is te waken voor de veiligheid van de
vogelstand, want Griend is één der 'belangrijkste vo-
gelbroedplaatsen, van Nederland niet alleen, doch
van geheel West-Europa.
Het aantal soorten vogels, dat op Griend nestelt, is
betrekkelijk gering, maar sommige ervan komen er
in een geweldige hoeveelheid voor. Het talrijkst zijn
er wel de Grote Sterns, wier aantal in ongunstige
jaren altijd nog duizenden paren beloopt; in een rijk
broedseizoen kan op een bevolking van een 20.000 à
25.000 van die paren worden gerekend.
Verder broeden er veel Visdiefjes en enkele Noordse
Sterns en Dwergsterns; ook 'Bergeenden, Wilde een-
den, Strand plevieren, Scholeksters en Tureluurs kun-
nen tot de vaste broedvogels van het land worden
gerekend. Van de zangvogels komen er alleen enkele
paren Leeuweriken en Graspiepers voor.
Was er geen bewakingsdienst voor het eiland geor-
ganiseerd, de unieke vogelrijkdom zou spoedig tot het
verleden behoren. Dat is gebleken in 1941, toen door
tcevallige omstandigheden de bewaking pas in het
midden van Mei kon aanvangen inplaats van half
April. Vissers en anderen hebben van deze gelegen-
heid gebruik gemaakt de eerste legsels van de vogels
uit te halen en vooral de Grote Stern is daarvoor

De jongen van
het Visdiefje zijn
niet te verzadigen.
Moeder vliegt af
en aan om hun
honger te stillen.
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buitengewoon gevoelig. Veel meer dan de helft van
de kolonie is toen uitgeweken en heeft zich geves-
tigd op een buitendijks terrein aan de Noordoostkust
van Texel. Waar de Grote Stern het daar, in het be-
gin van het broedseizoen, minder rustig had, zijn zij
in massa weer naar Griend teruggekeerd.
DE"beide bewakers van Griend, die onder toezicht
staan van de Groepscommandant der Rijkspolitie te
West-Terschelling, staan voor een moeilijke en ver-
antwoordelijke taak. Gelukkig hebben ze er tot dus-
verre steeds in kunnen slagen de vogels tegen grote
verontrusting te behoeden.
Sinds 1915 broeden de Grote Sterns jaar in jaar uit
op Griend, in een toenemend aantal; het eerste jaar
in ongeveer 300 paren, later soms in 20.000 tot 25.000
paren. Ook voordat de bewakingsdienst in 1.912werd
ingesteld, hebben de Grote Sterns soms getracht vaste
voet op Griend te krijgen; zij kwamen er in ieder
geval voor tussen 1850 en 1860 en ook weer in 1905
en 1906, maar de plundering der kolonie heeft de
vogels toen tot vertrekken genoopt.
Het ligt voor de hand, dat de beide bewakers, inwo-
ners van Terschelling, een avontuurlijk leven leiden.
Zij zijn gehuisvest in een houten gebouwtje, dat tel-
ken jare na het broedseizoen naar Terschelling wordt
overgebracht ..
Zij moeten voor ten minste een week proviand en
drinkwater meevoeren, want behoudens wat vis, en
in gevallen van noodzaak wat eieren, is er op Griend
geen voedsel te krijgen.
Oppervlakkig gezien lijkt het bestaan dezer mannen
buitengewoon eentonig, maar zij verstaan de kunst
zich in de eenzamheid rijk te voelen en zich te
verheugen in de aanwezigheid van hun duizenden
gevederde medebewoners.
De ondergrond van Griend behoort aan de Staat der
Nederlanden; het eeuwigdurende recht op het gras-
gewas werd in 1916 gekocht door de Vereniging tot
Behoud van Natuurmonumenten, die daarna ook van
de Staat de ondergrond pachtte.
Het is te wensen, dat de pogingen om Griend te be-
houden, succes zullen opleveren; het eiland heeft
voor de vogelbevolking en daardoor ook voor de we-
tenschap, een zeer bijzondere betekenis. T. L.

Schietwedstrijd Kampioenschap District Noord N. P S. B.
Op Woensdag 18 en Donderdag 19 Juni organiseerde
de Politie Sportvereniging Heerenveen, op verzoek
van het Noordelijk Districtsbestuur, de jaarlijkse
schietwedstrijden om het Districtskampioenschap op
de gemeentelijke schietbaan te Sneek.
Deelgenomen werd door de navolgende corpsen:

1. P.S.V. Franeker (alleen pistoolbaan).
2. P.S.V. Heerenveen (5-tal Gemeentepolitie) beide

banen
3. Rijksp.sportv. Leeuwarden, beide banen.
4. Rijksp.sportv. Winschoten, beide banen.
5. Pol Sportv, Assen e.o., 5-tal Rijkspolitie, beide

banen.
6. Pol. Sportv. Assen e.o; 5-tal Gemeentepolitie,

beide banen.
7. Pol. Sportvereniging Emmen, beide banen.
8. P.S.V. Heerenveen, 5-tal Rijkspolitie, beide banen
9. Rijksp Sportver. Groningen, beide banen.

10. P.S.V. Winschoten (Gem.pol.), beide banen.
11. Sportv. 4e Div. Kon. Marechaussee, beide banen.

Brillen Horloges

KEMPKES t.O. de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reeds meer dan 60 jaar het j u is te adres

Wekkers Klokken

De Politie Sportverenigingen Leeuwarden-Gemeen-
tepolitie en GEWA (Gestichtswacht) te Veenhuizen,
welke oorspronkelijk hadden ingeschreven, trokken
zich wegens dienstomstandigheden terug.
Na een vaak zeer spannende strijd, welke door de
zeer harde wind ongunstig werd beïnvloed, en waar-
bij geen topprestaties werden geleverd, doch waarbij
de sportiviteit hoogtij vierde, werden de beschikbare
prijzen als volgt gewonnen:
A. Corps geweer: 1e en kampioen 1952: Pol. Sportv

Heerenveen-5-tal Rijkspolitie, met 213 pnt.
2e:. Rijkspol. Sportver. Leeuwarden met 211 pnt.

B. Corps pistool: 1e en kampioen 1952: Rijkspol.
Sportvereniging Leeuwarden met 228 pnt.
2e: Pol. Sportv. Heerenveen-5-tal Rijkspolitie
met 222 pnt.

C Personeel geweer: 1e en kampioen 1952: C. H.
Cleveringa van Pol. Sportv. Assen (5-tal Rijksp.)
2e: W. Dijkstra van Rijksp. Sportv. Leeuwarden
met 46 pnt.

D Personeel pistool: le en kampioen 1952: K. J.
van den Dolder van S.V. 4e Div. Kon. Mare-
chaussee met 48 pnt,
2e: J. van Houten van Rijksp,' Sportv. Winscho-
ten met 48 pnt. (Reglementair door laagste schot)

E Prijs voor beste all-round corps (beide banen
samen): Rijkspolitie Sportvereniging Leeuwar-
den met 439 pnt.

F Prijs voor de beste all-round schutter: E. Paulus-
ma van Politie Sportv. Heerenveen-5-tal Rijks-
politie met 91 pnt. (Opgemerkt zij, dat deze beste
schutter, tevens de oudste deelnemer was).

Heerenveen, 20 Juni 1952.

T. de Vries, secr. P.S.V.H.

Oprichting Rijkspolitie Sportvereniging
district Winschoten

Naar aanleiding van het feit, dat in de op 19 Mei
j.1. gehouden vergadering van de Politie Sportvereni-
ging "Oostelijk Groningen", .in volkomen overeen-
stemming werd besloten deze vereniging te ontbin-
den, vormde zich terstond een actie-comité, om te
komen tot oprichting van een Rijkspolitie Sportver-
eniging District Winschoten. Het streven van dit co-
mité is wel met succes bekroond. Een groot aantal
Rijkspolitieambtenaren heeft zich inmiddels als lid
aangemeld.
Er zal thans gewerkt moeten worden aan de opbouw
van onze vereniging en de leden zullen zich opof-
feringen moeten getroosten. Met het lid-zijn zonder
meer, komen we er niet.
Ook de steun van onze superieuren zal daarbij onont-
beerlijk zijn. Wij stellen het dan ook op hoge prijs,
dat de Districtscommandant ons bij voorbaat alle mo-
gelijke steun heeft toegezegd.
Niet alleen, dat iedere Rijkspolitieambtenaar, in de
een of andere vorm, in deze sportvereniging een ge-
zonde ontspanning zal kunnen vinden, doch ook zal
hierdoor de onderlinge band weer versterkt worden.
Momenteel wordt de vereniging nog bestuurd door
voornoemd actiecomité, doch in de binnenkort te
houden algemene vergadering zal een definitief be-
stuur worden gekozen en zullen de commissies wor-
den gevormd voor de diverse takken van sport en
ontspanning, welke door de R.S.D.W. zullen worden
beoefend.
Moge de R.S.D.W. spoedig een gezonde en bloeiende
vereniging zijn

J. K.
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Verplaatsingen:
:

Berg, F. v. d., Wachtmr., van Bozum naar Verkeersgroep Leeuwarden.
Schoonbeek, J., Wmr. le kl., van Groningen (Staf Gew.) naar Wildervank.
Blanken, J., Wachtmr., van Parkgroep Groningen naar Zuidlaren.
Altena, W.F., Wmr. le kl., van Grouw naar Dokkum.
Dijk, W. van., Wmr. le kl., van Akkrum naar Grouw. (PostC.-).
Donkervoort, E., Wmr le kl., van Warga naar Bozum. (PostC.-).
Mossel, K.L., Wachtmr., van Zuidlaren naar Westerbork.
Loerop, E., ·Wmr. le kl., van Bur. Mat.beh. Groningen naar Gieten.
Wal, Tj. v. d., Wachtmr., van Harkerna-Opeinde naar Warga.
Visser, C. J., Wmr. le kl., van Loppersum naar Verkeersgroep Groningen.
Ramaker, W., Opperwmr., van Sexbierum naar Loppersurn. (GroepsC.-).
Dijkstra, Th. J., Wmr. le kl., van Verk.groep Groningen naar Staf- Gew. Groningen.
Hoving, J., Opperwmr., van Zoutkamp naar Sexbierum (GroepeCv-«).
Hensens. G., Wachtsmr, van Annerveenschekanaal naar Verkeersgroep Winschoten.
Autsema, J., Wachtmr., van Oostwold naar Annerveenschekanaal.
Dieterman. H. G., Wachtmr. van Wildervank naar Oostwold.
Zweepe, H., Wmr. le kl., van Boyl naar Woudsend.
Berg, A. H. v. d., Wachtmr., van Bur. Compt, Groningen naar Bur. Materieelbeheerder Groningen.

Aangesteld tot hoofd van administratie:

Ousen, A., Adjudant, Groningen, Gewestbureau Afd.
Comptabiliteit. M.i.v. 1-1-1948.

Bevorderingen:

Groenewoud, R., Wmr. le kl., Staf Distr. Heerenveen.
M.i.v. 1-11-51 tot opperwachtmeester.

Bo-s, E, Wmr. le kl., Zuidbroek. M.i.v. 1-3-1952 tot
opperwachtmeester.

Hiemstra, P., Wachtmr., Wolvega, M.i.v. 1-1-1952
tot Wachtmeester le klasse.

Huisman, J., Wachtmr., Verkeersgroep 'Groningen.
M.i.v. 1-1-1952 tot Wachtmeester le klasse.

Postma, J., Wachtmr., Scharnegoutum. Mi.v. 1-7-52
tot Wachtmeester le klasse.

Forrer, C., Idem, Nieuwe-Pekela, Idem.
Hospes, C., Idem, Tzummarum. Idem.
Wever, H., Idem, Stedum. Idem.
Vries, A. de, Idem, Sijbrandaburen. Idem.
Stoel, H. J., Idem, Oosterend. Idem.
Steeg, P. v. d., Idem, Verkeersgroep Winschoten. Idem
Agteren, M. van, Idem, Tzummarum. Idem.
Drijfhout, J., Idem, Opende. Idem.
Fopma, H., Verkeersgroep Heerenveen. Idem.
Kloosterhuis. A., Idem, Oldeboorn. Idem.
Penning, G. 1.., Idem, Vries. Idem.
Haarsma, B., Idem, Nijland. Idem.
Ennik, J., Idem, Haulerwijk. Idem.

Met eervol ontslag:

Ousen, A., Adjudant. Groningen, Gewestbureau. M.i.v.
1-1-1948, i.v.m, aanstelling tot Hoofd van Admi-
nistratie.

Meent, G. v. d., Wachtmr., Oudega (W.). Wegens
emigratie naar Canada.

Weij, A. v. d., Wmr. le kl.. Staf Distr. Leeuwarden.
Wegens aanstelling tot adm. ambt. B le kl. Parket
Proc. Gen. te Leeuwarden.

Meer, A. v. d., Wmr. le kl., Staf Distr. Leèuwarden.
Wegens aanstelling tot adm. ambt. C le kl. Parket
Proc. Gen. te Leeuwarden.

Tuinhof, H., Wachtmr., Staf Distr. Leeuwarden.
Wegens aanstelling tot adm. ambt. C le kl. Parket
Proc. Gen. te Leeuwarden.

Het Groot Diploma Autobestuurder behaalden:

Noor, D., Wachtmr., Verkeersgroep Winschoten.
Sinnema, G., Wachtmr., Verkeersgroep Assen.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:

Idsinga, J., Wmr. le kl. Eestrum, zoon.
Westra, Y., Wachtmr., Boelenslaan, zoon.
Berduszek, J. H., Wachtmr., Surhuisterveen, zoon.
Mulder, J., Wmr. le kl., Oudemirdum, dochter.
Bolt, M., Wmr. le kl., Holwierde, zoon.
Dunnewijk., J. Th., Wmr. l e kl., Berger, zoon.
Postma, J., Wachtmr., Stiens, zoon.
Hoek, P., Wachtmr., Zevenhuizen, zoon.
Ploeg, L. v. d., Wachtmr., Midlum, dochter.
Hospes, C., Wmr. le kl., Tzumrnarum, dochter.
Karel, A. A., Wmr. le kl., Vledder, zoon.
Boer, P. de, Wachtmr., Marssum, dochter.
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getuige het feit, dat, vrij spoedig en bij een licht
overwicht, een 1-0 voorsprong werd behaald. Hier-
mede was het Heerenveen-kruit blijkbaar ver-
schoten, althans doelpunten van die zijde bleven ver-
der uit. Niet echter bij de tegenpartij, die kort voor
de rust de partijen op gelijke voet bracht en het na
rust klaar speelde, ondanks krampachtig verzet van
Heerenveen, met 4-1 te winnen.
Na de pauze, welke duurde van 13.00-14.00 uur,
werd de strijd op de onderscheidene fronten voort-
gezet.
Groningen-Winschoten gaf een geheel gelijkopgaan-
de strijd te zien, welke tot de rust resulteerde in een
blanke stand en ver in de tweede helft weinig ver-
andering te zien gaf. Nagenoeg de gehele wedstrijd
werd op het middenveld gespeeld, met af en toe, bij
toerbeurt, een aanvalsbuitje van de voorhoede. Door
een kleine doch vergeeflijke misgreep van de Gro-
ninger doelman, werd de strijd in de laatste minuut
beslist ten voordele van Winschoten. 0-1. .
Bij Heerenveen-Leeuwarden kwam Heerenveen het
veld in met 'n drietal invallers, waarbij men de rechts-
buiten van de eerste wedstrijden uit nood tot doelman
had gepromoveerd en, niet zonder resultaat. Heeren-
veen gaf in deze wedstrijd een heel wat beter spel
te zien dan in de twee voorgaande wedstrijden, doch
het mocht niet baten. Een iets sterker Leeuwarden be-
ëindigde de wedstrijd met een 2-0 overwinning.
Bij Assen-Winschoten gaven de Drenten een licht
veldoverwicht te zien, doch dank zij taai en volhar-
dend verdedigen gelukte het de Oost-Groninger hun
tegenstanders op afstand te houden. Beide partijen
gaven vrij goed spel te zien, doch doelpunten bleven
uit, weshalve de wedstrijd eindigde zoals zij begon,
met 'het uiteindelijk resultaat dat Assen zich. in het
bezit van de wisselbeker had gesteld.
Bij de wedstrijd Heerenveen-Groningen toont Hee-
renveen zich over het algemeen genomen danig voet-
balmoe. De rechte wil is er uit, ondanks het feit, dat
meerdere goede kansen werden geschapen. Het eind-
resultaat van deze, door beide partijen vrij sloom ge-
speelde wedstrijd was een 2-0 overwinning voor
Groningen, welks elftal door een iets grotere energie
Heerenveen voor de vierde maal het hoofd deed
buigen.
De eindstand van de in halve competitie' gespeelde
wedstrijden, welke door een mengsel van tropische
hitte en koele zeewind werden beïnvloed, was als
volgt:

Ge,vestelijke voetbaldag
Op Woensdag 2 Juni 1952 organiseerde de onlangs in-
gestelde C.S.R.G.G. haar eerste gewestelijke sport-
wedstrijd. Ditmaal was het voetbal en wel op de ter-
reinen van het gemeentelijk sportpark te Heerenveen.
Vóór de aanvang der wedstrijden relaveerde de voor-
zitter der C.S.R.G.G. de Kapitein E. A. Mackay, Dis-
trictscommandant te Assen, in het kort de instelling
der commissiee waarbij hij in het bijzonder het ver-
heugende feit naar voren bracht, dat thans de interne
sportaangelegenhedeh, binnen korpsverband, ten volle
op een gezonde basis konden worden uitgevoerd, zon-
der dat zulks verscheuring van oude banden met
Gemeentepolitie tengevolge behoefde te hebben.
De voorz. besloot zijn openingswoord met de hoop uit
te spreken, dat allen een zeer sportieve dag zouden
beleven en dat de beker daar zou komen, waar zij
qua spel thuis behoorde. Aangezien een uitgewerkt
overzicht van al de wedstrijden wellicht iets te veel
zou vergen van des redacteurs afgepaalde ruimte, zal
hierna worden volstaan met een zeer beknopt over-
zicht van de wedstrijden.

Assen-Groningen
Tegen alle verwachtingen in, mocht het Assen niet
gelukken Groningen tot capitulatie te dwingen. Beide
elftallen vochten voor wat zij waard waren, doch geen
van beide ploegen had de juiste schutters, die in 'staat
waren de achterhoede der tegenpartij te doen zwich-
ten. Resultaat 0-0.
De wedstrijd Leeuwarden-Winschoten ving ca. 20
minuten te laat aan, tengevolge van het niet vol-
ledig zijn van de ploeg, welke het dichtst in de na-
bijheid van het speelveld woonachtig was. Na de aan-
vang vertoonde zich een vrij gelijkopgaande strijd met
zeer weinig hoogtepunten. Uiteindelijk werd door
Leeuwarden met 1-0 gewonnen.

De wedstrijd Gnmingen-Leeuwarden was er een
met vrij goed spel, tamelijk veel spanning, doch ook
één met een betreurenswaardig engeval waardoor de
Lw.speler M. de Jong een scheenbeenbreuk opliep en
in het ziekenhuis te Heerenveen moest worden be-
handeld. Het eindresultaat was een verdiende 3-2
overwinning voor Groningen, welke ploeg hierbij voor
de tweede maal een op papier sterkere tegenstander
op voldoende afstand hield.
De wedstrijd Heerenveen-Assen was er aanvankelijk
één met tot de rust goed gelijkopgaand spel. (Wij
spreken niet van goed spel), welke uiteindelijk, door
grotere agressiviteit van Assen en slap spel van Hee-
renveen, eindigde met een 4-ü overwinning voor
Assen.
Bij Assen-Leeuwarden wist Leeuwarden reeds na
3 minuten een voorsprong te nemen en naar wij menen
niet onverdiend, aangezien zij voorlopig het beste van
het spel voor zichzelf hield. Assen wist zich allengs
van de lichte druk te ontworstelen en maakte enige
tijd voor rust gelijk. Tot rust bleef de stand gelijk.
Na de rust bleef Leeuwarden steeds iets sterker, doch
tengevolge van een te doorzichtig spel leverde deze
veldmeerderheid geen resultaat op, integendeel, bij
een tegenaanval van Assen hielp één der overigens
goede Lw. backs de Assenaren een handje, door onge-
wild in eigen doel te trappen. Met een tekort aan tijd
verloor in dit geval de sterkste met 1-2 en werd
Assen winnaar.
Bij de wedstrijd Heerenveen-Winschoten was het
aanvankelijk Heerenveen dat aan de touwtjes trok,

Fa. H. Drenth * Winschoten
Langestraat 16 Telefoon 450
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Assen 4 2 2 0 6 1 6
Winschoten .4 2 1 1 5 2 5
Groningen 4 2 1 1 5 3 5
Leeuwarden 4 2 0 2 6 5 4
Heerenveen 4 0 0 4 1 10 0
De prijzen, welke na afloop door de heer Gewestcom-
mandant met een zeer toepasselijk woord werden uit-
gereikt en waarbij Z.H.E.G. in het bijzonder wees op
het aan De Jong overkomen ongeval, één en ander
met de nodige opwekking De Jong niet te vergeten.
kwamen derhalve in handen van:
1e en bekerwinnaar: Assen (med, aangeb, door de hr.
Gew. Cdt.L; 2e Winschoten (med. aangeb. door Over-
ste Hoekstra) ; 3e Groningen (med. aangeb. door Maj.
Bijl de vree).
Wij eindigen met de wens, welke door meerdere spe-
lers werd geuit, t.w. dit tournaoi een volgend jaar te
herhalen, doch dan enige maanden vroeger, in het
belang van de zomersporten.
Heerenveen, 3 Juli 1952. De Vr.
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750-jorig bestaan van de Gemeente Aduord

Men is in 't algemeen geneigd die verschijningen in
't openbare leven, waaraan men van zijn kinderjaren
af gewend is, als zo vanzelfsprekend tot het dage-
lijks straatbeeld behorend te' beschouwen, dat men
zich zelden of nooit verdiept in hun beroep of taak.
Zo zal het ons veelal gaan ten opzichte van de politie,
die door haar noodzakelijk optreden in het leven van
alle dag, als 't ware zulk een onpersoonlijke verschij-
ning is, wat nog geaccentueerd wordt door de unifor-
me kleding, dat wij ons ternauwernood afvragen hoe
het leven en de dienst van deze ambtenaren wel zou-
den zijn.
Maar wie, zoals ik, die als Presidente van het Cen-
traal Comité ter herdenking van het 750-jarig bestaan
van Aduard gedurende onze feestweek (8-12 Juli
1952), dagelijks te maken had met een dertigtal man-
nen der Rijkspolitie, die als extra bewaking in
Aduard dienst deden, en die zoal niet persoonlijk
dan toch organisatorisch belast was met hun verzor-
ging, het voorrecht genoot nader met hen in aanra-
king te komen, hun werk en arbeid, plichtsbetrach-
ting en toewijding te leren kennen, die zal - ten
minste zo ging het mij - veel van inzicht verande-
ren.
Het is mij dan ook thans een behoefte, namens het
gehele Centraal Comité en allen, die één of meerdere
onderdelen van ons uitgebreide feestprogramma te
verzorgen hadden, uitdrukking te geven aan onze ge-
voelens van bewondering en respect voor de mannen
van de Rijkspolitie, die hun zware dienst en nuttige
taak op zo bijzonder lofwaardige wijze hebben ver-
vuld.
Dr- handhaving van orde en rust op onze uitgestrekte
terreinen en de verzekering van de veiligheid van de
goederen van de ruim 140 standhouders van onze ten-
toonstelling is zo voortreffelijk geschied, dat wij hun
gaarne onze hulde brengen. Een begin van brand op
het Lunapark - 's nachts om twee uur - kon door
hun zorgvuldige bewaking terstond worden ontdekt
en geblust. Mede aan hun voorkomende houding,
zowel tegenover ons als tegenover het publiek is elke
wanklank voorkomen. De Rijkspolitie zij van onze
oprechte dank voor hetgeen zij voor ons deed, ten
volle verzekerd.

Aduard, 15 Juli 1952.

C. Wierenga-Van der Valk.
Presidente Centraal Comité.

J. DIETERS
Meubeltransport annex woninginrichting
AS SEN - Teleloon 2706 - Anreeperslraal 166

Beleeld
aanbevelend

Ook het adres voor uw verhuizing en het snel
weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs
Levering van gordijnen, vloerbedekking, enz.

Sport in District Leeuwarden
Op 11 Juni j.l. hield de RP.S.V.L. haar jaarlijkse
Groepskaatswedstrijd te Akkerwoude, waaraan 14
parturen deelnamen. De organisatie van de corres-
pondent aldaar, Owmr Dijkstra, was weer prima ver-
zorgd. De Owmr Ramaker, die bij deze gelegenheid
voor het laatst als voorzitter der RP.S.V.L. het woord
voerde, riep alle aanwezigen een hartelijk welkom
tOE'en memoreerde, dat de Kaatsclub "Nut en Nocht"
te Akkerwoude ook dit jaar weer haar terrein pro
deo beschikbaar had gesteld en deze geste tevens
nog vergezeld deed gaan van 3 fraaie medailles. Ook
het gemeentebestuur van Dantumadeel deed van haar
belangstelling blijken, o.a. door het aanbieden van de
koningsprijs, een fraaie beker. De overige prijzen
bestonden uit luxe voorwerpen.
Tijdens de rust begaf men zich gezamenlijk naar een
gelegenheid, tot het nuttigen van een, tot in de pun-
jes verzorgde, koffiemaaltijd, aangeboden door de
heer Burgemeester der gemeente Dantumadeel.
Na verschillendé spannende partijen, waarbij dikwijls
van goede kaatssport viel te genieten, kwamen de
volgende winnaars uit de bus.
Hoofdklasse: 1. Achtkarspelen; 2. Dantumadeel.
Afvalronde. 1. Ferwerd; 2. Tietjerksteradeel.
Koningsprijs. J. Oppedijk,
In hotel Van der Weg te Murmerwoude werden de
prijzen door de Districtscommandant, majoor Fogte-
100, met een toepasselijk woord uitgereikt. Spreker
bracht dank aan de scheidende voorzitter, Owmr Ra-
maker. De RP.S.V.L. zal Opper Ramaker missen van-
wege zijn enthousiasme en stimulans, aldus de Dis-
trictscommandant.
De voorzitter, Owmr Ramaker, dankte allen die had-
den meegewerkt aan het slagen van deze prachtige
kaatsdag. Hij constateerde, dat dit de laatste gelegen-
heid was, dat hij als voorzitter van de RP.S.V.L. het
woord voerde. Zelden, aldus spreker, had hij een ver-
eniging meegemaakt, waar zoveel samenwerking en
wederzijds begrip werd gevonden. Tot slot werd nog
het woord gevoerd door de vice-voorzitter, Opper
Dijkstra,
Resumerende kan worden gezegd, dat ook deze
Groepskaatsdag weer aan de gestelde verwachtingen
heeft beantwoord. D. v. R

Nauwelijks bekomen van de gehouden verkiezingen
op 25 Juni, organiseerde de RP.S.V.L. op Donderdag
26 Juni een veldloop voor haar leden te Veenkloos-
ter. De wedstrijd was georganiseerd door de Gr. Cdt.
van Kollum. de Adj. Miedema. Op het Landgoed
"Fogelsang-State", dat vrijwillig beschikbaar gesteld
was door Baron van Haringsma thoe Slooten, werd
de strijd aangebonden door 23 leden, die in 3 klassen
verdeeld waren.
Vooral de ouderen (boven de veertig, ja zelfs boven
de vijftig) (Adj. Miedema en Opper Van Dalen), lie-
ten zeer goede tijden voor zich afdrukken, terwijl
bij de jongere garde krachten werden ontdekt, die de
R.P.S.V.L.-kleuren op de a.s. Gew. Athletiekwedstrij-
den te Groningen zullen verdedigen.
Een twaalftal medailles werden uitgereikt, terwijl
alle deelnemers een diploma voor het afleggen van
de afstand, in de daarvoor gestelde tijd, werd over-
handigd. BI.

Teleloon 1027

SPORT- EN MEDAILLEHUIS
J. BRALTE N JR.
HOOFDSTRAAT 31 - MEP PEL

~oo" <ff'-od en <ff'-eL

f)an keelt hei weL *
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Cliché welw. afgestaan door N.v.h.N. Gron.Foto: bureau Eolkers, Gron.

T.T. 1952
28 Juni was weer de grote dag van de Asser T.T.
Reeds bij de training gaf het publiek blijk van een
enorme belangstelling, zodat op de dag zelf een
record aantal bezoekers werd verwacht. En inder-
daad. Het ongelooflijke aantal van 140.000 werd be-
reikt! De aanvoer in, Witten werd echter enigszins
gehandicapt door de smalle aanvoerweg en door het
feit, dat een ieder blijkbaar 9.00 uur een geschikte
tijd vond om in Assen te arriveren.
Onze mensen hebben 'overal paardenwerk verricht.
Dank zij hun onvermoeid zwoegen kwam evenwel
alles behouden op de parkeerterreinen terecht. De
aanblik van al die tienduizenden op de tribunes en
taluds was eenvoudig overweldigend. En wat te zeg-
gen van al die overvolle parkeerterreinen? De aan-
blik alléén al en de gedachte, dat dit alles weer orde-
lijk ontruimd moest worden waren genoeg om
angstcomplexen te krijgen.
Het is echter gelukt. En hoe!
Een official uit Rome verklaarde, dat hij nimmer iets
dergelijks had aanschouwd en dat de Italiaanse
politie over de afvoer van 100.000 mensen een volle
dag deed. Hij riep uit: "Hoe bestaat het! Geef ons in
Italië een dergelijk corps en wij zullen de grootste
sportgebeurtenissen organiseren." Is er een groter
compliment denkbaar voor onze politiemensen?
Inderdaad, er is hard gewerkt en behoorlijk getrans-
pireerd, maar de voldoening enigszins "gewaardeerd"
te worden, doet alle moeilijkheden vergeten.
Natuurlijk blijven er mopperpotten over, die denken,
dat ze binnen een kwartier afgevoerd moeten zijn,
anders deugt de organisatie niet. Geen enkel moment
heeft de afvoer echter gestagneerd en dat alle par-

De jongste TT-races op het circuit van Drenthe zijn
een groots motorsportfeest geworden, dat - zoals
op de foto duidelijk naar voren komt - een gewel-
dige toeschouwers-massa op de been heeft gebracht.
De start in het hoofdnummer van de race-monsters
in de 500 cc. Op de voorgrond (1) wereldkampioen
Geo] Duke en rechts achter deze(10) de winnaar
Masetti.

keerterreinen twee uur na afloop "schoon" waren
(jn Hooghalen en Laaghalerveen reeds veel eerder-I)
is een compliment aan onze mannen méér dan waard!
De sociale verzorging was prima. Ook de bij de Ge-
meentepolitie As-sen ingedeelde manschappen zijn -
zoals altijd - uitmuntend verzorgd. Het was dan ook
wel nodig, want de atmosoheer was drukkend en de
dienst was lang. - ,
Al met al is het een pracht dag geweest; niet echter
voor de twee Engelse dames, die mij vóór de aan-
vang der races bij de ingang van een parkeerterrein
te Witten de weg vroegen naar .... Parijs! Zij heb-
ben uren vertraging gehad. Maar wat deed het er
eigenlijk toe? Parijs en Assen in de TT-week: Il n'y
a qu'un pas.

VER H U I ZEN "aar en van elle plaatsen in Nederland,
VER PAK KEN met verzending naar alle werelddelen
COMPLETE WONINGINRICHTING

wordt vakkundig verzorgd door:

S NEE K
Emmastraat 19

Teleloon 2429

LEEUWARDEN
Schrans 15·17
Taleloon 4894
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Gewestel\jke Rijkspolitie Athletiekwedstr\jden
te Gronin::~n

Fotodienst Gewest Groningen

1:1 verband met de op 9 September a.s. te houden
Intergewestelijke Athletiekwedstrijden, organiseerde
de C.S.R.G.G. op 16 Juli j.l, in het Stadspark te Gro-
ningen de Gewestelijke Athletiekwedstrijden. De ani-
mo was ditmaal wel zeer groot, wellicht temeer daar
thans voor de eerste maal de Dist;ricten elkaar on-
derling bekampten voor het hoogste aantal punten,
waarvoor een wisselbeker beschikbaar was gesteld.
De wedstrijden hadden een zeer vlot en sportief ver-
loop en hoewel de lucht wel eens dreigde, bleef het
gelukkig de gehele middag droog, alhoewel de ste-
vige wind de diverse prestaties zeer zeker zal heb-
ben beïnvloed. Desondanks waren de prestaties niet
onbevredigend en bij een serieuze training zijn deze
zeker nog voor verbetering vatbaar, temeer daar en-

~.

1. Opening door de voorzitter der C.S.R.G.G., de Offi-
cier der Rijkspolitie 1e klasse E A. Mackay.

2. Tijdens de 1500 meter.
3. Start 100 meter.
4. WmT K. H. lliohan in actie bij het hoogspringen.
5. De winnaar polsstokhoogspringen, Wmr H. Kamps.
6. Toespraak en prijsuitreiking van de Overste G. H.

van Helden, Gewestcommandant der Rijkspolitie te
Groningen.

7. De kogel wordt gestoten door de Owmr L. S. Carper.
8. De Wmr P. Kuindersma tracht met verspringen het

verste te komen.
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kele athleten op sommige nummers te weinig tegen-
stand ondervonden. Tegelijkertijd werd voor de ve-
teranen een driekamp verwerkt, hetgeen, gezien de
deelname, door de oudjes bijzonder op prijs werd ge-
steld. Nadat alle deelnemers zich voor de tribune had-
den opgesteld, opende de voorzitter der C.S.R.G.G.,
de Kapitein E. A. Mackay, dit sportfestijn. Genoemde
officier heette alle aanwezigen hartelijk welkom en
zeide zeer verheugd te zijn, dat verschillende autori-
teiten van hun belangstelling voor deze wedstrijden
deden blijken. Na afloop van de wedstrijden werden
de prijzen met een toepasselijk woord uitgereikt door
de Overste G. H. van Helden, Gewestcommandant der
Rijkspolitie te Groningen, die zijn voldoening uit-
sprak over de wijze waarop deze wedstrijden door de
C.S.R.G.G. waren georganiseerd. Tevens bracht hij
dank aan allen die aan het slagen van deze wedstrij-
den hun medewerking hadden verleend.
De uitslagen waren:
100 m..: 1. Burg, A. C. v. d., H'veen 12.5; 2. Zwart,
G. J., Winschoten 12.6; 3. Taekema, H., Leeuw. 13.
200 m.: 1. Zwart, G. J. Winschoten, 26.5; 2. Reitsma,
D., Winschoten, 27; 3. Huijser, L. M. H., H'veen, 27.4.
400 m.: '1. Volders, G., Winschoten, 59,9; 2. Nijzing,
G., H'veen, 63; 3. Burg, A. C. v. d., H'veen, 63.
800 m.: 1. Volders, G., Winschoten, 2.23; 2. Seidel, J.,
Assen, 2.23.8; 3. Groen, M., H'veen, 2.28.
1500 m.: 1. Bansema, H., Groningen, 5.05.3; 2. Seidel,
J., Assen, 5.08.5; 3. Groen, M., H'veen, 5.11.
3000 m.: 1. Bansema, H., Groningen, 11.22.8; 2. Lie-
pertz, L. W., Assen, 11.31.5; 3. Westerhuis, J., Assen,
11.42.3.

Verspringen: 1. Zee, H. H. H. v. d., Leeuw., 5.65; 2.
Tae'kema, H., Leeuw., 5.64; 3. Kamps, H., Gron., 5.59.
Hoogspringen: 1. Ensing, W., Assen, 1.60; 2. Harsta,
H., Leeuwarden, 1.55; 3. Bosma, B., Leeuwarden, 1.50.
Hink-stap-sprong: 1. Ensing, W., Assen, 12.42; 2. Har-
sta, H., Leeuw., 11.56; 3. Taekema, H., Leeuw., 11.30.
Polsstokhoogspringen: 1. Kamps, H., Groningen, 3.00;
2. Harsta, H., Leeuwarden, 2.70; 3. Dalfsen, H. v;
H'veen, 2.60.
Kogelstoten: 1. Carper, L. S., Winschoten, 10.72; 2.
Venema, P., Groningen, 10.06; 3. Sluis, S. v. d., Hee-
renveen, 9.96.
Speerwerpen: 1. Ensing, W., Assen, 35.02; 2. Kiewiet,
A., Groningen, 31.44; 3. Jong, A. de, H'veen, 29.96.
Discuswerpen: 1. Sluis, S. v. d., H'veen, 30.81; 2. Car-
per, L. S., Winschoten, 29.35; 3. Lalkens, H., Leeuw.
28.75.
Driekamp-veteranen: 1. Iliohan, K. H., H'veen, 987 p.;
2. Schoonoord, J., Winschoten, 966 p.; 3. Dalfsen, H.
v., H'veen, 962 p.
4 x 100 m estafette: 1. Distr. Heerenveen 50.8;

2. Distr. Groningen 51; 3. Distr. Winschoten 51.
Totaaluitslag der Districten:
1 District Leeuwarden 67 pnt.
2. District Heerenveen 65 pnt.
3. District Groningen 63 pnt.
4. District Winschoten 59 pnt.
5 District Assen 49 pnt.
Een extra prijs voor de athleet met de meeste 1e
prijzen werd toegekend aan W. Ensing van het
District Assen.

«~et qneáailLeltui~»
VISCHMARKT 14. - GRONINGEN - TELEFOON 25361

Ook uw sportprijzenleverancier !
Vraagt catalogi .

5 cents fonds
Mevr. J. A. Nijenrnanting, Noorderdiep 24, Valther-
mond, gemeente Odoorn, die van ons 5-cents-fonds
een fruitmand ontving wegens langdurige ziekte,
bedankte ons op haar eigen wijze als volgt:

.Hoog geachte Mannen van 't Gewest,
Ik voel mij thans weer tamelijk best.
Dank zij het eten van Uw fruit,
Spring ik nu weer mijn bedje uit.
De dokter en de buren hielpen goed,
En ook mijn man was steeds vol moed.
Maar wát wij ook al hadden verwacht,
Aan zo'n fijne fruitmand was nog niet gedacht.
De' verrassing was dus werkelijk groot,
Waardoor veel dankbaarheid ontsproot.
Want om geruime tijd te rusten in bed,
Is in je ééntje 'toch geen pret.
Thans wil ik U allen heel hartelijk bedanken,
Met alle vreugdevolle klanken.
Beste collega's plus vrouwen,
Moge 't U nimmer berouwen
Om elke maand vijf centen te storten,
Want vriendschap (en fruit) kan veel ziekte verkorten.

Gebr. Ibelings
N.V Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelserstraa!16, Tel. 22812 GRONINGEN.

Heren- en Dameskleermakers

UNIFORMEN

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten
Tel. 51

Emmen
Tel. 1372

Puzzle
In bijgaand vierkant
moeten de getallen van
1 t.m. 16 zodanig ge-
plaatst worden, dat de
som van deze getallen
van links naar rechts,
van boven naar bene-
den en langs de-diago-
nalen steeds dezelfde
is.

Oplossingen uitsluitend op briefkaarten aan de re-
dactie vóór 1 September a.s. aan het adres Parkweg
82, Groningen.
Voor de juiste oplossing wordt een prijs beschikbaar
gesteld.
Bij meerdere goede oplossingen beslist het lot.
De puzzle werd ingezonden door Wmr 1e kl. X te Y.

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Uniform kleding
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Naar aanleiding van mijn vorig artikeltje, als iplei-
ding over het verzamelen van munten, moge ik U
thans iets mededelen omtrent het opbergen en ver-
zamelen.
Wanneer iemand munten heeft verzameld, zal hij on-
getwijfeld deze zodanig willen opbergen, dat hij ze
gemakkelijk kan overzien. . .
Dat is niet mogelijk, wanneer ze in doosjes worden
geborgen. Ook om andere redenen is dit af te keuren;
munten, die gezamenlijk in doosjes :'I:0rden geborgen,
vertonen vrij spoedig krassen en zijn aan een gro-
tere slijtage onderhevig. Een te be~aren mu?t mag
nimmer weer met andere munten in aanraking ko-

'men. Veelal, en dat is wel de goedkoopste manier,
ziet men dat munten, op kartonnen platen, .. wa arm
gemaakte inzinkingen, worden bewaard. BIJ enke~e
verzamelaars in musea altijd, worden de munten in
vitrines opg~borgen en gerangschikt: dat is echter
vrij kostbaar en vraagt veel ruimte. Het do.elmatig~te
is een muntkastje. Dat kan met een beetje handig-
heid zelf gemaakt worden. Het bestaat o.m. uit een
aantal ondiepe laatjes; de bodem hierv~n wordt be-
dekt met groen laken of fluweel en hierop worden
de munten gelegd. Al naar believen kunn~n ze dan
gerangschikt worden, naar landen, beeltemssen enz.
Ik wil nu iets vertellen over het verzamelen en over
de munten zelve, aan de hand van het handboek van
Nederlandse munten, door J. SchuIman.
Omdat ik een bepaald systeem volg, lijkt het mij ge-
wenst te beginnen met de Regeringsperiode van Ko-
ningin Wilhelmina en wel met de halve centen.
Hoewel deze al enige tijd uit de circulatie zijn ver-
dwenen, spreken ze nog wel tot ons .. Het is moge-
lijk wel eens opgevallen, dat er onderling nogal ver-
schil in is. Er bestonden namelijk verschillende ty-
pen. Het is misschien wel aardig deze typen eens na-
der te bezien.
Type 1. Dezen zijn geslagen in de jaren 1891 t.m. 1901.
Als muntmeesterteken komt er op voor een helle-
baard. Op de voorzijde staat een gekroonde leeuw
met zwaard en pijlbundel op een veld met 17 blok-
ken. Het omschrift vermeldt: "Koninkrijk der Neder-
landen en het jaartal". Op de keerzijde staat de
waarde aanduiding ,;Y2 cent"· binnen een krans van
twee samengebonden oranjetakken. '
Type 11. Het omschrift heeft kleinere letters. Ook het
muntmeesterteken is kleiner. De leeuw is meer he-
raldisch, terwijl het veld is verdeeld, niet in 17 doch
15 blokken. De waardeaanduiding is groter. Deze
munten zijn geslagen in de jaren 1903-1906.
Type 111. Deze is weer onderverdeeld in A en B.
A. Bij A is 'het muntmeesterteken een zeepaardje en
geslagen in de jaren 1909/1930.
B. Bij B is het muntmeesterteken een druiventros,
terwijl het brons iets lichter van kleur is. Deze zijn
geslagen in de jaren 1934/1940.
De halve centen, waarop het jaartal 1940 voorkomt,
zijn geslagen na 10 Mei 1940, dus in de Duitse bezet-
ting. Er zijn toen nog 6.000.000 geslagen. We zullen
niet nagaan, hoeveel halve centen er in totaal zijn
geslagen in genoemde Regeringsperiode, doch er zijn
jaren geweest van 3, 6 en 10.000.000.
Als ik zo die getallen zie, dan vraag ik mij wel eens
af, hoe is het mogelijk, dat ik de halve cent, gesla-
gen in het jaar 1898, niet machtig kan worden. Ik
wil gaarne, langs deze weg, een beroep doen op de

lezers. Misschien dat er hier of daar, in een oude
kabinetsla, nog een van 1898 ligt. Ik houd mij aan-
bevolen.
Tot een 'volgende maal.

Adj. Spoelstra, Bedum.

Voorstreek 82
tlo de Nieuwe Buren

Ieleteen. 53ó8
PIET PRUIS Wirdumerdijk 32

tlo Mercurius Fontein
Teleloon ó02óthans

Hoofdagent en Service Station van de ••Cyclemaster", .,Berinl"
en "Cyclestar"Nederiands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens hoofdagent van de uBoatmaster",
de Nederlandse buitenboordmotor

RUDGE WHITWORTH, ENGELANDS BESTE FIETS

Openluchtconcert
gegeven door de Chr. Muziekvereniging "De Bazuinf'
te Uithuizen met medewerking van het Mannenkoor
Rijkspolitie Groningen.
Op Zaterdag 14 Juni 1952 gaf de Chr. Muziekvereni-
ging "De Bazuin" te Uithuizen een zomeravondcon-
cert op het landgoed "Menkemaborgh" aldaar. Om
aan dit concert meer luister bij te zetten, nodigde het
Bestuur van gemelde muziekvereniging het Mannen-
koor Rijkspolitie uit, om op die avond zijn mede-
werking te verlenen. Nadat het Mannenkoor door het
Bestuur yan gemelde Muziekvereniging te Uithuizen
wa& ontvangen en de voorzitter allen hartelijk welkom
had toegeroepen, nam het concert te ruim 19.30 uur
een aanvang. Jammer was het voor de organiserende
vereniging te moeten constateren, dat de belangstel-
ling uit de bevolking van Uithuizen voor dit concert
niet groot was. Mogelijk was de weersgesteldheid aan
de geringe opkomst ook schuldig (betrokken lucht
met af en toe vallende motregen). Onder de aan-
wezigen merkten wij o.a. op de heer Districts-Com-
mandant, Overste J. E. S. Römeltngh en echtgenote.
Om uitvoerig het programma te belichten zou mij te
ver voeren. Het geheel heeft bij de aanwezigen een
goede indruk achtergelaten. Zeer veel bijval oogstten
beide verenigingen bij het gezamenlijk ten gehore
brengen van het "Ambrosianischer Lobgesang". Vol-
daan zijn wij dan ook teruggekeerd. .
Groningen, 15 Juni 1952.

De Secretaris van het Mannenkoor Rijkspolitie,
W. Baas.

Breuk heeft me-nnimmer

Bij verbuszingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
Helper Oostsingel 26 - Tele], 29854

Groningen

N.V. GRONAM KATTENDIEP - GRONINGEN

STALLING VOOR 150 AUTOMOBIELEN

Dealer voor
Kaise ••
Sirnca
Skoda

Hansa' Bo••g_a ••d
Willys Ove••land
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qoy Lazen "oor ~:
VERKEERSOVERTREDINGEN IN FRANKRIJK.

Een kleine gemeente, in het door de Rhóne door-
stroomde bergland van Zuid-F'rankrijk, bevond zich
plotseling verstoken van haar arts. De enige dokter
kreeg onlangs, door de politie, een veroordeling van
de prétet, van Yonne thuis bezorgd die de arts voor
een tijd van vier jaren zijn rijbewijs inhield.") De af-
gelegen boerderijen verkeren thans in doodsangst.
Ingeval van nood, moet men nu eerst een taxi waar-
schuwen in de hoofdplaats van het district, die de
dokter ophaalt, om hem dan naar de afgelegen delen
van de vallei te brengen. De geringste visite kost
reeds f 30.- aan transportkosten en men kan de dok-
ter niet meer gedurende de nacht ontbieden. Verzoe-
ken tot herziening van het vonnis zijn, reeds gedaan.
Een dorpsgeneesheer zonder rijbewijs is gelijk een
lamme. De grote automobielverenigingen bemiddelen
reeds, maar tevergeefs.
Rijdende door Villeneuf-sur-Yonne, had de dokter
een wielrijder aangereden, die op de rand van het
trottoir viel. Op het ogenblik zelf reclameerde de
wielrijder geheel niet, maar schreef het nummer van
de auto op. En veel later, toen hij pijn in de lendenen
kreeg, begon hij een proces. Het delict van doorrijden
zonder meer werd de dokter niet ten laste gelegd.
De préfet van Yonne wilde nu eens een voorbeeld
stellen op de Nationale verkeersweg 7, die zijn de-
partement doorkruist. Hij annuleerde daarom de gel-
digheid van het rijbewijs van de dokter voor een tijd
van vier jaren.
De transportvakbonden zijn in beroering. Een chauf-
feur van een vrachtauto, genaamd Jean Toulout, rij-
dende met een geladen 36-tonner over de weg van
Valenee. zag plotseling een oude man de rechter kant
van de weg verlaten en onder de wielen van zijn
vrachtauto komen. De sukkel was doof en zag heel
slecht. Toen de rechter uitspraak moest doen, ver-
deelde hij de aansprakelijkheid tussen de chauffeur
en zijn slachtoffer. Deze eerste moet, volgens de wet,
onder iedere omstandigheid meester van zijn snelheid
blijven en steeds voor iedere onverwacht opduikende
hindernis kunnen stoppen. Deze letter van de wet staat
de rechters toe om, iedere omstandigheid buiten be-
schouwing gelaten, schadevergoeding toe te kennen
aan alle slachtoffers van het snelverkeer. Maar in dit
geval is Jean Toulout, veroorzaker van een niet te
voorkomen verkeersongeluk, eveneens slachtoffer. De
uitspraak luidde n.l.: Intrekken van het rijbewijs
vcor een tijdsduur van 3 jaar! Hij is vader van vijf
kinderen. Nu de vader werkeloos geworden is, zijn
de 'kinderen verstoken van de, gezinsondersteuriing.
Wel heeft de. rechtbank het juist geoordeeld de uit-
vaart van de overleden grootvader ten laste van de
erfgenamen te doen komen, maar een' groot gezin is
op slag tot ellende gedoemd.
Met het aantal auto's breidt eveneens het aantal be-
stuurders zich uit en daarmee ook de onvoorzichtig-
heden, de ongelukken en voortaan ook de veroorde-
lingen, waar niet mee te spotten valt, van de nieuwe
tot straffen bevoegde commissie, die "het Tribunaal
van de weg" geworden is (de commissie tot het in-
houden van de rijbewijzen).
De prefecten, die door een decreet het recht hebben

gekregen om bij eigen beslissing een rijbewijs tot de
tijdsduur van twee maanden in te houden van on-
voorzichtige of onhandige bestuurders, of om het rij-
bewijs, tot een tijdsduur tot 5 jaar in te trekken, na
een raadskamer geraadpleegd te hebben, hebben in
1949 slechts enige tientallen intrekkingen uitgespro-
ken. In het afgelopen jaar is het rijbewijs aan 20.000
automobilisten tijdelijk ontnomen, waarvan 2.292 in
Parijs. Men voorziet in 1952 ongeveer 50.000 intrek-
kingen.
Maar nu er in alle departementen van Frankrijk de
"Tribunalen van de weg" optreden, stijgen er steeds
meer en meer gegronde protesten op tegen hun ge-
improviseerde rechtspraak. Zij zijn afwisselend on-
machtig en te streng; zij hebben geen werkelijke
macht maar aan de andere kant zijn zij het die ver-
antwoordelijk zijn voor pijnlijke onrechtvaardig-
heden.
De president van het Hof te Aix, die onlangs een be-
vel tot aanhouding uitsprak, beval: "Mannen, houdt
de veroordeelde aan!" Op dat ogenblik waren er
echter geen parketwachters in de rechtszaal. De ver-
oordeelde, een jonge Parijse industrieel, Patrice Men-
de, vertrok zonder meer, inplaats van onmiddellijk
voor achttien maanden ingesloten te worden. Te
Marseille had hij, de sma'lle rue Paradis inrijdende
met een snelheid van 80 km per uur, Mr Vidal aan-
gereden en gedood. Patrice Mende bereikte daarmede
zijn zesde ongeluk binnen enkele maanden. De ge-
tuigen bevestigen zijn onverschilligheid en zijn cy-
nisme bij het lijk van zijn laatste slachtoffer.
Tot slechts 6 maanden veroordeeld door het Tribu-
naal van Marseille, werd de zaak voor het Hof ge-
bracht, dat hem veroordeelde tot 18 maanden gevan-
genisstraf en hem een boete van frs. 360.000 oplegde
(pl.m. f 3600.-).
Ei, was iets alleronbegrijpelijkst in zijn geval; door
de afwezigheid van agenten was hij in staat naar
huis te gaan waarbij nog kwam, dat hij nog in het
bezit was van zijn rijbewijs, deze moordenaar van
de weg!
Maar in het geval van een ongeluk wordt de Com-
missie tot het inhouden van rijbewijzen in den regel
niet eerder geraadpleegd, dan na de definitieve uit-
spraak, die 2, 3, 10 of 12 jaar inhouding vraagt. De
misdaad van een dronken of krankzinnige chauffeur
wordt niet gestraft, alvorens hij de tijd gehad heeft
er nog enige andere te begaan.
Er zijn daarentegen uitspraken gedaan tot directe in-
houding van het rijbewijs om de meest onschuldige
redenen: een parkeerlicht, dat defect geraakt is,
parkeren op verboden plaatsen,
Het is onbegrijpelijk, dat· aan de ene kant de moor-
denaar van het verkeer zijn rijbewijs niet ingetrok-
ken wordt, zegt de heer Dupoux, Directeur-Generaal
van de Franse Automobiel Club (lid van de Com-
missie tot inhouding van rijbewijzen van het Depar-
tement Seine), terwijl aan de andere kant hen, die
schuldig" waren aan een geringe overtreding, hun
middel van vervoer en hun broodwinning kon wor-
den ontnomen.

(Wordt vervolgd).

*) préfet de police = hoofd van de Politie van Parijs
(dep. Seine).

(Vrije vertaling uit Constellation van 1 Mei 1952)

Zorg voor de toekomst!
Neem een polis van de

ALGEMEENE FRIESCHE of DE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE
LEEUWARDEN. Burmaniahuis Van Brienenh~is. AMSTERDAM

"A I!! e mee ne Fr i es c h e", 0 0 1. voo r sc had e ver ze k e ri n ÇJ J
~-------------------------------------------------------/
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Uitgaande van het feit dat Nederland over het al-
gemeen nogal rijk is aan vaarten, kanalen, meren
en plassen en in Nederland veel sport wordt be-
oefend op of aan het water - ik denk b.v. aan
vissen, zwemmen, roeien en zeilen - zou veron-
dersteld mogen worden dat iedere Nederlander de
kunst van het zwemmen machtig is. Niets is echter
minder waar. Indien' in deze een enquête zou wor-
den gehouden, dan zouden de niet-zwemmers nog
verre in de meerderheid zijn, hoe wonderlijk dit ook
moge klinken.
Gelukkig is de laatste tijd hierin een kentering ge-
komen. Niet omdat men in het algemeen de nood-
zaak inziet om in dit waterrijke land te kunnen
zwemmen, maar wel omdat, vooral in de laatste ja-
ren, op veel plaatsen zwembaden worden opgericht
en men het zwemmen of poedelen in het water wel
leuk vindt.
Toch wordt, vooral bij de jongere generatie, de
noodzaak ingezien dat het wel bijna noodzakelijk
is om te kunnen zwemmen. Veel aandacht wordt
geschonken aan het geven en nemen van zwem-
lessen. Ook schrijver dezes was, hoewel hij een
Fries is en in Friesland veel op het water heeft
vertoefd, de zwemkunst niet machtig. In die jaren,
toen ik nog de aanvallige leeftijd had van om en
nabij 10 jaar, waren de mensen nogal conservatief
en men achtte het voor de gewone man niet nood-
zakelijk om het zwemmen te leren.
Nu heerste in de jaren 1930-1940 nogal veel werk-
loosheid. Ook in mijn standplaats waren gemiddeld
300-400 werklozen. Gezocht werd naar werkobjec-

ten voor deze mensen en men kwam in mijn stand.
plaats op de gedachte een zwembad aan te leggen:
Er werden aandelen aangeboden bij de ingezetenen,
groot f 10.-, f 25.- en hoger. Ook ik kocht twee
van dergelijke aandelen en tot op heden heb ik
hiervan geen spijt gehad, want, behalve dat ik van
de gelegenheid gebruik heb gemaakt om later, toen
"ons zwembad" klaar was, het zwemmen te leren,
ontving ik tevens nog een behoorlijke rente van
mijn aandelen.
Wat was nu eigenlijk wel de oorzaak, waarom ik
overging tot het nemen van zwemles? Vóór mijn
woning, in mijn toenmalige standplaats, lag, parallel
aan de aan weerszijden gelegen rijweg, een vrij
breed vaarwater. Op een vroege morgen in de maand
Maart, nu ongeveer 15 jaar geleden, reed een auto,
waarin behalve de bestuurder, een dame en een
heer waren gezeten, vanaf de aan de overzijde van
het water gelegen rijweg, in de vaart. Aangezien ik
niet kon zwemmen, had ik niet de moed om vanaf
de rijweg, waaraan ik woonde, in het water te
springen om hulp te bieden aan de inzittenden en
moest ik, per rijwiel een eind terug rijden over een
brug om, via de tegenover gelegen rijweg.. de plaats
van het ongeval te bereiken. Ik ben toen wel, even-
als twee andere personen, tot mijn hals in het wa-
ter gegaan en wij wisten de passagiers ook wel te
redden - de chauffeur was reeds, zoals het onder-
zoek uitwees, onwel geworden en was, voordat de
auto in het water reed, al overleden - maar ik
ondervond toch mijn machteloosheid bij dit red-
dingswerk, nu ik de kunst van het zwemmen niet
machtig was.
Dit ongeval was mede oorzaak van mijn besluit
om alsnog zwemles te nemen, vooral nu ik daar-
voor zo ruimschoots de gelegenheid kreeg m "ons"
nieuwe zwembad. Na een langdurige lestijd - ik
was ruim 40 jaren oud "en dan is men niet zo soe-
pel meer voor deze lessen - smaakte ik het genoe
gen een zwemdiploma te behalen. En juist het avon-
tuur dat ik meemaakte, voordat aan mij dit diplo-
ma werd uitgereikt, is een verhaal op zichzelf,
waarvoor ik een volgende maal graag Uw aandacht
vraag.
Winschoten. L.

,

3.
Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 1e jrg Nr.05 sep 1952 54



VIERDAAGSE 1952
Var: .22 t.m. 25 Juli j.l. nam het detachement Rijks-
politie van het Gewest Groningen deel aan de Vier-
daagse afstandsmarsen te Nijmegen. Het detachement
bestond uit 14 man, die, behoudens één Wachtmees-
ter, reeds meermalen aan de Vierdaagse hadden
deelgenomen. De meesten behoorden tot de oudere
garde. Moet men hieruit concluderen, dat de jonge-
ren tegen deze tak van sport, waarmede uiteraard
extra vermoeienis gepaard gaat, opzien? Of zijn 't de
kosten, die velen van deelname doen afzien. Zo dit
de oorzaak is, dan moge ik eventuele liefhebbers uit-
leggen, dat de totale kosten, de training inbegrepen,
niet meer behoeven te bedragen dan f 15.-. Immers,
regel is, dat men voor iedere dag, die men op de
Vierdaagse meeloopt, drie gulden detachementstoe-
.lage terugontvangt. Het te storten bedrag bedraagt
f 2q.50. Loopt men de vier dagen uit dan blijft er dus
f 14.50 over. Maár hiervoor geniet men dan ook vijf
dagen kost en inwoning, hetgeen men toch zeker op
f 10.- mag rekenen. Men heeft dan altijd nag onge-
veer f 10.- nodig voor kleine uitgaven en consump-
ties. Veel is dat niet, maar men kan dit ook naar
eigen draagkracht regelen. Voor werkelijke liefheb-
bers mogen de onkosten dan ook geen overwegend
bezwaar zijn. De dagen in Nijmegen doorgebracht,
vergoeden ruimschoots deze geldelijke aderlating. De
sfeer, die er die dagen in Nijmegen en omgeving
heerst, het medeleven van de bevolking, de prach-
tige omgeving, het saamhorigheidsgevoel van de
deelnemers en ook het geleden leed, maakt een zo-
danige indruk, dat zij, die éénmaal aan een vierdaag-
se deelnamen, zich er niet aan kunnen onttrekken.
Wanneer het een jaar of wat erg zwaar is uitgeval-
len, zegt men wel eens: "Het volgend jaar doe ik
niet meer mee", maar als de trainingstijd weer daar
is, dan is men dit alles al lang vergeten en prompt
meldt men zich weer.
De Vierdaagse laat zich moeilijk beschrijven. Alleen
zij, die eraan hebben deelgenomen, weten ervan mee:
te praten en kunnen er over oordelen. Zeker, het is
niet altijd koek en ei in een groep, vooral de eerste
dag niet. Men moet even aan elkaar wennen, vooral
aan de pas. Dan wil de één graag op zekere tijd rus-
ten, terwijl een ander, die zich nog fit gevoelt, nog
enige kilometers wil doorlopen. Een vaste regeling is
dan ook nodig en als men vaker heeft deelgenomen,
heeft men zijn vaste rustplaatsen en daaraan wordt,
za enigszins mogelijk, vastgehouden.
Het detachement Rijkspolitie Groningen had dit jaar
niet met extra moeilijkheden te kampen, terwijl de
verstandhouding onder elkaar zeer goed was. De eer-
ste dag werden door de warmte en mede doordat de
eerste rust voor sommigen wat lang op zich liet
"vachten, vrij veel blaren opgelopen, maar alleen de
derde dag had één deelnemer moeite de groep bij te
houden. Een goede massage bij het begin van de
vierde dag bracht hem er weer bovenop en zo kon
de groep in goede orde en met flinke pas ook de
laatste dag met succes en zonder uitvallers en over-
vermoeidheid volbrengen.

De hoogtepunten van de vierdaagse zijn volgens
mij telkens weer de terugkomst in de zaal, waar het
detachement is gelegen. Nadat een heerlijk bad ons
heeft opgefrist moeten wij allen voor "de dokter".
Als deze met zijn verbandkist, zijn gevreesde naald
en nog meer het jodiumflesje langs de kribben komt,
houdt menige "grote kerel" zijn voeten onder de de-
kens. Maar wachtmeester le kl. Warntjes kent geen
pardon en de voeten moeten te voorschijn komen.
Een juichkreet gaat op van het hele detachement, als
er een extra grote blaar behandeld moet worden.
Het ge~!cht :ran Warntjes straalt dan. Kennelijk
heeft hlJ plezier, dat er extra werk voor hem is. Een

goede voetverzorging is echter alles waard en wij
w~.ten allen, dat het practisch niet voorkomt, dat
WIJ later nog last krijgen van door Warntjes behan-
delde blar~n. Dat er bij het Gewest Groningen bijna
mmmer uitvallers zijn is zeer zeker voor een groot
deel aan zijn goede zorgen te danken. Maar ook de
Wachtmeester Remerie, die dit jaar voor het eerst
als tweede verzorger is mee geweest, heeft zich ten
volle van zijn ..taak gekweten. Nimmer was hem iets
te veel.en altijd en overal stond hij voor ons klaar.
Mede hierdoor was de stemming in het detachement
zo goed.
Het moois~~ gedeelte van de vierdaagse-marsen was
volgens mij wel de laatste 5 .km op de vierde dag.
Voorafgegaan door ons prachtige rijkspolitie-muziek-
corps en onder het spelen" van pittige marsmuziek
marcheerden de detachementen van de verschillend~
gewesten gezamenlijk Nijmegen binnen, onderweg
a~ 0':ltelbare bloemstukken van Moeder de vrouw
nichtjes of andere familiele~en in ontvangst n~mend:
Het geheel was een prachtig gezicht en dat ook het
publiek er zo over dacht, bewees het onophoudelijk
applaus. De blaren werden vergeten en niemand ge-
voelde nog vermoeienis en recht en stram marcheer-
de de colonne Nijmegen binnen. Na het défilé voor
de heer In~p~cteur-Generaal van Rijkspolitie en ver-
dere ~utontelten werden de Groeps- en persoonlijke
beloningen door de Generaal zelf overhandigd waarbij
een toepa.sselijk woord aan de detachements~omman-
danten met ontbrak. De Commandant van het Ge-
~est Arnhem gaf blijk het Gewest Groningen nog
met vergeten te zijn, door alle deelnemers van dit
Gewest persoonlijk te komen gelukwensen met de
goede afloop.
Dat er die ,nacht niet veel is geslapen en velen moe
waren thuis gekomen, was de volgende morgen
merkbaar. Weinigen hadden zin om gehoor te geven
aan de roeps~em :ran. de alarmklok van Opperwacht-
m~ester Padje, die Iedere morgen zo prachtig zijn
plicht had gedaan op de onmogelijkste uren. Maar de
tr:m van 8.00 uur,. die ons naar het Noorden zou
brengen, wachtte met. Tegen de middag zal echter
een leder wel ~eer op zijn standplaats zijn terugge-
keerd, waar ~IJ moeder de vrouw blij kon maken
met een mooi bouquet "Vierdaagse" bloemen.

Van. het detachement Groningen maakten dit jaar
deel uit:
D~ Opperwachtmeesters: Overbeek G. J.; Dalen van
B., Brander H.; Broek v.d. H.; Padje F. E. en Brou-
wer L.
De Wl;lchtmeesters le kl.: Heinen A' Veen v d A C
en Reitsma B. ,.. . .
D~ V?'achtmees~ers: Blaauwgeers H. A.; !liohan K.
H.,. Rmgelen.stem v. J. A.; Verreijen H. S. en Wester-
huis J. en ~le~ te. v.ergeten de Opperwachtmeester W.
Boers~a, d~e individueel aan de marsen deelnam.
Moge Ik dit verslag beëindigen met allen die aan
het ,,:,elslagen van deze Vierdaagse voor h~t Gewest
Groningen ~ebben meegewerkt, hartelijk te danken.
Vooral d~ Jongere collega's roep ik toe "Doet een
volgend .. Jaar mee aan de Vierdaagse", gij zult er
geen spijt van hebben.

Tot het volgend jaar!
Owmr. G. J. OVERBEEK.

VER H U I ZEN naa. en van alle plaatsen In Neder-land
VER PAK KEN met ve •• endlng neer alle wo.elddelen o~
COMPLETE WONINGINRICHTING

wordt vakkundig verzorgd door:

LEEUWARDEN
Schrens 15·17
Toiofoon 4894

S NEE K
Emmastraat 19
Telefoon 2429
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eindelijk eens in hun bezit te krijgen. Het verschrl
tussen beide rivalen was de laatste jaren uiterst ge-
ring en we zien de strijd dan ook met veel spanning
tegemoet. Vanzelfsprekend zijn we nog meer be-
nieuwd naar de prestaties van onze eigen athle ten.
Wij moesten de vier voorgaande jaren steeds met de
onderste plaats genoegen nemen. Mede dank zij de
medewerking van onze superieuren is er ditmaal
beter getraind dan andere jaren en we zien dan ook
met iets meer optimisme de komende wedstrijden
tegemoet. De gehouden Gewestelijke wedstrijden
hebben duidelijk aangetoond, dat, wanneer allen zich
tot het uiterste inspannen, een betere plaats in de
rangschikking binnen het bereik ligt. Maar laten we'
maar niet al te optimistisch zijn, want vooral de
laatste dagen bereiken ons geruchten van in andere
Gewesten bereikte resultaten, die het vermoeden
wekken dat er in Groningen wel eens enige records,
gebroken konden worden.
Ongetwijfeld is het jammer, dat verschillende van
onze goede krachten, zich nog te weinig moeite geven
om ook eens in hun vrije tijd te oefenen. Wil men
werkelijk iets presteren, dan is een geregelde trai-
ning onontbeerlijk. Het is een bekend feit, dat het
merendeel van onze athle ten graag rookt, doch ik zou
vooral hen, die straks ons Gewest gaan vertegen-
woordigen, willen aanraden, het roken tot een mini-
mum te beperken en zo mogelijk de resterende tijd
in het geheel niet meer te roken. Het zal Uw presta-
ties en Uw portemonnaie ten goede komen.
H.H. ATHLETEN, beschouwt het als een eer, dat U
het Gewest Groningen mag vertegenwoordigen, vecht
voor wat U waard is en laat de sportiviteit op 9
September a.s. de boventoon voeren. Veel succes
toegewenst. B. L.

Intergewestelijke Athletiekwedstrijden te Groningen
op Dinsdag 9 September 1952

Evenals de voorgaande jaren, zien de athletiekvrien-
den weer met veel spanning uit naar de intergewes-
telijke wedstrijden. Wij Noordelingen leven natuur-
lijk onder hoogspanning, vooral nu deze wedstrijden,
die voor de 5e maal zullen worden gehouden, door
de Commissie Sportaangelegenheden Rijkspolitie Ge-
west Groningen worden georganiseerd. Veel voorbe-
reidend werk is reeds achter de rug en vooral de
komende dagen zullen de organisatoren nog handen
vol werk bezorgen.
Als de voortekenen ons echter niet bedriegen belooft
het, vooral wanneer het weer ons gunstig gezind is,
een prachtige dag te worden voor allen, die de Moe-
der der Sporten een warm hart toedragen.
Het reeds alom in den lande bekende Rijkspolitie-
muziekcorps zal aan dit gebeuren nog extra luister
bij zetten.
Wij zijn dankbaar, dat door de oprichting der C.S.R.
G.G. de mogelijkheid is geschapen, de athletiekkam-
pioen schappen van ons corps ditmaal in het Noor-
den te doen plaats vinden.
Laten wij allen op 9 September a.s. ons beste "athle-
tiekbeentje" voor zetten, opdat' onze sportmakkers
uit de andere Gewesten steeds de prettigste herinne-
ringen zullen bewaren aan hun bezoek aan 't "hoge"
Noorden. Wat de wedstrijden zelf betreft zijn wij na-
tuurlijk zeer benieuwd, welk Gewest dit jaar met de
hoogste eer gaat strijken. Dat ook dit jaar de grote
strijd weer zal gaan tussen de Gewesten 's-Hertogen-
bosch en Arnhem is te verwachten. Reeds vier maal
achtereen kwam de wisselbeker van de heer Alge-
meen Inspecteur van Rijkspolitie in het bezit van
het Gewest Den Bosch, doch de heren van het Ge-
west Arnhem zullen zeer zeker hun uiterste krach-
ten inspannen, om deze zo zeer begeerde trophee

..........•....,
_.....~ -. w'

CBee~den.de
J<Un.st

Beeldende kunst is één van mijn hobby's, waarvan
ik steeds weer groot plezier ondervind. Evenals mu-
ziek is beeldende kunst zo oud als er mensen op
aarde bestaan, omdat tegelijkertijd met het ver-
schijnen der mens, de uitingsdrang intrede deed.
Beeldende kunst is de weergave van een bepaald
onderwerp zoals de kunstenaar dit ziet en zich
daarna gedrongen voelt te uiten, door middel van
schilderen, tekenen, graveren, etsen, lithograferen,
linoleumsnijden, knippen, pastelleren, beeldhouwen,
boetseren, enz. U ziet dus, dat er keus genoeg is om
het eens te gaan proberen. '

In de beeldende kunst zijn reeds veel beoefenaars
geweest, er zijn er nog veel, waardoor ook steeds
veranderingen onstonden in stijl en richting. Reeds
in het steentijdperk beoefende men deze kunst. Nog
heden ten dage worden stenen uit de oudheid ~e-
vonden waarin afbeeldingen zijn gegrift van die-
ren, welke reeds lang zijn uitgestorven. De teke-
ningen in die stenen doen primitief aan, doch dit
vindt zijn oorzaak in het feit, dat ook de middelen
tot vervaardiging in die tijd ontbraken. Met het
voortschrijden der eeuwen, bloeide ook de beelden-
de kunst. Er kwam een tijd van zuiver realistische
werkstukken, waarbij elk grassprietje, elk haartje
en elk veertje, dat door het kunstenaarsoog werd
gezien, zo natuurgetrouw mogelijk weergegeven
werd. Ook nu treft men nog veel schilders aan, die
realistisch zijn in hun werken.

Een grote revolutionnair op het gebied van de
schilderkunst is wel Vincent van Gogh geweest, die
het onderwerp een grote beweeglijkheid gaf; meer
deed leven. Het verschil tussen de Hollandse en
Franse tijd van Van Gogh is, dat de Hollandse
zware zwarte kleuren te zien geeft, terwijl de Fran-
se tijd lichtend en stralend is. Ultramarijn en ci-
troengeel waren de kleuren van Van Gogh. Rem-
brandt gebruikte rood, geel en zwart als hoofdtoon.
Ziet men werken van Picasso, dan is men geneigd
zich af te vragen of deze zijn verstand wel had toen
hij zijn werkstukken maakte. Als leek moet men
echter niet te gauw een oordeel vellen.
Een veel gevolgde richting in de beeldende kunst
is tegenwoordig het impressionisme. Hierbij wordt
getracht de persoonlijke onmiddellijke indruk weer
te geven en niet alle objectief waarneembare on-
derdelen. Zo zijn er veel richtingen, technieken,
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enz., te veel om hier maar even in het kort te ver-
melden.
Vóór alles is echter een gebiedende eis om eerst
tekenen en dan kleuren te leren en pas daarna kan
men persoonlijkheid aan zijn werk geven, door het
zich eigen maken van een bepaalde stijl.
Zoals de leus van de musicus is: "Geen dag zonder
noot", zo is de leus van de schilder en tekenaar:
"Geen dag zonder lijn". Het beoefenen van de

. schilderkunst is een kwestie van geconcentreerd
kij ken en hetgeen men dan ziet, met de handen
trachten weer te geven. Het beste wordt een te-
kening meestal als men is geïnspireerd, als men
getroffen wordt door het zien van een bepaald ta-
fereel. Het gebeurde wel, dat ik met een schets-
boek . de natuur introk, met de bedoeling enige
schetsen te maken, en dat het voorkwam, dat ik

.uren moest zoeken naar een goed onderwerp, een
onderwerp, dat je op zo'n moment "ligt". Ook ge-
beurt het wel, dat men plotseling iets ziet, zodat
men uitroept: "Wat is dat mooi". Het oog is erop
gevallen. Als men dan een schetsboek bij zich heeft,
kan men zich naar hartelust uitleven.
Naast olieverfschilderijen, aquarelleren, pen-, cra-
yon- en pasteltekenen, beoefen ik lithograferen en
linoleumsnijden, benevens het boetseren. Boetseren
b.v. is een aardige bezigheid. Voor één gulden hebt
U reeds een hele klomp boetseerklei. Men kan hier-
van allerlei dingen maken, b.V. koppen, menselijke
en dierlijke figuren, enz., om kort te gaan, U kunt
op een goedkope manier een aardig dingetje maken

voor de huiskamer. U kunt het gemaakte onder-
werp drogen, laten bakken, al of niet beschilderen,
enz. Probeert het eens, U zult zien, dat het erg leuk
werk is en dat er verrassende resultaten kunnen
worden bereikt.
Aan het slot van dit artikeltje zou ik nog graag
een vraag willen stellen en wel de volgende:
Zou er een mogelijkheid bestaan om met succes
een Gewestelijke Rijkspolitie Kunstkring op te rich-
ten, waaraan ook de dames mee kunnen doen, om te
komen tot een hechte band van collega's en zodat bo-
vendien de vrije tijd op aangename en nuttige wij-
ze kan worden doorgebracht. Men zou b.v. eens per
jaar tentoonstellingen van allerlei producten, ver-
zamelingen, enz., muziekavonden (waarbij het Rijks-
politiemuziekcorps eventueel zou kunnen worden
uitgenodigd) en toneeluitvoeringen kunnen organi-
seren, zodat iets kan worden geboden aan alle col-
lega's met hun gezinnen.
Collega's, geeft Uw mening eens te kennen in een
volgend orgaan.

Wmr J. Seidel, Groep Zuidlaren.

De redactie sluit zich gaarne aan bij deze oproep
tot de kunstminnende rijkspolitieambtenaren en
houdt zich aanbevolen voor allerlei suggesties in
deze richting. Schrijft daarom Uw mening aan de
Redactie van de Reflector, opdat wij ook op dit ge-
bied ons licht kunnen laten stralen over het Ge-
west Groningen.

v. D.

Open Brief
aan mijn
vriend Bart

1 September 1952.

Beste Bart
Naar ik meen is het al weer enige tijd geleden dat
ik jou "en profiel" mocht bewonderen (en spreken)
en nu mij hier de gelegenheid wordt geboden
schrijf ik je maar één en ander over hetgeen zich in
de afgelopen weken in mijn omgeving voordeed en
vermoedelijk nog voor zal doen. Ik spring vandaag
een beetje van de hak op de tak zoals je zult bemer-
ken.
Het was hier de laatste weken maar een drukke
boel. De één ging met verlof en de andere keerde
terug. De meeste verlofdagen zijn bij onze groep
nu opgeconsumeerd. Gek, waar die politiemannen
zoal heentrekken. We ontvingen in de afgelopen
dagen een ansichtkaart uit Alkmaar, J'ipsingboe-
renmussel, Giethoorn, Spekholzerheide en eentje
uit Spa in België. Ik vraag mij nu af: "Is dit een
afspiegeling van de diverse smaken op het gebied

Gebr. Ibelings
N.V Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelsers!raa!16, Tel. 22812 GRONINGEN

Heren- en Dameskleermakers

UNIFORMEN

van vacantiegenoegens, of van de verschillende
portemonnaies?"
Mijn tuintje is beslist achterlijk dit jaar, ondanks
herhaald wieden, schoffelen en harken. Ik moest
nou eigenlijk de "Commissie KRUYT" er een dagje
bij halen. Vanwege de "gelijkschakeling" weet je?
Natuurlijk stond ik er op mijn hoofd in-ja, in de
tuin uiteraard- toen in de afgelopen week de D.et.
even langs kwam kijken. Wat die heren altijd on-
gelegen tijdstippen kunnen uitzoeken voor een be-
zoek aan een eenvoudige postcommandant. Ja, mijn
rapportenboek was "bij". Dankjewel!
Binnen enkele weken verwacht ik weer de Gro-
ninger studenten in ons dorp. Jaarlijks komen die
Heren namelijk naar hun "Buitengewest"- zo noe-
men ze mijn standplaats - om de nieuwelingen te
ontgroenen, Ze komen gewoonlijk op meegevoerde
boerenwagens, een oude postkoets en andere vehi-
kels en de "groentjes" moeten de gekste opdrachten
uitvoeren. Zo verzamelen zij ieder jaar weer een
karrevracht "pleedeksels" in ons dorp en voeren
verschillende studentenspelen uit, zoals wagentrek-
ken, mam:ijden en 500 meter hardlopen gekleed in
een wit hemd en een paar gele schippersklompen.
De laatste jaren werd het nodig om streng tegen
deze jongemannen op te treden. Met toepassing van
artikel 12b. van het "Blauwe boekje met de Vet-
vlekken" heb ik paal en perk kunnen stellen aan
optredende excessen.

Eén onzer Wachtmeesters is verontwaardigd dat hij
onze Gewestcommandant nog nimmer in persoon
heeft gezien. Natuurlijk zal je zien dat dezelfde
jongeman eerstdaags ergens door de Overste wordt

Wekkers Klokken

Brillen Horloges

KEMPKES t.e, de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reeds meer dan 60 jaar het juiste adres
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aangetroffen met.... Ik zal je op de hoogte hou-
den.
Het "enveloppe-areaal" geeft bij onze Groep geen re-
denen tot ongerustheid. Er wordt echter in beurs-
kringen gefluisterd dat de "gluton" duurder wordt."
De meesten van onze Wachtmeesters "plakken" nu
vrij goed.
Bij de laatste "grote verzoendag" heb ik een lelijke
bok geschoten. Ik had mijn vrouw namelijk met
een heel geheimzinnig gezicht een paar nieuwe zo-
merschoentjes beloofd. Op slag veronderstelde ze
een stiekum aangelegd spaarpotje. Niets was éch--
ter minder waar. Ik had namelijk een bedrag van
15 gulden rijwieltoelage op het oog, dat ik op of
omstreeks 28 Juli j.l. met het salaris meende te ont-
vangen. Mis! Laat nou de "stip" in Groningen, (0,

is hij geen stip meer? Wat is hijnóu dan?) ik zeg,
laat die het nou al een hele tijd bij het salaris heb-
ben ingecalculeerd. Had ik niets van bemerkt. Ja,
die schoenen heeft ze al. Wat moet je?
Ik wil gaarne van je weten hoe jij en de mannen
van je Groep - alsmede hunne huisgenoten - nog
reilen en zeilen. Schrijf dus per omgaande (reflec-
tor) een brief terug. Op antwoord kun je rekenen,
dawedegernanneke! De groeten en een stevige poot
van

Je vriend ROEL.

N.B. Zeg Bart, wil je me in je eerstvolgende brief
eens precies vertellen wat coördinatie is? Ja
ja, i.v.m. de affaire van Piet en zijn maat. Dat
moet maar eens uit de doeken!

Van Rode Roede tot Wachtmeester
/

lets over de rechtspraak
en het politiewezen in de Groninger Ommelanden

H.

1

Aanvankelijk was het gebruikelijk dat de Redger
(de dorpsrechter/grondbezitter, waarover reeds eer-
der iets werd medegedeeld) zijn terechtzittingen in
de open lucht hield, doch naderhand gebruikte men
de dorpskerk als rechtszaal. Mr. van Halserna schrijft
in zijn boek, verschenen in 1778, dat dat in zijn tijd
nog overal het geval was, ofschoon ook de herbergen
daartoe gebruikt werden. In de gemeente Bierum
(welker geschiedenis ik tijdens de bezetting meer in
het bijzonder nagegaan heb) en ook elders, placht
men de herberg als rechtszaal te gebruiken, getuige
de benaming van de herberg te Bierum en te Hol-
wierde, die nog steeds het "Oude Rechthuis" worden
genoemd.
Als straffen, welke de Redger soms oplegde zijn o.m.
te noemen: Vredeloosheid. Dit hield in, dat niemand
de gestrafte mocht huisvesten of van voedsel voor-
zien op straffe van zelf vredeloos te worden. Als geld-
straffen kwamen voor de boete en de breuke. De
boete was de eigenlijke straf, welke in de plaats was
gekomen van het oude weer- of mangeld, waarover
we ook iets in "Stapel en de Koning" kunnen lezen. De
.breuke moest aan de redger worden betaald als ver-
goeding voor zijn tussenkomst. Ook kwam het nog-

. al eens voor dat de bezittingen van de .schuldige wer-
den geconfisqueerd, eveneens ten bate van de Red-
ger, die de confiscatie uitsprak. Dergelijke confis-
caties en breuken vergoedden het gemis van een
vaste bezoldiging. Tegenover deze inkomsten stonden
aan de debetzijde de onkosten, welke aan de uit-
voering van het vonnis waren verbonden, welke on-
kosten ook weer door de Redger uit eigen zak moes-
ten worden betaald. Over die onkosten moet men niet
te gering denken. Wanneer een doodvonnis werd uit-
gesproken - men was op dergelijke zware straffen
niet zuinig - moesten de beul en zijn knechten uit de
Stad worden ontboden en deze berekende voor zijn
tussenkomst een flinke som. Hij kon trouwens meest-
al ook niet volstaan met het afkappen van een hoofd,
doch moest dikwijls vooraf de veroordeelde de duim-
schroef aanleggen, 'de gewrichten uit de kommen
rukken "aan het koord", een hand afslaan en meer
dergelijke.

Bij ernstige delicten moest de <schuldige uiteraard
zelf ter terechtzitting aanwezig zijn. In lichtere ge-
vallen kon men zich echter doen vertegenwoordigen.
Het kwam nogal eens voor dat men van dit recht
gebruik maakte door zijn vrouw naar het rechthuis
te sturen. Deze vrouwen stonden de redgers te woord

.met "fo'rtse, spitsige woorden", zoals dat in de oude
stukken genoemd wordt. Soms namen de Redgers
daarmede geen genoegen en gaven de vrouwen be-

scheid mede hun mannen aan te zeggen op een vol-
gende rechtsdag zelf te verschijnen. Deze gang van
zaken herinnert aan het bepaalde in art. 398 van
het Wetb. v. Strafv., waar eveneens de mogelijkheid
wordt geopend dat de overtreder, die terzake over-
treding voor het kantongerecht wordt gedagvaard,
zich door een gevolmachtigde doet vertegenwoordi-
gen, terwijl de aangewezen gevolmachtigde (het zou
ook de vrouw van de verdachte kunnen zijn) door de
kantonrechter niet behoeft te worden aanvaard.
Sommige mannen maakten het de Redgers en zijn als
parketwachters dienstdoende Rode Roeden, niet min-
der lastig dan die vrouwen met hun scherpe tongen.
Jan Siebrants van Godlinze maakte het in 1692 bij
de Redger van Leermens al heel bont. Te Leermens
werden in die tijd terechtzittingen gehouden ten huize
van Lietke Doeckes en hetgeen Jan Siebrants daar in
het rechthuis bedreef was niet fraai. Het werd ge-
boekstaafd als: "Schandelijk en moedwillig inquine-
ren van de regtkamer met siin eigen, vuiligheden en
met een onreine besem enige personen besmetten en
verdere insolentiën *) onbetamelijk om te seggen".
De Rode Roeden haalden destijds hun geneeskundige
verklartrrgen omtrent de aard van het letsel bij een
mishandeling aan het slachtoffer toegebracht, bij de
barbier. Deze deskundige moest verklaren dat het
slachtoffer "bloedig en blauw" was geslagen en ver-
der aangeven "hoe seer de clager beseriget is ge-
weest".
Zo werd op 14 Augustus 1700 door de Redger van
Holwierde een mishandelingsxaak berecht. Thyes
Jans had op 6 Augustus 1700 zijn schoonzoon Jo-
hannes Star mishandeld, daarin bijgestaan door zijn
zoon Jan 'I'hyes, Ter terechtzitting bleek het vol-
gende: "Thyes Jans heeft de clager aangegrepen, ter
aarde gesmeten en met de voet geweldigerwijse ge-
schupt, terwijl Jan 'I'hyes daarna de clager bloedig
en blauw heeft geslagen nadat hij hem daags te-
voren in Doe Crijns huis seer qualijk hadde ge-
tracteert".

Wachtmr. l e kl. C. PUNTER te Grijpskerk.
*) onbeschaamdheden.

J

Voor rijvvielen, bromfietsen.
haarden en kachels

Gebr. Tonkes
Telefoon 3068 ROL DER STRAAT 61 - 63

A~SEN
LOC 0 MOT I E F- E N AV ROS - D EALE R
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Rijkspolitie Sportvereniging
District Winschoten

Op Maandag 28 Juli 1952 werd door de op 1 Juni
1952 opgerichte RS.D.W. in hotel "Vrijheid" te Win-
schoten haar eerste algemene vergadering gehouden.
Het was verheugend, dat zovelen op deze vergade-
ring aanwezig waren.
De Districtscommandant, die sedert de oprichting
als wnd. voorzitter optrad, sprak in zijn openings-
woord dan ook zijn voldoening hierover uit en na-
dat nog eens in het kort was uiteengezet, wat de re-
denen waren geweest om een Rijkspolitiesportver-
eniging op te richten, werd de agenda op vlotte
wijze afgewerkt.
De ontworpen Statuten en het Huishoudelijk Regle-
ment werden onveranderd vastgesteld.
De bestuursverkiezing leverde ook al geen moei-
lijkheden op. De door de oefengroepen Loppersum
en Winschoten voorgestelde candidaat voor het
voorzitterschap, de Owmr. W. Ramaker, werd met
algemene stemmen gekozen, terwijl de overige
functies als volgt werden verdeeld: J. Kleppers,
secretaris, J. J. Geels, penningmeester, L.""8. Car-
per, 2e voorzitter, L. Frederiks, 2e secretaris, E.
Bos, 2e penningmeester, P. Wit en C. J. Molhoek,
commissarissen.
De Owmr. Ramaker was door ziekte verhinderd om
deze vergadering bij te wonen. De wens werd uit-
gesproken, dat hij spoedig geheel hersteld mocht
zijn en zijn werkzaamheden zou kunnen hervatten.
De commissies voor de diverse takken van sport,
welke door de RS.D.W. zullen worden beoefend,
werden als volgt samengesteld: VoetbaIcommissie:
T. R Meijer en E. Bos. WandeIcommissie. D. J.
Stoel en: D. Noor. Volleybalcommissie: J. J. Geels
en D. Molog. Athletiekcommissie: L. S. Carper en
D. Reitsrna. In deze commissies zal de sportinstruc-
teur, de Wmr. 1. J. Schoonoord als adviseur optre-
den.
De clubkleuren werden als volgt vastgesteld: rood-
"vit shirt, witte broek en rood-witte kousen.
De wnd. voorzitter wees er in zijn slotwoord zeer te-
recht op, dat de gekozen bestuurs- en commissiele-
den dienen te beseffen, dat zij zichzelf een zware
taak hebben opgelegd, want op de jaarvergadering in
1953 zal uit de diverse verslagen moeten blijken of
onze vereniging inderdaad reden van bestaan heeft
en dit zal voor een groot deel afhangen van de ijver
en het enthousiasme waarmede zij zich inzetten.
De leden zullen echter hun volle medewerking moe-
ten verlenen.
Zijn er moeilijkheden, dan zullen deze in de regel
opgelost kunnen worden als men de moeite neemt -
en dat is waarachtig toch niet te veel gevraagd -
deze ter kennis te brengen van het bestuur.
leder lid moet straks kunnen zeggen: "Ik voel mij
"thuis" bij de RS.D.W.". J. K.

UNIFORMKLEDING naar maat
fijn iohipcot d

*scherpe prijzen

*Vraagt offerte!

~om{,ert--
A-Kerkhof 16
GRONINGEN

Vo~rstreek 82
t/o de Nieuwe Buren

Tele loon 5368
PIET PRUIS Wirdumerdijk 32

t/o Mercurius Fontein
Teleloon 6026thans

Hoofdagent en Service Station van de .,Cyclemaster", "Berlnl"
en ,.C~clestar" Nederlands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens hoofdagent van de "Boatmaster',
de Nederlandse buitenboordmotor

RUDGE WHITWORTH, ENGELANDS BESTE FIETS

Heb ik in mijn vorig artikeltje iets verteld over ~alve
centen, thans gaan we verder de munten bezien in de
Regeringsperiode van Koningin Wilhelmina.
Allereerst dan de cent.

T)·pe I. Deze is gelijk aan type 1 va? .de halve _ceI?-t,
met dit verschil, dat de waardeaanduiding 1 CENT is,

Dit type is geslagen in de jaren 1892--1900.

Type 11. Hiervan zijn wapen en de oranjetakk~n van
andere tekening; het muntmeesterteken staat in om-
gekeerde richting. Dit type is alleen in het jaar 1901
geslagen en wel 10.000.000 stuks.

'I'y pe Ha. Ook dit type is in het jaar 1901 geslagen en
e~eneens 10.000.000 stuks. Voor verzamelaars is dit
een gezocht type, omdat niet alleen de tekens en
le.tters groter zijn, doch omdat op dit type niet ver-
meld staat: KONINKRIJK, doch KONL GRIJK.

Type m is gelijk aan type I van de halve cent en uit-
gegeven in de jaren 1902-1907.

Type IV is gelijk aan type lIla van de halve cent en
geslagen in de jaren 1913-1921 en (b) in de jaren
1922-1941. In het jaar 1940 zijn daarvan geslagen
24.000.000, waarvan de helft onder de Duitse bezet-
ting. In het jaar 1941 zijn nog ruim 66.000.000 gesla-
gen. Het zou te eentonig worden om eenzelfde uit-
vcerige beschrijving te geven van de 2% ct. (vroeger
ook wel 4 duitstuk genoemd). De daarvan geslagen
types komen vrijwel overeen met de 1 en de halve
cent. .
Daar de nieuwe bronzen munten van 2%· en 1 cent
soms verwisseld werden met een gouden tientje en
een gouden vijfje, is de kleur na 1913 veranderd in
donkerbruin.

Nu iets over de munten van 5 cent.
Deze munt diende ter vervanging van het zilveren
5 cents stuk, geslagen onder Koningin Willem 111 en
was van nikkel.
Type 1 is geslagen in de jaren 1907-1909 en was
rond. De voorzijde hiervan was voorzien van de Ko-
ninklijke kroon tussen twee eikentakken; verder een
banderol, met het woord: NEDERLAND en daaron-
der het jaartal. Op de keerzijde bevond zich de waar-
deaanduiding 5 cents en een krans van twee samen-
gebonden oranjetakken. Verder een gladde rand; zon-
der munt- en muntmeesterteken. Dit type was bij
het volk niet populair, Het werd vaak spottend avond-
kwartje genoemd. In het jaar 1913 zijn ze dan ook
vervangen door vierkante met afgeronde hoeken. De
inwisseling van de ronde stuivers was op 1 Juli 1913
afgelopen. Van de 14.000.000 geslagen stukken zijn
ongeveer 12.000.000 ingewisseld.
Zoals reeds vermeld, was het tweede type vierkant.
Aan de voorzijde bevond zich een vruchtdragende
tak van een oranje-appelboom, binnen een dubbele,
waartussen de woorden: "Koningrijk der Nederlan-
den". De keerzijde waardeaanduiding 5 c. binnen een
parelrand. Het jaartal, gedeeld, in twee schelpversie-
ringen links en rechts.
Een volgende maal hopen we een begin te maken
met de beschrijving van de zilveren munten.

Spoelstra.
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Verplaatsingen:
Schedeler, F. W., Wachtmr., van Kornwerderzand naar Oude-Bildtzijl.
Betten, W., idem, van le Exloërmond naar Oudega.
Duut, H., Wmr le kl., van Westerbork naar Boyl (Post.C.-),
Bos, E., Opperwmr., van Oude-Pekela naar Westerbork (Post'C.).
Stel, Tj., idem, van Midwolda naar Oude-Pekela (PosfC.-).

Verplaatst naar andere onderdelen:
Steeg, P. v. d., Wmr le kl., van Verk.groep Winscho-

ten naar het Gewest 's-Hertogenbosch,
Wiedijk, D., Opperwmr., van Irnsum naar het Gewest

Amsterdam.

Overgekomen van het Gewest 's-Hertogenbosch:
Klinkers, J., Wachtmr., Verkeersgroep Winschoten.

Aangesteld tot Wachtmeester der Rijkspolitie:
Bakker, Th., Wachtmr., Harkema-Opeinde. Was agent

van Politie te Leeuwarden.

Met eervol ontslag:
Dupon, 0., Wachtmr., Westerbork. Benoemd tot hoofd-

bestuurslid van de Bond van Chr. Politieambtena-
ren in Nederland.

Gehuwd:
Kuur, S. v. d., Wachtmr., Wanswerd.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Boezen, G., Wachtmr., Ide, zoon.
Smit, S., idem, Zwaagwesteinde, dochter.
Straver, H. G., Wmr le kl., Wij ster, dochter.
Veen, F. van, Wachtmr., Langweer, dochter.
Vinne, J. v. d., idem, Schoonoord, zoon.
-Bierling, E., idem, Zoutkamp, dochter.
Jong, P. A. de, idem, St. Anna Parochie, zoon.
Havenga, S. F., Wmr le kl., De Wilp, zoon.
Kroeze, K. U., idem, Verk.gr. Groningen, dochter.
Zwart, G. J., Wachtmr., Appingedam, zoon.
Fröling, B. A., idem, Eenrum, zoon.

Buitengewoon verlof werd verleend aan:
. Planting, J., Wachtmr., Nieuw-Schoonebeekerveld.

staatsexamen H.B.S.
Haan, H. de, Wmr Verk.groep Groningen. Op 9 Aug.

1952 geslaagd voor Staatsdiploma H.B.S.-A.

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Unliormkledlnq

J
C.1e lPrima ~ Voor DinersIBij uw

consumpties Partijen bezoek
Restaurant Bruiloften

In aan
Concertzaal Uitstekend

gezellige ingericht Meppel

Telel. 620 omgeving Prima keuken HE.T adres

Groningen
Helper Oostsingel 26 - relef. 29854

Breuk heeft men ntmmer

Bij verhuIzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
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Dingen uit de practijk
Van welke grote betekenis een goede signalering van
verdachte personen is, blijkt wel uit enkele recente
gevallen, die zich hebben voorgedaan.
Zo werd na een diefstal van een aanzienlijk bedrag
aan geld, gepleegd in een dorpje in het Westen van
ons Gewest, het signalement van de dader terstond
doorgegeven aan o.a. de Gemeentepolitie te Amster-
dam, met het gevolg, dat de niets vermoedende dief
op het Stationsplein aldaar door de Amsterdamse re-
cherche kon worden gearresteerd. Vrijwel het gehele
ontvreemde geldsbedrag werd op hem gevonden en
kon aan de benadeelde worden teruggegeven.
Ook in een der Districten van ons Gewest werd, uit-
sluitend op signalement, een verdachte dooréén onzer
wachtmeesters aangehouden. Het betrof een man, die
uit een winkel enkele artikelen van betrekkelijk wei-
nig waarde had ontvreemd, nadat hij de vrouw, die
hem hielp, om een glas water had verzocht, waar-
door zij zich even uit de winkel moest verwijderen.
Dit feit werd op 16 Juli gepleegd, terwijl de dader
op 7 Augustus d.a.v. werd aangehouden; wel een be-
wijs, dat bovenbedoelde wachtmeester het signale-
ment behoorlijk in zich had opgenomen en zijn ogen
goed de kost heeft gegeven.
Niet genoeg kan er op worden gewezen hoe belang-
rijk een goede signalering is, maar ook hoe noodza-
kelijk het is dat elke politieman van de signalemen-
ten notitie neemt. Hoewel deze dingen eigenlijk van-
zelfsprekend moeten zijn, mag op de belangrijkheid
hiervan gerust nog eens de nadruk worden gelegd.

Een paa1' boerenzwaluwen kreeg deze ,,zomer" van de
Comptabele vergunning tot "binnen treden" voor ge-
zinsvermeerdering in een der vertrekken van "Gelria".
Dit zelfde paar zwaluwen had eerst zijn nest gebouwd
aan het plafond van de waranda op "Gelria", waar het

door de grote vliegenvanger werd verdreven.
Ook bij de vogels dus woningproblemen.

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

ieuws van de R.P.S.V. Leeuwarden
Bij de Gewestelijke Athletiekwedstrijden bereikte de
R.P.S.V. een gunstig resultaat; de Wisselbeker kwam
L, haar bezit. Een week tevoren, op 9 Juli j.l., werd
zij kampioen bij de te Leeuwarden gehouden Kaats-
kampioenschappen der N.P.S.B. Waren dit zeer bij-
zondere wedstrijden, in de vereniging zelf zat men
ook niet stil. r

Op 21 Juli werd een onderlinge viswedstrijd gehou-
den te Winsum. Een veertigtal leden nam hieraan
deel. Na afloop werd een pracht collectie aan prijzen
uitgereikt door de burgemeester, de Edelachtbare
heer Boelens van de gemeente Baarderadeel, die zelf
een medaille voor de beste prestatie had beschikbaar
gesteld. Een door het gemeentebestuur van Baardera-
deel aangeboden koffiemaaltijd liet zich goed sma-
ken. Het organiseren van deze wedstrijd en wat hier-
mede samenhing is niet in de laatste plaats een ge-
volg van de uitstekende samenwerking tussen de heer
Burgemeester en Commandant (tevens Correspondent
R.P.S.V.L.) en de mannen van de groep Mantgum.

In het kader van de sportweek te Grouw werd door
medewerking van de Groepscommandant (eveneens
correspondent R.P.S.V.L.) een voetbalwedstrijd ge-
speeld tussen de plaatselijke club G.A.V.C. en ons
eerste elftal. Onze jongens wonnen glansrijk tegen
deze 3e kl. K.N.V.B.-ers. Voorwaar een mooi succes,
terneer daar deze wedstrijd door een vrij talrijk pu-
bliek (veel vreemdelingen) werd bijgewoond en zo-
doende de politie ook eens door een andere bril
kon worden bekeken.

Voorts werd door een zestal van onze leden een vol-
leybalwedstrijd gespeeld tegen een zestal van de
plaatselijke club. Ook deze wedstrijd werd gewonnen.

Te Minnertsga speelden twee zestallen van de R.P.
S.V.L. in een door de plaatselijke vereniging georga-
niseerd volleybaltournooi. De regen was oorzaak dat
halverwege de wedstrijden een voortzetten hiervan
onmogelijk was. Teleurgesteld verliet men het groene
veld. Het ligt in de bedoeling eind Augustus de af-
gelaste wedstrijden opnieuw te organiseren, waarbij
wij uiteraard weer van de partij zullen zijn.

In het verschiet liggen tevens de Intergewestelijke
Athletiekwedstrijden, waarvoor enige onzer leden in
serieuze training zijn, terwijl het tevens in het voor-'
nemen ligt om aan de bekerwedstrijden te Assen deel
te nemen. De resultaten van dit alles hopen wij in
een volgend blad te vermelden. De leden der RP.S.
V.L. kunnen een meer gedetailleerd verslag van vo-
renstaande vinden in het eerstvolgende "Mededelin-
genblad".

ATTENTIE. De Wachtmeester C. de Jong, die het
ongeluk had, tijdens het Gewestelijk voetbaltournooi
te Heerenveen, zijn scheenbeen te breken, dankt al-
len hartelijk die van hun medeleven blijk hebben
gegeven.

Tj. B.

Fa. H. Drenth * Winschoten
Lange.traat 16 T.lefoon 450

Ook UW adres voor UNIFORM KLEDING
Vraagt stalen of bezoek
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Uit de Natuur
De. mierenleeuw.

Het is een prachtige dag in de vóór-zomer. De brem-
bloesem heeft zich vervormd tot groene peultjes en
het wilgenroosje staat juist in bloei. Boven de wei-
landen is het een spektakel van belang. Scholeksters
en tureluurs, grutto's en kieviten, welke hun eigen
naam roepen, geitenmelkers, met hun monotoon mek-
kerend geluid, alle zijn druk in de weer. Hoe groot
het lawaai en het spektakel ook is, toch gaat er rust
van uit, de rust, die de natuur altijd weer geeft. De
blauw-wazige horizon trilt. Boven de bossen cirkelt
een buizerd, spiedend. naar prooi. Het is windstil.
Een mooie dag voor een wandeling, door bos en hei,
om geheimen van de natuur te ontsluieren. Wie gaat
er mee?
WE: gaan deze zandweg in. Aan het eind daarvan is
een prachtige oude boswal, waarvan het onderste
gedeelte uit wit-geel stuif- of loopzand bestaat en het
bovenste gedeelte begroeid is met een overhangende
vegetatie, welke een eindje boven het loopzand hangt.
Kijk eens, wat zijn dat voor kleine kuiltjes in dat
zand, juist onder de overhangende plantengroei?
Het zijn kleine trechtervormige kuiltjes van 2 à 3
cm doorsnede. Het lijken wel kuiltjes, welke zijn ge-
vormd door regendruppels, welke eens van de vege-
tatie in het zand druppelen. Och nee, dat is waar
ook, het is de verblijfplaats van de mierenleeuw.
Op de bodem van zo'n trechter kuilt je zien we twee
grijze puntjes, zo klein als speldepunten. Wacht, we
zullen de mierenleeuw eens uit zijn tent lokken
door een beetje zand in het trechterkuiltje te gooien,
waardoor we de beide puntjes bedekken met zand.
Nee maar, ziet U dat? Het.diertje springt iets omhoog
en de beide puntjes, welke eerst waren verdwenen
onder het zand, zijn nu weer zichtbaar. De mieren-
leeuw leeft van mieren en soms ook van andere in-
secten welke toevallig in zijn territorium komen.
Moet je eens zien, hoe zo'n grote dikke bosmier daar
loopt. Lieve help, zij loopt juist op het trechtertje
van de mierenleeuw af en glijdt erin." "Oh, dat is
niet zo erg," denkt de mier, "ik klauter er wel weer
uit." Maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan,
want de mier doet wanhopige pogingen om uit het
kuiltje te komen. Met haar wriemelende pootjes gooit
ze daardoor een beetje zand op de twee puntjes on-
der in het kuiltje en bedekt deze enigszins. "Ho,"
roept de mierenleeuw. "dat laat ik er niet bij zitten."
Weer springt de mierenleeuw iets omhoog, waardoor
een beetje loopzand naar beneden glijdt, zodat de
mier meeglijdt naar beneden. Steeds weer tracht de
mier om omhoog te komen, steeds weer springt echter
de mierenleeuwen steeds dieper glijdt de mier in
het kuiltje, totdat de mierenleeuw nog eens springt
en de mier onder in het trechterkuiltje glijdt. Met-
één zien wij de mier plotseling heftig bewegen en
kronkelen; alle pogingen wendt ze aan om weer om-
hoog te komen. Het lukt haar echter niet, want de
beide puntjes blijken een tangetje te zijn van de
mierenleeuw. De mier zit in dat tangetje stevig vast-
geklemd. Wij tellen tot vijftien en dan ligt de grote
taaie bosmier levenloos onder in het kuiltje. En de
mierenleeuw kan weer een poosje verder leven.
Nu willen we toch eens zien hoe de mierenleeuw er
uitziet. Wacht. even de hand in het zand steken, juist

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

Zieken Transport Mij.
Kruitlaan 19 - Telefoon 28375
GRONINGEN Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST

onder de bodem van het kuiltje. Het lijkt of er niets
in zit. Ja, toch!!
Daar hebben we de doodsvijand van de mier. Even
het zand weg laten glijden. Zo, nu houden we de
mierenleeuw over. Het lijkt wat kleur, vorm en
grootte betreft, precies een keldermot of "pissebed".
Alleen dat tangetje zien we bij een keldermot niet,
terwijl het achterlijf van de mierenleeuw iets pun-
tig is. Kijk, nu beweegt het diertje zich. Maar wat
raar, het schuift met korte rukjes achteruit inplaats
van voorwaarts. Daar moeten we meer van weten.
We zullen het schaaldiertje op het zand leggen. Zo,
0, maar nu zien we waarom het beestje zich achter-
waarts beweegt. Kijk maar eens, het achterlijf ver-
dwijnt, met korte rukjes het eerst in het zand. Nu
volgt de romp en tenslotte het tangetje. Nu is het
geheel verdwenen. Even wachten. Zie je wel, het
springt iets omhoog, waardoor een klein kuiltje ont-
staat. Nog eens en, nog eens. Totdat het trechtertje
weer gereed is voor een nieuw slachtoffer. Wie
volgt ?!

Wmr. J. Seidel,
Groep Zuidlaren.

Hier speelt zich een klein drama af. Het
achterlijf van een mier geklemd in de vrese-
lijke tangen van een mierenleeuw, die zich
onder het zand verborgen heeft, om z'n prooi

af te wachten.
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Iets lijfstraffenover
De doodstraf.

Dat de straffen, in het huidige tijdsgewricht toege-
past, op de mens die van de rechte weg dwaalt, heel
wat milder zijn dan in de eeuwen die achter ons liggen,
zal niemand onzér onbekend zijn. Niettemin meen ik
toch vrijheid te kunnen vinden te veronderstellen, dat
niet allen de, naar onze begrippen althans, onmen-
selijke vormen der straf, in voorbije tijden, bekend
zijn.
Met de ontwikkeling van de menselijke geest, ont-
wikkelden zich ook de lijfstraffen. Toen het een-
voudig doden niet meer kon bevredigen, werd de
marteling daaraan toegevoegd. Het straffend karak-
ter werd vervangen door een wrekend. Het "oog om
oog, t~nd om tand" kon zich reeds vroeg ontwikkelen.
Met de steniging, het. storten' van rotsen en vanuit
torens e.d. en de kruisiging, kwam de gifbeker in
gebruik bij de oude Perzen, alsmede in Egypte en
Griekenland. Zeer oud is het levend villen, toegepast
in Azië bij overspel. Het in stukken delen van het
lichaam, het z.g, vierendelen, vond plaats bij land-
en hoogverraad. In de Duitse landen kwam het vast-
binden op dieren voor, namelijk op een levend hert,
dat voortgejaagd werd en daarbij alle pogingen aan-
wendde zijn last kwijt te raken. Over deze straf is
het niet nodig uit te weiden. Deze straf werd onder-
gaan door wilddieven en boeren, die het wild dood-
·den, dat hun akkers vernield had.
Ook het doden door dieren kwam voor. Het verhaal
in Daniël 6 kan niemand onbekend zijn. In onze
eerste Zondagsschooloefeningen maakten wij er ken-
nis mee. Mij althans staat de leeuwenkuil nog duide-
lijk voor de geest. Deze straf, "ad bestias" genoemd,
werd door de Romeinen toegepast tegen -slaven en
het "volk" wegens vadermoord, mensenroof enz. In
het oude Carthago en op Ceylon werd het slachtoffer
door olifanten vertrapt; in Indië hielpen krokodillen
de veroordeelde naar de eeuwigheid. Perzië deed het
met kleinere dieren en de ongelukkige viel ten prooi
aan uttgehongerde muizen. Maar men had in het
Oosten in de oudheid nog andere pijlen 0'P zijn boog.
Daar bond men ook de delinquent vast in een mie-
renhoop of liet de insecten vrij spel op het naakte
lichaam, bestreken met honig. Ook het Duitse recht
kende deze straf. Het oude Duitse recht kende nog
een ander, niet minder gruwzaam, middel. De dief
werd een geringe hoeveelheid rauw vlees op de borst
bevestigd; een havik werd daarop losgelaten. De
kleine hoeveelheid deed de vogel in het 'lichaam van
de veroordeelde verder gaan. In de 18e eeuw was het
laten verscheuren door hongerige wolven bij de Ko-
zakken niet onbekend.
Maar wij zijn er nog niet. Voorts heeft het mensdom
het inmetselen en levend begraven gekend. Men be-
groef maagden, die zich hadden laten verleiden. Op
haar werd de schuld geladen, niet op de verleider.
Het meisje had standvastiger moeten zijn! Wegens
verkrachting werd deze straf ook op mannen toege-
past.
Dan was daar de dood door het rad, reeds bekend
en gehanteerd in de Griekse en Romeinse rechtsple-
ging en bij de Joden. Ook het levend verbranden

J. DIETERS
Meubeltransport annex 'woninginrichting
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Ook het adres voor uw verhuizing en het snel
weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs
Levering van gordijnen, vloerbedekking, enz.

.In vroeger eeuwen
vond plaats. Deze vuurdood werd bijna overal ge-
bruikt voor zedendelicten, hekserij, tover.arij en ket-
terij. De oude Joden bezigden hiervoor de brand-
stapel of goten gesmolten lood in de keel van het
slachtoffer. Ook de Russen kenden dit laatste mid-
del. Nog veel meer, de ene wreder dan de andere,
vormen van verbranding zijn bekend. Ook het roken
en zieden werd aangewend, o.a. bij munt- of acten-
vervalsing. Door de verstikkingsdood, door roken en
door koken van het lichaam in een kuip met water
of olie gevuld, werd ook een einde aan het leven ge-
maakt. Dan waren o.m. nog bekend de ophanging,
verdrinking en onthoofding. In de Noordelijke Ne-
derlanden werd de verdrinkingsdood toegepast bij
kindermoord. Dan nog, er komt geen eind aan, waar-
de lezer, het stuurloze schip. Hier werd de misdadiger
aan de vernietiging prijs gegeven door hem op een
stuurloos schip aan wind en golven, uiteraard op zee,
toe te vertrouwen. Deze doodstraf deed zich voor bij
de Friezen en andere zeevarende volken. Ook de
Russen kenden haar.
De wreedheid waarmee deze straf soms ten uitvoer
gebracht werd laat zich niet beschrijven.
Geachte generatiegenoten, dit zijn slechts enkele gre-
pen uit de schier eindeloze rij van martelingen be-
gaan bij de uitvoering van de doodstraf, maar laat
mij eindigen. Slechts over de doodstraf door ver-
àrinking wil ik nog iets vertellen. Deze lijfstraf be-
hoort tot de meer jongere geschiedenis. In Rome
werd zij het eerst toegepast bij ouderrnoord. Het
slachtoffer werd in een leren zak genaaid en in zee
gestort. Dat was nog het ergste niet, zult U zeggen,
maar ge kent de vindingrijkheid van onze voorouders
nog niet. Men liet de ten dode gedoemde als inlei-
ding een geseling ondergaan èn hem daarna met een
haan, hond of slang in de zak naaien. Deze zakken
waren waterdicht, de dieren werden wild, vielen el-
kaar en ook de veroordeelde aan. Commentaar over-
bodig.
En nog spreken wij van "die goede, oude tij d "
"Doe't Pake yet fe int wie en Beppe yet faem "
Een volgende keer zou ik het willen hebben over ver-
minkende lijfstraffen, in lang vervlogen tijden door
de mensheid ondergaan, wanneer mij dit althans,
vanwege de "Grausamkeit", door de Redactie niet
wordt belet.

I
I

J. Roorda, owmr. postcomdt., Langweer

Hij had het zo pas nog zien branden
Een haringkoopman uit Scheveningen reed met zijn
vrachtauto in het holst van de nacht over de Rijks-
weg ergens in het Rijkspolitiegewest Groningen. Aan
een tweetal politiemannen, die daarnaar vroegen, gaf
hij niet zijn werkboekje ter inzage, want hij was
eigen baas, de laadbak was leeg en hij bestuurde
minder dan 12 uren per week. Het tegendeel was niet
zo gemakkelijk aan te tonen. Anders was het gesteld
met het stoplicht. Dat was hopeloos defect. Er hielp
niet aan, hij ging onverbiddelijk op de bon. Doordat
de haringkoopman in een nogal bloemrijke taal sprak,
begon de politieman ook uit dat vaatje te tappen. Na-
dat de naam van de schuldige was geboekstaafd in het
aantekenboekje (soort naar keuze, mits ten genoegen
van de Distr. Cdt.) vroeg hij. "Wanneer aanschouw-
de U het levenslicht?" Prompt antwoordde het slacht-
offer - dat nog aan het stoplicht prutste - "Ik heb
het zopas nog zien branden!"

Wmr. 1e kJ. C. Punter, Grijpskerk.
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Verplaatsingen:

Bergsma, K., Owmr., van Tjerkgaast naar Scharnegoutum (Pos'tC.-).
Jager, A. de, Wmr. le kl., van Donkerbroek naar Tjerkgaast (Postö.«).
Koolstra, W., Owmr., van Schildwolde naar Zoutkamp (Post'C;«).
Wind, A, Wmr. le kl., van Zuidhorn naar Schildwolde (Post'Cv-);
Boer, C. de, Wmr., van Rauwerd naar Irnsum.
Hielkema, J., Wmr., van Diever naar Donkerbroek.
Voorst, M. van, Wmr., van Dwingeloo naar Diever.

Verplaatst naar het Gewest 's-Hertogenbosch:

Cazemier, W., Wachtmr., Niekerk.
Verreijen, H. S., Wachtmr., Dalen .

. Smits, N. D., Wmr. le kl., Terschelling.
Dijkstra, J., Wachtmr., Wolvega.
Kuur, S. v. d., Wachtmr., Wanswerd.

Gedetacheerd aan de Kaderschool te Bilthoven:

Made, T. v. d., Wmr. le kl., Holium (A).

Met eervol ontslag:

Poelstra, J., Owmr., Burgwerd. Gepensionneerd.
Bos, B., Wachtmr., Bedum. Op verzoek.

Gehuwd:

Schedeler, F. W., Wachtmr., Oude-Bildtzijl.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:

Medema, J. F., Wmr. le kl., Groningen (Parketgroep) ,
Westra-Winselaar, S., Wachtmr., Berlikum.
Werf, F. v. d., Wachtrnr., Assen (Verkeersgroep).
Berg, G. v. d., Wmr. le kl., Godlinze.
Schuring, E., Wachtmr., Pieterburen.
Blaauwgeers, H. A, Wachtmr., Nieuw-Schoonebeek.
Woud, H. v. d., Wachtmr., Dokkum.
Werf, F. v. d., Wmr. le kl., Dokkum.

Met ontslag:
Luinenburg, F., Wmr. le kl., Oostermeer.

Politie-diploma
Opleiding voor het officieel erkende diploma, afgegeven door de Centrale van
Politie-Organisaties. De cursus wordt gegeven door:

TWEE INSPECTEURS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
ervaren in het geven van deze cursussen. Deze cursus geeft:

a. opleiding voor 'burgers;
b. opleiding voor de "aantekening" (voor pol.-ambt.);
e. opleiding voor het te verwachten nieuwe diploma (voor brigadier en adjudant).

Cursusduur: ± een jaar.
AANVANG: MIDDEN OCTOBER. Vraagt uitvoerig prospectus

INSTITUUT K.1.M. - GRONINGEN - Oosterstraat 69 - Telefoon 28866
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Door de grote hoeveelheid sportcopy, in ver-
band met de intergewestelijke athletiekwed-
strijden, moesten verschillende artikelen, zoals
U zult begrijpen, blijven liggen tot een vol-
gende keer. Mocht Uw artikeltje niet direct
geplaatst worden, wacht U dan maar rustig
af; het komt te zijner tijd wel in de Reflector.
Dit geldt ook voor de dames, die voor hun
mannen of vader niet onderdoen en moedig
en aardig de pen vatten en de zo noodzakelijke
copy leveren. Bravo dames!
Nu iets anders. Het lijkt mij wel leuk om in
het Nouember-nummer een fotoraadsel te
plaatsen. Gedacht wordt aan een montagefoto
van ongeveer 10 of 20 beelden. Aan U dan de
eer om antwoord te geven op de vraag: Wie is
dat? of: Wat is dat? Voor die wedstrijd hebben
we echter aardige foto's en aardige prijzen
nodig, die dan met st. Nicolaas, want die ouwe
vertrekt al bijna weer uit Spanje, aan de win-
naars en winnaressen toegezonden kunnen
worden.
Wie stuurt mij nu een aardige foto toe (van

een persoon of zaak) die voor dit doel geschikt
is? Als iedereen z'n gedachten er eens over
laat gaan, komen er vast een groot aantal
inzendingen binnen (liefst zo vlug mogelijk
en uiterlijk 10 October in verband met de
samenstelling) .
Maar nu de prijzen; die moeten goed en
aardig zijn. Waar halen we deze nu vandaan?
Wie schenkt ons een prijs? Wie kan eventueel
een boek uit zijn boekenkast missen, wie
schildert of etst en stelt één van zijn kunst-
producten ter beschikking? Komt· lezers,
VOOR ALLEN, DOOR ALLEN! Ook geldelijke
bijdragen, al is het nog zo gering, zijn welkom.
Deze kunt U storten op gironummer 471072
t.n.v. "Redacteur Reflector" G. van Dijk,
Groningen, onder mededeling van "Prijs st.
Nicolaas-prijsvraag". Alles wat binnenkomt
zal besteed worden aan deze prijsvraag.
Doet allen Uw best. De redactie rekent ook
op U!!

OPLOSSING PRIJSVRAAG.
De oplossing van de Prijsvraag, geplaatst in no. 4 van
de Reflector, is als volgt:
De som van elke rij getallen, horizontaal: verticaal en
diagonaal is 34.
Er werden 27 oplossingen ingezonden, waarvan er
23 goed waren. Van de ± 1100 Rp. ambtenaren kan
het aantal inzendingen niet bepaald groot genoemd
worden. De vraag rijst of dergelijke prijsvragen wel
in de smaak vallen.
Eén inzending mocht ik ontvangen van de reserve-
wmr, J. G. Bron uit Noordwijk (Gr.),
De gelukkige prijswinnaar was de wmr P. de Jong,
F 170a te Akkerwoude, die de prijs, het boek "De
Graaf van Montechristo" zal worden toegezonden.
Proficiat De Jong!
Het was weer de Uitgever van onze Reflector die het
boek ter beschikking stelde. Onze hartelijke dank.
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~e~la~'ilá ~u~trum
VAN DE ATHLETIEK-KAMPIOENSCHAPPEN DER RIJKSPOLITIE

Op 9 September j.l. vonden in het Stadspark te Gro-
ningen de Athletiekkampioenschappen plaats voor
de Rijkspolitie, die voor de vijfde achtereenvolgende
maal werden gehouden. Dit;maal viel de Commissie
Sportaangelegenheden Rijkspolitie Gewest Gronin-
gen de eer te beurt, dit voor ons Korps zo belangrijk
sportevenement te organiseren.
Omstreeks 8.30 uur arriveerde ik met onze wakkere
secretaris Post op het terrein, waarbij ons bleek, dat
dit reeds tot in de puntjes was verzorgd en in een
behoorlijke conditie verkeerde. Daarbij deed het
prachtige weer ons optimisme nog meer toenemen,
zodat we vol goede moed aan de slag gingen om de
laatste voorbereidingen te treffen.
Voor de deelnemers uit de aride re gewesten waren
extra stadsbussen ingelegd, die zorgden voor een
vlot vervoer vanaf het station naar het terrein. Om-
streeks 9.45 uur waren de eerste deelnemers reeds
aanwezig en al spoedig zagen we de athleten in trai-
ningspak verschijnen om het terrein te verkennen.
Reeds spoedig heerste er een gezellige drukte op het
terrein en een Commissie van ontvangst was weldra
druk in de weer de genodigden naar hun plaatsen te
begeleiden. De Nederlandse driekleur waaide hoog
aan de mast en verhoogde de gespannen, doch pret-
tige sfeer, die altijd bij deze wedstrijden aanwezig is.
Terwijl het wedstrijdsecretariaat nog op het laatste
moment overstelpt werd met vele wijzigingen, die
nog moesten worden aangebracht, kwam omstreeks
11.30 uur ons prachtige Muziekkorps het veld op
marcheren. Vooraf was een rondgang door de stad
gemaakt. Dit nog zo jonge Korps trok veel bekijks
en heeft door haar keurig optreden wel een zeer
goede indruk in de Martiniestad achtergelaten. Alle
lof voor onze muzikanten en hun dirigent, die in zo
belangrijke mate hebben bijgedragen tot het slagen
van deze wedstrijden. Nadat nog enkele pittige mar-
sen ten gehore waren gebracht, stelden de ploegen
zich naast de muziek voor de Hoofdtribune op, die

Het R.P.-
muziekkorps
in het mooie

stadspark.

voor het grootste gedeelte reeds was gevuld met ge-
nodigden en andere belangstellenden.
Het was' voor de organiserende Commissie een grote
eer, dat zovele hoge autoriteiten van hun belangstel-
-ling deden blijken. De wedstrijden werden o.m. bij-
gewoond door Algemeen Inspecteur der Rijkspolitie
en zijn Chef-staf, Directeur-generaal van Politie,
Commissaris der Koningin in de provincie Friesland,
Procureur-generaal te Leeuwarden en Officier van
Justitie Groningen en Assen, President van de Recht-
bank te Groningen, Gewestcommandanten der Rijks-
politie te Arnhem, 's-Hertogenbosch en 's-Gravenha-
ge, afd. Cdtn Politie te Water Amsterdam. en Gronin-
gen, Divisie commandant Koninklijke marechaussee
te Groningen, Commissaris Vos namens de Hoofd
C.v.P. te Groningen, verschillende Justitie-autoritei-

Een ldjkje in
de tribune.

,
ten, voorzitter N.P.S.B., de heer Nieuwold, afgevaar-
digden van verschillende politiebonden, verschillende
burgemeesters der drie Noordelijke provincies, verte-
genwoordigers van de Cdt ,4e Militaire gewest, alle
Distr.-Cdtn. van het Gewest Groningen en verschil-
lenden daarbuiten en andere -belangstel lenden die ge-
regeld contact met de Rijkspolitie onderhouden. .

De vOO1'zitter der C.S.R.G.G.

De opening der wedstrijden werd verricht door de
voorzitter der C.S.R.G.G., de Officier der Rijkspolitie
1e kl. E. A. Mackay, met ongeveer de volgende
woorden: "Het is met bijzonder veel genoegen, dat ik
- als voorzitter der C.S.R.G.G. - U allen hartelijk
welkom mag heten op dit eerste lustrum van de jaar-
lij kse intergewestelij ke athletiekwedstrij den der Rij ks-
politie. Wij beschouwen het als een eer voor het. Ge-
WEst Groningen, dat wij het zijn, die dit jaar deze
wedstrijden hebben mogen organiseren, maar daar-
naast beschouwen wij het als een eer, dat zovele
autoriteiten van hoog tot laag hebben toegezegd he-
denmiddag dit sportfestijn te zullen bezoeken. Voor-
zover deze autoriteiten met hun dames op dit moment
hier reeds aanwezig zijn, heet ik hen wel bijzonder
hartelijk welkom en ik geef hun graag de verzeke-
ring, dat het feit, dat zij niet hebben willen ontbre-
ken bij de aanvang van deze wedstrijden, door ons
bijzonder op prijs is gesteld. Daarnaast heet ik na-
tuurlijk van harte welkom onze deelnemers en wel
speciaal onze gasten uit de andere Gewesten, die veel-
al een verre reis hebben moeten maken om hier te
komen en tenslotte vooral niet te vergeten ons voor-
treffelijk muziekcorps, dat op volle sterkte naar ons
Gewest is getogen om deze dag extra luister bij te
zetten. Ik behoef U niet te vertellen, hoe trots wij -
Rijkspolitie-ambtenaren - zijn op dit korps, dat in de
betrekkelijke korte spanne tijds van haar bestaan -
U hebt dit zoëven kunnen horen - reeds zoveel heeft
weten te presteren. Ik neem graag aan, dat vele deel-
nemers met enige schroom naar Groningen zijn ge-
trokken. Immers, de reis is lang, de spieren worden
stijf, de prestaties dalen. Dat klinkt somber zult U
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zeggen! Nog somberder klinkt het echter voor onze
gasten indien ik hun vertel - zij weten dat trouwens
allemaal - dat het tot dusverre steeds het Gewest
Groningen is geweest, dat de verste reis heeft moeten
maken en .... steevast elk jaar op de onderste plaats
is terechtgekomen. Laten onze gasten zich echter niet
ontmoedigen. Immers, dit kwam niet door de lange
reis, niet door stijve spieren, maar wéI door onze
achterstand op athletiekgebied. Ik geef U echter de
verzekering, dat wij alles gedaan hebben om deze
achterstand enigszins in te lopen en wij hopen U -
zoals het goede gastheren betaamt - zo behoorlijk en
zo sportief mogelijk partij te kunnen geven. Sportief
Ja. Want vooral in sportieve zin moeten deze wed-
strijden een succes worden. En dit is ongetwijfeld
mogelijk, ondanks het feit, dat de strijd tussen de
grote rivalen Arnhem en Den Bosch wel. weer in
volle hevigheid zal ontbranden, terwijl ook de kamp
om de middelste en de laatste plaatsen fel zal wor-
den. Ik hoop echter, dat _.hoe hevig de strijd en hoe
groot ook de spanning mag zijn - U steeds zult be-
seffen, dat men als winnaar ongetwijfeld groot kan
zijn door prestatie, doch als verliezer stellig minstens
even groot door karakter.
Hiermede open ik deze wedstrijden en ik wens U een
prettige, faire en succesvolle snortmiddaz toe"
Hierna werd door het muziekkorps het, Wilhelmus
ten gehore gebracht en begonnen de series.

100 meter hardlopen.
In de finale plaatsten zich na veel strijd 2 lopers van
Den Bosch, 2 lopers van Arnhem, Van Laaturn van
Amsterdam en Van der Burg van Groningen, zodat
ons Gewest op dit nummer voor de eerste maal met

Start
100 meter.

een finalist voor de dag kwam. Evenals vorig jaar
wist Van Laatum als eerste te eindigen. De bekende
loper Remmers voerde 'een verbeten strijd met Tul-
kens en de 41-jarige Beintema van Arnhem. Hij zag
zich nog juist voor de finish door Tulkens gepasseerd,
doch wist Beintema met minimaal verschil te klop-
pen. Zij werden op de voet gevolg door Hagelaar van
Arnhem, terwijl Van den Burg van Groningen als
laatste in dit selecte gezelschap over de streep ging

Finish
100 meter.

Uitslag: 1. P. van Laaturn, Amsterdam
2. J. M. Tulkens, Den Bosch
3. J. A. J. Remmers, Den Bosch

11.7
12.0
13.6

4. H. P. Beintéma, Arnhem
5. Th. G. Hagelaar. Amsterdam
6. A. C. v. d. Burg, Groningen

200 meter hardlopen.
In deze finale hadden zich vijf finalisten geplaatst
van het nummer 100 meter hardlopen. Ditmaal wist
Remmers echter Van Laatum achter zich te laten in
de prachtige tijd van 23.3. Beintema werd hier goede
derde, terwijl Tulkens ditmaal met de vierde plaats
genoegen moest nemen. Dat er hard werd gelopen
blijkt uit het feit, dat no. 5 Van Uffelen van Den
Bosch een tijd, noteerde van 24.4, terwijl dit nummer
het vorig jaar werd gewonnen in de tijd van 24.8. Van
den Burg van Groningen toonde ook hier zijn goede
vorm door als no. 6 op dit nummer' te eindigen.

F'inale
200 meter.
Remmers

finisht als
eerstè

Uitslag: 1. J. A. J. Remmers, Den Bosch 23.3
2. P. van Laaturn, Amsterdam 23.5
3. H. P. Beintema, Arnhem 23.8
4. J. M. Tulkens, Den Bosch 24.0
5. W. M. van Uffelen, Den Bosch 24.4
6. A. C. v. d. Burg, Groningen - 24.9

400 meter hardlopen.
Evenals vorig jaar toonde Remmers zich op dit num-
mer onbetwist de sterkste en wist zijn tijd van 1951
daarbij met één sec. te verbeteren. Dat door een goe-
de training en.... niet meer te roken veel valt te
bereiken, toonde Volders van Groningen, die met zijn
prachtige lange pas in de zeer goede tijd van 56 sec.
als tweede wist te eindigen. Door de Gewesten Arn-
hem en Amsterdam werden de laatste vier plaatsen
na een sportief gevecht broederlijk gedeeld.

Finale
1,00 meter.

Uitslag: 1. J. A. J. Remmers, Den Bosch
2. G. Volders, Groningen
3. H: G. Kappert, Arnhem
4. ,J. F. Düster, Amsterdam
5. A. Klok, Arnhem
6. F. van Zutphen, Amsterdam

54.7
56.0
57.0
58.2
58.8
59.1

11.5
11.6
11.7

800 meter.
Wist Römkens uit Den Bosch de laatste jaren hier
steeds beslag te leggen op de eerste plaats, thans
moest hij de eer laten aan J. Koopman van Amster-
dam, die ook al weer de tijd van vorig jaar verbe-
terde en in de goede tijd van 2.13.2 als eerste finishte.
Buurman zorgde echter met een derde plaats, dat
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Tijdens de 800 meter.

Den Bosch ook op dit nummer weer behoorlijk pun-
ten kon verzamelen. Seidel van Groningen voerde
zcals uit de uitslag blijkt een verbeten strijd met
Kamp van Arnhem, terwijl Van der Krol van dit
Gewest de rij sloot.

Uitslag: 1. J. Koopman, Amsterdam
2. J. L. Römkens, Den Bosch
3. H. Buurman, Den Bosch
4: J. Seidel, Groningen
5. H. Kamp, Arnhem
6. W. v. d. Krol, Arnhem

2.13.2
2.14.0
2.16.5
2.17.0
2.17.0
2.21.2

1500 meter.
Dit nummer werd wel een van de mooiste van de
dag. De winnaar 1950 Lamain van Arnhem voerde
steeds het veld aan, doch moest in de laatste ronde
nog een hevige strijd voeren met Banserna van Gro-
ningen. Op ongeveer 300 meter vóór de finish wist
Banserna te passeren, doch deze aanval kwam iets
te vroeg. De geroutineerde crack uit Arnhem liet zich
even rustig trekken en kwam daarna hevig opzetten.
Dit was Banserria- te machtig, zodat hij genoegen
moest nemen met de tweede plaats. Te weinig wed-
strijdroutine speelde hem hier zeker parten. Römkens
eindigde als goede derde, met flink verschil gevolgd
door A. Jagt uit Amsterdam. Van. der Krol van het

, Gewest Arnhem en Boogert uit Den Haag plaatsten
zich respectievelijk als 5e en 6e.

De 1500 m.-
lopers in actie.

Uitslág: 1. O. Lamain, Arnhem
2. H. Banserna, Groningen
3. J. L. Römkens, Den Bosch
4. A. J agt, Amsterdam
5. W. v. d. Krol, Arnhem
6. P. J. Boogert, Den Haag

4.36.6
4.39.0
4.41.5
4.47.3
4.52.0
4.54.0

3000 meter.
Ook op dit nummer leverde Lamain van Arnhem een
uitstekende prestatie door met groot machtsvertoon
als eerste te eindigen. De volgende drie plaatsen wer-
den precies in dezelfde volgorde als vorig jaar bezet
door Thijssen van het Gewest Den Bosch, A. Jagt uit
Amsterdam en Roggeveen, dc veteraan van de Politie
te ~~ter Zuid. Laatstgenoemde bezorgde daardoor de
Poli he .te Water haar enige drie punten. Een pracht
prestatie van deze loper, die de veertig reeds is ge-
passeerd. Banserna van Groningen bezette ondanks

zijn uitstekende eindsprint de vijfde plaats, terwijl
Hermans van het Gewest Den Bosch met ruim ver-
schil als zesde finishte.

Lamain aa?t de
kop op de
1500 meter.

ltslag: 1. O. Larnain, Arnhem
2. G. J. Thljssën, Den Bosch
3. A. J agt, Amsterdam
4. F. Roggeveen, P.t.W.Z.
5. H. Banserna, Groningen
6 H. W. Hermans, Den Bosch

10.01.8
10.17.1
10.23.2
10.28.4
10.34.1
10.43.3

Bij het verspringen moest de favoriet Van Laatum
ditmaal de eer laten aan Ensing, van het Gewest Gro-
ningen, die met een sprong van 6.20 meter de eerste
plant b zette. D. p,relltatie op dit nummer waren
iets lager dan vorrg Jaar, toen Van Laatum de eerste
plaats bezette met een sprong van 6.34 meter. Thans
bracht hij het tot 6.02 meter.

'I'aekema van Groningen
in actie.

De uitslag: 1. W. Ensing, Groningen 6.20
2. P. van Laatum, Amsterdam 6.02
3. J. v. Woudenberg. Amsterdam 5.92
4. M. W. v. Uffelen, Den Bosch 5.91
5. B. J. Kuiper, Arnhem 5.66
6. P. Grothauzen, Den Bosch 5.61

Bij het hoogspringen verrichtte Woudenberg van het
Gewest Amsterdam een prachtige prestatie, door met
een sprong van 1.673 meter als eerste te eindigen. De
overige resultaten bleken iets minder te zijn dan in
1951. Dit nummer leverde Amsterdam 11 punten op,
daar Tellegen met een sprong van 1.573 tweede wist
te worden. Alweer een der veteranen van deze mid-
dag, die vele jongeren achter zich wist te laten. De
nos. 3, 4 en 5 bereikten allen dezelfde hoogte, terwijl

W oudenber q
bij het hoog-
springen in

actie.
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Krijgsman van Arnhem de rij sloot met een sprong
van 1.523 meter.

Uitslag: 1. J. v, Wouden berg, Amsterdam
2. S. Tellegen, Amsterdam
3. W. Ensing, Groningen
4. A. G. Slagboom, Den Bosch
5. J. v, d. Heide, Den Haag
6. J. Krijgsman, Arnhem

1.673
1.573
1.573
1.573
1.573
1.523

Polsstokhoogspringen.
Met spanning werd het treffen tussen de beide riva-
len op dit prachtige nummer, Pronk van het Gewest
Arnhem en de kampioen 1951 Kamps van Groningen.
tegemoet gezien. De uitslag bleef lang onzeker, doch
Pronk wist met een sprong van 3.30 meter ditmaal
het kampioenschap in de wacht te slepen. Kamps ein-
digde als goede tweede met een sprong van 3.20 m
Ook de andere deelnemers behaalden goede resulta-
ten op dit nummer. Het vorig jaar werd de zesde
plaats bezet met een sprong van 2.75, terwijl ditmaal
Smalheer van Den Haag, die als laatste eindigde, de
lat nog op 2.80 meter hoogte wist te passeren.

De Kampioen
1951 H. Kamps
passeert de lat.

Uitslag: 1. N. Pronk, Arnhem
2. H. Kamps, Groningen
3. T. Rijprna, Den Haag,
4. W. Diepeveen, Amsterdam
5. H. Harstra, Groningen
6. J. Smalheer, Den Haag

3.30 m.
3.20 m.
3.00 m.
2.90 m.
2.90 m.
2.80 m.

Hinkstapsprong.
Op dit nummer wisten vier athle ten de 12 meter te
passeren. De beste man van ons Gewest, Ensing, die
ook het nummer verspringen reeds had gewonnen,
verrichtte een mooie prestatie, door met een sprong
van 12.42 meter de eerste plaats te bezetten. Appel
van Arnhem werd ditmaal' tweede met een sprong
van 12.18 meter. De kampioen hoogspringen eindigde
hier als derde, direct gevolgd door Kuiperij van Arn-
hem. Groenendijk van Den Haag werd vijfde, terwijl
Taekema nog één puntje voor Groningen in de wacht
sleepte. De bekende hinkstapspringer Harstra van
Groningen, die reeds drie kampioenschappen op dit
nummer heeft behaald, doch het vorig jaar met de
vierde plaats genoegen moest nemen, wist zich dit-
maal niet in de finale te plaatsen.

~

De kamtpioen. Ensing van
Groningen.

Uitslag: 1. W. Ensing, Groningen
2. J. W. Appel, Arnhem
3. J. v. Woudenberg, Amsterdam
4. M. Kuiperij, Arnhem
5. H. Groenendijk, Den Haag
6. H. Taekema, Groningen

12.42 m,
12.18 m.
12.11 m.
12.07 m.
11.82 m.
11.49 m.

Kogelstoten.
Zoals viel te verwachten werd dit nummer gewon-
nen door Van Treuren, die daarbij zijn vijfde achter-
eenvolgende kampioenschap behaalde. Ditmaal met
een prachtige stoot van 12.44 meter. De overige pres-
taties wezen ROg niet bepaald op vooruitgang op dit
nummer. De drie eerste plaatsen waren voor Den
Bosch en leverden dus heel wat punten voor dit Ge-
west op.

Het record 1951 wordt om
zeep gebracht door van

Treuren.

Uitslag: 1,.G. J. van Treuren, Den Bosch
2. T. v. Opijnen, Den Bosch
3. J. H. Lambrichts, Den Bosch
4. J. W. Appel, Arnhem
5. H. te Kolste, Arnhem
6. H. v. d. Laan, Den Haag

12.44 m,
11.72 m.
11.25 m
10.98 m.
10.775m.
10.71 m.

Discuswerpen.
Met een fraaie worp van 37.16 wist Appel van Arn-
hem de kampioen 1951 Thewissen van Den Bosch te
onttronen. Een mooie prestatie. Een niet minder
mooie prestatie werd geleverd door de oudste deel-
nemer aan de wedstrijden. Luppens van het Gewest
Groningen, 49 jaar oud, gaf blijk de kunst van het
discuswerpen nog niet te hebben verleerd. Reeds 25
jaren geleden was hij een geducht tegenstander op
de Noordelijke Athletiekvelden, terwijl hij thans met
een mooie worp van 32.21 meter vele jonge athleten
achter zich liet. Alle hulde aan deze veteraan, die ons
allen heeft laten zien, dat met een regelmatige trai-
ning, ondanks de leeftijd, op de technische nummers
nog goede prestaties kunnen worden geleverd. .

De kampioen in actie.

Uitslag: 1. J. W. Appel, Arnhem
2. W. H. Thewissen, Den Bosch
3. T. Luppens, Gromirigen
4. H. J. Wesseling, Amsterdam
5. G. J. v. Treuren, Den Bosch
6. L. S. Carner, Groningen

37.16 m,
33.75 m.
32.21 m.
31.58 m.
31.23 m.
30.605m.

7
Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 1e jrg Nr.06 okt 1952 70



Speerwerpen.
Bij dit nummer kwam de overwinning terecht bij C.
Overgauw van het Gewest Den Haag met een worp
van 39.04 m ter. De kampioen. 1951. Rörnkens van
Den Bosch kwam er ditmaal niet aan 'te pas, Narmens
van Amsterdam werd goede tweede, terwijl de laatste
vier plaatsen door Den Bosch en Arnhem werden ge-
deeld; waarbij Den Bosch echter de meeste punten
veor zich opeiste. Een der favorieten Ten Kolste stel-
de teleur er. moest genoegen nemen met de 5e plaats.

Een der deelnemers bij
het speerwerpen.

Uitslag: 1. C. Overgauw, Den Haag
2. P. C. Nannes, Amsterdam
3. M. W. v. Uffelen, Den Bosch
4. W. H. Thewissen, Den Bosch
5. H. ten Kolste, Arnhem'
6. A. G. Nieuwenhuis, Arnhem

39.04 m.
38.615 m.
37.795 m.
37.08 m.
36.34 m.

35.88 m.

Bij het slotnummer de 4 X 100 meter estafette, bleek
dat de lopers van het Gewest Amsterdam goede vor-
deringen hadden gemaakt. Het overgeven van. de esta-
fettestokken was beter verzorgd dan vorig jaar en na
een zeer spannende strijd gelukte het hen als 1e te
eindigen. Zoals steeds voerden de ploegen van Den

Het 1e wissel-
punt bij de 4

X 100 m.

Bosch en Arnhem weer een verbeten strijd. wat blijkt
uit het feit dat voor de beide ploegen dezelfde tijd
werd genoteerd, Arnhem wist echter de tweede plaats
te bemachtigen en revanche te nemen voor de in, 1951
geleden nederlaag op dit nummer. Den Haag kwam
cp de vierde plaats in de matige tijd van 49.4, terwijl
ons Gewest tot onze teleurstelling werd gediskwali-
ficeerd door een foute wissel.

Uitslag: 1. Gewest Amsterdam
2. Gewest Arnhem
3. Gewest Den Bosch
4. Gewest Den Haag
5. Gewest Gronirrgen

47.0
47.1
47.1
49.1
gediskw.

De finish van
de 4 X 100 m.

Terwijl het wedstrijdsecretariaat 0:) volle toeren werk-
te, cm de uitslagen zo spoedig mogelijk bekend te kun-
nen maken - van welke taak de heren zich op buiten-
gewone wijze hebben gekweten - werden door de
muziek nog enige nummers ten gehore gebracht.

In het algemeen klassement bleek het Gewest Den
Bosch voor de vijfde maal beslag te leggen op de eer-
ste plaats. Een prachtige prestatie. De met zoveel
spanning tegemoet geziene strijd tussen dit Gewest
met Arnhem bleef uit en zelfs wist het Gewest Am-
sterdam met gering verschil de Arnhemmers te klop-
pen. Het was dan ook geen wonder dat de Wmr.
Uffen in zijn nopjes was met dit mooie resultaat. Den
Haag stelde wel zeer teleur en moest nu genoegen
nemen met de vijfde plaats. 'Dat wij Noorderlingers
eindelijk de onderste plaats hebben kunnen verlaten,
stemt ons natuurlijk erg dankbaar. Ondanks het feit,
dat onze ploeg gehandicapt was door het ontbreken
van enkele athleten. waarvan verwacht mocht worden
dat zij vooral op de springnummers behoorlijk punten
voor ons Gewest hadden kunnen verzamelen, zijn we
zeer tevreden met het behaalde resultaat. Hoewel de
nodige wedstrijdroutine bij onze athleten ontbreekt,
hebben zij allen zich niet doen afschrikken door de
geroutineerde tegenstanders uit de andere Gewesten
en hebben getoond over een, goede wedstrijdmentali-
teit te beschikken. We willen niet nalaten onze dank
uit te spreken aan onze superieuren, die ons de tijd
en de gelegenheid hebben gegeven om nog beter dan
andere jaren ons op de wedstrijden te kunnen voorbe-
reiden.

De einduitslag was als volgt: (Korpsprijzen)
1. Gewest Den Bosch 89 punten
2. GeW€3t Amsrïerdam 75
3. Gewest Arnhem 73
4. Gewest Groningen 46
5. Gewest Den Haag 23
6. Pol. te Water Zuid 3

Meeste kampioenen: (Korpsprijs)
Gewest Arnhem 4.

Up 1 na de meeste kampioenen: (Korpsprijs)
Gewest Den Bosch 3. (Het Gewest Amsterdam had
eveneens drie kampioenen. De meeste tweede prijzen
gaven hier de doorslag>.

Korpsprfjs meeste punten op de loopnummers volgens
de Finse puntentelling: Gewest Den Bosch 5567 pnt.

Het muziekkorps voor
de tribune in actie.
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Aclj. v. cl. Sluis
11eemt äe wis-

selbeker in
ontvangst.

Korpsprijs meeste punten op de springnummers vol-
gens de Finse puntentelling: Gewest Amsterdam 2985
pnt.
Korpsprijs meeste punten op de werpnummers vol-
gens de Finse puntentelling: Gewest Den Bosch 3196
pnt.
Persoonlijke prijs voor die deelnemer die op 2 of 3
nummers de meeste punten behaalde volgens de
Finse puntentelling: P. van Laatum, Gew. Amster-
dam 1930 pnt.
Hij werd op de voet gevolgd door J. A. J. Remmers
van het Gewest Den Bosch, die het tot 1929 punten
bracht.

De 4e Korps-
prijs [laat naar'

het Gewest
Groningen

Reeds spoedig na het laatste nummer werd de tafel
met de prachtige bekers en medailles voor het uit-
reiken der prijzen klaar gezet. Alvorens de Inspec-
teur-Generaal hiertoe overging, bracht Z.H.E.G. dank
aan de organiserende commissie en alle medewerkers
aan deze zo geslaagde athletiekdag en zeide zeer ver-
heugd te zijn, dat zovele autoriteiten van Justitie en
Politie, alsmede burgerlijke en militaire autoriteiten

van hun belangstelling hadden doen blijken. Spreker
vond het wel zeer teleurstellend voor de heer Direc-
teur-Generaal, dat deze wegens droeve familie-om-
standigheden genoodzaakt was geweest halverwege
de wedstrijden te moeten vertrekken.

'~\ »r,
Nadat door Z.H.E.G. de prijzen met een toepasselijk
woord waren uitgereikt, werd het woord nog gevoerd
door de voorzitter der C.S.R.G.G., die met ongeveer
de navolgende woorden deze wedstrijden beëindigde:
"Veroorlooft U mij Generaal, dat ik tot besluit van
deze sportmiddag nog een enkel woord spreek. En
dan moet ik beginnen met te zeggen dat wij U zeer
erkentelijk zijn voor het feii, dat U deze prijsuitrei-
king hebt willen verrichten. Dagen als deze zijn hoog-
tijdagen voor de Rijkspolitie. Immers, de sportrepre-
sentanten uit Noord en Oost, uit Zuid en West, zij

ontmoeten elkaar in een sportieve strijd, die - hoe
tegenstrijdig dit ook mag klinken - vriendschapsban-
den kweekt tussen de Gewesten, een strijd, die daar-
door in betekenis uitgaat boven de normale sportge-
beurlijkheden in die Gewesten zelf.
En nu deze strijd is gestreden en de gemoederen uit
de bruisende branding van de onderlinge rivaliteit
zijn teruggekeerd naar kalmer water, nu gevoelen wij
weer zo goed onze verbondenheid, de verbondenheid
tussen de Gewesten, de verbondenheid tussen de in-
dividuele leden uit die Gewesten. Maar deze verbon-
denheid heeft zich niet alleen gemanifesteerd door de
faire strijd en de prettige sfeer, zij heeft zich even-
eens geopenbaard bij de prijsuitreiking, de prijsuit-
reiking die ons weer eens heeft doen beseffen, dat
Vlij - ondanks de grote afstanden en ondanks het
scnaarse contact - leden zijn van één Korps, van. een
grote politiegemeenschap. En alleen al voor het feit,'
dat U dit besef bij ons hebt doen verlevendigen,
daarvoor zijl').wij U, Generaal, zeer erkentelijk.
Dank zijn wij verder verschuldigd aan alle autoritei-
ten, die met hun dames hedenmiddag van hun be-
langstelling hebben blijk gegeven. Dank tevens aan
allen, die - als deelnemer, jurylid, belangstellende,
schenker van' een prijs of op welke wijze dan ook -
er toe hebben medegewerkt deze wedstrijden te doen
slagen. Dank stellig niet in de laatste plaats aan ons
muziekkorps, dat deze wedstrijden zo voortreffelijk
heeft opgeluisterd.
Schoon is de overwinning, maar nog veel schoner de
edele strijd. Inderdaad. Zo is het. En zo was het ge-
lukkig ook hedenmiddag. Dat wij ook in de toekomst
de zuiverheid van deze waarachtige Olympische ge-
dachte steeds onaangetast zullen mogen laten, want
dàn alleen kunnen wij die eerlijke, die sportieve
geest blijven behouden, die wij als politiemannen bij
de dagelijkse uitoefening van onze plicht zozeer van
node hebben.
Ik dank U allen nogmaals voor Uw belangstelling,
Uw deelname, Uw sportiviteit, kortom voor geheel
U aller onmisbare medewerking en ik wens U -
"oor zover dat nodig is - een goede en behouden reis
naar Uw woonplaatsen toe."
Hierna bracht de muziek nog eenmaal het Volkslied
ten gehore.

Na dit waardig besluit van deze zo geslaagde athle-
tiekwedstrijden gingen allen met de meeste spoed
naar huis, terwijl bij de uitgang de stadsbussen weer
gereed stonden om het vele publiek op een vlotte
wijze naar de stad te brengen. Het duurde dan ook
niet lang, of Post en ik waren weer samen op een
verlaten terrein, maar nu, om, uiterst tevreden over
het verloop, alles wat nodig was weer in te pakken
voor het vervoer naar het Gewestbureau. Welvoldaan
bestegen we het stalen ros en aanvaardden de reis
naar huis. In de fietstassen lagen nog steeds, 'vanaf de
vroege morgen, de goed belegde boterhammen. De
gehele dag heeft de spanning ons zodanig bezig ge-
houden, dat de normale eetlust wegbleef. Maar ik kan
U verzekeren, dat 'toen de spanning was geweken,
wij ons de door moeder de vrouw met extra zorg be-
reide warme maaltijd, goed hebben doen smaken.

B. L.

Onze micr%nist ver-
keerde deze dag wel in
een bijzondere goede

conclitie. Bravo.

Fotoreportage Foto-
dienst Rp. Geu».

.Groningen.
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Antwoord op

Open 'Brief

van vriend RoeI

.t.:-=__ ..••
1 October 1952.

Beste Roel!

Wat zou vriend Roei feitelijk bezield hebben, toen hij
het waagde zijn brief aan mij, aan de openbaarheid
prijs te geven?
Dat was zo mijn eerste gedachte, toen ik je brief las
en herlas. In mijn verbeelding zag ik je stoere gcstalte
in het tuintje staan (waarschijnlijk bezig de N.A.M.
concurrentie aan te doen), terwijl je het oog liet weiden
over al je groene producten, Ja, een kooltje stoven, dat
Z01t best mogelijk zijn! Misschien was de verbouw dit
jaar ook zo goed geweest, dat de tuinman "enigszins in
de bonen" was geraakt? Wie zal het zeggen? Hem
kennende, zal dit wel een raadsel blijven: stille wate-
ren ....
Er moest wel diep gepeinsd worden, om een antwoord
te vinden op het epistel. Het terrein 't;an deze brief-
schrijverij ligt mt eenmaal vol voetangels en kle'l'l1Jn1,en
en al zijn wc ons heel goed bewust van de verstrek-
kende inhoud van art. 7 onzer Grondwet, toch is dit
geen gezellig tëte à tëte, waarin wij eens lekker kunnen
uitbabbelen met elkaar. •
Toch hoop ik, dat onze briefschrijverij anderen zal
inspireren, om ook eens naar de pen te grijpen. Zelfs
verwacht ik, dat het voor Piet en zijn maat zo'n temp-
tatie zal worden, dat de Reflector met hen nog lang
niet klaar is!!
De tijden veranderen en wij met hen! Dat li:ien we èn
in de geschiedenis èn in ons dagelijks leven. Wat zaten
we vroeger voor ons schooldiploma te blokken over De
Ruyter, Piet Hein en .Dubbele" de Witt.

Fa. H. Drenth * Winschoten
Langestraat 16 Telefoon 450

Ook UW adres voor UNIFORM KLEDING
Vraagt Italen of b•• oek

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten
Tel. 51

Emmen
Tel. 1372

Fa. H. J. GOEDEMOED
GRONINGENHelperbrink 28a Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Unlforrnkledlnq

Nu hoor je het meest van De Gntyter, Albert Hein en
Simon de Wit. Wha~ is in a name '!
Wie onzer "prakkezeerde" vroeger over "Schrik"dra-
den, Aardappelmoeheid en Korenmijten? Vandaag de
dag is de stalen 2 meter band. wel in hoog aanzien.
gerezen. Het blijkt wel, àat ons arbeidsterrein nimmer
afgegraasd zal komen, want steeds weer duikt er iets
nieuws op, waaraan wij een groot deel van onze ni1n-
mer aflatende waakzaamheid moeten wijden. En bU
dat alles mag ter variatie een gezonde ontspanning
van geest en lichaam niet ontbreken. Voor het laatste
zorgt de sportinstructeur wel, als hij ons in alle moge-
lijke bochten laat wringen en het zweet door de poriën
doet stromen. Voor het eerste is gelegenheid genoeg,
waar dan ook, te vinden.
Gek toch, zoals die puezles altijd weer in trek zijn!!
Jammer dat de meeste oplossingen nooit worden inge-
zonden. En toch kan een ieder, met een klein beetje
hersengymnastiek zijn boekenkast aardig met waarde-
volle exemplaren uitbreiden.
Naar mij van welingelichte zijde wordt medegedeeld
zal een zeker iemand "in Stad" sterretjes voor zijn
ogen zien dansen, De aanvragen om papier, pennen en
inkt zullen uit de opgeplakte enveloppe'>/, puilenl !
Nu de donkere avonden weer' beginnen te komen, zal
de Reflector nog wat te verduren krijgen. Er bestaat
een ontstellende behoefte aan àl de genoemde artikelen.
Nee, niet om een hoger cijfer te behalen in het over-
zicht van de Statistiek, maar er bestaan plannen om
een dusdanige stroom van copie naar de redactie te
zenden, dat de P.T.T. ernstiç ovenveegt om een aparte
dienst te organiseren, om alles tijdig te kunnen bezor-
gen. Bij elke druk op de bel zullen de van zweetparels
voorziene haren, opnieuw ten berge gaan r·ijzen. Het
zij zo... !!
Als men wind zaait .

Tot slot nog dit, Roei. Jij steekt nogal graag je neus
overal in: Kun je mij ook vertellen, waarom de Reflec-
tor is versierd met een Friese vlag? Moeten daarin
misschien al die stukken uit het Heitel/ui weerspiege-
len? Ik wil hierover haring of kuit hoor!!!
Er is zeep genoeg, om "de doeken" (foei, wat ben jij

. nog ouderwets) eens goed schoon te spoelen! . .'
So t-: Itg! Groetjes.

Bart.

Brillen Horloges

KEMPKES t.o. de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reeds meer dan 60 jaar hel j 11 i s t e adres

Wekkers Klokken

J. DIETERS
Meubeltranspoet annex woninginrichting
AS SEN· Telefoon 2706 . Anreeperstraat 166

Beteeld
aanbevelend

Ook het adres voor uw verhuizing en het 5I'Iei

weder stoHaren van uw nieuw tehuis tegen lage prijs

levering van gordijnen, vloerbedekking, enz.

PIET PRUIS Wirdumerdijk 32
t/o Mercurius Fontein
Teleloon 6026

Voorstreek 82
I/a de Nieuwe Buren

Teleloon 5368 thans

Hoofdagent en Service Station van de "Cyclemasterlt
, •• Berini'"

en "Cyclestar"' Nederlands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens hoofdagent van de "Boatmalter",
de Nederlandse buitenboordmotor

R U 0 G E WH I TWOR T H. ENG E LA NOS BES TE FI El S
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Opening
van
nieuw
groepsbureau
voor de
Rijkspolitie

Op 2 September j.l. heeft de Rijkspolitie van de
groep Kollumerland c.a. een passend onderdak ge-
kregen. Aan de ingebruikneming ging een kleine
plechtigheid vooraf op het gemeentehuis. Tot de ge-
nodigden behoorden onze Gewest. C. en Districts-C,
terwijl de echtgenotes van deze autoriteiten met die
van de heer Burgemeester, secretaris en architect,
ook de nodige luister bijzetten.
Na de aanwezigen hartelijk welkom te hebben gehe-
ten, schetste Z.E.A. de heer J. M. Praamsma, burge-
meester der gem. Kollumerland c.a. de huisvesting
van de Rijkspoltie in 't verleden en belichtte daarna
in het kort de wordingsgeschiedenis van het vrij
eenvoudige doch zeer doelmatig opgezette nieuwe
groepsbureau met twee daarbij behorende woningen.
De nadruk werd gelegd op de goede verhouding tus-
sen Burgemeester-gemeentebestuur en Rijkspolitie.
Hierna werd het gebouwencomplex overgedragen aan
de Gewest. C. der Rijkspolitie Overste G. H. van Hel-
den, die de burgemeester dank bracht voor zijn be-
moeienis bij het tot standkomen. waarna Z.H.E.G. het
voor het nieuwe groepsbureau aangetreden personeel
en groepscomdt. toesprak en tot uiterste plichtsbe-
trachting aanspoorde.
Nadat mevrouw Van Helden de voordeur van het
nieuwe gebouw had geopend, werd tot bezichtiging
overgegaan. Algemeen was men van oordeel, dat het
geheel er degelijk en keurig uitzag en een waardig
onderkomen voor de Rijkspolitie betekent.

Ons Muziekkorps
Krachtig klonken de klankvolle tonen van ons mu-
ziekkorps, afgewisseld door tromgeroffel en trompet-
geschetter van de dit korps begeleidende drumband,
door de straten van Groningen in de vroege morgen
van 9 September j.l. Vol belangstelling luisterden de
inwoners en talrijke bezoekers van Gruno's veste
naar de pittige marsen, terwijl men aan de glundere
gezichten en uitroepen van deze luisteraars kon zien
en horen, dat deze "muf:ikale tractatie" op hoge prijs
werd gesteld. Een prettige afwisseling in de dage-
lijkse sleur van het leven.
Ook wij - leden van het Korps Rijkspolitie - heb-
ben thans kunnen zien welk een uitstekende indruk
dit muziekkorps met de daarbij behorende drumband
heeft gemaakt. Hoe keurig was hun opstelling en hun
marsformatie en wat hebben de muziekliefhebbers
kunnen genieten van het vele dat werd geboden.
Een zeer prettige afwisseling werd de "muzikale
noot" bij de buitengewone prestaties, die de athleten
van ons Korps ons die dag hebben laten zien.
Van algemene bekendheid is, dat het in stand houden
van ons muziekkorps '(kosten onderhoud en aanschaf-

f'ing instrumenten, muziek, honorarium dirigent, etc.)
door ons, leden van het Korps Rijkspolitie, gezamen-
lijk dienen te worden gedragen. Indien al de leden
van ons Korps naar draagkracht, hun steentje bijdra-
gen, niet alleen tot het instandhouden van dit muziek-
korps, maar zo mogelijk ook tot uitbreiding daarvan,
dan zullen wij na verloop van tijd, zonder twijfel
nog gunstiger resultaten van dit muziekkorps kunnen
zien en beluisteren.
Denk er aan Rijkspolitieman, dit geheel is ook mede
van U. Nieuwe leden of donateurs van het muziek-
korps zijn, tegen een contributie van slechts f 0.10 en
f 0.25 per maand, steeds van harte welkom bij de
contactman Rijkspolitie-Muziekvereniging, voor het
Gewest Groningen: Adjudant 1. Poutsma, Stations-
weg 15, Haren (Gr.L
P.S. Uw toe te zeggen geldelijke bijdrage voor dit

doel, wordt door de welwillende zorgen en be-
moeiingen van onze Comptabele, bij pet uitbe-
talen van het salaris ingehouden. U behoeft dus
over het afdragen der contributie geen zorgen
te hebben.

I1 SCHAKERS-APPÈL I1
De vacanties zijn nagenoeg achter de rug en zo lang-
zamerhand verschijnen de diverse schaakgenoot-
schappen weer aan de start voor de competitie-wed-
strijden. Ook de Rijkspolitie-schaakvereniging Gro-
ningen is bij het verschijnen van dit nummer weer
met haar onderlinge competitie begonnen en maakt
zich startklaar voor de grote strijd in de Groninger
Federatie van Bedrijfsschaakverenigingen.
De pogingen in vorige nummers van "De Reflector"
ondernomen om zo mogelijk tot een intensiever be-
oefening van de schaaksport in het Gewest te komen,
hebben niet veel succes opgeleverd. De grote spreiding
van de standplaatsen der serieuze schakers is vrij ze-
ker hier debet aan. Toch willen we gaarne ingaan op
de idee door enkelen aan ons kenbaar gemaakt, om
te trachten een correspondentieschaakc1ub te vor-
men. Hoewel verondersteld mag worden dat de
meeste schakers met de gang van zaken bij de cor-
respondentie-wedstrijden op de hoogte zijn, volgt
hieromtrent toch nog enige toelichting.
Zij die interesse hebben, melden zich ten spoedigste
bij de secretaris van de rijkspolitieschaakvereniging
Groningen, de heer B. Balkema, Van Royenlaan 36a.
Het dagelijks bestuur van meergenoemde vereniging
zal door loting vaststellen wie tegen elkaar zullen
uitkomen en tevens de wit-spelers aanwijzen. Wan-
neer we vaststellen dat de aanmelding op 20 October
1952 is gesloten, kunnen de deelnemers uiterlijk 25
October bericht hebben. Dan begint de strijd, speler
A. te Assen zendt per briefkaart zijn eerste zet aan
speler B. te Leeuwarden, deze beantwoordt deze zet
en zo gaat de partij door. Iedere speler houdt aante-
kening van zijn gespeelde partij en zendt deze na af-
loop aan de secretaris op. Dan zijn er nog diverse
mogelijkheden, de sterkste partijen kunnen ter lering
in het Orgaan worden gepubliceerd, de winnaars te-
gen elkaar in het veld worden gebracht enz.
Uiteraard brengt deze wijze van schaken enkele kos-
ten mee, bij een zet per week zes cent, doch voor een
werkelijke liefhebber kan dit geen handicap zijn.

Voor Uw
ZI EKENVERVOER

Zieken Transport Mij.
Kruitlaan 19 - Telefoon 28375
GRONINGEN Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
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Deze onkosten kunnen nog worden ondervangen in-
dien twee man van dezelfde groep spelen tegen twee
spelers van een andere groep .Zij kunnen dan steeds
samen een briefkaart gebruiken. Ook is het mogelijk
twee partijen tegelijk te spelen, liefhebbers hiervoor
kunnen dit bij hun aanmelding opgeven.
Het spreekt vanzelf dat de schaakvereniging Gronin-
gen alleen kan medewerken indien ei; een behoorlijk
aantal delenemers is, laten we zeggen minstens tien.
Ieder die zich opgeeft, ontvangt bericht van ons te-
rug betreffende het al of niet doorgaan van de com-
petitie.
Hieronder volgen nog een tweetal niet al te moei-
lijke problemen:
1. Ingezonden door C. Staal
Wit: Kh1, Dg6, Tf3 ,Tg1, Ld3.

Pionnen: a3, b2, c3, e5 en h2.
Zwart: Kh8, De7, Tf8, Lb7, Lh4.

Pionnen: a7, b6, d4, e6, f5 en g4.
Wit begint en geeft mat in 6 zetten. Dit gelukt echter
alleen door een foutieve zet van zwart. Welke is deze
foutieve zet?
2. Ingezonden door C. Staal.
Wit: Kg1, Tf1, Te3, Lb2.

Pionnen: a2, b3, d5, g2, h2, h7.
Zwart: Kh8, Db4, Tc2, Tc8, Lb7.

Pionnen: a7, b6, e5, e4._
Wit begint en geeft mat in 7 zetten.
Inzendingen aan de Redactie van "De Reflector" voor
15 October 1952. Onder de goede oplossers (van beide
problemen) zal weder een prijs worden verloot.

Schoolverkeersexamen 1952
Onder auspiciën van het Verbond van Veilig Verkeer
en met medewerking van het Gemeentebestuur, werd
evenals in de vorige jaren, door alle lagere scholen
in de gemeente Baarderadeel, dit jaar deelgenomen
aan het schoolverkeersexamen 1952. In totaal werden
126 leerlingen voor dit examen opgegeven. Het
schriftelijk gedeelte werd 11 Maart 1952 onder toe-
zicht van het personeel van de Groep Rijkspolitie
Mantgum in de scholen afgelegd, terwijl het prae-
tische gedeelte op 8 April 1952 door het personeel
van de Verkeersgroep der Rijkspolitie te Leeuwar-
den en door het personeel van de groep Mantgum
werd afgenomen. Hiertoe waren te Weidum door het
plaatsen van verkeersborden en verkeerslichten een

nCafé lPrima
I •Rtt consumptiesL es auran

.' • in

Concertzaal gezelligeJ ielef. 620 omgeving ~

Voor Diners - Bij uw

Partijen bezoek

Bruiloften
aan

Uitstekend
ingericht Meppel

Prima keuken HET adres

Voor rijvvie.len, bromfietsen,
haarden en kachels

Gebr. Tonkes
Teleloon 3068 ROL DER STRAAT 61 - 63

ASSEN·

LOC 0 MOT I E F- E N A V ROS - D E ALE R

Gebr. Ibelings
N.V. Verenl9de Nederlandse Kleermakerijen

Pelserstraat 16. Tel. 22812 GRONINGEN

Heren- en Oameskleermakers

.. U ·N I F 0 R MEN

aantal verkeerssituaties geschapen, waaraan de ken-
nis van de leerlingen werd getoetst. Op Woensdag 16
Juli 1952 had in café van Seijst te Baard op feeste-
lijke wijze de uitreiking plaats van de verkeersdiplo-
ma's. De Burgemeester der gemeente Baarderadeel
opende de bijeenkomst en gaf een korte uiteenzet-
ting van het doel van het Verbond voor Veilig Ver-
keer, waarbij hij de leerlingen in het bijzonder wees
op de populaire slagzinnen van het Verbond, name-
lijk de vier O's van Onwetendheid, Onoplettendheid,
Onvoorzichtigheid en Onwellevendheid. Vervolgens
liet de Wmr. 1e kl. Reijneker van de Verkeersgroep
Leeuwarden de in het algemeen op het examen ge-
maakte fouten de revue passeren. In de hierop ver-
toonde verkeersfilm "Corrij" werd het verkeersleven
in èen grote stad bellcht, waarna Burgemeester Boe-
lens persoonlijk aan 63 leerlingen het diploma, als-
mede een mouw-embleem uitreikte. Van het dragen
van dit mouw-embleem gaat een grote propagandis-
tische waarde uit. Enerzijds zullen de kinderen, die
het embleem op de mouw hebben, zich beter in het
verkeer gedragen, terwijl anderzijds voor de andere
kinderen een prikkel bestaat om dit insigne te ver-
werven. De Burgemeester speldde de best geslaagde
leerling uit zijn gemeente bovendien nog een Veilig
Verkeer-speldje op de borst. De heer Landstra bracht
namens het Verbond voor Veilig Verkeer en de afd.
Leeuwarden dank aan het personeel der Rijkspolitie
en andere medewerkenden en bond de leerlingen op
het hart om het geleerde goed in de practijk toe te
passen en goede propagandisten voor het 'Verbond
te zijn.
Tenslotte werden de leerlingen getracteerd op ver-
versingen en werden een leerzame zwemsport- en
een cowboy-film vertoond, die zeer bij de jeugd in
de smaak vielen. Na de wens te hebben uitgesproken,
dat het schoolverkeerswerk rijpe vruchten mocht
dragen, sloot Burgemeester Boelens deze in alle op-
zichten geslaagde bijeenkomst.

De Wmr. 1e kl. L. Blaauw.

RADIO PHILIPS. ERRES • FRIDOR
HOOVER en A.E.G. WASMACHINES

STOFZUIGERS ERRES· EXCELSIOR - RUTON enz.
RIJWIELEN FONGERS. JUNCKER • R.S.

Levering ook op gemakkelijke betalingsvoorwaarden

FIRMA SIPKES
RABENHAUPTSTRAAT 19 • TELEFOON 27531 • GRONINGEN

A·Kerkhof 16
GRONINGEN

U IFORMKLEDING naar maat
fijn whipcord
•
scherpe prijzen

•Vraagt offerte!

Groningen

Breuk heeft men nimmer

Bij verhUIzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
Helper Oostsingel 26 - rele'. 29854
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Bevorderingen:
Zwaneveld, T., Owmr., Ranglijstnr. 84, Appingedam.

M.i.v. 1-2-1952 bevorderd tot adjudant.
Aalst, J. van, Wmr. 1e kl. , Ranglijstnr. 238, Winsum.

M.i.v. 1-2-1952 bevorderd tot opperwachtmeester.

Detachering:
Vos, J., Wmr. 1e kl., Dwingeloo .. Terug van deta-

chering bij de Postale Recherche te Groningen.

Verplaatsingen:
Heinen, A., Wmr. 1e kl. , Nr. ranglijst 917, van 2e Exloërmond naar Ruinerwold.
Klein, J., idem, Nr. ranglijst 1732, van Borger naar 2e Exloërmond (Post C.).
Otten, H., Wachtmr., Nr. ranglijst 1815, van Ruinerwold naar Borger.
Olsberg, G., Wmr. 1e kl., Nr. ranglijst 1494, van Drieborg naar Nieuw-Scheemda

(Post C.).
Freederiks, H., Wachtmr., Nr. ranglijst 664, van Stadskanaal naar Drieborg

(Post C.).
Molhoek, C. J., Wmr. 1e kl., Nr. ranglijst 1374, van Nieuw-Scheemda naar

Stadskanaal.
Veer, P. T. v. d., idem, Nr. ranglijst 106, van Grolloc naar Parketgroep Assen.
Reitsma, B., idem, Nr. ranglijst 1521, van Kornwerderzand naar Vlieland (Post C.).
Mulder, G., Wachtmr., Nr. ranglijst 1786, van Godlinze naar Holwierde.
Appelhof, H., Adj. Ranglijstnr. 84, van Westerbork naar Parketgroep Zwolle.

(Gew. Arnhem).
Zee, H. H. H. v. d., Wachtmr., Ranglijstnr. 2331, van Verkeersgroep Leeuwarden

naar idem Tilburg (Gew. 's-Hertogenbosch).

Gehuwd:
Reitsma, B., Wmr. 1e kl., Vlieland.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Berg, G. v. d., Wmr. 1e kl., Godlinze, dochter.
Schuringe, E., Wachtmr., Pieterburen, dochtet.
Blaauwgeers, H. A., idem, Nieuw-Schoonebeek,

dochter.
Woud, H. v. d., idem, Dokkum, dochter.
Werf, F. v. d., Wmr. 1e kl., Dokkum, zoon.
Loerts, B., Wachtmr., Verkeersgroep Heerenveen,

dochter.
Mulder, T., Wmr. 1e kl., Veenhuizen, dochter.
Vries, H. C. G. de, Adm. ambtenaar, Bur. Comptabele

Groningen, zoon.
Mooij, C. G., Wachtmr., Workum, zoon.
Ingen, K. van, Wmr. 1e kl., Aduard, zoon.
Hartstra, H., Wachtmr., Distr.bur. Leeuwarden,

dochter.
Wieringa, H. J., Wmr. 1e kl., Hoogkerk, zoon.

Neem een polis van de

ALGEMEENE FRIESCHE of DE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE
LEEUWARDEN. Burmaniahnis Van Brienenhuis. AMSTERDAM

..Alg em e e n e Friese he", ook voo r s eh a de v e rze kering
~--------------------.--------------------------~

voor de toekomst!Zorg
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Zag het er aanvankelijk naar uit dat de opzet
van de St. Nicolaas-prijsvraag zou mislukken, thans,
nu deze regels toerden neergeschreven voordat de
copy voor het Novembernummer de deur uitgaat,
blijkt, dat aan de oproep om Uw medewerking te
geven voor dit doel, toch allerwegen gehoor is en
wordt gegeven. .

Er zijn nu al twintig aardige prijzen opgezonden,
waaronder een prachtige Succes-agenda met inhoud
1953, twee prijsjes van het Mannenkoor Rijkspo-
litie Groningen en verschillenden zegden toezen-
ding van boeken en andere prijzen toe. Bovendien
komen verzamelde gelden van het personeel lang-
zamerhand binnen en daaruit blijkt wel dat prac-
tisch allen van ons Gewest hun steentje willen bij-
dragen, om Sinterklaas op 5 December niet met
lege handen te laten staan. (In verband met het
kopen van de geschenken zou ik gaarne de gelde-
lijke bijdragen vóór de Be November ontvangen
door storting op giro no. 471072, t.n.v. G. van Dijk
te Groningen). De personeelsvereniging 9roningen

kwam met een flinke gift uit de bus voor dekking
van extra cliché's, terwijl meerdere burgemeesters
in het Gewest de Reflector-Sinterklaas niet vergaten.
Deze medewerking stemt de Redactie tot grote
voldoening en zij verwacht dat U a 11 e n Uw best
doet om het juiste antwoord te geven op de vragen,
die onder de foto's in dit nummer gesteld zijn. _

Voor ieder goed antwoord C voor iedere foto)
wordt een bepaald aantal punten toegekend, welk
aantal bij iedere foto vermeld staat.

Kunt U dus niet op iedere foto een antwoord
vinden, dan is dat voor U in het geheel geen be-
zwaar om toch de andere oplossingen in te zenden,
met een redelijke kans) dat Sint U of Uw huisge-
noten op 5 December niet vergeet.

De oplossingen moeten per brief ingezonden
worden v ó ó r d e 15 e Nov e m b eraan de. Re-
dactie van de Reflector, Verlengde Hereweg 44 te
Groningen. Wellicht is de Groepscommandant ge-
negen de oplossingen van het personeel te verza-
melen en in te zenden.

De oplossingen van. de prijsvraag zullen met de
prijswinnaars en prijzen, bekend worden gemaakt

Welk land is dit?
1. 5 punten.

3
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in het Decembernummer, dat 0 p 5 Dec e m b e r
verschijnt.

Voor de toekenning van de prijzen zal een com-
missie worden benoemd, bestaande uit leden van
ons Corps, die te Groningen woonachtig zijn, ter-
wijl een te vormen kascommissie de financiële ver-
antwoording na afloop zal controleren.

Verder moge ik Uw aandacht nog eens vestigen
op het werven van abonnementhouders op het Or-
gaan. Ook daardoor kan, zoals U bekend is, het
blad op gezonde basis komen te rusten; voor te
plaatsen extra cliché's is een en ander noodzakelijk.
f! weet, dat een abonnement komt op f 2.50 per
Jaar.

U behoeft er niets anders voor te doen dan Uw

2. Welk instrument? 15 punten.

kennissenkring af te gaan en geworven abonné's
aan de Redactie op te geven. Ik hoop en vertrouw,
dat U allen Uw best hiervoor doet!

Verder wens ik U veel succes met de Prijsvraag.

In de maand September 1952 vierden 3 politieambte-
naren van het District Winschoten een ambtsju-
.bileum.
Op 23 September herdacht de Adjudant A. v. d. Jagt
de dag, dat hij vóór 40. jaar in overheidsdienst trad.
Dit jubileum werd op eenvoudige wijze gevierd,
waartoe alle groepscommandanten van het District
Winschoten, alsmede de leden van de Verkeersgroep
en de Distr. Staf op het Districtsbureau waren bij-
eengekomen.
Allereerst werd de jubilaris toegesproken door de
Districtseemmandant. Spr. roemde de goede eigen-
schappen van V. d. Jagt en bovenal zijn vasthou-
dendheid, ijver en betrouwbaarheid. Uit persoonlijke
waardering bood hij een pijp aan.
Namens de Groepscommandanten in het District en
de Bureauchef van de Distr. Staf werd hem door de

Fa. H.Drenth * Winschoten
Lang•• traat 16 Telefoon 450

Ook UW adres voor UNIFORM KLEDING
Vraagt atalen of bezoek

in het

District Winschoten

Adjudant Van der Jagt.
Cliché Winschoter Courant.

Adjudant G. Doddema een fraai rookstel aangeboden.
Van het personeel van de Distr. Staf en Verkeers-
groep mocht hij uit handen van de Wmr. 1e klasse
1.;. Frederiks een kist sigaren in ontvangst nemen.
Tenslotte sprak de Owmr. F. Eleveld als voorzitter
van de Afd. Winschoten van de Bond van Chr. Pol.
ambtenaren, waarvan V. d. Jagt lid is, hartelijke
woorden en hij wees er op, dat het toch wel van
bijzondere betekenis is, wanneer iemand die nog geen
60 jaar is, 40 jaar de overheid heeft gediend.
De jubilaris dankte voor de goede woorden en de
geschenken, die hem waren aangeboden en sprak de
hoop uit, dat de prettige verhoudingen mochten blij-
ven bestaan.
Hierna volgde nog een gezellig samenzijn, waarbij
heel wat herinneringen uit vroeger jaren werden op-
gehaald.

Brillen Horloges
KEMPKES t.O. de toren
TORENSTR. 3 - WINSCHOTEN - TEL. 592

Reeds meer dan 60 jaar het j u i s re adres

Wekkers Klokken
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De Wmr. J. P. Dijkstra en zijn
echtgenote met de aangeboden

geschenken.

Cliché Winschoter Courant

Op Zondag 28 September was het 25 jaar geleden,
dat de Wachtmeester le klasse P. Dijkstra, Postcom-
mandant te Heiligerlee, in politiedienst trad.
Dit feit werd de daarop volgende dag te zijnen
huize herdacht.
Onder degenen, die Dijkstra en zijn gezin met deze
gedenkwaardige gebeurtenis kwamen gelukwensen,
behoorden de Districtscommandant, de loco-burge-
meester van Scheemda, de heer A. Kloosterboer, de
oud-gemeentesecretaris, de heer O. R. Houwen en
leden van de Groep Scheemda.
De Districtscommandant opende de rij van sprekers
en wees er o.m. op, dat deze politieambtenaar zijn
taak altijd heeft vervuld in noeste en eerlijke plichts-
betrachting.
De heer Kloosterboer sprak uit naam van 'het ge-
meentebestuur, terwijl de heer O. R. Houwen even-
eens het woord voerde.
De Groepscommandant, Adjudant G. Doddema, sprak
mede namens het personeel van de Groep en bood
als blijk van waardering een boekenplank aan.
De Owrnr. F. Eleveld vertolkte de gevoelens van de
Afdeling Winschoten van de Bond van Chr. Pol.
ambtenaren, waarvan Dijkstra penningmeester is.
De gebruikelijke gratificatie en een verrassing wer-
den hem in het vooruitzicht gesteld.
Ook de Adjudant V: d. Jagt richtte enkele woorden
tot de jubilaris, die vroeger bij de Kon. Marechaussee
onder hem gediend had.
Dijkstra dankte namens zijn vrouwen kinderen voor

Politie· School Noord-Nederland
Herebinnensingel 29, Groningen

Sluiskade 134, Musselkanaal

Aparte cursussen voor Rijkspolitie. Gemeente-
politie, Marechaussee en Burgers.

Voor het Diploma, Aantekening en het
Diploma voor Adjudant en Brigadier.

Meer dan vijftien jaar ervaring.
Meermalen 80, 90 en zelfs 100 % geslaagden.

Vormt een groep van ca. 10 man.
Zo mogelijk wordt de cursus' à costi gegeven.

R. KUIPERS,
v/h Inspecteur Cursusleraar van de Politie te Amsterdam.

de tot hem gerichte waarderende woorden en de
aangeboden geschenken.
Behalve de boekenplank had hij ook enkele bloem-
stukken ontvangen, w.o. één van het gemeente-
bestuur, gem. personeel en de oud-gem. secretaris
van Scheernda.

Owmr. M. Spans

De derde jubilaris, de Opperwachtmeester M. Spans,
Groepscommandant te Muntendam, was op 26 Sep-
tember 1952 25 jaar in overheidsdienst.
I.v.m. het feit, dat betrokkene gedurende 5 dagen in
zijn ambtsperiode niet in overheidsdienst werkzaam
is geweest, werd de jubileumdatum echter vastgesteld
op 1 October 1952.
Spans wenste aan dit jubileum echter geen rucht-
baarheid te geven en ging op 25 September met ver-
lof, waarvan hij op 30 September terugkeerde.
Toch is deze dag voor hem niet ongemerkt voorbij-
gegaan.
De Districtscommandant bood hem te zijnen huize
de gebruikelijke gratificatie aan en ook de Burge-
meester en secretaris der gemeente Muntendam met
hun echtgenoten kwamen hun gelukwensen aan-
bieden.

J. DIETERS
Meubeltransport annex woninginrichting
AS SEN. Telefoon 2706 . Anreeperstr •• t 166

Beleefd
aanbevelend

Ook het adres voor uw verhuizing en het snel
weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs
Levering van gordijnen, vloerbedekking, enz.

5
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HEN GEL CL U B «(9l1áer (911"»
Onder een wild jagende wolkenhemel voeren we in
de morgen van 9 Oct. om 7 uur met veertien boten
het Zuidlaardermeer op, om onze 52 en laatste hen-
gelwedstrijd van dit seizoen te houden. Door de
krachtige wind uit het Westen moesten we luwte
zoeken in de hoge en wuivende rietkragen, want
vooral voor hen, die de snoek wilden belagen en
daartoe telkens de boot moesten verplaatsen en dan
weer even "aanleggen" was de wind zeer hinderlijk.
De voornvissers zochten een luw plekje en bleven
waar ze waren, totdat zij hadden vastgesteld, dat de
voorn het niet deed en hun heil zochten op andere
plaatsen. Zo had de één meer succes dan de andere.
Toen tegen drie uur verzamelen werd geblazen, kon-
den de volgende resultaten worden genoteerd:
1. Christiani, 19 pt.; 2. Luppens, 12 pt.; 3. Bults, i2
pt.; 4. Gommers, 10 pt.; 5. Pruis, 6 pt. enz.

Het resultaat van de 5 gehouden wedstijèen geeft
de volgende uitslag: 1. Christiani, 57 pt.; winnaar
van de wisselbeker (behaalde deze ook in 1951); 2.
Luppens, 38 pt.; 3. Pruis, 31 pt.; 4. Spyk, 28 pt.; 5.
V. d. Ploeg, 24 pt.; 6. Gommers, 23 pt.; 7. Zijlstra,
21 pt.; 8. Koopmans, 18 pt.; 9. Bults, 17 pt.; 10. De
Lange en Ousen, 15 pt. enz'
De prijzen voor de zwaarst gevangen soorten vis
werden behaald door: Luppens voor zwaarste kar-
per, brasem, snoek en baars.
Zijlstra voor zwaarste paling, Mekel en 'Pot, beiden
voor zwaarste voorn.
De prijzen zullen worden uitgereikt op de in begin
Januari 1953 te houden jaarvergadering.

Al met al hebben we dit jaar matig gevangen. Maar
hoe kan het ook anders. Wij staan in dit opzicht niet
alleen. Bij alle hengelc1ubs en in de bladen wordt

Wordt U verplaatst 7 Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372

3. Welke klederdracht? 15 punten.

over het algemeen over slechte vangsten gesproken
en geschreven. Wat de oorzaak hiervan is kunnen we
niet zeggen. De deskundigen zijn het hier niet over
eens. De één neemt als oorzaak: "het zeer wissel-
vallig weer over het afgelopen seizoen". Een ander
zegt "Iedereen gaat tegenwoordig vissen, het water
wordt doodgevist". Wat dus de oorzaak is, laten we
in het midden, maar in dit verband kan toch worden
gememoreerd, dat ook in wateren van hengelclubs
waarin duizenden ponden vis zijn uitgezet, als regel
de vangsten niet beter waren dan elders. Hier was
dus van het z.g. "doodvissen" geen sprake.
Toch hadden we onze wedstrijddagen niet gaarne
willen missen. We hebben genoten van onze sport.
Het is zo anders dan onze dagelijkse bezigheden. Je
leeft die dag anders. Je bent in de vrije natuur en
verzamelt weer energie en arbeidsvreugde voor de
komende dagen.

Het volgende seizoen hopen we weer aan de start
te verschijnen. We zien er nu al met verlangen naar
uit. .

T. L.

VER H U J ZEN naar en van alle plaatsen in Nederland,
VER PAK KEN met verzending naar alle werelddelen en
COMPLETE WONINGINRICHTING

wordt vakkundig verzorgd door:

LEEUWARDEN
Schrans 15·17
Teleloon 4894

NEE K
Emmastraat 19
Teleloon 2429

Voorslreek 82 Wirdumerdijk 32
t/o de Nieuwe Buren PIET PRUl S t/o t-lercvrtus Fontein

Telefoon 5368 thans Telefoon 6026

Hoofdagent en Service Station van de .,Cyclemaster", "Berlnl"
t;n "Cyclestar" Nederlands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens hoofdagent van de "Boatmaster",
de Nederlandse buitenboordmotor

RUDGE WHITWORTH; ENGELANDS BESTE FIETS
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4. Wat is dit?
10 punten.

Op de Intergewestelijke Athletiekwedstrijden
te GRONINGEN op 9 September j.l, (tribune).

"Pappie, daar! Die meneer met een snor. Wat doet
h"?"IJ.
"Die' maakt foto's."
"Wat doet hij met die foto's, pappie?"
"Die geeft hij aan een andere meneer."
"En wat doet die andere meneer er mee?"
"Die plaatst ze misschien in de Reflector."
"Pappie, wat is de Reflector?"
"Ja kijk eens, dat kan Vader je zo maar niet zeggen.
Je moet niet zoveel vragen."

Het kind - even later - met afgewend hoofdje:
"Snert- Reflector."

RoeI.

5. Waar worden
deze races ge-
houden?
10 punten.

TOCHT DOOR DUITStAND
Collega's en Echtgenoten.

Deze zomer had ik het genoegen een tocht door
Duitsland te mogen maken, die zich tot het Duitse
midden gebergte en het Rijnland uitstrekte en 'waar-
bij wij in vervoering geraakten over het prachtige
natuurschoon in dit nabuurland. Voor het orgaan
van de Nederlandse Politie Bond "De Politie" schreef
ik een verhaal over deze tocht. Het eerste gedeelte
verscheen in het nummer van 1 October 1952, no. 18.
U kunt daar nadere bijzonderheden lezen over deze
buitenlandse trip.
Thuisgekomen heb ik mij afgevraagd of een derge-
lijke tocht niet met een groep van politiemannen èn
vrouwen zou zijn te maken, b.v. per luxe touringcar
en met een groep van 20 mannen en 20 vrouwen. En-
kele vrienden, waarmee ik omtrent deze aangelegen-
heid sprak, gaven zich onmiddellijk op voor een
dergelijke vacantie. •
We dachten aan een tocht van negen dagen, aan-
vangende op Zaterdag en eindigende op Maandag.
Het tij dstip zal nader moeten worden vastgesteld,
doch de beste tijd is ongeveer half Juni 1953.
Per persoon kost een tocht met een reisvereniging of
middels een reisbureau over negen dagen en met een
te rijden afstand van ongeveer 1400 kilometer, on-
geveer 160 gulden.
Voorzover ik het nu kan berekenen en daarbij reke-
ning houdende met relaties in Duitsland die ons
willen helpen (collega's), kunnen wij vermoedelijk
tot een prijs komen van iets minder dan 160 gulden
voor man en vrouw samen. Ik stel mij voor om - bij
genoegzame deelname - terstond te beginnen te spa-
l'en en dan straks het vacantiegeld bij te voegen.
Praat er eens over en lees mijn verslag. Ook collega's
die niet bij de N.P.B. zijn aangesloten kunnen dat
verslag wel op de één of andere manier doornemen.
Willen zij, die in principe genegen zijn mee te doen,
mij dit berichten? Daarna treden we in nader over-
leg. Gaarne bericht vóór 20 November a.s.
Adres: Bernhardlaan 2 te Zuidlaren.
Hartelijk dank voor de verleende plaatsruimte, Mijn-
heer de Redacteur. Indien deze tocht mocht doorgaan,
kunt U op een uitgebreid verslag rekenen.

R. de Lange.
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25. Wie is dat? 10 punten.

cn.ieuw~

VAN DE R.P.S.V. LEEUWARDEN

Verkeerden wij in de maand Augustus in vacantie-
stemming in September niet alzo. Wanneer wij de
deelname onzer leden aan verschillende sportevene-
menten nl. de revue laten passeren mogen wij con-
stateren, dat tgv. de doorelkaar-loten-kaatspartij te
Franeker op 3 Sept. een behoorlijk aantal hieraan
deelnam. Het weer was ontzettend slecht; het regen-
de vrijwel de gehele dag. Het partuur Bruinsma A.-
Smeding L. en het lid van Pol. Sp. V. Franeker EI-
gersma behaalde de 1e prijs en Bruinsma A. werd als
Koning uitgeroepen. .
Bij het Volleybal-tournooi te Minnertsga moesten
onze deelnemende parturen het onderspit delven.
IJlst ging met de zegepalm strijken.
In Bergurn speelden de 7 oefencentrums tegen elkaar.
Het was een prachtmiddag waar vrijwel de zes bes-
ten van elk centrum tegenwoordig waren. Grauw
werd no, 1; St. Anna 2 terwijl Leeuwarden met de
3e prijs genoegen moest nemen.
Het tweede elftal onzer voetballers vertegenwoor-
digde de R.P.S.V.L. op het tournooi voor lagere elf-
tallen te Winschoten en door twee wedstrijden te

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Uniformkleding

winnen en een derde te verliezen, behaalden zij de
2e prijs; een mooie lauwertak.
Onze schutters togen naar Breda. Aldaar werd op
16 September deelgenomen aan de Nationale Kam-
pioensschietwedstrijden van de N.P.S.B. Het resul-
taat op Pistool was niet daverend. Op karabijn
(korps) werd de 5e prijs behaald. Een mooi succes
als wij bedenken dat aan deze wedstrijden niet de
eerste de beste ploegen deelnemen.
Op 22 September werden de Districtsschietwedstrij-
den gehouden, waar alle groepen door een drietal, op
beide wapens, waren vertegenwoordigd. De resulta-
ten waren zeer gunstig en menig hartje heeft angstig
geslagen daar de spanning tot het laatste ogenblik
bleef bestaan.
De wisselbeker voor karabijn werd voor de 4e maal
gewonnen door de Groep Achtkarspelen, terwijl de
beker voor pistool met 1 puntje verschil door Dan-
tumadeel moest worden afgestaan aan Grouw.
Individueel leverde Hindriks van Buitenpost de beste
prestatie op karabijn en verwierf Kalma van het
Verkeer te Leeuwarden de medaille als beste pistool-
schutter met een serie van 5 twaalven. In beide ge-
vallen moest om de 2e prijs overgeschoten worden.
Opper Verplanke van Holwerd leverde de beste pres-
tatie op beide wapens, resp. 47 op karabijn en 56 op
pistool (series van 5 schoten elk, telling 10 en 12).

De secr. 'I'j. Bleeker.

\

(

6. Welke klederdracht?

J
Calé lPrima ~ Voor DinersIBij uw
Restaurant consumpties Partijen bezoek

. B,.ulloften
In aan

Concertzaal Uitstekend
gezellige ingericht Meppel

Telef. 620 omgeving Prima keuken HET adres
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Corpsschieucedstrijden 1952
gehouden op 13 September 1952 te 's-Gravenhage.

Resultaten KORPS-KARABIJN.
Het Gewest Groningen eindigde hierbij met het eind-
cijfer 411.60 op de 5e plaats.

Wmr. 1e kl. H. v. d. Woude
1e kl. G. Kingma

" 1e kl. A. Folkers
Wmr. A. J. H. Bos

H. H. Bronserna

83.33
94.44

105.26
53.57
75.00

Resultaten KORPS-PISTOOL.
Hierbij eindigde ons Gewest op de
eindcijfer 767.65.

Wmr. 1e kl. H. Worst
" 1e kl. J. Schoonoord

Wmr. G. Kinds
F. Ebbens
H. Bos

Resultaten PERSONEEL-KARABIJN.
Bij dit nummer kwamen de deelnemers van ons Ge-
west niet voor een prijs in aanmerking.

6e plaats met

250.00
115.38
241.47
127.27
33.33

Resultaten PERSONEEL-PISTOOL.
2e prijs Owmr. J. van Aalst 316.67
3e " Wmr. 1e kl. J. S. Schoonoord 308.33

RESERVE-RIJKSPOLITIE KORPS-REVOLVER.
Het Gewest Groningen eindigde hierbij op de 4e
plaats met eindcijfer 256.

RESERVE-RIJKSPOLITIE - PERSONEEL-PISTOOL.
Hierbij kwam het personeel van het Gewest Gronin-
gen niet voor een prijs in aanmerking.

Wmr. F. Ensing 55
H. de Blauw 53

" F. F. Halman 52
R. Wijer 49
S. F. de Jong 47

. 8. Wat is dat?
10 punten.

9. Wie is dat?
10 punten.

7. Wie is dat?
10 punten.

Op 18 September 1952 werden de Noordelijke Zwem-
kampioenschappen gehouden in het Helper Zwembad
te Groningen, waaraan verschillende Rijkspolitie-
ambtenaren uit ons Gewest deelnamen.
Dat er door verschillenden van hen mooie resultaten
werden geboekt, moge U uit onderstaande blijken.
50 meter schoolslag.

No. 5 M. Wegman PSVA 46.2 sec.
No. 10 G. J. Heisingh RSDW 49.4 sec.
No.16 H. Rodenburg PSVA 55.6 sec.

50 meter vrije rugslag.
No.lH. Bansema RPSVG 41.8 sec.
No. 4 A. C. v. d. Veen PSVA 47.8 sec.

50 meter vrije slag.
No. 4 H. B. Marsman RPSVG 37.2 sec.
NO.5 A. C. v. d. Veen PSVA 42.2 sec.

50 meter schoolslagwaarvan laatste 25 meter drenke-
ling slepen.

No. 1 M. Wegman PSVA 53.8 sec.
No. 2 G. J. Heisingh RSDW 60.0 sec.
No. 3 W. Sannes RSDW 67.3 sec .

25 m. schoolslag, popduiken en die pop 10 m. slepen.
No. 2 M. Wegman PSVA 34.9 sec.
No. 7 W. Sannes RSDW 44.5 sec.
No. 8 H. Rodenburg PSVA 49.8 sec.

3 maal 25 meter wisselslag (persoonlijk).
NO.lH. Bansema RPSVG 68.9 sec.
No. 3 A. C. v. d. Veen PSVA 78.8 sec.
No. 4 H. B. Marsman RPSVG 80.2 sec.

3 maal 25 meter wisselslagestafette.
No. 2 RPSVG 57.4 sec.

10. Wat is dat? 15 punten.
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11.
Wat zijn dat?

5 punten.

RSDW-"SWART" 5-0
Het eerste elftal van RSDW speelde zijn eerste com-
petitiewedstrijd in het nieuwe seizoen tegen de Pol.
Sportver. "Swart" uit Veendam.
Mede tengevolge van de krachtige wind, welke van
doel tot doel stond, was het vertoonde spel in deze
wedstrijd van matig gehalte.
Reeds na '10 min. kwam RSDW op enigszins geluk-
kige wijze aan een 1-0 voorsprong. De scheidsrech-
ter meende n.l. een vrij onschuldig handsgeval in
het beruchte gebied met een penalty te moeten be-
straffen. De toegekende strafschop werd door Tim-
mer onhoudbaar ingeschoten.
De voorhoede van Swart kon enkele malen tot het
heiligdom van doelverdediger Forrer doordringen,
doch de afwerking van de aanvallen liet te wensen
over.
Daarentegen waren de aanvallen van RSDW steeds
gevaarlijk en wij noteerden enige goede schoten, die
door Luttjeboer werden gestopt. Vooral Zwart was
vóór de rust zeer actief. In de 40e minuut besloot hij
een snelle rush met een fraai doelpunt. Ruststand
2-0.
Na de rust speelde RSDW met de wind in de rug
en toen werd het een eenzijdige vertoning.
Het duurde echter nog 25 minuten, voordat Timmer,
weer uit een strafschop, het 3e doelpunt kon maken.
Boeve en Stuive scoorden ieder nog een keer en zo
eindigde deze ontmoeting in een verdiende 5-0 over-
winning voor RSDW.

Breuk heeft men nimmer

Bij oerbutzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854

Groningen

Voetbaltournooi
voor lagere elftallen

Onder zeer gunstige weersomstandigheden werd op
Maandag 15 September 1952 het traditionele voetbal-
tournooi voor lagere elftallen gehouden, hetwelk
was georganiseerd door PSVW (gem. politie Win-
schoten) en RSDW.
Aan dit tournooi werd door 9 elftallen deelgenomen,
t.W. Vlagtwedde, Emmen, PSVA, RPSVG, GPSV,
PSVW, RPSVL en RSDW 2 en 3.
Het zijn ook dit jaar weer zeer sportieve wedstrijden
geworden en er is fel om de prijzen gestreden, waar-
bij de prestaties van de bekerhoudster, GPSV, enigs-
zins beneden de verwachtingen zijn gebleven. Het
was deze vereniging, die vorig jaar de eerste plaats
bezette en die het nu niet verder kon brengen dan de
eerste plaats in de verliezersronde.
Opvallend daarentegen was het grote élan waarmede
de PSVA zich naar de bovenste plaats schopte. Na
een stevige overwinning op de RPSVG (3-1) won zij
haar tweede wedstrijd met 2-1 van PSVW. In de
finale toonde ze duidelijk, dat ze de meerdere was
van RPSVL, door maar liefst met 4-0 te winnen.
RSDW 2 en 3 werden reeds' dadelijk uitgeschakeld.
De voorzitter van RSDW, de Owmr. Ramaker, reikte
na afloop de prijzen uit. Hij deed dit met een korte
toespraak, waarin hij eerst dank bracht aan degenen,
die voor het slagen van dit tournooi zoveel werk
hadden verricht. Tevens haalde spreker nog even de
splitsing aan van PSVOG, welke niet zoals door som-
migen werd gedacht, was ontstaan door moeilijk-
heden. Men was zeer vriendschappelijk gescheiden.

De gedetailleerde uitslagen luidden als volgt:
Vlagtwedde-Emmen 0-1; PSVA-RPSVG 3-1'
GPSV-PSVW 0-1; RPSVL-RSDW 3 4-0;
RSDW 2-Emmen 0-3; Vlagtwedde-RPSVG 3-0;
PSVA-PSVW 2-1; GPSV-RSDW 34-0; RPSVL-
Emmen 5-1; Vlagtwedde-GPSV 1-1 (na strafsch.
gewonnen door GPSV); finale PSVA-RPSVL 4-0.

De uitslag was dus: 1. PSVA; 2. RPSVL; 3 Emmen.
le prijs verliezersronde GPSV; 2. Vlagtwedde.

J. K.

Een spannend
moment uit de
finale P.S.V.A.-

R.P.S.V.L.

Cliché
Winschoter

Courant
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12. Wat zijn dat?
5 punten.

13. Wat is dat?
10 punten.

,

14. Wat is dat?
5 punten.

15. Wat is dat?
10 punten.

WAT IS ESPERANTO?
De tijd dat Esperanto iets onbekends was, is voorbij.
Onder het courantenlezend publiek zijn er maar wei-
nigen, die U niet kunnen vertellen, dat Esperanto
een taal is. Echter, wanneer wij wat dieper op de
zaak ingaan, staan wij verbaasd, hoe oppervlakkig de
kennis omtrent Esperanto dikwijls is. En, onbekend
maakt onbemind, nietwaar? De bestrijders zijn dan
ook meestal personen, die maar zeer weinig omtrent
deze taal weten.
Laten we dus hier de taal zelf eens beschouwen.
Dr L. L. Zamenhof, een Poolse oogarts, heeft niet
maar willekeurig zijn taal opgebouwd. Integendeel.
Hij wilde n.l., dat ieder, naast zijn landstaal, een
tweede taal zou leren, die hij in het verkeer met
buitenlanders zou kunnen gebruiken.
Wilde hij dit doel bereiken, dan moest die tweede
taal zó zijn, dat ieder normaal mens haar met niet al
te veel moeite kon leren. De grammatica moest dus
eenvoudig zijn,het aantal woorden beperkt en, wilde
de taal voldoen, dan moest toch iedere gedachte tot
in de fijnste nuances weergegeven kunnen worden.
Welnu, door de woorden te vergelijken,die in de
voornaamste Europese talen een zeker begrip aan-
duiden, bemerkte hij, dat vele woordstammen in
verschillende talen in dezelfde of bijna dezelfde vorm
zijn terug te vinden. Hij koos dan ook het woord, dat
het grootste aantal mensen gemakkelijk zoü herken-
nen en dat dus al min of meer internationaal was.
Zoveel mogelijk het principe doorvoerende, één te-
ken, één klank, veranderde hij zo nodig de spelling
dier woorden.
Ieder begrijpt, dat het een groot voordeel is, dat de
woorden zijn geput uit de meest gebruikte Europese
talen. Juist daardoor zijn vele woorden zonder voor-
afgaande bestudering te vertalen, b.v. katedralo, sol-
dato, strato, blanka, helpi, studi, enz.
Gemakkelijk is ook, dat de klemtoon steeds gelegd
wordt op de vóórlaatste lettergreep. Door het ge-
bruikmaken van vele voor- en achtervoegsels met
een vaste betekenis, wist hij het aantal te leren
woorden belangrijk te beperken. Men zal inzien, dat
dit een groot voordeel is.
De grammatica beperkte Dr. Zamenhof tot het nood-
zakelijke, weglatende allerlei toevalligheden, die in
.de bestaande talen zijn gegroeid. Uitzonderingen ko-
men niet voor. Onregelmatige werkwoorden zijn er

UNIFORMKLEDING naar maat
fijn whipcord

•scherpe prijzen

•Vraagt offerte!

~ombert-
A-Kerkl}of 16
GRONINGEN

niet. Zoals het ene werkwoord wordt vervoegd, moe-
ten alle vervoegd worden. Men behoeft er dus maar
één te leren. .
Mogen wij nu zeggen, dat Esperanto gemakkelijk is?
Een taal beheersen is niet gemakkelijk. Ook Espe-
ranto volkomen beheersen is niet gemakkelijk. Maar
er zoveel van te leren, dat men zich er in de practijk
van bedienen kan, is wèl gemakkelijk. Men kan ge-
rust zeggen, dat Esperanto vijfmaal zo gemakkelijk is
als één der nationale talen.
Nu zal men vragen, wordt Esperanto nu ook ge-
bruikt?
In de eerste plaats moet men een ander niet nadoen,
doch zelf aanpakken. Dan alle-en kan er in de wereld
iets tot stand komen. Maar, oordeelt zelf. Esperanto
wordt reeds facultatief, met toestemming van de
Minister van Onderwijs, op verschillende scholen on-
derwezen (L.O.; V.G.L.O.; U.L.O.; H.B.S.; Lycea; ver-
schillende kweekscholen voor onderwijzers en aan de
Uni versi tei t in Amsterdam).
Verschillende landen subsidiëren Esperanto. In Bra-
zilië is door de Regering Esperanto officieel inge-
voerd.
Deze zomer, op het 37ste Internationale Congres in
Oslo, waren 12 landen officieel door hun regering
vertegenwoordigd; voor de Nederlandse regering Ir.
Isbrücker uit Den Haag. .
De internationale bond U.E.A. (Universala Esperanto

.Asocio) heeft over de gehele wereld in elke stad een
gedelegeerde (Delegito). .
In ons land bestaan vier bonden met duizenden leden,
enz. enz., te veel om te noemen.

J. V. H.
Oud- Vice- Voorz. Nederl. Algem, Bond

v, Esperantisten. L.E.E.N.

Noot Redactie.
Indien voldoende lezers (lezeressen) van de Reflector
er iets voor gevoelen, zich te bekwamen in het Es-
peranto, dan kunnen wij, door iedere maand een les
op te nemen in het orgaan, ook hun van dienst zijn.
De lessen zijn kosteloos. Alleen bij voldoende deel-
name (i.v.m. de plaatsruimte) kan op dit vriendelijke
aanbod worden ingegaan. Gegadigden melden zich
aan bij "de Redactie vóór de 10e van deze maand.

Voor rijvvielen. bromfietsen.
haarden en kachels

Gebr. Tonkes
Telefoon 3068 ROL DER ST RAAT 61 - 63

ASSEN
LOC 0 MOT I E F- E N AV ROS - D EALE R
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ontwikkeld en hoger op de maatschappelijke ladder
staande functionaris, kwam. Op deze Wedman komen
we nog t.z.t. nader terug.
Mr. Frima spreekt in zijn boek: "Het strafprocesrecht
in de Ommelanden", met weinig waardering over
het instituut der Rode Roeden. Men kan hen wellicht
op één lijn stellen met de Rakkers van de Schout in
de Hollandse gewesten, ofschoon me niet is gebleken
dat ze zich in die mate aan corruptie, knevelarij en
chantage als de Hollandse Rakkers hebben schuldig
gemaakt. Het waren goedkope werkkrachten en de
uitkomsten van hun werk waren dienovereenkomstig.
Een der ambtsinstructies van de Rode Roeden was
die van 15 Mei 1716. Het instituut der Rode Roeden
zelf bestond trouwens reeds ver voor die datum.
Uit dat Reglement blijkt dat het een der voornaamste
taken van de Rode Roeden was, toe te zien dat de
bevolking niet door bedelaars :werd lastig gevallen.
Het is een feit van voldoende bekendheid dat de
bedelaars en landlopers oudtijds een der grootste
plagen van de plattelandsbewoner waren. De instruc-
tie luidde op dat punt: "De Rode Roeden aldus aan-
gesteld zijnde, zullen dezelve gehouden zijn, alle
dagen, in zijn district, omme te gaan en goede toe-

.voorzicht dragen dat geen vreemde bedelaars en
landlopers, ofschoon zij ook gebrekkig mochten zijn,
bij de huizen gaan bedelen."
Tegenwoordig treffen we niet velen meer aan, die
openlijk en onverbloemd langs de huizen gaan bede-
len. Veenhuizen is dan ook, mede bij gebrek aan
bedelaars, geen bedelaarskolonie meer. ·Het kwaad
zelf is echter nog geenszins met wortel en tak uitge-
roeid. Veelal wordt thans enige negotie meegevoerd
of het kunstminnende publiek vergast op wat erbar-
melijke muziek of dito zang (Jan de Roost). In die
gevallen moeten zij thans voorzien zijn van een ver-
gunning van het plaatselijk bestuur en de vergun-
ningspolitiek van deze bestuurders is er vaak op ge-
richt deze ongewenst geachte elementen te weren.
De moderne Rode Roeden en Rode Roeden le klasse
(in de wandeling ook wel driepitters genoemd) zet-
ten, onder aanvoering van de Opper-Rode Roede,
deze politiek kracht bij, door deze venters, muzikan-
ten en liedjeszangers te verbaliseren wegens over-
treding van de A.P.V.

C. Punter, Wachtm.le kl. te Grijpskerk.

Van Rode Roede tot Wachtmeester
lets over de rechtspraak

en het politiewezen in de Groninger Ommelanden

III.
Ofschoon aan het lagere politiepersoneel geen grote
jachtakte mag worden uitgereikt, zodat we niet actief
aan de jacht deelnemen kunnen, lezen we toch allen
met veel of minder veel interesse - gratis - het
orgaan van de Kon. Ned. Jagersver., de "Nederlandsè
Jager". In dit blad werd onlangs een publicatie van
het Departementaal Bestuur van Zeeland, gedateerd
op 21 Nov. 1803, afgedrukt. Hierin kwam de volgende
zinsnede voor: " ... gelijk mede op gelijke boete nie-
mand, wie hij ook zij, zich met een Hond in het
veld zal mogen begeven, dan alleen de Rode Roeden
of andere gequalificeerde personen."
De inzender richtte daarbij het· verzoek aan de lezers
hem te willen inlichten, wat of wie een Rode Roede
was. De Redactie van het blad verwees de steller van
deze vraag naar het Jagerswoordenboek van Dr. Her-
mans, waarin de Rode Roede werd omschreven als
een jachtopzichter of koddebeier. Hiermee sloeg Dr.
Hermans echter de plank mis, althans hij raakte niet
de volle plank, want Rode Roede was zeer bepaald
niet, tenminste niet uitsluitend, te beschouwen als
een jachtopzichter, evenmin als men de tegenwoor-
dige Wachtmeester een soort jachtopzichter kan noe-
men, ofschoon uit de rubriek "In 't veld", in de ko-
lommen van de "Ned. Jager", wel blijkt dat sommige
van onze ambtsbroeders ook op dat terrein goede
resultaten weten te boeken. "Hulde aan deze wakkere
politiemannen," zeggen de jagers steeds opnieuw en
ik sluit me gaarne bij hen aan, ondanks dit menings-
verschil.

Zoals de tegenwoordige Wachtmeester zijn werk-
zaamheden niet beperkt tot het waken tegen jacht-
overtredingen was oudtijds de taak van de Rode Roe-
de ook van meer algemene aard. Hij verrichtte het
lagere politiewerk en werd ook wel Biezenjager ge-
noemd. Biezenjager is een Fries woord dat in de
Ommelander volkstaal gehandhaafd bleef. Het bete-
kent: de man die achter de kwajongens of bijzen
jaagt. Rooroe, Roderoe of Rode Roede was de offi-
ciële betiteling. De benaming "Biezenjager" komt in
de stukken niet voor. Ook van de Rode Roede wordt
in de protocollen slechts zo nu en dan eens melding
gemaakt. Dit laatste houdt wellicht verband met de
omstandigheid dat het meer gewichtige deel van het
politiewerk voor rekening van de Wedman, een beter

16.
Wie is dat?
10 punten.

17.
Welke
klederdracht
is dit?
15 punten.
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CPaaráen..,port--
Een klein aantal "der onzen", zichzelven mét hun
viervouters sterk wetende, bonden op 9 October j.l.
de strijd aan tegen de bereden afdeling der Groninger
Gemeentepolitie, welk treffen plaats vond op het ter-
rein van het Rijcentrum "Van Oeckelen" te Haren-
dermolen.
Begunstigd door prima weer, gezien de tijd van 't
jaar en de veelvuldige nattigheid der laatste weken
Ct was de gehele dag droog), is deze dag, welke een
jaarlijks terugkerende traditie in ons Noordelijk Be-
reden-politieleventje is, weer vlot verlopen en kun-
nen wij allen op een geslaagde dag terugzien.
Dit jaar rustte de organisatie in handen' van onze
ruitervrienden-collega's te Groningen en die handen
bleken vertrouwde handen te zijn, want ook nu rolde
alles weer best en werd op tijd begonnen.
Mij moet van het hart, dat wij, politie-ruiters, eigen-
lijk een uitverkoren stelletje in het grote geheel zijn,
want waar en bij wie vindt men eigenlijk, dat ie-
mands dagelijkse bezigheden (tevens) bestaan uit het

beoefenen van de mooiste sport ter wereld? Doch
hierover later nog eens, want nu ik een verslagje
dacht te mak en over onze wedstrijd, begin ik ineens
trek te krijgen om "onze tak van dienst" eens iets
meer in de belangstelling te brengen van onze col-
lega's, niet bereden en, . en besef zelf niet waarom
mijn collega's en ik de roepstem van onze redacteur
van de Reflector, tot nu een stern, roepende in de
woestijn hebben doen zijn.
Om de lezers niet te vervelen met "ruiterslatijn",
wil ik, voor wat deze wedstrijd betreft, volstaan met
de uitslagen, waarbij even dient te worden opge-
merkt, dat als hoogtepunt van deze dag de strijd om
de wisselbeker tegemoet gezien werd.
Immers, deze beker, bestemd voor de afdelingsdres-
suur (achttallen), aangeboden door de Heer Hoofd-
commissaris der Gemeëntepolitie Groningen, werd
reeds op twee achtereenvolgende jaren door het Be-
reden Peloton Assen gewonnen en volgens de bij-
behorende oorkonde, werd de beker, na drie keer
achtereen of na vijf maal in totaal te zijn gewonnen,
definitief eigendom.
Welnu, wij hébben de beker. En hoewel het verschil
gering was, R.P. Assen 47Y2 en Gem. Pol. Gron. 46
punten, was de vreugde en ~ trots er niet minder
om. Ook was dat zo voor de Commandant, de Owmr
Stamhuis, die, zoals bij de prijsuitreiking ook door de
Heer Gewestcommandant werd aangehaald, deze
moeilijke opgaaf tot een goed einde had gebracht
Waar de beker onder leiding van onze vroegere corn-
,_landant, de Adjudant Esmeijer, reeds twee maal
gewonnen was, móest deze eigenlijk-nu weer gewon-
nen worden. Hiervan is de Adjudant zelf getuige ge-
weest. Hoewel hij thans in Apeldoorn woont, blijkt
dat zijn hart en interesse nog voor een groot deel bij
zijn vroegere bereden afdeling vertoeft. .
In de individuele dressuur, klasse B., eiste ons Pelo-
ton van de negen deelnemers de eerste vier plaatsen
op. De uitslag was:

1. vVmr. Rodenburg
2. Wmr. Tap
~. Wr. 1. Klevringa
4. Wmr. Wegman

met 133.75 pt.
132.5 pt.
131.5 pt.
129 pt,

18. Welke klederdracht is
dit? 10 punten.
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5 punten,

Hierna volgden op de plaatsen 6 en 7 resp. de Wr. 1.
de Boeren Wr. 1. Vochteloo.
In de klasse L. had Assen van de twaalf deelnemers
weer de eerste plaats, n.l. de Wmr. Mantjes met 134
pt.; als no. drie kwam de Wmr. Warris met 129.5 en
als no. vijf de Owmr. Stamhuis met 127 pt., terwijl
de Wr. 1. Kingma als zevende werd geklassificeerd.

26. Wie is dat?

De uitslag van individueel springen luidde als volgt:
1. v. d. Veen, Gron. met 0 fout in 72.1 sec.
2. Wegman, Assen met 4 fout in ·67 sec.
3. Houtman, Gron. met 4 fout in 69 sec.
4. Mantjes, Assen met 4 fout in 70 sec.
5. Seinstra, Gron. met 4 fout in 79 sec.,

terwijl Van der Veer uit Gron. de prijs voor snelste
springruiter won in de tijd van 63 sec.
Werden' bij het indiv. springen de plaatsen broeder-
lijk verdeeld, bij het équipe-springen bleken de Gro-
ningers ons de baas, daar van de vier équipes (Gron.
en Assen elk twee) de Groningers met de eerste twee

19. Welke klederdracht? 15 punten.

plaatsen gingen strijken, met resp. 1. 12 it. in 216 sec.
2. 31 ft. in 244 sec., waarna Assen kwam als 3. met
32 ft. in 203 sec. No. 4. werd door disqualificatie van
twee paarden niet geplaatst.
Wmr. Mantjes van Assen won, als best geplaatste
ruiter van de dag, de hiervoor bestemde prijs.

De prijsuitreiking vond plaats in Hotel Bolhuis te
Harendermolen, waarbij de Heer Hoofdcommissaris
der Gemeentepolitie Groningen de prijzen, onder een
toepasselijk woord, waaraan de komische noot niet
ontbrak, uitreikte.
Hierna werd nog het woord gevoerd door de Heer

. Gew. Commandant der Rijkspolitie Groningen, die
zijn tevredenheid betuigde met het door ons behaalde
succes in deze sportief gestreden wedstrijd. Spreker
deelde mede, dat, nu de wisselbeker definitief naar
Assen ging, hij besloten had om een nieuwe wissel-
beker ter beschikking te stellen, teneinde deze onder-
linge strijd, die niet anders dan de samenwerking
tussen de beide politiecorpsen ten goede kan komen,
ook in de toekomst voortgang te doen vinden.
Ook de heer Districtscommandant der Rijkspolitie te
Assen gaf, door zijn aanwezigheid tijdens de wed-
strijden en bij de prijsuitreiking, blijk van belang-
stelling in de prestaties van de jongens van zijn af-
deling, evenals dit geschiedde door de Commandant
van de Bereden afdeling der Groninger gemeente-
politie, de Commissaris Vos.
Moge ik dan nog van deze plaats een woord van
dank uitspreken aan hen, die, volgens eigen verkla-
ring, met genoegen en uit liefde voor de paarden-
sport, de koude en niet gemakkelijke taak van jury
hebben vervuld.
Na een gezellig samenzijn, dat door de voortreffelijke
zorgen van Van der Handel en zijn echtgenote weer
áf was, keerde ons gezelschap voldaan naar Assen
terug.
Mag ik onze onbereden collega's opwekken om, wan-
neer de dienst het toelaat, een volgend jaar eens als
toeschouwer te komen, uit belangstelling voor de
prestaties van hun bereden collega's. Geka.

20. Dit zrjn onderdelen van de hoofdprijs, die wij
betrokken van de "Laagspanningsnetten" te Gronin-
gen. Wat is deze hoofdprijs? Welk merk? 20 punten.

Geb.... Ibelings
N.V Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelserstraat 16, Tel. 22812 GRONINGEN

Heren- en Oameskleermakers

U N I·F 0 R M EN
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21. Wat ontdekt U hierin?
20 punten.

22. Wat is dat
10 punten.

23. Wat is dat?
10 punten.

Verkeersovertred ingen
(Vervolg)

Het "Tribunaal de la Route", dat van maand tot
maand een belangrijker plaats in het openbare leven
in Frankrijk inneemt, zetelt met gesloten deuren,
terwijl toch de eerste garantie van de rechtszekerheid
openbaarheid van alle zittingen is.
Haar beslissingen zijn geheim, terwijl de leden al het
mogelijke aanwenden om hun incognito te behouden,
om zich zodoende bezoeken en verleiding te be-
sparen.
In Parijs houdt zij twee maal per week zitting; op
Maandagmiddag en op Donderdagmorgen op het
Commissariaat van Politie in bureau 167.
Zij bestudeert tijdens iedere zitting een veertigtal
dossiers. Onder het presidentschap van een der "di-
recteuren van het verkeer" verenigt zij onder haar
rechters hoge rijksambtenaren, vertegenwoordigers
van de automobielclub (deze zijn te vergelijken met
b.v. de K.N.A.C. in Nederland) en drie afgevaardig-
den van de taxi- en transportbond
In de hoek van de zaal staat een zwarte tafel De be-
klaagde, bedreigd met het verlies van zijn rijbewijs,
verdedigt zich, met een stukje krijt in de hand, op
deze tafel. Eerste verrassing voor de rechters: de
meest bezwaarde dossiers worden afgewisseld met de
meest onschuldige! De heer Claude Gay, zoon van de
vroegere Minister Francique Gay, is opgeroepen om
berecht te worden. Aan het stuur van zijn auto heeft
hij een dollemansrit rond het Paleis van Justitie ge-
maakt, rode stoplichten negerende, over trottoirs rij-
dend, auto's rammend, voetgangers en zelfs de sur-

. veillerende agenten radeloos makend. Hij weet het
over een circuit van 500 meter in tien minuten tot
17 overtredingen op de verkeersregels te brengen.
"Ik werd achtervolgd door politieke vijanden!" zei
hij.
Maar niemand had gezien, dat hij door enige achter-
volgers 'op de hielen werd gezeten, behalve dan door
een troep fluitende (in Frankrijk zijn alle verkeers-

.
In Frankrijk

agenten voorzien van een fluit) politie-agenten, die
floten tot zij er van buiten adem geraakten.
Zijn rijbewijs werd voor een jaar ingehouden.
Het is reeds lang tijd, zo zeggen de leden van de
Commissie, dat de bloedproef onmiddellijk na een
verkeersongeval genomen wordt, om zodoende het
percentage alcohol van het bloed vast te stellen van
de chauffeur die loochent spiritualiën gebruikt te
hebben. Dit gebruik bestaat reeds in meerdere landen.
Maar naast deze in het oog lopende overtredingen
bestaan er andere, meer twijfelachtige. Bijv. deze:
van een automobilist, die op een avond alle voorzor-
gen nam voor hij zijn auto onder een straatlantaarn
parkeerde.
"Ik had mijn parkeerlicht aangedaan en mijn wagen
in het volle licht gezet. Gedurende mijn afwezigheid
is mijn licht echter uitgegaan."
"De lantaarn kon echter eveneens uitgaan en Uw
auto zou dan een gevaar voor het verkeer worden,"
zei de President; acht dagen intrekking van het rij-
bewijs.

. Een van de. meest besproken gevallen voor het "Tri-
bunaal van de weg" is.dat van het gele (in Nederland
oranje) verkeerssignaal.
Wanneer een auto, gebruik makende van het groene
lichtsignaal, aantrekt op het ogenblik dat dit geel
wordt, behoeft zij niet te stoppen.
Zij moet de passage voor de voetgangers vrij maken.
Maar indien er gelegenheid is tot stoppen vóór de
oversteekplaats, moet zij het, want vijf seconden later
zal het licht rood zijn en is het verboden snel op te
trekken om nog van het gele licht gebruik te maken.
Evenwel, op hoeveel meter van de oversteekplaats en
bij welke snelheid heeft een automobilist het recht
van al of niet doorrij.den, wanneer het signaal geel
wordt? De grens is zeer subtiel.
De ene agent zal een automobilist die te plotseling
stopt, berispen, maar stelt hem in het ongelijk indien

Zieken Transporl Mij.
Kruitlaan 19 - Telefoon 28375
G RON I NG EN Giro 537

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
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de hem volgende auto achter tegen de zijne botst.
Maar een andere agent zal hem direct bekeuren. Bij
iedere zitting worden er meerdere uitspraken gedaan
tot rijbewijsintrekking naar aanleiding van het gele
ver keerssignaal.
Het is onmogelijk om te weten waarom een bepaalde
overtreding een dagvaarding voor "de Commissie"
met zich meebrengt.
In 600.000 gevallen is er in het .afgelopen jaar te
Parijs een proces-verbaal opgemaakt; 2000 daarvan
werden gevolgd door het voorstel, tot intrekking van
het rijbewijs, zonder dat de rechters deze gevallen
ernstiger toeschenen dan een van de 598.000 andere
gevallen.
Zo is het ook met de zaak van een chauffeur, die de
gemerkte oversteekplaats voor voetgangers 30 cm
overschreden had, toen hij moest stoppen en voor dit
feit door de commissaris vervolgd werd. Een dame
die overstak, scheurde n.l. een kous open aan de
bumper; 8 dagen intrekking van het rijbewijs.
De veroorzakers van ongelukken en de wegpiraten
bevinden zich dikwijls, in vergelijking tot deze ge-
ringe overtredingen in een bevoordeelde positie. Een
chauffeur die drie achter elkaar rijdende auto's in
één keer passeert (o.m. in Frankrijk en Zwitserland
verboden) werd aangehouden en geverbaliseerd en
kan veroordeeld worden tot een inhouding van het
rijbewijs voor de tijd van een maand of een jaar.
Maar de bandiet die een auto gestolen heeft, zal na
zijn invrijheidsstelling zijn rijbewijs behouden. Geen
enkele agent zal op de gedachte komen om hem maar
de geringste verkeersovertreding ten laste te leggen.
De veroorzaker van een ongeluk is evenmin 't slacht-
offer van een proces-verbaal. Indien zijn zaak zich
regelt zonder een correctionele veroordeling, zal hij
zijn rijbewijs behouden.
De vertegenwoordigers der bonden en federaties zou-
den willen dat het "Tribunaal van de weg" geheel
niets met de administratieve veroordeling te maken
zou hebben, om zodoende een juris-dictie te worden
dat iedere onpartijdigheid garandeerde. Zij zouden
eveneens willen, dat ingeval van geringe overtredin-
gen, een gewone waarschuwing de intrekking van het
rijbewijs verving.
"Het is niet bewezen," zei Mr Dupont, dat het rijbe-
wijs onontbeerlijk is. In België, waar men minder on-
gelukken dan in Frankrijk ziet gebeuren, bestaat het
echter niet. In Frankrijk is eveneens geen rijbewijs
vereist voor het besturen van de kleine auto's, zoals
de 125 cm3 Rovier en evenmin voor scooters of voor
motoren tot een cylinderinhoud van 125 cm3, alhoe-
wel 'bepaalde merken een snelheid van 120 km per
uur kunnen bereiken.
De gedelegeerden van de bonden, die deel uitmaken
van de Commissie, doen dikwijls een proces-verbaal
opmaken tegen de eigenaars van de vrachtauto's.
Onlangs, in de nabijheid van Trappes, reed de chauf-

RIè'l"GVINGER H/U

, 1

24. Wat is dat? 5 punten.

feur van een vrachtauto, dronken van de slaap, een
gebouw binnen, waar hij ontwaakte. Eerst had hij
echter twee benzinepompen omver gereden en een
loods geramd. De vrachtwagen bestuurder vroeg of
men het hem vergeven wilde, daar hij reeds veertien
uur achtereen aan het stuurrad had gezeten.
"Men moet de werkgevers in de gevangenis zetten!"
zeiden de rechters.
Maar dat is niet steeds juist. De verhuizer uit Brest,
die een lading uit Parijs gaat halen, zal aldaar in een
hotel de nacht door mogen brengen voor hij 's mor-
gens naar huis terugkeert. Maar hij geeft er de voor-
lceur aan om des nachts terug te rijden, om de ver-
blijfkosten zelf te kunnen verdienen. Hij rijdt dus in
de nacht naar Par ijs, laadt overdag en gaat dan
's nachts weer naar' Brest terug.
Na dertig uur van onafgebroken werken, valt hij in
slaap, rijdt een langs de weg staande luxe auto omver
en zit even later tegen een boom.
Het regelmatig schorsen en inhouden van rijbewijzen
heeft in Frankrijk een nieuw ambacht geschapen;
dat van vervang-chauffeur. De patiënten van de
dorpsdokter kunnen zich alleen nog van medische
hulp voorzien, door hun dokter, wien het rijbewijs
ingehouden is, een vervanger-chauffeur te gaan be-
talen voor zijn auto.

(Vrije vertaling uit Constellation van 1 Mei 1952) IPolitie-diploma
Opleiding voor het officieel erkende diploma, afgegeven door de Centrale van
Politie-Organisaties. De cursus wordt gegeven door:

TWEE INSPECTEURS VAN DE GEMEENTE GRONINGEN,
ervaren in het geven van deze cursussen. Deze cursus geeft:

a. opleiding voor burgers;
b. opleiding voor de "aantekening" (voor pol.-ambt.);
c. opleiding voor het te verwachten nieuwe diploma (voor brigadier en adjudant).

Cursusduur: ± een jaar.
AANVANG: MIDDEN OCTOBER. Vraagt uitvoerig prospectus

INSTITUUT K.1.M. - GRONINGEN - Oosterstraat 69 - Telefoon 28866·
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Verplaatsingen:
Velde, D. A. v. d., Wmr. 1e kl. (no. 1418), van Haulerwijk naar Hindeloopen.
Brouwer, H., Wachtmr. (no. 2800), van Hindeloopen naar Haulerwijk.
Haan, H., Wachtmr. (no. 860), van Dokkum naar Kommerzijl.
Zijlstra, J., Wachtmr. (no. 2895), van Kloosterburen naar Dokkum.
Wesseling, J., Wmr. 1e kl. (no. 1346), van Spijk naar Een (Post C.-).
Postma, R., idem (no. 1277), van Een naar Spijk (Post C.-).
Dijk, H. van, idem (no. 319), van Wierum naar Parketgroep Amsterdam.

Met eervol ontslag:
Visser, S., Wachtmr. (no. 1053), Stadskanaal. Geëmigreerd naar Australië.

Gehuwd:
Kattenberg. W., Wmr. 1e kl., Echten.
Ophof, H., Wachtrnr., Smilde.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Timmer, J., Wachtmr., Zweeloo, zoon.
Mulder, H., Wmr. 1e kl., Hommerts, idem.
Volders, G., Wachtmr. Blijham, dochter.
Kremer, H., idem, Den Andel, zoon.
Kemper, D., Wmr. 1e kl., Oudega (W.), idem.
Heide, J. v. d., Wachtmr., Heerenveen, Verk. groep, dochter.
Remmers, H. G., idem, Oosterwolde, zoon.
Boer, K. de, idem, Makkinga, dochter.

Organisatie:
M.i.v. 1-11-1952werd uitgezet de post Kommerzijl.

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuIzingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER

Groningen
Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854

~

c." lPrima UVoor Dln.rI - BIJ uw
R consumptie. Partijen bezoek

.staurant Brulloften
In aan

Concertza.1 Ultst~kend
gezellige Ingericht Meppel

T.' ••• '" om.~'.. I",_,..ken "<T M,.

Tevredenheidsbetuiging
:-~~\i'j'"

Met machtiging van de Heer Algemeen Inspecteur
van Rijkspolitie werd door de Gewestcommandant
der Rijkspolitie te Groningen zijn tevredenheid be-
tuigd aan de:
Adjudant L. J. DE GOEDE, Districtsrechercheur te

Leeuwarden,
Wachtmr. 1e kl. E. HOEKSTRA, Postcommandant te

Tzum en
Wachtmeester L. DE GRAAF, behorende tot de post

Tzum,
voor de wijze waarop deze rijkspolitieambtenaren
zich van hun taak hebben gekweten met betrekking
tot het instellen van een onderzoek inzake vermoe-
delijke brandstichting, bij welk onderzoek zij hebben
blijk gegeven van speurzin en vasthoudendheid.

De redactie van "De Reflector" biedt genoemde
politieambtenaren haar hartelijke felicitatie aan met
deze bijzondere waardering.
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1e Jaargang No 8 1 December 1952Verschijnt 1 x per maand

DE REFLECTOR

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

Medewerkers: Owmr. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1 T.
de Vries!. Dlstrlctsstat Heerenveen; Wmr. 1 J. Oosting, Dist netsstat Assen; Owmr. B. Lijklema, Geweststaf Groningen.

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

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

VOL VERWACHTING KLOPT ONS HART
WIE DE BRA UN KRIJGT, WIE DE POEDELGA RD

Daverend waren de oplossingen, die in groten getale
de Redactie werden toegezonden.
Niet minder dan 345 inzendingen moesten worden
verwerkt. Ongeveer 1fa van de totale sterkte van het
Gewest deed dus aan de prijsvraag mee en dit stemt
tot grote voldoening.
Spontaan werden door het personeel prijzen in boek-
vorm en geldelijke giften toegezonden. Een wacht-
meester, die thuis een draaibankje had, gaf een keu-
rig wandschemerlampje, voorzien van een kapje, dat
zijn collega had gemaakt. Een Owmr., die zijn sporen
op teken- en schildergebied heeft verdiend, ook voor
de Reflector, gaf een prachtige aquarel van Staphorst;
een met dezelfde aanleg begiftigde Wmr. Le kl. gaf
een prachtige lithographie van een Drents land-
schap; nog zo'n artist gaf crayon tekeningen ten ge-
schenke.
Laat ik echter ook vooral de vrouwen van onze Rijks-
politie-ambtenaren niet vergeten, want ook zij heb-
ben zich niet onbetuigd gelaten, zelfs al had de an-
dere 50 % al "een duit in het zakje" gedaan.
Wat een geest, wat een saamhorigheid, geachte inzen-
ders! Zelfs een autoriteit van de politie te Water in
ons Gewest gaf verschillende boeken ten geschenke
en ook de uitgever van ons orgaan liet zich niet
onbetuigd en mocht ik niet volledig zijn geweest, dan
verzoek ik U mij dit niet euvel te duiden. Mag ik U
voor de overige geschenken verwijzen naar. de uit-
slag van de prijsvraag?
Uit bovenstaande blijkt wel, dat ons orgaan intensief
gelezen wordt en in hoog aanzien staat bij het perso-
neel. En niet alleen bij het personeel, want meerdere
burgemeesters in het Gewest deden van hun belang-
stelling en medeleven blijken. Ook hiervoor onze
dank! '
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Wat het uitzoeken van de oplossing betreft, kon ge-
lukkig de medewerking verkregen worden van een
vijftal medewerkers, afkomstig uit de 5 Districts-
standplaatsen, die zich ook voor de toekomst be-
reid verklaarden, als centrale figuur in hun District
op te treden ten behoeve van de Reflector. Deze
medewerkers waren:
Owmr. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten;
Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden;
Wmr. 1 T. de Vries, Districtsstaf Heerenveen;
Wmr. 1 J. Oosting, Districtsstaf Assen;
Owmr. B. Lijklerna, Geweststaf Groningen.

Op Maandag 17 November j.l. kwamen bovenstaande
medewerkers op het Districtsbureau te Groningen
bijeen om uit te maken wie de gelukkige winnaars
zouden zijn.
En nu denkt U misschien dat dit een "peuleschilletje"
is geweest, maar niets is minder waar dan dat. Het
bleek wel, dat ook de 5 medewerkers hun best had-
den gedaan om de puzzle goed op te lossen en dat
zij, zoals heel veel Rijkspolitieambtenaren dat ge-
daan moeten hebben, hun licht hadden opgestoken
bij diverse deskundigen. Zelfs deze deskundigen ble-
ken het niet altijd eens te zijn, wat weer aanleiding
was tot een diepgaande voorbespreking. Het is wel
aardig te vermelden dat een Rp. ambtenaar zijn vrije
dag opofferde en een grote reis maakte om in de
bibliotheek te Groningen terecht te komen, waar hij
de hele dag zoek bracht en verheugd naar huis keerde
met het idee, dat ze hem nu niets meer konden
maken; hij had hem nu goed!

De voorbespreking leverde het volgende resultaat op:
Vraag 1: Japan (geen commentaar);
Vraag 2: Cornet à piston, cornet, piston; bugel is

fout omdat er een wezenlijk verschil is tussen een
cornet en een bugel;

Vraag 3: Marken (geen commentaar);
Vraag 4: Vallende ster, komeet en meteoor werden

goed gerekend. Alles wat op "vuurwerk" sloeg heeft
de commissie fout gerekend, alsmede "het grapje
van de Gewest Deskundige" van alluminiumpoeder
op zwarte folie;

Vraag 5: Zandvoort (geen commentaar);
Vraag 6: Friese klederdracht. Een Wmr. gaf zelfs

de naam van de Friese dame op, n.l. Mevrouw
Oostenbrug-de Hoop.

Vraag 7: Minister van Justitie, Mr L. A. Donker
(geen commentaar);

Vraag 8: Hierover is in de commissie zwaar gedebat-
teerd; zij kwam tenslotte tot de conclusie dat, al-
hoewel de tekenaarster, toen een Wmr. bij haar
kwam om te vragen wat het was, haar eigen
tekening herkende en mededeelde dat het een grote
wezel of hermelijn was, deze tekening toch bedrie-
gelijk veel gelijkenis vertoonde met een marter,
waarom werd besloten alle drie goed te rekenen;

Vraag 9: Schubert (geen commentaar);
Vraag 10: Asbakje (weinigen "trapten erin");
Vraag 11: Dit punt leverde in de commissie zoveel

stof op, dat besloten werd, gezien de onzekerheid
en verschil van mening, ook bij de deskundigen,
om het gehele punt 11 te laten vervallen. De redac-
tie had anders als antwoord willen hebben: asters;

Vraag 12: Gramofoon-naalden (trekpennen, lucifers-
stokjes en zelfs patroonhulzen was heus fout!);

Gebr. Ibelings
N.V Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelserstraat16, Tel. 22812 GRONINGEN

Heren- en Oameskleermakers

UNIFORMEN

Vraag 13: Triangel (geen commentaar);
Vraag 14: Coloradokever (geen commentaar);
Vraag 15: Verschillende inzenders hadden kennelijk

het voorwoord van Sinterklaas niet gelezen, want
daarin stond vermeld dat een Succes-agenda be-
schikbaar was gesteld. Enkelen vergaten het woord
Succes;

Vraag 16: Uit het antwoord moest blijken, dat het
de moeder van de huidige koningin van Engeland
was. Koningin-moeder van Engeland werd niet
goedgekeurd omdat Queen Mary er dan ook onder
zou vallen;

Vraag 17: Na veel gepraat werd goedgekeurd: Stap-
horst, Rouveen en Hierden en verder niets;

Vraag 18: Staphorst (geen commentaar);
Vraag 19: Deze foto werd genomen te Doornspijk.

Gebleken is dat deze dracht gedragen wordt in een
gebied, dat begrensd wordt aan de zuidzijde door
de lijn Hierden-Olst-Wezepe, aan de oostzijde: We-
zepe-Dalfsen, aan de noordzijde: Dalfsen, langs de
Vecht tot het Keteldiep. Een antwoord, dat buiten
dit gebied kon gaan werd afgekeurd;

Vraag 20: Voor wat het antwoord op deze vraag be-
treft, was de commissie onvermurwbaar voor een
voorgestelde soepele beoordeling. Het juiste ant-
woord diende te worden gegeven op de beide ge-
gestelde vragen: 1. scheerapparaat (electrisch) 2.
Braun. Juist omdat het de hoofdprijs was, werd
Brown afgekeurd. Ook werd afgekeurd: "Onder-
delen van" ... , ;

Vraag 21: Deze vraag werd door practisch iedereen
. goed opgelost. Hoofdzaak was, dat hierin een

profiel van een menselijk gelaat werd ontdekt;
Vraag 22: De bedoeling was, dat hierin werd gezien

een apparaat, dat gebruikt wordt, om de punt van
een sigaar af te knippen. Sigarenknipper. Sigaren-
aansteker, asbak, sigaren dover, was dus fout;

Vraag 23: Honingraat (met of zonder bijen), raat-
honing is fout;

Vraag 24: Weinigen tippelden erin. Het was geen
vingerafdruk, maar een (linker) handpalm;

Vraag 25: De ex-materieelbeheerder Adjudant Noor-
man;

Vraag 26: Z.K.H. Prins Bernhard.

Verschillende inzenders gaven jammer genoeg een
verkeerde nummering of vergaten vraag 25 of 26.
Sommigen waren niet positief in hun antwoord, maar
dachten het aan de commissie over te kunnen laten
met .... of .... of ..... Antwoorden die min of
meer in de ruimte waren, werden afgekeurd.
Mogelijk, dat er na deze uiteenzetting toch nog com-
mentaar komt, maar we moeten nu deze zaak als
afgedaan beschouwen en ons neerleggen bij de uit-
spraak van de jury.
En laat ik nu vooral niet vergeten te vermelden dat
verschillende inzendingen in dichtvorm werden in-
gezonden. Prachtgedichten waren het! Wij hebben
ervan genoten, maar wij konden ze niet extra hono-
reren, want het werd niet als eis gesteld.
Ruimtegebrek verhindert mij de gedichten in extenso
te plaatsen, maar hier volgen enkele grepen uit de
verschillende gewrochten:
1. Niet uit Spanje, maar Japan,

komt St. Nicolaas, die goeie man. B.
2. Welk instrument? 'k Wou dat ik 't kon,

't Bespelen van zo een piston. N.
3. De klederdracht van Marken in de voormalige

Zuiderzee,
4. om op dit plaatje een komeet te ontdekken

viel niet mee. H,
5. Bekijkt men hier de afgebeelde duinen,

dan is het Zandvoort waar die coureurs "tuinen".
v. N.

6, Al dat moois en liefs
dat is Fries. v. N,
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7. Ook aan de politieke hemel is het soms een
geflonker,

Dit is onze Minister van Justitie "Donker". N.
8. Een wezel is het diertje, ik weet het nu subiet,

Dat bij dit nummer zo schichtig ommeziet. N.
9. Bij het zien van die markante kop,

Viel mij direct het muzikale gedeelte op.
Beroemd, geëerd en veel geprezen,
Moet dit van Schubert wezen. v. N.

10. Dit ronde ding met die holte erin,
heus, 'k laat me niet foppen, 't is een bak
waar ze as in stoppen. v. N.

12. Door middel hiervan klinkt muziek, zuiver
van toon,

Want het zijn naalden van een gramofoon. N.
13. Dat bij dertien lijkt wel een slang,

Maar 't is een Triangel, wees niet bang. A.
14. Omdat ied're politieman 't moet weten,

Werd ook de Colorado-kever niet vergeten. B.
15. Een agenda voor 't gemak,

men duwt hem zo maar in de zak;
merk "Succes", geen senior, maar junior. v. N.

16. This lady lives in England. the people love
her there,

She is the mother of the Queen and
well-known everywhere. N.

17. Die twee peuters lief en klein,
moeten kinderen uit Staphorst zijn. v. N.

18. In Staphorst dragen dames deze dracht met eren.
De mannen worden kwaad als men hen wil

fotograferen. N.
19. Alweer een klederdracht, het houdt niet op,

ons land is rijk daaraan,
Om deze dracht te zien, moet men naar

Zwollerkerspel gaan. N.
20. Wie zich scheert met Braun's apparaat,

Weet ook, dat die op nummer 20 staat. B.
21. De tekening, hoe snood bedacht,

Een gezicht werd er aan het licht gebracht. A.

Binnenkort verschijnt de tweede druk (gewijzigd)

CRIMINELE TACTIEK
LEERBO'EK VOOR OPSPORINGSAMBTENAREN

door S. W. Mooienaar. Hoofdcommissaris van Politie te Gfonlngen

Ing. f 4.75 - Geb. 6.25

Bestelt nu bij Uw boekhandel of bij de uitgevers

op politIegebied

UITGEVERIJ tii voor politie.verenigings.

drukwerk en -periodieken

DRUKKERIJ

van werken

SCHAAFSMA & BROUWER - DOKKUM

No. Prijs Naam

Uitslag St. Nicolaas Prijsvraag van de Reflector van November 1952

Prijs

1e. Wmr. J. L. Hoogssteger
2e. Wmr. S. J. Kruims
3e. Wmr. M. Vugteveen
4e. Wmr. T. J. Prins
5e. W.1k M. Udo
6e. Wmr. J. van der Weide

7e. W.1k H. J. Stoel
8e. Wmr. P. de Boer
ge. Wmr. R. Arends

,.

10e. W.1k M. Buurmeijer
He. Wmr. E. Piel
12e. Owmr. B. Pegels
13e. Owmr J. Schoenmaker
l4e. Wmr. H. Keijzer
l5e. ·Wmr. H. Taekema
l6e. Owmr. J. L. Wiersma
l7e. Wmr. K. de Boer
l8e. W.lk H. B. Marsman
Hle. Maj. A. S. Fogtelo
20e. W.1k J. T. Dam
21e. Owmr. G. R. Boersma
22e. W.lk J. Zweed
23e. Mej. W. Zijlstra
24e. Owmr. M. Visser
25e. Wmr. J. Krediet
26e. Owmr. S. Blomsma
27e. W.lk M. Schoonhoven
28e. Wmr. B. Baar
2ge. Wmr. H. van Ringen

Woonplaats

Verk.gr. Leeuwarden
Park.gr. Assen
Park.gr. Assen
Verk.gr, Leeuwarden
Verk.gr. Leeuwarden
Park.gr. Assen

Post Overend (Fr.)
Afsluitdijk
Verk.groep Groningen

Distr. Staf Heerenveen
Afsluitdijk
Gr. Ruinen
Distr. Staf Heerenveen
Afsluitdijk
Afsluitdijk
Park.gr. Assen
Post Garijp (Fr.)
Verk.groep Groningen
Leeuwarden
Verk.groep Groningen
Park.gr. Assen
Verk.groep Groningen
Nieuwlandsweg 5, Haren
Post Ooster-Nijkerk (Fr.)
Distr. Staf Leeuwarden
Post Elslo (Fr.)
Groep Bedum
Idem
Pol. te Water Groningen

22. 't Lijkt wel het stuurrad van een schip,
Het is een mooie stunt,
Door de werking van dit apparaat,
Verliest de sigaar zijn punt. N.

23. Door werken zal de welvaart gaan gedijen,
Hieraan denkt men bij het zien van deze

honingraat met bijen. N.
24. Het opschrift "ringvinger" houdt geen stand,

Want 't is de palmafdruk van een linkerhand. N.
25. De ex-materieelbeheerder van 't Gewest,

Toont foto 25 op zijn best. B.
26. And last but not least,

of lest best, vrij vertaald,
Prins Bernhard is het die ons hier
op een fraaie sprong onthaalt. N.

Rest mij nog te vermelden, dat de kas werd gecon-
troleerd door de jury en in orde werd bevonden.
En hier volgt dan de uitslag!

5

Aantal
punten
265
265
265
265
26!i
265

265
265
265

265
265
265
265
265
2611
265
265
265
265
265
265
260
260
255
255
255
2115
255
255

Electr. Scheerapparaat merk Braun
Lithographie Schuur huis
Aquarel Brouwer
Succes-Agenda
Schilderij Van Dijk (Geuldal)
Crayon tekening Seidel (Drentse
schuur)
Wandlampje
Crayontekening Seidel (landschap)
De vrouw die met de duivel danste
(boek)
Wollen halsdoek
Onveranderlijk Einde (boek)
Op Drift (boek)
Taartvork
Het vergeten Paradijske (boek)
Idem
Zilveren asbakje
Dejeuneetje
Weerlicht (boek)
Schilderijtje (Giethoorn)
Volk bij de weg (boek)
Doos (Havanna Karakter) sigaren
Laantje Blaumen (boek)
Damessjaal
Doos (Havanna Karakter) sigaren
Zedelijke Taak der Politie (boek)
Foto (in lijst) met zwanen
Graaf van Monte-Cristo (boek)
Idem
Idem
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No. Prijs Naam

30e. Owmr. J. Kuik
31e. Owmr. M. Kingma
32e. W.lk A. Warritjes
33e. Mej. B. den Dikken
34e. W.lk T. de Vries
35e. Owmr. J. Hindriks
36e. Owmr. J. Venema
37e. W. Ik F. de Vries
38e .• Wmr. A. IJtsma
3ge. Wmr. J. G. Hut
40e. Owmr. P. Steinfort
41e. Wmr. H. Stoppels
42e. W.lk R. Tienstra
43e. W.lk L. Siepel
44e. Owmr. G. Westra
45e. Wmr. K. Tuinenga

46e. W. Ik J. Huisman
47e. Wmr. J. Huisman
48e. Wmr. G. de Graaf
4ge. W.lk T. Oldenburger
50e. Mevr. R. Zijlstra-

Tuinman

51e. Wmr. I. van
Nieuwenhoven

52e. Mevr. J. Olden-
burger-Dost

53e. Owmr. E. Koolman
54e. Owmr. R. Plaatje
55e. Mevr. G. Muller-

Scheepstra
56e. Wmr. H. Herder
57e. Wmr. J. Spijkerman
58e. Mevr. H. Spijkerman-

Hager
5ge. Wmr. A. Alberda
60e. Wmr. T. Spijk
61e. Owmr. D. J. Pauw
62e. W.lk P. Christiani
63e. Owmr. J. Bults
64e. Wmr.lk W. Baas
65e. Wmr. J. Schooljan
66e. Wmr. R. Westerhof
67e. Mevr. S. Lyklema-

Kleinstra
68e. Mevr. E. S. van

Helden-Treffers
6ge. Kapt. E. A. Mackay
70e. Owmr. E. Houwing
7le. Wmr. J. Lutter
72e. W.lk J. Oosting
73e. Adj. W. Gerritse
74e. W.lk G. Schoemaker
75e. A. de Vries
76e. Wmr. R. Visser
77e. Wmr. R. v. d. Woude
78e. Wmr. H. W. Bergman
7ge. Wmr. H. A Gijsen
80e. Wmr.· J. Bijlsma
81e. Wmr. D. Pruim
82e. Wmr. A. Kuipers
83e. Wmr. K. U. Kroeze
84e. Owmr. P. M. Nieboer
85e. A. de Vries
86e. W.lk J. W. F.

Rhebergen
87e. W.lk B. Kalma
88e. W.lk S. Sikkema
8ge. Wmr. K. Aardema
90e. W.lk G. Kingma
91e. W.lk H. A. van der

Horst
92e. Wmr J. v, d. Heide
93e. W.1k P. Lolkema

Woonplaats

Park.gr. Assen
Pol. te Water Groningen
Verk.gr. Assen
Heerenveen, E. Halbertsmastr.
Distr. Staf Heerenveen
Groep Buitenpost
Gr. Wymbritseradeel
Post Onderdendam
Post Drogteropslagen D. 102
Post Zuidwolde Gr.
Post Ruinen Dr.
Post Loppersum
Distr. Staf Groningen
Post Westerlee
Verk.groep Heerenveen
Verkgroep Leeuwarden

Verk.gr. Groningen
Post Zeegse
Distr. Staf Leeuwarden
Star. Staf Groningen

Nieuwl. weg 5, Haren

Post Wolvega

Haren, Middelh.weg 38
Distr. Staf Groningen
Rijksspeurhondgel. Hoogeveen

J. v. Balenstr. 1, Groningen
Post Wolvega
Post Wolvega

Wolvega
Post Augustinusga
Geweststaf Groningen
Post Tinaarlo
Geweststaf Groningen
Geweststaf Groningen
Park. groep Groningen
Post Ruinen
Verkgr. Assen

Groningen, Soerabaiastr. 39

Gorechtkade no. 54
Distr. Assen
Park.gr. Groningen
Verk gr. Assen
Distr. staf Assen
Idem
Idem
Hoogeveen
Wanswerd a. d. Streek (Fr.)
Morra H. 18 Fr.
Post Ruischerbrug
Post Buitenpost
Park.gr. Leeuwarden
Pol. te Water Groningen
Post Gieten
Verk.gr. Groningen
Verk.gr. Groningen
Hoogeveen

Post Oosterwolde Fr.
Verk.gr. Leeuwarden
Verk.gr, Assen
Verk.gr. Leeuwarden
Ber. Pel. Assen

Post Workum
Verk. gr, Heerenveen
Post EE (Fr.)

6

Aantal Prijs
punten
255 Idem
255 Idem
255 Idem

71 255 Doos zeep met parfum
255 Graaf van Monte Cristo (boek)
255 Bonbon-stelletje
250 Casper van Adel (boek)
250 Fir (boek)
250 Strooschipper (boek)
250 Het lederen masker (boek)
250 Honger (boek)
250 Landing op Capri (boek)
250 Jongen (boek)
250 Zij en Aijestra (boek)
250 Nachtboot naar Lemmer (boek)
250 Een Koning Lear van Steppe

(boek)
250 De Danser (boek)
250 Tien glazen wijn (boek)
250 Jermolijn (boek)
250 De magere man

250 Vork, lepel. en mes (voor de
keuken)

250 Sil de Strandjutter (boek)

250 Gehaakt kleedje
250 Het Stenen Hart (boek)
250 Storm over Afrika (boek)

250 Hoofdzuster van zaal K (boek)
250 Mensen bouwen een brug (boek)
250 Een sigarenaansteker

250 Haar nieuwe Horizon (boek)
250 Gaasterlanders (boek)
250 Twee mannen (boek)
250 Abélard en Héloise (boek)
250 Sigarenaansteker
250 Een vrouw teveel (boek)
250 Een sigarenaansteker
250 Een sigarenaansteker
250 Een sigarenaansteker

250 Vulpotlood

245 Doosje borstplaat
245 Doos sigaretten
245 Om het Haardvuur (boek)
245 Doos sigaren
245 Om het haardvuur
245 Doos sigaren
245 Om het haardvuur
245 Idem
245 Idem
245 Idem
245 . Idem
245 Idem
245 Idem
245 Idem
245 Idem
245 Idem
245 Doos sigaren
245 Idem

245 Om het haardvuur
245 Idem
245 Idem
245 Idem
245 Idem

240 Idem
240 Ballpoint-pen
240 Om het haardvuur
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No. Prijs Naam

94e.
95e.
96e.
97e.
98e.
9ge.

100e.
10le.
102e.
l03e.
l04e.
l05e.
106e.
l07e.
108e.
iose.
110e.
ll1e.
112e.
113e.
114e.
l15e.
116e.
117e.
118e.
11ge.

l20e.
l21e.

l22e.
l23e.
l24e.
l25e.
l26e.
l27e.
l28e.
l2ge.
l30e.
l3le.
l32e.

J. Luppens
Wmr. J. H. Berdeszek
Owmr. R. Groenwoud
W.lk R. Tjasses
Owmr. F. E. Padje

A.Ousen
Wmr. H. Sikkema
W.lk W. H. Baron
Owmr. E. Kruit
Piet Zwerver
Owmr. G. J. Smeenk
Wmr. P. Kuindersma
Wmr. F. J. Sijtsema
Wmr. S. Eenkooren

W.lk H. Fopma
W.lk E. Kuipers
Owmr. J. B. v. d. Sluis
Adj. L. J. de Goede
Wm.lk C. Punter
Owmr. J. de Jong
W.lk L. Frederiks
Wmr. F. M. Mein
Owmr. T. Bleeker
Wmr. H. Houwing
Wmr. H. Harsta
Wmr. J. P. A.

Voorthuis
Wmr. H. Meerveld
Mevr. J. F. Dontje-

Kedde
W.lk Th. Dijkstra

W.lk J. Kleppers
Wmr. T. R. Meijer
T. Dijkema
Owmr. D. Poelstra
H. Bisschop

W.lk J. M. Post
S. Krol

G. Sinnema
Adj. A. v. d. Meulen
Wmr. N. v. d.

Woude
W.lk F. v. Limbergen
Owmr. J. v. de Woude

W.lk S. Tameling
W.lk G. L. Penning
Mevr. W. Post-

Wansing
W.lk H. K. Harrns
W.lk H. Biemold
Wmr. G. Braaksma
Wmr. W. Fogtelo

Wmr. F. Burgler
Mevr. G. I. Munting-

v. Dingen
Mevr. A. Koolman-

- Draaijer
W.lk J. Elzinga
W.lk A. A. Karel
Echtgenote P.

Christiani
Wmr. J. Pruis
Wmr. Tj. Annema
Owmr. A. Dijkstra
Wmr. J. Warris
Mej. Baukje Luppens
Mevr. A. Pegels-

Kiewit
W.lk H. Oosting
Wmr. Marten Wegman

Wmr. H. de Boer
Wmr. A. H. v. d. Berg

Echtgenote van
Wmr. J. Aardema

Owmr. W. Ramaker
Wmr. E. Bosker

l33e.
l34e.
l35e.
l36e.
l37e.

l38e.
l3ge.
140e.
l4le.
l42e.
143e.

l44e.

l45e.
l46e.
147e.

l48e.
l4ge.
l50e.
l5le.
l52e.
l53e.

l54e.
l55e.
l56e.
l57e.
l58e.

l5ge.
l60e.

Woonplaats

Haren, Onnerweg 5la
Post Surhuisterveen
Distr. Staf Heerenveen
Park.gr, Assen
Post Bedum
Hfd. Adm. Groningen
Verk.gr. Assen
Verk.gr. Groningen
Post Stadskanaal
Leeuwarden
Distr. Staf Winschoten
Distr. Staf Leeuwarden
Post Oosterwolde
Verk.gr. Heerenveen
Idem
Idem
Idem
Distr. Staf Leeuwarden
Post Grijpskerk
Verk.gr. Winschoten
Idem
Bur. Compt. Groningen
Distr. Staf Leeuwarden
Park.gr. Groningen
Distr. Staf Leeuwarden

Post Winsum
Bur. Materieelbeheerder Gron.

Steendijk 114, Assen
Gew. Staf Groningen
Distr. staf Winschoten
Verk.groep Winschoten
Winschoten, Hoorntjesweg 21
Post Uithuizen
Westerlee, Hoofdweg 98
Geweststaf Groningen
Winschoten, Van Kindsberg.l. 83
Verk.groep Assen
Park.groep Leeuwarden

Post Ferwerd
Post Uithuizen
Gr. C. - Uithuizen
Post Loppersum
Post Vries

Groningen, Star Numanstr. 75b
Post Blija
Post Nw, Schoonebeek
Post Bedum
Ber. Pel. Assen
Post Marum

Schermer

Haren, Oosterweg 81
Post Zevenhuizen
Post Vledder

Groningen
Gew. Staf Groningen
Post Metslawier
Gr. C - Marum
Ber. Pel. Assen
Haren, Onnerweg 51a

Ruinen
Post Garmerwolde
Ber. Pel. Assen
Verk.gr. Leeuwarden
Bur. Mat. Beheerder

Groningen, Marowijnestraat 76
Gr. C. - Loppersum
Post Uithuizen

7

Aantal
punten

Prijs

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
240

240
240

240
240
240
240
240
240
240
240
240
240
235

235
235
235
235
235

235
235
235
235
235
235

235

235
235
235

235
'235
235
235
235
235

235
235
235
230
230

230
230
135

Doos sigaretten
Zakagenda
Doos sigaren
Doos sigaartjes
Om het haardvuur
Doos sigaartjes
Om het haardvuur
Idem
Doos sigaartjes
Doos sigaretten
Manchetknopen etc.
Idem
Idem
Doos sigaretten
Om het haardvuur
Idem
Vulpotlood
Zakagenda
Manchetknopen etc.
Doos sigaretten
Zakagenda
Zakagenda
Doos sigaartjes
Om' het haardvuur (boek)
Doosje met manchetknopen

Doos shag
Doos sigaretten

Vulpotlood
Doos sigaretten
Doos sigaartjes
Ballpoint-pen
Om het haardvuur (boek)
Doos sigaretten
Om het haardvuur (boek)
Doos sigaretten
Shagdoos
Doos shagtabak
Doos shagtabak

Zakagenda
Doos sigaretten
Doos sigaretten
Zakagenda
Shagdoos

Zakagenda
Shagdoos
Ballpoint-pen
Ballpoint-pen
Doos sigaretten
Ballpoint-pen

Ballpoint-pen

Ballpoint-pen
Shagdoos
Shag doos

Ballpoint-pen
Doos sigaretten
Ballpoint-pen
Shagdoos
Doos shag
Zakagenda

Ballpoint-pen
Doos sigaretten
Shagdoos
Doos shagtabak
Doos sigaretten

Ballpoint-pen
Doos shagtabak
Doos shagtabak (Poedelprijs)
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R.S.D.W.
Oefengroep Winschoten

Op 17 October 1952 werd op initiatief van de Oefen-
groep Winschoten van RS.D.W. een clubavond ge-
houden in de "Oldambtster Herberg" te Winschoten.
Hiertoe waren alle leden van RS.D.W. uitgenodigd.
Omstreeks 19.30 uur werd deze avond door de Wacht-
meester 1e klasse L. Frederiks geopend, die alle
aanwezigen een hartelijk welkom toeriep. Tevens
wekte hij de leden op ook in hun oefengroep derge-
lijke avonden te organiseren, zodat ook in de winter-
maanden de leden elkaar zouden kunnen bekampen
in sport en spel om zodoende de onderlinge band te
verstevigen. Nadat hij allen nog veel succes had toe-
gewenst werd begonnen met de diverse spelen.
Er kon worden deelgenomen aan biljarten, kaarten,
tafeltennis, schieten, sjoelen en pijlwerpen. Voor elk
spel waren ongeveer 7 à 8 prijzen beschikbaar.
In de diverse zalen, waar de wedstrijden werden ge-
houden, was het reeds spoedig een drukte van belang.
De kruisjassers waren aanvankelijk het rustigst. Met
echte pokergezichten kon men hen af en toe wel eens
hard op de tafel horen slaan, maar dat mocht geen
naam hebben.
Bij het biljarten ging het rustiger toe. Hier kon men
met de neus de leden aanwijzen, die vroeger heel wat
glaasjes bier hebben moeten betalen, voordat ze goed
konden biljarten. Maar het werd dan ook beloond.
Bij het tafeltennissen ging het heel wat rumoeriger
toe. Hier flitste de bal van de en naar de andere
zijde van de tafel. Er was dan ook gauw uitgemaakt
wie de pot won.
De anders zo beste schutters onder de aanwezigen
leden een nederlaag, want er werden prijzen gewon-
nen door leden, die met beide ogen dicht nog 16 tot
21 punten schoten.
Aan het einde van de avond, te omstreeks 24.00 uur,
werden de prijzen uitgereikt door de Districtscom-
mandant, de Kapitein C. S. van Kuik, die voor ieder,
die een prijs had gewonnen, een toepasselijk woord
had.
Door meer dan de helft van de aanwezigen werd een
prijs gewonnen. Als bijzonderheid kan worden ver-
meld. dat de penningmeester van bovengenoemde
oefengroep deze keer eens geen prijs won.
Na de prijsuitreiking bracht de Kapitein v. Kuik nog
een hartelijk dankwoord aan allen die hadden mede-
gewerkt om deze avond te doen slagen.
Al met. al is deze avond een groot succes geworden,
waarbij weer eens bleek, dat met betrekkelijk weinig
middelen veel bereikt kan worden.
We zijn er van overtuigd, dat men reikhalzend uit-
ziet naar de volgende clubavond.

De secretaris van de Oefengroep Winschoten,
H.·Kuiper.

Voor rij""ielen. bromfietsen.
haarden en kachels

Gebr. Tonkes
Telefoon 3068 R0 LD E RSTRAAT 61 - 63

ASSEN

LOC 0 MOT I E F- E N AV ROS - D EALE R

Voorstreek 82
tlo de Nieuwe Buren

Teleloon 5368
PIET PRUIS Wirdumerdijk 32

t/o Mercurius Fontein
Teleloon 6026thans

Heetdecent en Service Station van de "Cyclemaster", "Berini"
en "Cyclestar" Nederlands goedkoopste en beste bromfietsen

Tevens beetdecent van de "Boatmaster",
de Nederlandse bultenboordmotor

RUDGE WHITWORTH. ENGELAINOS BESTE FIETS

«~e~Lect"r»
Ik ben beslist geen Vondel,
Helaas, was dat maar waar.
'k Bezit geen dichtersknobbel,
'k Ben enkel 'n rijmelaar.

'k Heb uren zitten zweten,
Voor 't volgende gedrocht.
En heb mijn sigarettendoosje,
Wel veertien keer bezocht.

Om zo'n gedicht te maken,
Is op zichzelf een sport,
Vooral als zo'n epistel,
Voor de "Reflector" ontworpen wordt.

Dat ene kleine woordje,
Haar naam zegt ons zoveel,
't Betekent voor ons allen,
Een. krachtig, sterk geheel.

Dit blad houdt ons verenigd,
Door haar ijzersterke band,
Politieman of burger, .
Verspreid door 't noord'Iijk land.

Groepssamenkomst of sporten,
Patrouille of waar w' ook gaan,
't Is altijd de "Reflector",
Ons eigen, mooi orgaan.

Laat dit toch steeds zo blijven,
Werkt daarom allen mee,
En een ieder zorge daarom,
Voor 't werven van 'n abonné.

R TIENS TRA.

NATIONALE
POLITIE SCHAATS-
KAMPIOENSCHAPPEN
KORTE BAAN
Op verzoek van het Hoofdbestuur der N.P.S.B. zal de
Politie Sportvereniging Heerenveen e.o., in de ko-
mende winter voor de derde achtereenvolgende maal
trachten de Nationale Politie Schaatskampioenschap-
pen op de kor t eba a n (160 meter) te organiseren.
De wedstrijden zullen op een nader te bepalen datum
(ijs en weder dienende) om 12.30 uur aanvangen op
een eveneens nader aan te wijzen baan.
Datum en plaats (baan) worden tijdig middels de
inschrijvende verenigingen ter kennis van de deel-
nemers gebracht.
De wedstrijden worden gereden op tijd, volgens par.
160 van het Wedstrijdreglement der K.N.S.B.
Het inschrijfgeld - hetwelk bij doorgaan der wed-
strijden op de dag zelve vóór 12.00 uur moet wor-
den voldaan, doch waarvoor de inschrijvende vereni-
gingen zich bij de inschrijving, ongeacht het al dan
niet verschijnen van de ingeschreven deelnemers,
garant verklaren - bedraagt f 1.- per deelnemer.
Inschrijvingen dienen te geschieden uiterlijk binnen
tien dagen na de verschijndatum van dit nummer.
De inschrijving dient - uitsluitend middels de af-
delingsbesturen - te geschieden aan het adres: Secr.
P.S.V.H. te Heerenveen, Burgem. Falkenaweg 74m,
tel. 2110.
Beraadt U derhalve niet lang, doch meldt U terstond
bij Uw afdelingssecretaris.
LET WEL. Publicatie van het bovenstaande geschiedt
enkel in diverse politie-organen, c.q, tijdschriften.

Heerenveen, November 1952.
DE VRIES
Secr. P.S.V.H.
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Nieuw Groepsbureau
te Schoonebeek

Op 22 October 1952 werd het nieuwe Groeps- en Post-
bureau te Schoonebeek officieel in gebruik genomen.
Er was een twintigtal genodigden. Om 14.30 uur arri-
veerden de Heren Gewestcommandant en Districts-
commandant met hun echtgenotes bij het nieuwe
gebouw.
De leden van de Groep Schoonebeek stonden voor het
bureau aangetreden.
Nadat zij door de Burgemeester van Schoonebeek
waren ontvangen, hield genoemde Burgemeester een
openingsrede, waarbij werd gememoreerd dat thans
een oud en vervallen gebouw, waarin houtwormen
en motten welig tierden, door de Rijkspolitie werd
verlaten en een nieuw gebouw werd betrokken.
Vervolgens bood Mevrouw Osse (echtgenote van de
Burgemeester van Schoonebeek) de Gewestcomman-
dant de sleutel van het gebouw aan, waarop achter-
eenvolgens de Gewestcommandant en de Districts-
commandant het woord voerden.
Mevrouw Van Helden opende daarna de' deur van het
gebouw, waarop de autoriteiten en genodigden, waar-
onder verschillende Burgemeesters, het dienstgedeelte
en één der daaraan gebouwde woningen in ogen-
schouw namen. De nieuwgebouwde cellen hadden de
bijzondere aandacht. Allen waren vol lof over de
inrichting van het dienstgedeelte en de woning.
In café Dorgele werd. de autoriteiten en genodigden
een kop thee aangeboden. De Gewestcommandant en
Districtscommandant spraken nog enkele woorden
en na een kort en gezellig samenzijn was de ope-
ningsplechtigheid beëindigd.

,,".

Dat het in gebruik nemen van het nieuwe dienstge-
deelte geen overbodige luxe is, moge blijken uit het
feit, dat voorheen het Groeps- en Postbureau werden
ondergebracht in één kamer, groot ± 4 x 2.70 m.
Thans echter heeft de Rijkspolitie te Schoonebeek
een gebouw, waarop zij met recht trots kan zijn.

REFLECTOR
De redactie verzoekt de Gr.Cdtn, het orgaan zo
spoedig mogelijk na ontvangst aan hun perso-
neel uit te reiken.

Beste Bart,
Je moet nog even op antwoord wachten, want Sinter-
klaas heeft "roet in mijn eten gegooid". .

RoeI.

I K ZAL HET N 0 0 IT VE R G ETEN

SINTERKLAAS OP HET IJS
5 December. De dag van Sinterklaas.
Enige jaren geleden zou in een zeker dorp Sinter-
klaas zijn intrede doen. Tot dat doel zou hij door een
commissie van ontvangst en een muziek corps van het
spoor worden afgehaald en, gezeten op een paard,
door het dorp rijden naar de plaats van zijn bestem-
ming. Door de tam-tam die er gemaakt was, hadden
zich bij het station veel kinaeren verzameld om de
goede gever spontaan toe te juichen. Het gezadelde
witte paard, de goedheid zelve en niet gewend te
schrikken, was reeds met een begeleider aanwezig.
Na aankomst van de trein kwam de Sint het station
uit wandelen en nam, geholpen door de begeleider,
als een groot patriarch, plaats op het paard. Omstuwd
door een juichende kinderschaar nam de rit door het
dorp een aanvang. Terwijl de muziek aan de kop van
de stoet pittige marsen speelde, schreed het gehele
geval voorwaarts. De Trek ging langs een in het dorp
liggend kanaal, waarin, omdat het die nacht stevig
gevroren had, een flinke ijslaag lag. Eerst ging alles
goed, maar opeens schrok het paard van een vlag,
die ter ere van de Sint was uitgestoken. Het dier be-
gon te steigeren en achteruit te lopen in de richting
van het kanaal. De goede Sint, die de kunst van het
paardrijden niet machtig was, begon, evenals zijn ros,
angstig te worden, liet daardoor zijn staf op straat
vallen en hield zich met beide handen krampachtig
aan het zadel vast. De begeleider, ook niet meer
meester over het paard, moest lijdelijk toezien dat
beiden van de hoge walkant op het ijs in het kanaal
stortten. Het ijs was nog niet sterk genoeg om dit
vrachtje te houden, met als gevolg, dat de Sint 'en
zijn beestje door het krakende en scheurende ijs zak-
ten. Door het spartelen van zijn ros was de Sint er
afgegleden en deze lag gedeeltelijk op het ijs en in
het water. De bisschopsmuts was door de val van het
hoofd gegaan, waarbij, inplaats van grijs haar, rood
hoofdhaar te voorschijn kwam. Toen bleek het, dat de
goede Sint een bekend dorpeling was.
De kinderen, van de eerste schrik bekomen, dit zien-
de, riepen als met één stem: "Kijk, dat is ;
die heeft zich Sinterklaas gemaakt!" Er ging een
gejuich, gelach en een hoera op.
De goede Sint, die zich in een netelige positie be-
vond, wist met veel moeite, kruipende over het ijs,
daarbij gehinderd door zijn natte bisschopsmantel,
de andere kant te bereiken. Door bij omwonenden
binnen te gaan, wist hij zich aan de spot van de kin-
deren te onttrekken. Hier bleef hij tot het paard, ge-
red was en de kinderen vertrokken waren. Dat was
een 5 December voor de kinderen, maar ook voor
schrijver dezes, om nooit te vergeten.

JE BE.

lN8'O)
1tJ,o-e- ve&n euC ~ hwop .1

eC,,1tri.5le ~ykdpo'titie!
Geen nood. Indien U tijdig heht gezorgd voor

vervanging van versleten onderdelen!

J. KNOOP, ADUARD - Tel. 235 (K 5903)
staat hiervoor tot Uw dienst. want:
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25-jarig
ambtsjubileum
Owmr.
L. Redeker

Op 3 October 1952 was het 25 jaar geleden, dat
Opperwachtmeester L. Redeker, postcommandant te
De Wijk, in overheidsdienst trad.
Op Zaterdag 4 October werd een bijeenkomst belegd
in de woning van de jubilaris. Om drie uur 's middags
waren daar aanwezig: het college van B. en W. van
de gemeente De Wijk, ds. A. Donker, Herv. predikant
te IJhorst-De Wijk, de Districtscommandant, Kapi-
tein E. A. Mackay, de Districtsadjudant A. de Vries,
Opperwachtmeester' B. Haverkamp, Groepscomman-
dant te Staphorst. ·het dag. bestuur van de Afd. Hoo-
geveen der N.P.B., de Groepscommandant en vrijwel
het voltallige personeel van de groep Ruinerwold,
gemeentepersoneel van De Wijk en familieleden
van de jubilaris.
De Burgemeester van De Wijk richtte zich als eerste
spreker tot de jubilaris en wees op de zeer goede
verstandhouding en samenwerking tussen hem en de
postcommandant. Hij zei de mening te zijn toegedaan,
dat er met mensen als Opper Redeker geen politie-
vraagstuk behoefde te bestaan. Spreker bracht de

Scltaker..,-appèL

Oplossing der problemen voorkomende in Reflector
nr. 6.

Probleem nr. 1.
Dit eindspel-probleem heeft' blijkbaar de meeste
oplossers voor grote moeilijkheden geplaatst en meer-
dere foutieve zetten werden de ongelukkige Zwart-
speler in de schoenen geschoven. Wanneer we de
partij stand zoals deze thans is ontstaan - want deze
partij is werkelijk gespeeld - rustig bekijken, is de
hoofdconclusie wel deze, dat Wit zich 'niet anders
meer kan veroorloven dan de directe aanval. Elke
aarzeling of weifeling kost onmiddellijk door de drei-
gende zet van Zwart L. b7 x T. f3 één, wellicht beide
torens, terwijl door d4 x c3 zijn pionnenstelling ge-
heel uitelkaar wordt gerukt.
Een tussenzet van Wit zoals door enkele oplossers
werd, aangegeven, n.l. T. gl x g4 zou dus absoluut

Kiestra
b ij deK 0 ene b rug

GRONINGEN

Specialiteit in Verlovingsringen

jubilaris dank voor al het goede, dat hij in het belang
van de gemeente De Wijk had verricht en sprak de
hoop uit; dat Redeker nog vele jaren zijn diensten
in goede gezondheid zou mogen blijven vervullen.
Namens het gemeentepersoneel bood hij Redeker een
pracht akten tas aan.
Kapitein Mackay wees op het grote aantal dienstjaren
door Redeker in De Wijk doorgebracht. Indien een
politieman zich gedurende zoveel jaren in dezelfde
standplaats kan handhaven, moet hij over bijzondere
kwaliteiten beschikken die het hem mogelijk maken
zulks te volbrengen. De Kapitein bood hem tevens
de gebruikelijke enveloppe met inhoud aan.
Ds. Donker wilde een dergelijk jubileum ook zien als
een mijlpaal in het leven van de familie Redeker,
waarbij zij zich mogen "Verblijden met de blijden",
dat ook voor hen deze dag was weggelegd.
Adjudant De Vries sprak mede namens de Groeps-
commandant en het personeel. Hij zei Redeker reeds
te kennen uit de tijd van het oude "Wapen der Ko-
ninklijke Marechaussee". Sindsdien had hij de jubila-
ris niet weer uit het oog verloren. Hij prees het voor-
beeldige gedrag van Redeker en diens juiste houding
tegenover meerderen en ondergeschikten. De Adju-
dant liet zijn woorden vergezeld gaan van een étui,
inhoudende vulpen en vulpotlood.
De Opperwachtmeester Haverkamp dankte Redeker
als "buur" voor de zeer goede verstandhouding die er
steeds had g~h"prst tussen de groep Staphorst en de
post De Wijk. Hij bood een flinke doos sigaren aan.
De Opperwachtmeester Pegels sprak als Voorzitter
van de Afdeling Hoogeveen der N.P.B. Hij bood een
boek en een rokertje aan en bracht de jubilaris dank
voor de wiize, waarop hij steeds de organisatie had
g=st=und. Namens de bond werd de gebruikelijke
gratificatie aangeboden, terwijl Mevr. Redeker bloe-
men werden geoffreerd.
Redeker bracht de verschillende sprekers dank voor
de wijze waarop men hem en zijn echtgenote had
gefêteerd.
Met een gezellig samenzijn werd deze bijeenkomst
besloten.

foutief zijn. Dat Zwart, die als het ware zit te hunke-
ren om schaak te geven, na vorenstaande zet de aan-
vallende toren van Wit zou nemen, mag hem toch niet
worden aangewreven.
Wit is dus verplicht aan te vallen.
1. D. h6 t. In deze eerste zet van Wit zit voor Zwart
een verkapt aanbod van remise door eeuwig schaak.
Zou Zwart dit aanbod in beginsel aanvaarden dan
blijft altijd nog de mogelijkheid bestaan, dat Wit na
het sneuvelen van de zwarte toren, ook de zwarte
dame afruilt en wel gedwongen op g8, waarna Wit
een tempo wint en dit kan benutten voor versterking
van zijn bedreigde koningsvleugel. Hierna ontstaat
een moeilijk eindspel waarin Wit de beste kansen
blijft behouden.
Toch had Zwart deze kans moeten accepteren, want
de foutieve zet die door hem wordt gedaan heeft
onherroepelijk mat tengevolge,

1. .. . . . . . . K. g8. (foutieve zet).
2. T. g4 t f5 x g4.

Nu waren er enkele oplossers, die in plaats van f5 x g4
de zwarte loper op g5 plaatsten; dit is echter onlogisch

Wordt U verplaatst? Dan

Meubeltransport NIEBOER
·Winschoten Emmen
Tel. 51 Tel. 1372
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want hierop volgt voor Zwart verlies van de Dame,
met vanzelfsprekend ook verlies van de partij.

3. L. h7 t K. h8.
4. L. e4 t K. g8.
5. T. f8 t D x f8.
6. D. h7 Tt.

Probleem nr. 2.
Hiervoor waren meerdere oplossingen, het probleem
werd door alle inzenders goed opgelost.

1. L. e5 t K. h7.
2. T. h3 t K. g6.
3. T. f6 t K. g5.

4. T. g3 t
5. T. f5 t
6. L. f4 +
7. T. h5 tt.

De uitgeloofde prijs gaat ditmaal naar Wachtmeester
M. ZWART te NES op AMELAND.
Correspondentie competitie.
Voor deelname hieraan meldden zich jammer genoeg
maar 6 deelnemers, te weinig dus om een onderlinge
wedstrijd te organiseren. Zij die zich opgaven hebben
de namen en adressen van alle liefhebbers toegezon-
den gekregen, zodat zij zich desgewenst met elkander
in verbinding kunnen stellen.

K. h5 ..
K. h6.
K. h7.

Hoe is uw naam?
Deze vraag wordt door de opsporingsambtenaren

dikwijls gesteld, teneinde de identiteit van een over-
treder of getuige vast te stellen.
Meermalen nu komt het voor, dat na de beantwoor-
ding terstond de vraag volgt: "Zou U dit even voor
mij willen spellen?" Er zijn toch namen, welker sa-
menstelling dermate eigenaardig is, dat ze een vraag,
als hierboven vermeld, ten volle rechtvaardigen. En
dat behoeven beslist niet bepaald uitheemse of zon-
derlinge namen te wezen, want ook al zou de toch
zeer gangbare naam Jansen worden opgegeven, zo
kan men zich (of liever de aangesprokene) afvragen
of dit Jahnsen, Janse, Jansen, Jansens, Janson, Jans-
se, Janssen, Janssens, Jansson, Jansze, Janszen, Jant-
zen, Janzohn of Janzon moet zijn. Allemaal namen,
afgeleid van de voornaam Jan, doch nog slechts een
klein gedeelte van deze Jan-namen. Zo zijn er ook
namen als Broekjan (d.i. Jan, die woonde in of nabij
het broekland - laaggelegen weideland -), Gerrits-
jans (d.i. Jan, wiens vader Gerrit genaamd was), Els-
jan (ook - officieel - als "Elsjan of Wipper" ge-
boekstaafd, waarvan er één zelfs, blijkbaar om alle
misverstand te voorkomen, in de plaats zijner in-
woning nog de bijnaam van De Koffieboone ontving).
Nog een andere groep van deze Jansen-namen heeft
andere toevoegingen, als daar o.a. zijn: Jansen Borg-
man, Jansen de Jonge, Jansen de Limpens, Jansen
van Galen, Jansen in de Wal, Jansen op de Haar,
Jansen Lorkeers, enz. In totaal bestaan er in Neder-
land meer dan honderd geslachtsnamen van de zo
populaire voornaam Jan afgeleid. Navraag aan de
aangesproken meneer Jansen over de juiste spelling
lijkt dus niet geheel overbodig.
Weer andere namen kunnen andere moeilijkheden op-
leveren. Wat b.v, te .zeggen van een naam als Moord-
naam? De drager van de naam Van 't Zelfden dankt
deze hieraan, dat zijn voorvader bij het aannemen der
vaste familienamen in 1811 (waarover later) volgde
op iemand, wiens naam (een geheel andere, overi-
gens) ook hij bedoelde en dus op de vraag: "Hoe is
Uw naam?" antwoordde "van 't zelfden", hetgeen
voor de ambtenaar voldoende aanleiding was tot de
vergissing, dat hij dit als de door hem begeerde naam
uitsprak, zodat hij en zijn nazaten voortaan offir-izel
als Van 't Zelfden kwamen te boek te staan. Dit kon
toen nog, doordat in die tijd nog velen analphabeet
waren en men dus het in de Registers ingevulde niet
kon controler=n,
Iemand, die Niemand genaamd is, heeft waarschijn-

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

GROf\

DAG EN NACHT TOT UW DIENST-
Zieken Transport Mij.

Krultlaan 19 - Telefoon 28375
II NGEN Giro 537

I.
lijk de laatste letter, hetzij door de uitspraak dan wel
tengevolge van spot, indertijd te veel meegekregen.
Op deze meneer slaat blijkbaar niet het bekende
rijmpje: "Wees Uzelf, zei ik tot iemand; maar hij kon
niet - hij was niemand." Deze "iemand" was niet
Niemand; want Niemand is wel degelijk iemand.
Nog een ander moet destijds hebben opgegeven, dat
hij "Onbekent" wenste te zijn en te blijven; ook nu
nog dragen zijr nakomelingen deze duistere naam.
Een naam als Chef d'Hotel doet wel enigszins zonder-
ling aan; dit is er echter een, aan een beroep ont-
leend, precies als b.v. Mulder, Kuiper, Bakker en
vele andere.
Sterkendries zal wel een mannetjesputter zijn ge-
weest, in tegenstelling tot degeen, die 't Mannetje
(ook wel voorkomend als 't Manneke) genoemd werd.
Of de naam Mannekus ook met deze laatste verband
houdt, dan wel of deze naam een andere betekenis
heeft, valt moeilijk meer na te gaan. Ook de naam
Minnaar geeft weinig of geen opheldering.
Een Goegebuur doet weldadiger aan dan een Qua-
gebuur, tenzij hij "qua gebuur" nog zeer wel te waar-
deren mocht zijn. Om deze geburen dan maar ter-
stond als Rotmensen te qualificeren, is wel wat al
te sterk. Deze laatste naam toch kan evengoed zijn
van Mense, die op of in het Rot woonde (een gerooide
plek in het bos). De uitgang -en in Rotmensen kan
een genitief-uitgang zijn, waarmede bedoeld is, dat
Mense, die op of in het Rot woonde, een zoon had,
van wie, naar 't toen gangbare spraakgebruik, gezegd
w=rd dat hij Rotmensen Jan was, evenals dit b.v.
uitkomt in de naam Mensenkoop, dat is Koop of
Kobus van Menso af Menno, zijn vader.
Wel een uitzonderlijke naam is Extra, hetgeen even-
wel ook kan worden gezegd van Kaintoch, welke laat-
ste naam klinkt als een verwijt aan de eerste broeder-
moordenaar. Dit zal het echter wel niet zijn, want
deze naam is van Poolse oorsprong en wellicht zou
een dergelijk verwijt in die taal anders k1inken.
Art. 62a van het Burgerlijk Wetboek luidt (ten dele):
,.Wettige en door de vader erkende onwettige kinde-
ren dragen de geslachtsnaam van de vader .... " Hier-
door is b.V. voorkomen, dat, indien de heer Weggen-
bakker mocht huwen met Maria Mikkemie (d.i. Mie
die de mik aan huis bezorgde), zijn kinderen met
namen als Tarwebrood, Wittebrood, Boterenbrood of
Botteram zag aangeduid. Bedoeld artikel zegt verder
dat onwettige, niet door de vader erkende kinderen,
de geslachtsnam van de moeder dragen. M. v. d. W.
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Het 5 cents fonds
West- Terschelling 11-9-'52.

Wat zag ons huis er feestelijk uit, toen ik vorige week
uit het ziekenhuis kwam. De beide kamers stonden
vol bloemen, ten geschenke gegeven door vrienden
en bekenden. Eén bloemstuk spande echter de kroon.
"Het bloemstuk." Met het kaartje: "Van har te beter-
schap gewenst namens het 5 cents fonds, Rijkspolitie
Gewest Groningen." Deze bloemenmand vulde bijna,
om het zo eens uit te drukken, de hele achterkamer.
Ik raakte er eigenlijk een beetje door op de achter-
grond, want ieder die binnen kwam moest wel, of hij
wilde of niet, naar dit pronkstuk kijken.
Leden van het 5 cents fonds, hartelijk dank voor deze
attentie!
Wij hebben hier op het eiland wel eens het gevoel
dat we er zo'n beetje bij hangen en spreken wel eens
over "de Europese Mail" en "het Continent", maar op
zo'n manier voel je toch weer; dat je deel uitmaakt
van de grote RijkspolitiefamUe.
Ik ga op het ogenblik flink vooruit en hoop binnen-
kort m'n eigen huishoudinkje weer te kunnen doen.
Over enige tijd is wellicht de ellende van het ziek
zijn vergeten.
Met het geschenk van het 5 cents fonds zal dit zeker
niet het geval zijn.

B. W. Hemkes-v. d. Veen.

J. DIETERS
Meubeltransport annex woninginrichting
ASSEN - Teleteen 2706 - Anreeperstraat 166

Beleefd
aanbevelend

Ook het adres voor uw verhuizing en het .n.1
weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs
Levering van gordijnen. vloerbedekking, enz.

Wat een verrassing was 't die U mij gaf,
Ik zat finaal helemaal paf.
Een reuze instelling is dat fonds van U
Dat zag ik toch ook nu.
Ik dank U nog heel hartelijk voor deze schaal,

heerlijk gevuld,
Want ik heb er heel wat dagen van çesmsüä.

Zijn er niet meer dan 5 personen in het Gewest,
die een Esperanto-cursus in -de Reflector voor-
staan? .

Red.

Fa. H. J. GOEDEMOED
Helperbrink 28a GRONINGEN Telefoon 27462

Heren- en Dameskleermakers
Uniform kleding
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