Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 01 jan 1953

2

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 02 feb 1953

14

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 03 mrt 1953

26

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 04 apr 1953

38

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 05 mei 1953

50

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 06 juni 1953

62

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 07 juli 1953

78

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 08 aug 1953

90

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 09 sep 1953

106

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 10-okt 1953

118

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 11 nov 1953

130

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 12 dec 1953

142

1/

51N 3VEREEND

1/

DE REFLECTOR
1e jaargang no. 9

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 01 jan 1953

1 Januari

1953

2

*
Verplaatsingen:
Ennik, J., Wmr. 1e kl. (nr. -), van Haulerwijk naar Haule (Post C.).
Seidel J., Wachtmr., (nr. 1316), van Midlaren naar Ezinge.
Brink, H. J. v. d., Opperwmr., (nr. 491), van Vries naar Wijhe (Gew. Arnhem).
Leekstra, J. B., Wachtmr., (nr 1438), van Wolvega naar Parketgroep
Amsterdam.
Huttenga, A. H., Wmr. 1e kl., (nr. 1147), van Schiermonnikoog naar idem.
Klinkhamer,
J. L., Wachtmr., (nr. 1776), van Winsum (Gr.) naar idem.
Ril, P. v. d., Wachtmr., (nr. 244), van Peize naar
idem.
Wouters, L., Wachtmr., (nr. 1763), van Tolbert naar
idem.
Woltjes, J., Wmr. 1e kl., (nr. 2102), van Meeden naar
idem.
Rolvast, G. W., Wachtmr., (nr. 314), van Zuidbroek naar
idem.
Poel, J., Wmr. 1e kl., nr. 1873), van Nieuwolda naar
idem.
Pals, K., Opperwmr., (nr. 850), van St. Jac. Parochie naar
idem.
Jong, H. de, Wmr. 1e kl., (nr. 2132), van Winsum (Fr.) naar
idem.
Kiewiet, L. J., Wachtmr., (nr. 2828), van Hallum naar
idem.
Detacheringen:
Pijkstra, J. G., Wmr. 1e kl., Parketgroep
Groningen.
Op 12-12-1952 terug van detachering
cursus opl..
adsp. pers. verkeersgroepen
te Bilthoven.
Span, B., Wachtmr., Lemmer.
Idem.
Zijlstra,

J., Wachtmr.,

Gehuwd:
Dokkum.

Gezinsuitbreiding
vond plaats bij:
Bijlsma, J., Wachtmr., Parketgroep
Leeuwarden,
Mulder, H. W. J., Wachtmr., Koudum, dochter.
Heising, G. J., Wachtmr., Scheemda, zoon.
Dieterman, H. G., Wachtmr., Oostwold, zoon.
Spijkerman, J., Wachtmr., Wolvega, dochter.
Bakker, P. A., Wachtmr., Mantgum. zoon.
Stoppels, H., Wachtmr., Loppersum, dochter.
Fokkema, F., Wachtmr., Hoogkerk. dochter.
Bruinsma, A., Wachtmr., Makkum, zoon.
Boersma, J., Wachtmr., Hommerts, dochter.
Wind, A., Wmr. 1e kl., Schildwolde, dochter.

twee dochters.

Bev.orderiugen:
Wou de, J. v. d., Opperwmr. (nr. 102), Uithuizen.
Tot Adjudant m.i.v. 1-10-1952.
Koning, D., Opperwmr. (nr. 108), Nieuwolda. Tot Adjudant m.i.v. 1-2-1952.
Nijdam, P., Opperwmr. (nr. 115), Finsterwolde.
Tot Adjudant m.i.v. 1-4-1952.
Bril, M., Opperwmr. (nr. 120), Buitenpost. Tot Adjudant m.i.v, 1-5-1952.
Postma, P., Wmr. 1e kl. (nr. 250), Arum Tot Opperwachtmeester
m.i.v. 1-5-1952.
Mantjes, R. M., Wmr. (nr 414), Assen, (Ber. PeL). M.i.V. 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Derks, J., Wachtmr. (nr. 427), Westergeest. Md.v, 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Bakker, P. A., Wachtmr. (nr. 429), Mantgum. Md.v, 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Klinkers, J., Wachtmr. (nr. '455), Winschoten (Verkeersgroep) , Md.v. 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Middel, R., Wachtmr. (nr. 536), Grijpskerk. Md.v. 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Ringelenstein, J. A. van, Wachtmr. (nr. 540), Zuidlaren. M.i.v. 1-1-1953 bevorderd tot Wachtmeester
1e kl.
Aangesteld tot Districtsrechercheur
bij de
Districtsstaf Groningen:
Oldenburger,
T., Wachtmr. 1e kl., Groningen
(Staf
District).
Het Groot Diploma Autobestuurder
behaalden:
Pijkstra, J. G., Wachtmr. 1e kl., Groningen (Parketgroep).
Span, B., Wachtmr., Lemmer.
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GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESTEMMING

VAN

OE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnem,ent op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv, aan gepensionneerde Rp.
rtmbtenaren 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.

cnieuwiaar~{,,,,,á~cltap

Gaarne voldoe ik aan het verzoek van de redacteur
van "De Reflector", om bij de intrede van het Nieuwe
Jaar een enkel woord tot U te richten.
Het jaar dat thans achter ons ligt, bracht lief en
leed, vreugde en tegenspoed, zowel voor U allen persoonlijk als voor ons Gewest. Wat zal ons de toekomst brengen? Wij weten het niet! Maar wanneer
ik bij het scheiden van het jaar 1952even omzie, dan
mag ik toch constateren dat er vele lichtpunten zijn
geweest, dat er goed werk is geleverd, dat "mooie
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zaken" tot oplossing kwamen en dat gij U in het algemeen met grote toewijding en kennis van zaken
aan onze zo moeilijke, maar ook zo mooie taak gegeven hebt.
Helaas moest ik af en toe, zij het tegen mijn zin,
hardhandig ingrijpen doch het is nu eenmaal zo dat
orde en regel moeten blijven heersen. Wanneer tot
het nemen van harde maatregelen in het thans voor
ons liggende jaar geen aanleiding zal bestaan, dan·
zal dit niemand meer verheugen dan mij!
Met vreugde zie ik ook hoe de onderlinge band in
het Gewest steeds nauwer wordt. Niet alleen door
sportwedstrijden doch nok door ons maandblad "De
Reflector" en ons "Vijf-centsfonds". Kortom, ik meen
met blijdschap te mogen gewagen van vooruitgang
Mannen van het Gewest Groningen, zorgt dat dit zo
blijft! Wanneer elk van ons zich met volle toewijding
aan zijn werk geeft, dan zal dat niet alleen U persoonlijk tot voldoening strekken, doch het zal dan
tevens ons Gewest doen zijn een degelijk en betrouwbaar onderdeel van ons Corps Rijkspolitie,
dat onder het motto "Plichtsgetrouw en Steeds Paraat" onder alle omstandigheden zijn plicht verstaat.
Aan hen, die mij in het afgelopen jaar bij de uitoefening van mijn commando door hun werk zozeer
steunden, betuig ik bij dezen hartelijk dank.
Ik wens U en de Uwen een in alle opzichten gelukkig Nieuwjaar.
De Commandant van het Gewest Groningen,
De Dir. Officier der Rijkspolitie 2e kl.,
G. H. van Helden.

4

Gaarne voldoe ik aan het verzoek enkele woorden te
schrijven voor het Rijkspolitie-Orgaan
van het Gewest
Groningen "De Reflector".
Ik kan niet ontkennen, dat ik enigszins sceptisch de
verschijning
van dit blad heb begroet. Al weer een
periodiek, terwijl toch zeker niet alle dergelijke periodieken in den lande een even fleurig bestaan voeren.
Toch geloof ik, dat dit tijdschrift,
zoals dan de geijkte
term luidt, wel in een behoefte voorziet, omdat de
Rijkspolitiemannen,
die immers onder één leiding en in
één verband bij elkaar horen, hier in deze drie N oordelijke provincies vrij ver uit elkaar leven, wonen en
werken. Zo kan dit blad een hechtere onderlinge binding gaan vormen, doordat men beter van elkaars omstandigheden, ambtelijke en particuliere,
op de hoogte
komt.
In dit blad heb ik gelezen, dat iemand de Gewestelijk
Commandant niet kende. Ik heb begrepen, dat deze
uiting misschien als een grief en zeker als een teleurstelling naar voren is gebracht. Ik ben mij bewust, dat
de persoonlijke
en ambtelijke
onbekendheid
met de
Procureur-Generaal,
fungerend
Directeur
van Polit·ie
in dit ressort, veel groter is. Want het is meestal zo,
dat hij slechts bij belangrijke gebeurtenissen, als Koninklijk
bezoek, algemene sportwedstrijden,
e.d., naar
voren treedt, terwijl overigens slechts die politiemannen, die om welke reden dan ook persoonlijk worden
ontboden, in ambtelijke
aanraking
met hem komen.
Uitzonderingen
bevestigen uiteraard de regel.
Zelf betreur ik dit geringe contact met de gewone
politieman het allermeest. Uit mijn tijd van Ambtenaar
van het O.M., van waarnemend Substituut-Officier
van
Justitie en later vooral ook van Rechter-Commissaris
in Strafzaken,
bewaar ik de allerbeste herinneringen
aan een buitengewoon vruchtbare en pleizierige samenwerking. Slechts enkelen in dit ressort kennen mij uit
die tijd in het arrondissement
Arnhem. Thans is de
ambtelijke
afstand groter geworden en veel administratieve arbeid en ambtsbezoeken elders verhinderen,

dat ik, zo dikwijls ik dat wel zou wensen, mijn Parket
in het Paleis van Justitie
te Leeuwarden voor contrólereizen
in deze drie provincies verlaat. Van dat
Paleis van Justitie wappert op hoogtijdagen overigens
nog steeds onze Nederlandse driekleur, anders dan op
grond van de tekening op het titelblad misschien zou
worden vermoed!
Men zal zich afvragen, en ik ben overtuigd, dat slechts
weinig en van de lezers daar het antwoord op weten,
wat nu eigenlijk wel het werk van de fungerend Directeur van Politie is. Dat van de Procureur-Generaal
kent men ttit de lessen in Strafvordering
en uit de
praktijk!
Belangstellenden moge ik verwijzen naar het
Verslag van de Commissie ter bestudering van het
Politievraagstuk,
de Commissie Lanqemeijer, waa-rvan
ik de eer had lid te zijn. Op blz. 90 wordt in par. 5
uitvoerig
de positie van de Procureur-Generaal
als
fungerend Directeur
van Politie
besproken en vastgesteld, dat deze haar basis vindt in het Politie besluit
1945, Koninklijk
Besluit van 8 November 1945, Stbl.
F' 250. Ik pleeg geen plagiaat, wanneer ik hier het
slot van dat artikel citeer:
"Resumerende komt de taak van de Procureur-Generaal, fungerend Directeur van Politie, in het kort op
het volgende neer:
1. Hij heeft in zijn ressort het gezag over äe Rijkspolitie.
2. Hij overtuigt zich van de richtige u,itoefening der
Rijkspolitiezorg
door alle onderdelen der politie,
zowel van Rijks- als Gemeentepolitie.
3. Hij is gevraagd en ongevraagd adviseur van de
Commissaris der Koningin
en de burgemeester in
vrijwel alle politieaangelegenheden.
4. Hij regelt de bijstand der plaatselijke politie, ttitgezonderd in spoedeisende gevallen.
Deze taak, uitgeoefend over twee of drie provincies,
is nagenoeg een dagtaak, waarin de Procttreur-Genertuü, fungerend Directeur
van Politie, die deze taak
persoonlijk
pleegt uit te oefenen, bijgestaan
wordt
door
een
toegevoegd
(hoofd-)ambtenaar,
enkele
bureau-ambtenaren
en enkele ambtenaren der Rijksrecherche, welke laatsten hem echter
hoofdzakelijk
in zijn hoojtijunctie,
die van Procureur-Generaal,
terzijde staan. De Advocaten-Generaal
plegen zich ltitsluitend met het justitiële
werk bezig te houden, aan
welk werk de ProcureurGeneraal zelf echter geenszins is onttrokken. Zo is zijn werkkring
een dubbele."
Met deze uiteenzetting
heb ik reeds bijna op te veel
ruimte in dit blad beslag gelegd, te meer daar ook nog
een photo schijnt te zullen worden geplaatst!
Moge
het voordeel zijn dat iets van de onbekendheid, waarin
ik meen te verkeren, is weggenomen.
De Procureur-Generaal
fgd. Directeur
van Politie
voor Groningen, Friesland
DE ZAAIJER.

en Drenthe,

Voor rijvvielen. bron1'ietsen.
haarden en kachels
Gebr. Tonkes
Teleloon 3068

ROL DER ST RAAT 6 t - 63

ASSEN
LOC 0 MOT I E F-

EN

A V ROS

- D E ALE R

4li~
F~ Jan de Boe~ Hoogeveen
Drente's Grootste Meubelzaak
Voor het moderniseren van Uw woning
Ook Uw adres voor Overzeese Verpakkingen
Tel. 2481
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Grootscheepse propaganda actie in
Nederland voor het Verbond
van Veilig Verkeer

,...,
Het oude jaar, met z'n droeve en vrolijke dagen ligt
achter ons. Het nieuwe jaar heeft z'n intrede gedaan,
laten wij hopen met meer aangename dan droevige
dagen.
Oudejaarsavond
halen wij meestal herinneringen
op
uit het afgelopen jaar en wellicht hebben wij ook
onze gedachten laten gaan naar de mensen, die vochten en vielen voor de grootste waarden van de menselijke samenleving en zijn wij tot het besef gekomen,
dat wij ons hier in Nederland in een zeer bevoorrechte positie bevinden. Hebben wij aangevoeld, dat
de moeilijkheden, die wij gehad hebben niet opwegen
tegen de ellende, die elders plaats vindt?
Vaak' worden de lichtpunten
van het afgelopen jaar
overheerst door de schaduwplekken,
maar gij politieambtenaren, die, door Uw practische dienst, vaak van
twee kanten het negatieve op U af ziet komen, dient
toch te beseffen, dat U sterk moet staan en dat U een
steunpilaar en raadgever voor Uw medeburgers dient
te zijn. Hebben wij bij de intrede van het nieuwe jaar
de gedachte laten varen dat wij misschien achteruit
gezet worden, dat men ons niet die eer bewijst die ons
toekomt, dat er niet voldoende met Uw belangen rekening wordt gehouden? Ik hoop dat degenen, die
dit aangaat, dit jaar beginnen met deze gedachte van
zich af te werpen! Laten wij allen bij de intrede van
het nieuwe jaar ons uiterste best doen om er een
goed jaar van te maken!
Hebt vertrouwen in de toekomst, reken op de medewerking van Uw superieuren, weest kameraadschappelijk tegenover Uw collega's en behandel Uw minderen, zoals gij graag behandeld zoudt willen worden
i'1.dezelfde omstandigheden.
Weet, dat, wie goed doet, goed ontmoet!
Het afgelopen jaar zag U ons Gewestelijk
Orgaan
verschijnen. U weet het inmiddels, het voorzag werkelijk in een behoeftel- Het beoogde de band, die er
in ons Gewest was, te' verstevigen, om werkelijke kameraadschap
te kweken, om Uw gezin mee te laten
leven met het wel en wee in Uw Gewest.
Aan allen, die het afgelopen jaar hun onmisbare
steun gaven, door het inzenden van bijdragen, betuig
ik mijn hartelijke dank. Het doet mij bijzonder veel
genoegen, dat wij samen deze hoogte met Ons Orgaan
hebben bereikt.
Mannen, vrouwen, zonen en dochters van het Gewest,
ik wens U een heel gelukkig en voorspoedig 1953 en
hoop dat door Uw aller medewerking onze Reflector
nog in aanzien zal stijgen.
G. VAN DIJK.

Gebr. Ibelings
N V Verenigde

Pelslerstraat

Nederlandse

Kleermakerijen

In aanwezigheid van vele genodigden, onder wie een
groot aantal Groninger burgemeesters, politie- en verkeersautoriteiten,
vond op Donderdag 27 November
in het schaftlokaal
van de tabaksfabriek
van Theodorus Niemeijer
N.V. te Groningen de overdracht
plaats van een nieuwe propagandawagen
aan het Verbond voor Veilig Verkeer als inzet voor een grootscheepse actie.
Deze bijzondere geste van Theodorus Niemeijer N.V.
werd dan ook op hoge prijs gesteld. De wagen, welke
voorzien is van geluidsinstallatie,
filmapparatuur
en
allerlei instrumenten
om remmen, verlichting enz. te
controleren, werd na de overdracht, welke bij monde
van de heer Th. E. Niemeijer plaats vond, dankbaar
door de verbondsvoorzitter
Jhr. Th. Roëll aanvaard.
Deze wees er op, dat met het in gebruik nemen van
deze propagandawagen
een tijdperk van intensieve
actie zal worden ingeluid. De auto, geschilderd
in
frisse kleuren, met het Veilig Verkeersembleem
en
de slagzin "Kijk uit naar alle kanten", terwijl Stuurman Steven een wakend oog laat gaan over allen, die
op Sterling staan, zal zeer zeker op zijn triomftocht
door Nederland in de volle belangstelling
staan.
Het Veilig Verkeeren Stuurman
Steven lied zal
ongetwijfeld,
vooral door de jeugd, die men overal
zal inschakelen, uit volle borst worden meegezongen.
De start van de eerste tocht vond plaats op Zaterdag 29 November van de tabaksfabriek.
.
Voorafgegaan
door de splinternieuwe
propagandawagen en nagestaard door vele personeelsleden,
vertrok om ongeveer 10 uur een grote karavaan auto's
met bestuursleden
van Veilig Verkeer en genodigden,
w.o. een vertegenwoordiger
van de Directie
van
Theodorus Niemeijer N.V.
Na een triomfale rondrit door de stad Groningen,
waar de belangstelling enorm was, ging men langs het
Damsterdiep,
richting Delfzijl. In Appingedam werd
men opgewacht door het Damster Stedelijk Orkest
en ging men, onder de tonen van vrolijke marsmuziek. naar het Oude Raadhuis,
waar
honderden
schoolkinderen
het "Kijk uit"-lied zongen.
Na een kort oponthoud in de raadzaal, waar verschillende
sprekers het woord voerden
en
waar
,.kovvie met kouke" werd gepresenteerd
door het
Gemeentebestuur,
vertrok men naar Delfzijl, waar
de ontvangst plaats vond aan boord van de "Abel
Tasman", opleidingsschip voor leerling-officieren
van
de koopvaardij, waarna men zich begaf naar het internaatsgebouw
voor het nuttigen van een prima
lunch, waarbij Sint Nicolaas en twee Zwarte Pieten
mede aanwezig waren, welk bezoek op hoge prijs
werd gesteld.
Hierna werd een rondgang door Delfzijl en Farmsum
gemaakt. Ook hier was de belangstelling
zeer groot
en vond haar hoogtepunt voor het gemeentehuis, waar
ook weer de goede Sint aanwezig was en van het
bordes de aanwezigen toesprak en vooral de kinderen
op het hart drukte om in het drukke verkeer steeds
goed uit te kijken. "Kijk uit naar alle kanten!"

J. DIETERS
Meubeltransport annex woninginrichting

1 6, Tel. 2281 2 GRONINGEN

AS SEN.

Heren- en Oameskleermakers

UNIFORMEN
5
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SPORT IN f952

Die dag vergeten we nooit meer
Het was bijzonder prachtig weer,
Fel werd er daar gestreden.
Veel autoriteiten
kwamen zien
De honderd meter haast in tien.
We waren trots
met reden.

Het klokje tikt maar 1'ustig voort,
De tijd die gaat steeds ongestoord
De jaren snellen henen,
En bij de wiss'ling van het jaar
Dán zien wij vaak heel eonmeklaar
Al 't geen wat is verdwenen.

De organisatie klopte best,
De jongens zorgden voor de rest
En deden prachtige dingen.
't Gewest kwam niet weer onderaan,
Maar was gevreesd op sintelbaan,
Bij 't werpen en bij 't springen.

Natuurlijk
spreek ik in dit lied
Van alles wat op sportgebied
In 't afgelopen jaar gebeurde.
Wij kunnen weer tevreden zijn,
De sport die bracht ons weer veel gijn,
Haast niemand die er treurde,

In Leeuwarden ging het lang
Dáár kwamen Volleyers aan
Wat is er dáár gevochten.
De spanning bleef er lekker
En allen hadden 't naar hun
Tot zij niet langer mochten.

Alleen ging het in ons Gewest
Tot voor zeer kort niet al te best
Met grote sportjeetunen.
Zo 't vroeger ging, dat viel niet mee,
En daarom stemde 't ons teoreë,
Dat 'n Commissie ging verschijnen.

Het tèam van R.P.S.V.G.,
Nam hier de mooie beker mee,
R.P.S.V. en L. werd tweede.
Het beste zestal van het tournooi
R.S.D.W. ze speelden mooi Nam slechts de derde mede.

De afkorting
is U bekend,
C.S.R.G.G. ja, wat een end
Werd langzaamaan
geboren.
De samenwerking
kwam tot stand,
Men deed nu alles hand in hand,
Dàt kon ons meer bekoren.

P.S.V.H., wie had 't gedacht,
Heeft er niets van terecht gebracht,
Het wilde maar niet lukken.
P.S.V.A., een strijdb're ploeg
Kwam onderaan, typisch genoeg,
Want 't waren heus geen krukken.

Bij 't voetballen in Heerenveen,
Daar brak een voetbalvriend
zijn been
En werd van 't veld gedragen.
De and'ren zwoegden rustig voort,
De hitte was er ongehoord,
Het zweet stond op hun kragen.

't Voornaamste heb ik U verteld,
Maar hier zij toch niet onvermeld
De vele andere dingen,
Zoals het kaatsen, zwemmen, wat niet al,
R.P.-ers zag je overal
Mee om de prijzen dingen.

Kees kwam in 't hospitaal terecht,
Maar 't beentje deed het lang niet slecht
En spoedig was 't genezen.
De Drenten wonnen dit tournooi,
Winschoten tweede, ook heel mooi
En Groningen na deze.

Al telden ook de jaren mee,
Het viel tooh heus non wel iets mee
En daarom
NOOIT versagen.
De sport die houdt je lichaam. fit
Je vindt plezier en dan nog dit,
Je leert er vast geen klagen.

De athletiekdag
van, 't Gewest
Verliep ook weer mirakel best.
Leeuwarden was de beste.
Het "Veen" en Gronin.l7en volgden
Winschoten was de vierde man
En Assen was de "leste".

Laat ons in 't jaar dat n1L begint,
Op sportgebied steeds eensgezind
Het "onsportief
zijn" mijden.
Al geeft het winnen veel plezier,
Verliezen geeft toch ook geen zier,
't Voornaamste is: EERLIJK STRIJDEN.

dan,

niet gek,
hun trek,
in
zin

De lopers trokken hard van leer,
De springers kwamen heel ver neer,
We waren best tevreden.
De werpers deden ook hun best,
Een "o1Ldje" eindigde voor de rest,
Eén uit het "grijs verleden".

Meer eenheid bracht de sport tot stand,
't Orgaan werkt dit ook in de hand
En dan niet te vergeten,
De superieuren, steeds bereid
In 't geven van gelegenheid
Om ons te laten zweten.

Dit gaf de burger nie1Lwe moed
En 't deed je rikketikje
goed,
Want enkele weken later,
Toen kwam de grote athletendag,
Waar je de grote Keien zag
Van 't Land en van het Water.

Tot slot een wens voor 't komend jaar.'
Leef niet apart, maar voor elkaar,
Weest steeds verheugd van zinnen.
Ik hoop van harte dat het wordt
Een pracht jaar voor politiesport
Voor U en Uw gezinnen.

B.L.
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evenals bij de kinderen, die zij een mooie middag
hadden bezorgd, het "hartje" vol verwachting.
Ook
zij zagen met veel spanning de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet op 5 December tegemoet.

Sinter Klaasfeest 1952
In de namiddag van 3 December 1952 heerste er in
de mooi versierde benedenzaal van het Gewestbureau
te Groningen een gezellige drukte.
In' plaats van het gerikketik van schrijfmachines
en
het gezoem van de stencilmachine,
werd nu het geroezemoes gehoord, veroorzaakt door een 36-tal kinderen met de daarbij behorende dames, die allen vol
spanning de komst van Sinterklaas
met zijn zwarte
helper zaten af te wachten.
Nadat de voorzitter van de Personeelsvereniging
alle
aanwezigen
welkom had geheten, werd
door
de
Overste R. F. Hoekstra een prachtige kinderfilm vertoond. Door mevrouw Spa, die deze middag voor een
vlot verloop zorg droeg, werd de film op prettige
wijze voor de kleintjes toegelicht.
Hierna werden verschillende
Sinterklaasliedjes
gezongen, totdat hèt grote moment aanbrak. Op het:
"Hoort wie klopt daar kinderen", traden omstreeks
15.30 uur Sinterklaas
en Zwarte Piet de zaal binnen en de goede Sint had meteen al zijn tact nodig
om enkele kleintjes, die kennelijk angst vertoonden,
op hun gemak te stellen. Spoedig was het contact
echter gelegd en zagen we verschillende dreumessen,
staande bij de Sint, onbeschroomd hun liedjes ten gehore brengen.
Enkele dames tracteerden
de kinderen op heerlijke
chocolademelk, terwijl het tevens niet aan de nodige
lekkernijen
ontbrak. Ook Zwarte Piet had spoedig
het vertrouwen
van de. jeugd gewonnen en deelde
met kwistige hand Spaanse en Groninger appels uit.
Alle kinderen ontvingen nog een aardig cadeau van
de Sint, die ---.:..
zijn wijsheid uit het "grote boek" puttend - van elk kind de "vele" deugden en de "weinige" ondeugden in het daglicht stelde.
Omstreeks 16.45 uur was dit zeer geslaagde feest weer
teneinde en bedankte Adjudant Poutsma Sinterklaas
en Zwarte Piet, alsmede allen, die aan het slagen van
het kinderfeest
het hunne hadden bijgedragen.
De man met de grote baard en zijn roetzwarte helper
togen weldra naar het Helper bad en konden pas een
uurtje later, na veel geploeter, weer als heer vermomd op straat verschijnen.
En als ik het niet mis heb, dan klopte ook bij hen,

Wordt

U verplaatst?

B. L.

Alle sport- en ontspanningsorganisaties van
het Gewest Groningen wensen elkaar, alsmede
hun leden en gezinnen, een voorspoedig en
succesvol 1953.

Gewestelij k Volleybaltournooi
Lang gewacht en stilgezwegen,
Nooit gedacht maar toch gekregen.
Deze regels zullen onze Gewestelijke volleyballers wellicht in gedachten hebben gehad, toen omstreeks een
week voor St. Nicolaas' intocht, plotseling het lang
beraamde plan, een Gewestelijk Volleybaltournooi
te
houden, eindelijk in vervulling ging.
Georganiseerd
door de ,,(C)ommissie (S)portaangelegenheden (R)ijkspolitie (G)ewest (G)roningen" traden
op Donderdag 27 November 1952, 's voormiddags te
10.45 uur, de deelnemende ploegen aan in de Sporthal
van de Vliegbasis Leeuwarden.
Alle vijf Districten, t.w. Groningen, Leeuwarden, Heerenveen, Assen en Winschoten waren door een zestal
plus enige reserves, vertegenwoordigd.
Op verzoek van de voorzitter der C.S.R.G.G., de Kapitein Mackay, die wegens bijzondere omstandigheden
verhinderd was, opende .de voorzitter van de R.P.S.V.L.
Owmr Dijkstra dit sportevenement
waarbij hij de
spelers welkom heette benevens een drietal scheidsrechters. Spreker hoopte dat het een geslaagde dag zou
worden met sportieve strijd waarin de beste ploeg zou
winnen. Aan een zaal als deze, aldus spreker, behoefde
1et niet te liggen, gezien de prachtige inrichting en de
service van de hierbij
betrokken
sport-officier
der
L.S.K., de 1e Luitenant Sipkema.
De eerste wedstrijd Groningen-Leeuwarden,
was voor
de Groningers. De eerste game was wel voor Leeuwarden (10-15), doch de tweede en derde of beslissende
game trokken
de Groningers aan het langste eind
resp. met de stand 15-9 en 15-12.
Heerenveen-Assen
moest eveneens in drie games
beslist worden en wel in het voordeel der Heerenveners. Gemakkelijk hadden de heren van het Friese
Haagje het echter niet, getuige de uitslag, 15-9; 1517; 15-12.
Winschoten trad daarna in het veld tegen Gronin-

Dan

Meubeltransport NIEBOER
Winschoten
Tel. 51

Emmen
Tel. 1372
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gen en ook hier waren drie games nodig om de beslissing te verkrijgen. Winschoten, technisch goed spelend,
won de eerste game met 15-9. De tweede game was
echter voor de Stadjers en evenzo de derde met 7-15
en 9-15.
De wedstrijd
Leeuwarden-Heerenveen
was zeer
spannend en het gelukte Hiemstra en zijn mannen de
stand op 13-15 te brengen en daardoor de eerste game
te winnen. De tweede game, aanvankelijk gelijk opgaande, sloeg over in het voordeel van de Leeuwarders
die, schijnbaar geslagen op de stand 6-14 "time out"
vroegen. Na de hervatting zetten de mannen van de
"Olde Hove" de tanden op elkaar en wat niemand,
behalve dan V. d. Sluis en zijn mannen verwacht hadden, gebeurde. Op de stand 17-15 blies de scheidsrechter voor de laatste maal. De derde game zou dus
ook hier de beslissing moeten brengen. Heerenveen
had nu geen schijn van kans meer en strandde op de
stand 15-6.
Assen-Winschoten.
De eerste game was zeer spannend (16-18) en eindigde in het voordeel van Winschoten, -doch in de tweede en naar bleek beslissende
ronde moest Assen in het zeer goed spelende Winschoten haar meerdere erkennen (9-15). Wij geloven wel
dat het stimulerend werkt wanneer men zich verzekerd weet van de sympathie van zijn hoogste chef in
het [District.
De wedstrijd
Groningen-Heerenveen
was uit in
twee- games, 15-7; 15-9. Hiemstra en zijn mannen
waren bij lange na niet opgewassen tegen de spelers
van de "Olde Gryse".
Winschoten-Leeuwarden.
Dit was een der mooiste
wedstriiden van de dag. Onder aanvoering van Schoonoord liet Winschoten zich geducht gelden en de Leeuwarders konden met veel moeite gelijke tred houden.
Op de stand 14-14 hadden beide teams nog gelijke
kansen. Leeuwarden met even meer geluk, won de
partij met 14-16. Was de eerste game zeer spannend,
in de tweede bracht Winschoten het slechts tot de
stand 5-15 en verloor daarmede deze ronde.

De wedstrijd Assen-Groningen
moest ook in drie
games worden "uitgevochten".
Ook hier ontbrak de
spanning niet. Groningen "rook" de beker en Assen
zag de "rode lantaarn" bengelen. De eerste game was
voor Assen, doch Tienstra c.s. lieten zich niet onbetuigd en door goed samenspel van eerstgenoemde en
vooral ook van Zijlstra werd het 12-15 in het voordeel van Groningen. De derde game was eveneens voor
Groningen, 10-15.
Heerenveen-Winschoten.
Voor Heerenveen stond hier
minstens de derde plaats nog op het spel, doch de
mannen van de Dollard gaven hun geen schijn van
kans en deden de Zuid-Friezen in het zand bijten met
resp. 8-15; 7-15.
Voor de laatste wedstrijd Leeuwarden-Assen
waren
andermaal drie games nodig. Assen had niets meer te
verliezen, de eer was al gered, doch voor Leeuwarden
stond de 2e plaats op het spel. Als goede sportsmen
lieten de Drenten onder aanvoering van Gruben zich
nog eens gelden en het gelukte hen Leeuwarden de
vlag te doen strijken 8-15. De tweede game was spannend doch eindigde in het voordeel van Leeuwarden
15-13. In de laatste ronde had Assen het kruit verschoten en zegevierde Leeuwarden met 15-3.
De einduitslag luidde:
1. Groningen; 4 gewonnen partijen, 151 pnt. voor en
120 pnt. tegen.
.
2. Leeuwarden;
3 gewonnen partijen, 150 pnt. voor
en 126 pnt. tegen.
3. Winschoten; 2 gewonnen partijen, 112 pnt. VOOl
en 143 pnt. tegen.
4. Heerenveen; 1 gewonnen partij, 131 pnt. voor en
157 pnt. tegen.
5. Assen; 1 gewonnen partij, 113 pnt. voor en 111
pnt. tegen.
Eet District Groningen verwierf hiermede de wisselbeker plus een verguld zilveren medaille; Leeuwarden kreeg de zilveren en Winschoten de bronzen
medaille.
Nadat Opper Dijkstra een woord van dank had gebracht aan allen die op enigerlei wijze hadden medegewerkt tot het organiseren
van deze wedstrijden,
memoreerde hij dat wij terug konden ,blikken op een
zeer geslaagd tournooi. Een speciaal woord van dank
werd gebracht aan de heer Commdt. van de Vliegbasis Leeuwarden voor het belangeloos afstaan van de
sporthal, alsmede aan de sportofficier de 1e Lt. Sipkema en zijn helpers, die hadden gezorgd voor een
uitstekende accomodatie. Ook de scheidsrechters, die
zich op uitstekende wijze van hun taak hadden gekweten, werden niet vergeten. Als blijk van waardering werd hun een kleine attentie aangeboden. Een
woord van dank, aldus spreker, was ook zeer op zijn
plaats aan onze superieuren voor de witze waarop het
personeel in de gelegenheid werd gesteld aan deze
wedstriiden deel te nemen. Verschillende hunner gaven een groot gedeelte van de dag blijk van belangstelling, evenals vertegenwoordigers van District Noord
van de N.P.S.B.
De heer
Gewestcommandant
der Rijkspolitie
te
Groningen, Overste van Helden, hierna het woord
verkrijgende, richtte zich, alvorens de prijzen uit te
reiken, tot de deelnemers, scheidsrechters, organisatoren en belangstellenden
en schetste een dag als deze
in de juiste proporties. Het sportieve element moet
prevaleren en heeft dit ook gedaan. De saamhorigheid
aldus spreker, komt hier tot uiting en door sportevenementen als deze wordt de teamgeest bevorderd en
versterkt.

Voor Uw verhuizingen groot en klein,
moet U in het nieuwe jaar 1953 bij de
D.G.a. EXPRES zijn
D. G. O. EXPRES

HOLLANDSCHE

VELD

Tel. K. 5284·283
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Het feit, aldus de Overste dat hier burger-scheidsrechters fungeerden geeft niet alleen de zekerheid van
een objectieve leiding, doch stemt temeer tot voldoening, doordat Burger en Politie hierdoor in verschillende opzichten met elkander worden geconfronteerd
Op humoristische
wijze betrok Overste van Helden
de vrouwelijke scheidsrechter,
mevr. HoogenkampGout in zijn slotwoord, door te zeggen zijn bewondering voor haar te moeten uitspreken voor haar leiding
en wijze waarop zij een twaalftal stoere politiemannen
tot ondergeschiktheid
en gehoorzaamheid
dwong.
Tot de prijsuitreiking
overgaande verheelde de Overste niet het zeer op prijs te- stellen, dat de mannen
van District Groningen de eerste prijs hadden gewonnen en daardoor de wisselbeker meenamen om,
althans voor een jaar, in de prijzenkast op het Gewestbureau te worden opgeborgen. (Het bloed kruipt
waar het niet gaan kan. Verslaggever).
Niettemin
werden de 2e en 3e prijswinnaars geluk gewenst met
het behaalde resultaat, terwijl hun, die met ledige handen naar huis moesten gaan, een volgende keer meer
geluk moge zijn beschoren.
Hoofdzaak, aldus Z.H.E.Gestrenge,
is, dat ook de
dag van heden weer heeft getoond, dat de C.S.R.G.G.
haar bestaansrecht heeft bewezen wat de sportbeoefening in het algemeen alsook die der verenigingen tn
het bijzonder, ten goede komt.
Leeuwarden, December 1952.
Namens de C.S.R.G.G.
TJ. BLEEKER, Vert. Distr. Leeuwarden.

VAN

DE VOLGENDE

LETTERGREPEN:

An, an, ~.
bloem, com, dag, dam, de, de, der, dij.
e, e, eg, ei, ei, ei, er, gat, ge, gen, gen, gels, gers, gie,
graaf, he, ~
i, i, jeh,..km'il, kers, kop, kracht,
kunst, land, le, le, len, les, li, 10, lijf, ma, mis, nash,
nach, nes, 0, 0, 0, oed, paar, .,pen, que, que, qui, raap,
raay, re, re, rech, ri, ris, ro, sa, sa, saen, schap, sche,
ste, te, ter, thiek, va, vil, vie, waan, xel en ijs kun-

. e,OHCert-

Velen krijgen, wanneer ze het woord "concert" horen,
een wrange smaak in de mond, want, zoals ze meestal
zeggen, het gaat hun boven de pet.
J a, ik weet het zelf, muziek, klassieke muziek, is heel,
heel moeilijk te begrijpen als je je nooit de moeite
hebt getroost er eens intens naar te luisteren. Een
tango of een pittige foxtrot liggen ons immers veel
beter nietwaar?

Pijn?

nen vijfentwintig
woorden gevormd worden, waarvan de eerste en de zesde letter van boven naar beneder ~elezen een wens uitdrukken.
1. .•• t.~
Overgevoeligheid
v. h. netvlies v.
h. oog
2
Vervaardiger
van een bepaald
praalgraf
3... ,." .. , ... Voorjaarsgroente
4.. "'~.:..;..:.'
Verschijnt alleen in de winter
5. '.•. t.-... ',-_'
Stad beroemd om z'n uien
6 .".,.,.,...
Schilder van kerkinterieurs
7
,. Wordt meestal door een afkorting
aangeduid
8
Grieks kerkelijk schrijver. Werd tot
ketter verklaard
9. ,
Vroeger een niet benijdenswaardige
toestand
10, .. ,
, Voorstad van een stad
11.
Doelmatigheidsleer
12. ,...........
Havenstad
13. .
Leer van de zedelijke waarden en
plichten
14,
Plant
15 .. , .. ,......
Hoofdstad van Am. staat.
16. .,
Soort .seintoestel.
17. .
Bekend om haar steengroeven
18
Groente
19.
Ambtenaar
20.
Een aparte gave
21.
,
Heel veel mensen lijden hieraan
22
Staat in Arabië
23
,'......
Alleen door kleine schepen te gebruiken
24
Ned.: socioloog
25.
Bereden herder

ct.k~~!~

Oplossingen voor de 15e Januari
inzenden aan de
Redactie. Doet allen mee!!!
DE"prijswinnaar(s)
zal (zullen) worden bekend gemaakt in het Februari-nummer.

Vaak heb ik mezelf afgevraagd hoe of het toch eigenlijk komt, dat stukken van Beethoven, Mozart etc.
steeds weer gespeeld worden, terwijl een moderne
schlager het misschien 1 à 2 jaar doet, om daarna
nooit meer gehoord te worden. Eerst kwam ik er niet
uit, maar ik zal proberen te beschrijven hoe ik zelf
het antwoord vond.
Het was op een triestige najaarsmiddag
in October.
Het was mistig, en dat maakte, dat ik huiverend de
kraag van mijn wintermantel
opzette. Ik moest nog
enkele boodschappen doen voor dat ik naar huis kon
gaan, en terwijl ik vlug voortliep om zo gauw mogelijk thuis te zijn, werd mijn aandacht getrokken door
enkele grote raambiljetten
aan de voorkant van de
concertzaal,
die ik juist passeerde. Ik wilde eerst
doorlopen, maar mijn nieuwsgierigheid
dreef mij de
stoep op, en ik las dat er de volgende avond een
concert gegeven zou worden, een pianoconcert, en de
uit te voeren werken waren die van de Poolse componist Frederic Chopin. Om concerten gaf ik niet, en
het was dan ook zonder interesse dat ik dit las en
even later doorliep, Onderweg echter dacht ik er nog
eens over na. Het was nog niet zo lang geleden dat ik
een boek gelezen had, waarin het leven van deze componist beschreven werd. Hoe hij als banneling Polen

RHEUMIN

helpt!
20 tabl. 45 c.
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moest verlaten om er nooit terug te keren. Hoe hij
steeds aan zijn ouderlijk huis dacht, en bijna wanhopig was van heimwee naar zijn vaderland. Een
vaag verlangen kwam in mij op, meer van deze 'begaafde mens te weten te komen, en ik begreep dat
mij morgenavond een kans geboden werd.
Omdat ik één van de eersten was geweest met het
plaats bespreken, bleek het, dat ik één van de mooiste
plaatsen die avond als de mijne kon aanmerken.
Binnenkomende in de zaal onderging ik de sfeF van
de komende avond. Langs de wanden brandden ~leine
lampen, wat een intiem idee gaf. Op het podium stond
matglanzend
een prachtige
vleugel, opengeslagen,
wachtend op vaardige vingers die Chopin voor ons
zouden laten leven. Allengs werd de zaal voller en
tegen acht uur verstomde
het geroezemoes.
Een
slanke donkere man in smoking ontving een hartelijk
applaus, waarvoor hij licht buigend dankte. Nu zou
het dus beginnen!
Wat ik de verdere avond heb genoten kan ik moeilijk
weergeven. Ik zag Chop in voor me, zoals hij daar
eenzam, in gedachten verdiept, op een bergpad liep in
de Zwitserse Alpen. Het was op een vroege Zondagmorgen; het gebeier van de klokkken klonk vanuit
het dorp door tot ginds waar hij liep. Hij waande zich
in Polen op zulke momenten, maar enkele ogenblikken daarna realiseerde hij zich hoe hard de werkelijk-

heid voor een banneling was. Het was op d e z e dag,
dat hij één van zijn mooiste nocturnes schreef.
Een regenachtige dag bracht Chopin eens een inspiratie. Terwijl hij peinzend voor zich uit in de neervallende regen staarde, viel zijn oog op een afdakje,
waar vanaf gestadig druppels naar beneden vielen.
De melodie naar aanleiding hiervan gemaakt is zó
glashelder en betoverend mooi, dat ik een diepe zucht
slaakte toen de laatste tonen over mijn gebogen hoofd
wegstierven.
Nog veel meer hoorde ik die avond, en dagen er na
weerklonken
nog steeds fragmenten
uit de Ruiterpolonaise, die als toegift gegeven werd, in mijn oren.
Thuis gekomen wist ik het antwoord. In deze muziek
ligt de beroering van een mensenziel. Ik zag het in dit
verband: Schepper, schepping, mens, eeuwigheid. Dit
is het, deze muziek is eeuwig. Jazzmuziek kan een
mens niets geven, het is leeg, heeft geen inhoud.
Maar het is een feit, dat men niet altijd in een stemming is dergelijke zware muziek aan te horen. Het
kan soms vermoeiend zijn, en 's morgens vroeg hoor
ik ook liever een vlotte mars.
Ik wil niemand iets opdringen, maar ik zou U willen
aanraden, wanneer U in de gelegenheid is eens een
concert bij te wonen, dit niet na te laten. Het zal U
geestelijk verrijken!
Willy" Buitenhuis, Wildervank.

OPEN BRIEF AAN MIJN VRIEND BART

deze muzikanten droegen. "Zo behoren jullie in de
zomer allen gekleed te zijn," volgens mijn wederhelft.
"Kan de Overste dat niet bepalen?"
Ja, ze zijn een beetje naïef af en toe. Overigens, ik
voel er best voor. En jij? Dat is ook dè"'mening van
een briefschrijfster
uit de "kop" van Friesland, welke
brief mij onlangs werd doorgezonden.
Zeg, wist jij dat Bouke zoveel organisatietalent
had?
Alle respect hoor! Leuk vertellen over "toen we nog
"jannen" waren" kan hij ook. Dit neemt echter niet
weg dat er ook thans nog wel eens wat te beleven
valt.
In de afgelopen maand bleek althans dat bij de vervulling van ons schone ambt steeds weer humoristische voorvallen plaats vinden. Ik zal er enkele vertellen. En wàt ik vertel is historisch.
"Een patrouille van ons was op een dag in de afgelopen maand bezig met controle betreffende het richting aangeven bij een viersprong met lange afgeronde
bochten. Op een gegeven moment passeerde een bejaarde boer, die geen richting aangaf. Hij werd staande gehouden. Op de vraag waarom hij geen richting
aangaf beweerde hij pertinent: Dat is hier niet nodig,
dat behoeft alleen maar bij vierkante bochten."
Even later hield een Wachtmeester
een motorrijder
staande, die evenmin blijk gaf van richting te willen
veranderen.
Na staandehouding
bleek onze Wachtmeester met een "Tommy" te doen te hebben. Hij

Beste Bart,
Hartelijk dank voor je prettige brief van 1 Oct. j.l.
Uit de gehele inhoud blijkt nog eens weer - mag ik
het met een variant zeggen? - dat een "mens" wel
zijn haren verliest maar niet zijn .... Nee, ik bedoel
niets lelijks. Dat weet je wel beter.
Prettig vond ik het je op de Intergewestelijke
Athletiekwedstrijden
te Groningen weer eens te ontmoeten.
Zag je ook, dat verschillende van onze athleten grijs
aan de slapen worden? In zeven jaar is er nu al bijna
geen fris bloed in onze gelederen gekomen. Ik zou
best willen zien, dat daar verandering in kwam. Een
hier niet bij name te noemen chef de bureau kan
niet eeuwigdurend discus blijven werpen. Als hij dan
straks met een gerust hart zijn aandeel in onze
politiesport kan overgeven, doet hij dat vermoedelijk
aan een jongeman waarover hij vader kon zijn. Zoiets
moest eigenlijk niet kunnen gebeuren.
Mijn vrouw was "weg" van ons Rijkspolitie Muziekkorps en in het bijzonder noemde zij de drumband.
"Gunst, ik wist toch niet dat jullie zó konden exerceren," sprak ze. Ik beweerde namelijk dat wij in
groter verband allemaal een entrée konden maken
zoals onze collega's van de muziek dat even lieten
zien. Opgetogen was ze echter over de broeken die

Fa. H. Drenth

eontrole CRyk~poLitie!
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gericht O-W met een lengte van 15 meter. Bovendien
had ik een convertor gebouwd voor de 2 meter band
bevattende 4 buizen, die door middel van een speciale
aansluiting op het eerste toestel werd aangesloten. Helaas is het met deze 2 meter convertor (voor zetapparaat) op niets uitgelopen, daar, door het vroegtijdig
sneuvelen van een lamp (6J6) het niet tot luisteren is
gekomen. Hopelijk 'komt er te zijner tijd nog wel eens
gelegenheid om een dergelijke lamp aan te schaffen.
Nu zit ik {in hoofdzaak Zondags) te luisteren naar
andere amateurs, die bezig zijn verschillende verbindingen te maken. Deze zendamateurs "werken" zowel
op de 80, 40, 20 als op de 10 meter band. De 80 meter
band is wel de belangrijkste. Vele Hollandse amateurs
"werken" op deze band. Zij maken dan onderling een
verbinding tot stand. Soms nemen er een zes of zeven
andere amateurs aan deel. Het eigenaardige is dan
dat b.v. een amateur wonende in Breda, sterker doorkomt dan een amateur wonende in Almelo, terwijl zij
beiden met het zelfde vermogen "werken". Dit is te
zien op de zogenaamde sterktemeter.
De Hollandse
amateurs (PA) mogen op de 80 meter band met geen
groter vermogen "werken", dan in 't Radio Reglement
is bepaald. Voor de 80 meter band wàs dit altijd 50
Watt, is thans echter .verhoogd. Met dit 50 Watt vermogen kon men soms nog verbindingen maken met de
amateurs, die b.v, wonen in de U.S.A. Dan spelen de
weersomstandigheden
een grote rol. Onlangs hoorde
ik nog, hoe een amateur wonende in Montreal, in verbinding was met iemand uit Rotterdam. 'De amateur
uit Montreal had een vermogen van 150 Watt en de
Hollander een vermogen van .... 35 Watt. Dit zijn wel
zeldzaamheden.
genmaal per jaar vindt er een internationale
wedstrijd plaats wie de meeste verbindingen
tot stand
kan brengen, dan wel wie de meeste amateurs heeft
gehoord. Dit is zeer interessant, daar Denen, Noren,
Polen, Amerikanen, Fransen en Afrikanen aan deze
"strijd" deelnemen. Hieruit blijkt al, dat het een
"nachtdienst je" wordt. De gemaakte verbindingen zijn
maar van korte duur, daar het er om gaat zoveel mogelijk verbindingen te maken.
De meeste amateurs zijn verenigd in een bond, namelijk de "Veron". Een bond die zich speciaal ten doel
Er zijn vele hobby's, doch die van mij is wel enig in
stelt de belangen van de amateurs bij diverse overzijn soort n.l. radio-amateur. Het is een hobby die niet
heidsinstanties
te behartigen. Hij is Koninklijk goederg goedkoop is, daar de onderdelen in hoofdzaak klaar
gekeurd.
gekocht moeten worden. In 1934 ben ik het gaan beHet is jammer, dat vele amateurs nog niet beseffen,
oefenen, eerst wat eenvoudig en later steeds ingewikwanneer zii clandestien zenden, welke chaos zij kunkelder. Gedurende de oorlog heb ik veel profijt van
nen verwekken. Enige tijd geleden is het voorgekomijn hobby gehad, doch ook veel narigheid. Na de oormen, dat iemand aan het zenden was en in verbinlog heb ik .d:iverse toestellen gebouwd, in hoofdzaak uit
ding kwam met zo'n "clandestiene zender". Deze gaf
dumpmateriaal, dat voor een paar centen op de markt
een ander zijn roepletters op en laat nu blijken, dat
juist die persoon bij de zendende (goede) amateur op
werd gebracht. Een jaar. geleden kocht ik voor de sloop
bezoek was. Dit zijn natuurtuk
laakbare
handelineen Amerikaans dumptoestel. Van dit toestel, een zengen en deze dienen zoveel mogelijk de kop ingedrukt
der en ontvanger, bouwde ik een 10-lamps korte golf
super, met een golfbereik lopende van 10 tot 585 meter
te worden.
Niet alleen worden door mi; amateurs beluisterd,
verdeeld in 6 bereiken. Namelijk van: 10-20, 15-27, 25
doch ook de diverse Polîtie Radio Omroepen. Blijf ik
-43,37-67,53-94
en 185-585 meter. De buizen (lamalleen maar bi; de Nederlandse; wat is het niet gepen) bezetting is als volgt: H.F. EF 50, Mixer 6~8, 4X
MF is 4X6k7, 6B8 A.V.C. en sterktemeter,
6H6 Nois I makkeliik als je een belansr+ik bericht al dóór hebt
gekregen, voordat je het telexbericht hebt.
Limiter (storingsbegrenzer),
EM4 indicator en 6V6 als
En zo heeft U dan hopel+ik een goed overzicht gee:indlamp. De schaal is een klokschaal met een schaalkregen van miin hobby. Als er iemand is. die hier de
lengte van 4.40 meter. Als luidepreker wordt een kopzaak eens wil bekijken, hij belle aan op B 83c te Veetelefoon gebruikt. De frontplaat heb ik met autolak
ningen,
zilvergrijs gelakt en alle knoppen, schaal en meter zijn
Wmr. 1e kl. Pst.Cmdt.
zwart. In .gebruik zijn twee antennes te weten, één
W. VISSER.
met een lengte van 40 meter gericht N-Z en de andere

sprak: .You must ,take' your lefthand",
onderwijl
met een armbeweging
aantonende wat de bedoeling
was. De "Tommy" begreep het uitstekend en mocht
zijn reis vervolgen. De andere Wachtmeester
van de
patrouille kwam daarna even naar zijn maat toe en
zei: "Peer, ik weet weinig van de Engelse taal maar
wèl dit, dat die motorrijder zijn arm niet behoefde te
"taken"."
Een twee-hoofdige
patrouille
was in de afgelopen
week op een donkere, miezerige avond op surveillance. Per rijwiel uit een zijstraat op de hoofdweg komende zagen zij ongeveer 50 meter voor zich de silhouetten van twee wielrijders die in dezelfde richting
voortreden als onze wachtmeesters.
"Wat drommel,"
aldus één der wachtmeesters,
"wat voert die ene
wielrijder
zijn achterlicht
op een gekke plaats. Dat
ding zit veel te hoog." Natuurlijk
moesten ze daar
meer van weten. Een trapje er bij en even later zaten
beide wachtmeesters
onbedaarlijk
te lachen op hun
fiets. Het betrof hier een echtpaar. Het gehele achterlicht van moeder de-vrouw was van het achterspatbord gebroken, doch wel intact gebleven. Wat doe je
in zo'n geval op de late avond? De man had er iets
op gevonden. Samen wikkelden ze het snoer, dat van
de dynamo naar het achterlicht liep, een flink eind
los. Ze stapten voorzichtig op hun fiets en het plan
slaagde volkomen. Beiden trapten lustig de pedalen
rond en de man hield het - volkomen intact zijnde
en uitstekend brandende - achterlicht zijwaarts achter zijn vrouw. Ja, je hebt 't geraden. Wie kon zo'n
span nog bekeuren??
Bart, ik moet mijn brief afsluiten. Het epistel is al te
lang. Volgende keer maar wat korter dan. Schrijf
terug.
Ik antwoord
zonder mankeren,
dawedegemanneke ..
Dag hoor,
RoeI.

jVlLj n 'c:Jeobb\}

-

Voor Uw

Zieken Transport Mij.

ZIE K E NVE RVO

ER

DAG EN NACHT

Kruitlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

TOT UW DIENST
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1. Bieze
GP 31.4
2. Elzinga
GP 32.4
3. v. d. Sluis
RP 34.5
4. Marsman
RP 35.8
5. Weseling
KM 37.6. Deekens
KM 42.8
7. niet gezwom. GB 47.8. idem
GB 52.8

Op Donderdag 27 November zijn te Groningen
de
jaarlijkse Vierkampzwemwedstrijden
weer gehouden
tussen
de Koninklijke
Marechaussee,
Groninger
Brandweer,
Gemeentepolitie
Groningen en Rijkspolitie Groningen. De Molenaarbeker
kwam het vorige
jaar definitief in het bezit van de Kon. Marechaussee. Dit jaar werd gestreden om de Verschoor-beker,
aangeboden door de Kol. Verschoor van de Koninkl.
Marechaussee. De wedstrijden werden geopend door
de Majoor Lameris. Deze merkte op dat zovele jongeren verstek lieten gaan. Het zijn steeds weer de
ouderen die aan deze wedstrijden
deelnemen, zelfs
van de Marechaussee,
welk Corps toch de beschikking heeft over vele jonge krachten.
Voorts heette hij iedereen hartelijk welkom, in het
bijzonder de autoriteiten
van de verschillende
corpsen met hunne echtgenotes. Hopende op een sportieve strijd, waar hij niet aan. twijfelde, gaf hij het
woord en de daad aan de deelnemers. Het werd in
alle opzichten een geslaagde en sportieve strijd, zowel voor de deelnemers
als voor de toeschouwers.
De algemene verwachting
dat de Geenmeentepolitie
ditmaal de sterkste zou zijn, bleek gewettigd. In de
pauze van 't wedstrijdprogramma
gaven enige vooraanstaande KNZB-zwemsters
en -zwemmers een demonstratie.
Wat de dames Greetje Lugthart, Betty
v: d. Meer, Janny Rubing en Koosje van Voorn, alsmede de heren Piet Elsinga en Piet ten Thije ons
voorzetten
was in één woord voortreffelijk
en wij
hopen dat zij er toe hebben bijgedragen
de mooie
zwemsport onder de Politiemannen
meer ingang te
doen vinden. Na afloop van de wedstrijden
reikte
Majoor Lameris, wegens verhindering
van Kolonel
Verschoor
de verschillende
prijzen uit. Hij begon
met de beke'r uit te reiken aan de GPSV-Captain
Vos en verklaarde
zich verheugd,
dat niet
eigen
mensen voor' de eerste keer de door de Kol. Verschoor beschikbaar
gestelde wisselbeker hadden behaald. Ook de persoonlijke
prijzen,
bestaande
uit
kunstvoorwerpen,
werden door hem met een toepasselijk woord voor ieder
overhandigd.
Majoor
Lameris bedankte voorts allen die aan het welslagen
van deze avond hadden medegewerkt
en overhandigde de heer Lugthart een enveloppe met inhoud,
biieengebracht
door de vier deelnemende
verenigi"iIgen en bestemd voor het trainingafonds
van de
KNZB, als blijk van waardering
voor de belangeloze medewerking
van de vele Juryleden,
demonstratiezwemsters
en- zwemmers. Met de wens, dat
het volgend jaar dit zwemfestijn op dezelfde voet
zal worden voortgezet,
sloot spreker
deze mooie
zwemsportavond.
D(· uitslagen van de verschillende
nummers waren:
50 m schoolslag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Breedland
Vos
Helmens
Takkenkamp
Ploegh
Wegman
Mein
Buining

41.8
42.1
42.4
43.45.4
46.47.2
48.-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

(GP
(GB
(KM
(RP

vakkundig

verzorgd

-

••

59.59.-

Gemeentepolitie
Groningen).
Groninger Brandweer).
Koninklijke Marechaussee)
Rijkspolitie).

verlies
23.6 sec.
S. v. d. S.

Over alle nummers

DI KEMA & CAMPHUIS
Zuiderdiep
Uw

adres

N.V.

56. Groningen. tel. 27341
voor

alle

en 27342

soorten

HUISBRANDKOLEN

43.44.44.5
45.48.2
48.2
49.4
54.4

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf TIMMER

door:

Helper Oostsingel 26
LEEUWARDEN
Schrans 15·17
Tele/oon 4894

58.5

Maken we een vergelijk met de tijd van het vorige
[aar, dan valt over 't algemeen een achteruitgang
te
constateren. Voor de Rijkspolitie zijn de verschillen:
50 meter schoolslag:
verlies
1.9 sec.
50 meter rugslag:
verlies
3.5 sec.
50 meter vrije zwemwijze:
winst
0.4 sec.
25 m schoolslag en popduiken:
verlies
0.2 sec.
25 m schoolslag en 25 m slepen:
verlies
2.1 sec.
3 x 25 m wisselslagestafette:
winst
0.2 sec.
10 x 25 m schoolslagestafette:
verlies 16.5 sec.

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

53.7
53.8
54.54.2
54.8

De GB kwam in dit nummer niet uit en kreeg derhalve in iedere serie de slechtste tijd plus 10 sec.
25 m schoolslag, popdui5. Bansema
RP 58.2
ken en die pop 10 m
6. Takkenkamp
KM 58.8
slepen
7. Bron
KM 61.2
1. Vos
GP 33.5
8. Alberts
GB 63.2. Wegman
RP 34.10 x 25 m schoolslag3. Scholte
GB 35.5
estafette
4. Bansema
RP 35.8
202.4
1. Kon. Marech.
5. Ploegh
KM 36.4
~. Brandweer
209.4
6. Helmans
GP 38.3. Gemeentepol.
7. Deekens
KM 41.8
213.4. Rijkspolitie
223.8. Bloem
GB 42.(ged.)
25 m schoolslag, daarna
25 m slepen
van
een
EINDUITSLAG
drenkeling
1. Gem.pol. Gron.
743.8
1. Vos
GP 52.2
2. Rijkspel. Gew.
2. Wegman
RP 53.2
Gron.
767.5
770.3
3. Bieze
GP 53.3
3. Kon. Marech.
814.2
4. Bloem
GB 57.8
4. Gron. Brandw.

50 m vrije

GB
GP
GP
KM
KM
RP
RP
GB

rugslag
Bansema
RP
Bron
KM
Kunst
KM
Scholte
GB
v. d. Veen
RP
Kruyer
GP
Heeringa
PG
Bloem
GB

3 x 25 m wisselslagestafette
1. Gemeentepolitie
2. Rijkspolitie
3. Marechausse
4. Gemeentepolitie
5. Rijkspolitie
6. Brandweer
7. Marechaussee
8. Brandweer

50 m vrije zwemwijze

Vierkampwedstrijden 1952

S

Groningen

NEE

K.
19
Tele/oon 2429

"fP.III!II~Emmastraat
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*
Verplaatsing-en:
Timmer, H. C., Wmr 1e kl. (nr. 676), van Bergurn naar Schiermonnikoog (Post C.).
Bakker, Th., Wmr (nr ... ), van Harkema-Opeinde
naar Bergurn.
Smit, H., Wmr (nr. 1361), van Oudehaske naar Joure.
Pijkstra, J. G., Wmr 1e kl. (nr. 1939), van Parketgroep
Groningen naar Verkeersgroep Groningen.
Haarsma, B., Wmr (nr ... ), van Nijland naar Sloten (Post C.).
Scholten, A., Wmr (nr. 996), van Sloten naar Nijland.
Zweed, J., Wmr 1e kl. (nr. 426), van Verkeersgroep
Groningen naar Verkeersgroep Amsterdam.
Met eervol ontslag:
Planting, J., Wmr (nr. 311), Nieuw-Schoonebeekerveld.
Bie, L. v. d., Wmr le kl. (nr. 58), Joure, gepensionneerd.
Walda, K., Wmr (nr. 42), Sloten, gepensionneerd.
Wolde, P. H. v. d., Wmr (nr. 2087), Appingedarn, benoemd tot agent van Politie
te Groningen.
Molema, L., Wmr (nr. 1687), Schildwolde, benoemd tot rechercheur
bij de Ned.
Spoorwegen.
Ganzinga, D., Wmr (nr. 1954), Wommels, wegens overgang in een burgerbetrekking.
Overleden:
Veer, P. T'j. v. d., Wmr 1e kl. (nr. 106), Parketgroep
Gezinsuitbreiding-

Assen.

vond plaats bij:

Nijzing, G., Wachtmr., St. Nicolaasga, zoon.
Kuiper, H., Wachtmr., Verkeersgroep
Winschoten, dochter.
Vries, T. de, Wachtmr. 1e kl., Appingedam, dochter.
Zwaanstra, R., Wachtmr., Ruinerwold, zoon.
Kalverda, K, Wachtmr., Engwierurn. dochter.
Jonge, H. de, Wachtmr., Roden, dochter.

e"ntr5Le ~yk"p"Litie!'

Breuk heeft men nimmer
Grote

Bij verhuizingen met Timmer

voorraad

onderdelen.
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van

de

meest
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vrachtwagens
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1 x per maand

1953

DE REFLECTOR
Periodiek
Redactie

van het Gewest
en administratie:

Groningen

der

Giro Redactie
Medewerkers:

Owmr.

de Vries,

Districtsstaf

UITGAVE

EN

OVERNAME

G. J. Smeenk,
Heerenveen;

ADVERTENTIES:

VAN

Rijkspolitie,

omvattende

G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie

DE INHOUD,

N.v.

Reflector

Districtsstaf

Wmr.

provinciën

No. 50659, Verl. Hereweg
Winschoten;

1 J. Oosting,

Wmr.

Dist rictsstai

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL OF

de

1e kl., Verlengde

Friesland

44, Groningen

en

Drenthe.

Telefoon

29904.

44, Groningen.

J. Krediet,

Assen;

Groningen,

Hereweg

Owmr.

Districtsstaf

Leeuwarden;

B. Lijklema,

Geweststaf

Wmr.

1 T.

Groningen.

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

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESTEMMING

VAN

DE REDACTIE, VERBODEN.

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

N

MEMORIAM

stoffelijk overschot van Van der Veer ten grave gedragen.
Door de Nederl. Herv. Predikant,
ds Buitenberg te Grollo, werd een korte toespraak gehouden .en werden woorden van troost en bemoediging gericht tot de weduwe, kinderen en
verdere familie van de overledene.
Door de Overste R. F. Hoestra werd, namens
het Gewest Groningen, een krans op het graf
gelegd. De Districtscommandant
der
Rijkspolitie te Assen, de Kapitein E. A. Mackay,
sprak aan het graf enkele woorden over de
overledene en tot de familie.
Verschillende sprekers voerden hierna nog het
woord o.a. de Cdt Parketgroep
Assen, de Inspecteur v. d. Gem. Politie Assen als vertegenwoordiger van de N.P.B., waarvan de overledene lid was.
.
Een broer van de overledene dankte tenslotte
voor de woorden, die gesproken waren en de
betoonde belangstelling.
Vele Grolloënaren
begeleidden Van der Veer
op zijn laatste tocht.
Van der Veer, je hebt het de laatste tijd van je
leven niet altijd gemakkelijk gehad; je ziekte
drukte je ter neer en je was niet meer de
oude. Het is jammer, dat de dood een wreed
einde heeft gemaakt aan de nieuwe koers, die
je was ingeslagen.
Dat je mag rusten in vrede.

Op 12 Januari 1953 is in het R.K. Ziekenhuis
te Groningen vrij plotseling overleden, de Wmr.
1e kl. Pieter Tjitse van der Veer, behorende
tot de Parket groep Assen. Hij bereikte de leeftijd van 48 jaar.
Op Vrijdag, 16 Januari
j.l., werd op de begraafplaats
Selwerderhof
te Groningen
het

3
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AFSCHEID
Wachtmeester

Wachtmeester

Je klas

L. VA

te klas

DER BIE

K. WALDA

Op Oudejaarsavond 1952 werd in de stijlvolle raadzaal
van het gemeentehuis
te Joure en onder grote belangstelling afscheid genomen van de wmr Ie kl. L.
van der Bie, die de dienst, wegens het bereiken van
de 55-jarige leeftijd, met pensioen ging verlaten. Bij
dit ambtelijk afscheid waren o.a. aanwezig de heer
burgemeester der gemeente Haskerland, mr W. Hoekstra, de Districtscommandant,
Majoor W. C. Bijl de
Vroe, de Inspecteur-Korpschef
van Gemeentepolitie
te Heerenveen, de oud-gemeentesecretaris
van Haskerland, de heer H. J. Ferwerda, de oud-Groepscomdant van Haskerland, de gep. adjudant de heer H.
van 't Veer, de gemeente-ontvanger
van Haskerland
de heer W. Pronk, de Chef van Sociale Zaken de heer
J. Ploegstra, een aantal leden van het secretariepersoneel en het voltallig personeel van de Groep Haskerland.
Nadat de scheidende wachtmeester Ie kl., diens echtgenote, zoon en een familielid door de Districtscommandant
de raadzaal waren binnengeleid, voerden
achtereenvolgens
het woord, de burgemeester,
de
Districtscommandant,
de Groepscommandant,
de Inspecteur van Politie in zijn hoedanigheid van voorzitter van de afd. Heerenveen van de N.P.B., de postcommandant, de owmr H. van Dalfsen en de heren
Van 't Veer en Ferwerda.
Zij allen prezen de correcte houding, het opgewekte
humeur van de scheidende, alsmede zijn gevoel voor
kameraadschap.
DE: Groepscommandant
bood tevens de wmr Je kl.
Van der Bie, die bekend staat als een enthousiast
hengelaar, namens het personeel van de Groep een
katrol voor een werphengel aan, terwijl mevr. Van
der Bie vereerd werd met een bloemstuk. De afdelingsvoorzitter van de N.P.B. schonk een werphengel
en aan mevr. Van der Bie eveneens een bloemstuk.
Wmr Van der Bie bracht hierna de diverse sprekers
dank voor de goede woorden en voor de cadeaux,
zijn vrouwen
hem aangeboden.
In het bijzonder
dankte hij de burgemeester
voor de geste om zijn
afscheid te doen houden in het raadhuis van de gemeente, welke hij gedurende een zo lange reeks van
jaren had mogen dienen.

Op 1 Januari 1953 is de Wachtm. le kl. K. Walda,
wonende te Wijckel, gepensionneerd. Op 31 Dec. j.l.
werd onofficieel afscheid van hem genomen in de
woning van betrokkene, in intieme kring.
Hierbij waren tegenwoordig de Heren Burgemeesters
van Sloten en Gaasterland,
enige secretarie-ambtenaren en het personeel van de Groep Balk, waarbij
Walda behoorde, alsmede een deputatie van de Ned.
Pol. Bond.
.
Achtereenvolgens
werd het woord gevoerd door de
Heer Burgemeester van Sloten, de Heer Burgemeester van Gaasterland
en de Groepscommandant
der.
Rijkspolitie te Balk.
Sprekers getuigden allen van de ambitieuze wijze,
waarop Walda altijd zijn dienst had verricht. Walda
werd geschilderd als een persoon, die altijd
voor
iedereen klaar stond, maar toch op tijd ook weer,
wanneer het een en ander niet met zijn dienst strookte, een besliste houding wist aan te nemen.
De Heer Burgemeester van Gaasterland, die Walda
jarenlang in zijn gemeente als politieman had gehad, bracht naar voren, dat, ondanks de vele veranderingen, die er met name in de bezetting en vervolgens na de bevrijding met de Politie hadden plaats
gehad, Walda voor hem steeds de gemeenteveldwachter was gebleven.
Nadat Walda door de Groepscommandant
was toegesproken, werd hem door deze namens het personeel der Groep en de betrokken gemeente-ambtenaren een schilderij aangeboden, waarmee Walda zeer
bleek te zijn ingenomen.
Vervolgens sprak Adjudant Wiersma uit Sneek namens de Ned. Pol. Bond, terwijl daarna nog het woord
werd gevoerd door de Heer H. v. d. Wal, gemeentesecretaris van Gaasterland.
Walda begon zijn politieloopbaan
in Amsterdam en
werd op 27 Mei 1924 aangesteld tot veldwachter der
gemeente Gaasterland.
De laatste jaren was hij Postcommandant
te Sloten.
De diverse sprekers werden allen door Walda persoonlijk bedankt voor de tot hem gerichte woorden,
terwijl hij tevens zijn dank uitsprak voor het hem
aangeboden schilderij.
Onder het genot van een versnapering
en een rokertje werd dit intiem samenzijn tenslotte besloten
met Walda een stevige handdruk te geven en hem
en zijn echtgenote het beste voor hun verdere leven
toe te wensen. Dat hij nog lang van zijn pensioen
moge genieten!

Vervolgens werd het slot van deze ambtelijke loopbaan, gehouden in een omgeving, waarin
het een
waardige omlijsting vond en mede hierdoor zeer zinvol was, met een genoeglijk samenzijn besloten.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde

Nederlandse

J

Kleermakerijen

Pelsterstraat 16. Tel. 2281 2 GRONINGEN
Heren- en Dameskleermakers

UNIFORMEN

Café
Restaurant

l

Voor Diners

Prima

Par_tijen

consumpties

Bruiloften

in

Concertzaal

gezellige

Telel. 620

omgeving

Uitstekend
Ingericht
~

Prima keuken

I
Bij uw
bezoek

aan
Meppel
HET adres

4
Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 02 feb 1953

17

INFILTRATIE
In de nacht van 17 op 18 October 1952 werd door Steunt
Wettig Gezag, in samenwerking met de Reserve Grensbewaking, beroeps- en reserve Rijkspolitie
van de
Groep Ruinen en beroeps- en reserve-Gemeentepolitie
van Hoogeveen, een grootscheepse nachtelijke oefening
gehouden.
Verondersteld werd dat de zogenaamde '"vijfde colonne" (de rode troepen) die nacht zouden pogen de vitale
punten, zoals het station, gasfabriek, raadhuis, enz.,
van Hoogeveen -te bezetten. Daartoe waren ongeveer
150 man Grensbewaking
op verschillende plaatsen 'in
de omgeving van Hoogeveen oer vrachtauto ;,gedropt".
Deze troepen, die in deze streek geheel onbekend waren, hadden de opdracht gekregen, naar drie boerderijen (commandoposten) in de onmiddellijke nabijheid
van Hoogeveen, op te rukken. Op deze posten werden
de verdere actie's van de Roden voorbereid, om ze
daarna zoveel mogelijk tot uitvoering te brengen. Dat
van deze uitvoering niet veel terecht is gekomen pleit
voor de bezetting van de ring die om Hoogeveen was
gelegd.
De verdediging van Hoogeveen bestond uit twee groepen. De eerste groep, bestaande uit 150 man Grensbewaking en de beroeps- en reserve-Gemeentepolitie
van
die plaats, had tot taak de voornoemde vitale punten
tegen infiltranten te bewaken, terwijl de tweede groep,
bestaande uit het beroeps- en reservepersoneel
van de
Groep Ruinen der Rijlcspoli tle, de opdracht kreeg een
cordon om Hoogeveen te leggen, om zodoende de rode
troepen zo veel mogelijk te verhinderen laatstgenoemàe plaats te bereiken. Ook moesten zij zien gewaar te
worden in welke drie boerderijen de rode commandoposten waren gezeteld. Om dit te bereiken, waren enige
leden van de Rijkspolitie tot <spion gebombardeerd en
het moet gezegd worden dat deze zich behoorlijk van
hun niet gemakkelijke taak hebben gekweten.
De in militaire kleding opererende roden, waren in
het bezit van een kaart. Wanneer zij nu door één der
leden van het cordon werden "gearresteerd", werdi deze
kaart geparafeerd, zodat na afloop van de oefening
kon worden nagegaan, in hoeverre de infiltranten
de
leden van het cordon in de luren hadden .gelegd. Dit
ter inleiding!
Het is negen Uur in de avond, en de oefening zal een
aanvang nemen. Wanneer de laatste van de negen slagen van het raadhuis te Hoogeveen, langzaam over de
omgeving wegsterft, wordt door "Opper Bart", commandant van het cordon, het personeel op een afgelegen plek in het Spaarbankbos bijeen geroepen. Uit een
hierna gehouden appèl blijkt dat alle leden present
zijn. Daarna buigen allen zich over een "stafkaart" en
wordt fluisterpnd een strategisch plan ontworpen, zodanig ingekleed, dat alle wegen en voetpaden onder
controle komen, zodat Hoogeveen, met uitzondering
van het railverkeer en per draad, hermetisch van de
buitenwereld is afgesloten. Na een korte beraadslaging,
waarin het "pro" en het "contra" is verwerkt, worden
fluisterend de bevelen gegeven en maakt ieder zich
op, de hem toegewezen post te betrekken.
De reservisten, gekleed in nog bijna nieuw uniform,
verkneukelen zich op het moment, dat zij op de mensheid zullen worden losgelaten. Zij kunnen nu eens
tonen, uit welk hout zij zijn gesneden en laten blijken
dat, wanneer inderdaad vanwege de ernstige tijdsomstandigheden een beroep op hen wordt gedaan, de
Overheid voor de volle honderd procent op hen kan
rekenen.
Vriimoedig doorboren zij de nachtelijke duisternis, wetende dat zij door dezelfde duisternis beschermd worden
tegen al te nieuwsgierige blikken van hun dorpsgeneten. Krijgshaftig schuiven zij hun "kanon" iets naar
voren, je kunt eens niet weten. Er zit wel geen munitie
in, maar als vuistwapen is zo'n ding toch ook niet weg

te flappen. Deze krijgshaftigheid
begint bij sommigen
echter snel af te nemen, wanneer donderend en dreunend een tiental gevechtswagens,
geëscorteerd
door
ronkende motoren, in de richting Hoogeveen daveren,
om de bezetting aldaar te versterken. Eén vraagt voor
alle zekerheid nog even 'of dit nu mderdaad een oefening is, of dat er werkelijk 'iets aan de knikker is. Hij
wordt echter gerustgesteld en zichtbaar opgelucht controleert hij nog even zijn zaklantaarn, opdat deze hem
op het kritieke moment niet in de steek zal laten.
Nadat de commandant
allen nog even waarschuwt,
vooral niet te roken, wat VOOr het beroepspersoneel
totaal overbodig is, daar zij in diensttijd "nooit" roken,
verdwijnt de één na de ander met een laconiek "Pik
ze in de kuil" in de duisternis.
Terwijl zij op weg zijn naar hun posten, ronken een
tiental kilometers verder enige legerauto's en worden
de rode troepen aldaar "gedropt". Wanneer de auto's
zijn vertrokken, staan zij in de voor hen onbekende
omgeving te turen, waar de intense duisternis iedere
oriëntering onmogelijk maakt. Want, om de werkelijkheid zoveel mogelijk nabij te komen, zijn voor deze
nacht de straatverlichting
en de reclame- en etalageverlichting te Hoogeveen zoveel mogelijk gedoofd, zodat het lichtschijnsel tegen de nachtelijke hemel boven
Hoogeveen ontbreekt.
Nadat ook bij de roden de verschillende instructies zijn
gegeven, zetten de sluippatrouilles
zich langzaam in
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In totaal werden 51 oplossingen ingezonden die alle
goed waren. Na loting werden de prijzen toegekend
aan:
le prijs: Wmr le klas F. van Limbergen, Uithuizen;
2e prijs: Wmr S. Remerij, De Wijk (Dr.);
3e prijs: Wmr G. Gansekoele,
Post Kerkenbosch,
Groep Ruinen.
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beweging, met het doel hun eerste opdracht, de boerderij waar de commandopost is gevestigd, ongezien te
bereiken.
Hoewel ogenschijnlijk de gehele omgeving rust en vrede ademt, heerst er in het struikgewas, achter bomen
en boswallen, in sloten en greppels, volop spanning.
Beide partijen bereiden zich voor op het eerste treffen. Naar gelang de tijd vordert, neemt de spanning
toe. Zou dit treffen spoedig plaats vinden?
Nu dit treffen liet niet lang op zich wachten en dit hard
wel een zeer dramatisch verloop voor de rode troepen.
In de omgeving van Veerringen werd namelijk een
groep van 40 roden gedropt, juist in de nabijheid van
de plek waar een spion van het cordon, gekleed in een
costuum, waar elke struikrover jaloers op zou zijn,
onverschillig tegen een boom stond geleund. De roden,
onder bevel staand van een sergeant, groepeerden zich
om laatstgenoemde, die luid zijn bevelen gaf en zijn
ondergeschikten mededeelde, hoe zij moesten handelen
om ongemerkt door het cordon heen te glippen. Hij kon
op deze afgelegen plaats gerust zijn voorzichtigheid laten varen, want er was ja toch niemand die hen iets
kon maken. Nu ja, zij zagen daar die halve gare wel
staan, doch wat benul hadJ die vent nu van moderne
strategie. Verder stonden een eindweegs nog drie heren,
doch die 'stonden kennelijk op de bus te wachten. Zij

OntspanllÏllgsavond van
de PersoneelsontspanllÏllgsvereniging
Rijkspolitie GrollÏllgen
Op 8 Januari 1953 werd in de "Grönneger Sproak" te
Groningen de jaarlijkse
ontspanningsavond
gehouden voor de leden van de Personeelsvereniging Rijkspolitie Groningen.
Opdat de leden van de buitengroepen weer op tijd
thuis konden zijn, werd reeds vroeg begonnen en
het was dan ook goed zeven uur toen de Voorzitter,
Adjudant Poutsma, de aanwezigen welkom heette.
De zaal was goed bezet; o.a. gaven H.H. Officieren
der Rijkspolitie 2e klasse G. H. van Helden, R. F.
Hoestra en J. B. S. Römelmgh met hunne echtgenotes
van hun belangstelling blijk.
De hoofdschotel voor deze avond werd opgediend
door de Toneelclub "Concordia" te Oosterhoogebrug
met het blijspel: "Telefoon voor Mijnheer - Telegram
voor Mevrouw", en gezien het gul applaus na afloop,
is dit bij het publiek goed in de smaak gevallen.
De amusementsmuziek werd wederom verzorgd door
het bandje onder leiding van de heer Dick Bijsterveld en alle lof voor deze muzikanten, die de aanwezigen op aangename wijze hebben bezig gehouden. De zieke arm van de heer Bijsterveld bleek voor
hem geen beletsel te zijn om voor een behoorlijke
pianobegeleiding zorg te dragen.
Verder hebben we nog kunnen genieten van de accordeonisten mej. Pruis en de heer Hoekstra, die
eveneens op een geslaagd debuut kunnen terugzien.

.

Bij de Uitgeverij J. Muusses te Purmerend verscheen van het bekende boek
POLITIEBEVOEGDHEID
door
J. W. Haarman,
de vijfde druk, geheel bijgewerkt en bewerkt door
A. L. A. van den Berg, Hoofdinsp. van Gem. Pol.
te 's-Gravenhage.
Gebonden f 10,50.
Goede wijn behoeft geen krans. Het boek is algemeen bekend en kan zonder meer worden aanbevolen.
Verkrijgbaar in de boekhandel en bij de uitgever.

konden echter niet vermoeden dat die "halve gare" het
gehele, door de sergeant zo voorbeeldig uitgestippelde
plan goed in zijn hoofd had geprent en bij voorbaat
reeds stiekum zijn potlood controleerde of daar wel een
goede punt aan zat.
Groot was dan ook de verbazing van de roden, toen
zi] nog maar na enkele meters gelopen te hebben, aangeklampt werden door die "halve gare" en deze zich
ontpopte als Rijkspolitieman, door zijn identiteitsbewijs te tonen en meteen de veertig kaarten op te vragen, die alle prompt door hem werden geparafeerd.
Dit resultaat had een vierledige uitwerking. Namelijk.
een grinnikende spion, een verbijsterde sergeant, een
letterlijk en figuurlijk verslagen troep en drie in burger geklede officieren der roden, die door de sergeant
voer buspassagiers waren aangezien en die het gehele
drama aan hun ogen hadden zien ontrollen. Dat deze
heren hun woede niet onder stoelen en banken staken
spreekt vanzelf. Doch voor hen was het spel, voordat
het eigenlijk goed was begonnen, reeds afgelopen en
dit had ten gevolge dat er een behoorlijke bres in de
aanvalslinie der roden was geslagen.
Intussen had zich op een ander punt aan het front
een geheel ander drama afgespeeld, waarin Amor een
~rote rol vervulde, doch daarover in een volgend nr.
Een bestrijder der Roden.

Het was een mooie avond, waaraan we met genoegen
kunnen terugdenken en die er zeer zeker weer toe
heeft medegewerkt om het onderling saamhorigheidsgevoel te verstevigen.
Omstreeks 22.40 uur werd deze avond door de Voorzitter gesloten; hij bracht dank aan allen, die aan
het slagen van deze avond hun medewerking hadden verleend en wenste ieder een behouden thuiskomst.
B. L.

AAN

HET

,,5-CENTS-FONDS".

De "Reflector"
is het blad
dat ik al eens eerder nodig had.
Want in de tijd dat ik al kuur,
Het is echt iets van lange duur.
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Van het politiefonds "de 5 cent".
Doch toen was "Reflector"
er nog niet
Waarin ik nu mijn dank aanbied.
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Door deze "Spiegeltelescoop"
Bereik ik allen, naar ik hoop,
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Geloof me mensen, ik vond het fijn!
'lc Wens U hierbij met elkaar
Veel geluk in dit nieuwe jaar!
Annie
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Roodeschool
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Fig. 1

Fig. 2

Politie en vuurwapen
Dezer dagen had ik een gesprek met enige collega's
over het schieten met en de hoedanigheid van de
verschillende vuurwapenen, die ons als politieambtenaar ter beschikking staan. Een van hen verzocht
mij toen hierover eens iets te schrijven in de "Reflector".
Hoewel ik mij ervan bewust ben, dat. hiermee een
vrijwel onuitputtelijk
onderwerp wordt aangesneden,
wil ik toch aan zijn wens voldoen. Ik hoop in staat
te zijn enige malen iets over dit zeer gevarieerde
onderwerp te kunnen schrijven. Mocht men deze stof
evenwel te taai vinden, dan ben ik bereid mijn geschrijf te staken, zodra de eerste storm van protest
opsteekt.
Ik hoop dat men nu geen aaneensluitend
betoog verwacht. Ik wil volstaan met hier en daar een greep
uit de materie te doen.
A

Enige overpeinzingen over het schieten met een
karabijn.
Wanneer wij een karabijn muurvast in een bankschroef zouden klemmen en wij zouden vervolgens
met dit wapen vijf schoten op een schijf afvuren,
dan zouden wij zien, dat niet alle kogels door één
gat zouden gaan.
"Dat is bekend" zult U zeggen.
Er ontstaat dus een trefferbeeld
of "groep" en wel
door de volgende oorzaken:
le De hoedanigheid van het wapen. De temperatuur
van de loop stijgt, n.l. tijdens het schieten en
hierdoor vinden uitzettingen plaats.
2e De hoedanigheid van de munitie. Iedere patroon
is een massaproduct en dus komen kleine verschillen in de lading voor.
Ook is het gewicht en de doorsnede van alle kogels niet gelijk.
3e Klimatologische factoren. De sterkte van de wind
verandert in ons lieve landje ieder ogenblik.
Nu gaan wij een andere proef nemen. Wij klemmen
wederom een ongeladen karabijn in een bankschroef
en richten deze ondertussen op een groot wit vlak.
Als het wapen weer muurvast zit, laten wij een prima schutter richten op een klein zwart rond houten
schijfje dat een helper tegen het witte vlak houdt.
Aan dit schijfje zit een steel, welke door de helper
wordt vastgehouden, zodat het geheel wel wat lijkt
op het spiegelei van een stationschef, terwijl zich
precies midden in het schijfje een rond gat bevindt.
De helper verplaatst het schijfje op aanwijzingen
van de schutter. Zodra deze meent dat hij gericht is
roept hij: "Gericht!" De helper houdt op dat moment
het schijfje stil en legt met een potlood de plaats van
het middelpunt van het schijfje, door het ronde gat
op het witte vlak, vast. Vervolgens neemt hij het
schijfje weg en begint dit spelletje opnieuw. Wanneer wij dit een keer of vijf gedaan hebben zien wij
op het witte vlak weer een trefferbeeld. Hoewel ditmaal getekend.
Dit laatste trefferbeeld ontstaat, door de kleine richtfouten, die zelfs de .beste schutter maakt.

Wanneer wij nu gewoon schijfschieten, ontkomen wij
er niet aan, dat wij door al deze factoren en nog
enkele andere, steeds een groep schieten, die naar
gelang onze capaciteiten
als schutter een meer of
minder grote oppervlakte heeft.
"Allemaal bekende stof" zult U zeggen.
Maar nu komt het! Wachtmeester Middelmaat bevindt zich op de schietbaan
en vuurt vijf schoten
met de karabijn op de schijf af. Er zit niemand in de
put en hij weet dus niet waar zijn schoten terecht
komen. U kunt het evenwel wel zien, n.l. op figuur
1. U ziet, een resultaat, wmr Middelmaat waardig.
Stellen wij ons nu eens voor, wat er gebeurd zou
zijn als er wel iemand in de "put" zou hebben gezeten.
"Ranggg" le schot. Negen. Wordt aangewezen.
Baancommandant
en "adviseurs":
"Een tikkie meer
rechts-laag, Middelmaat".
2e schot: Baancommandant
en adviseurs:
"Veel te
veel rechts".
'
3e schot: Baaancommandant
en adviseurs:
"Veel te
veel links".
40'" schot: Baancommandant
en adviseurs: "
"
(Vul maar in).
5E' schot: Baancommandant
en adviseurs: "
"
(dito).
Wachtmeester
Middelmaat:
"Er deugt geen snars
van die karabijn van mij".
_
Op figuur 2 gelieve U het resultaat te zien van het
aanwijzen door de put, de adviezen van de omstanders en de door Middelmaat ijverig toegepaste correcties.
Wellicht begint er nu bij sommige
eigenaars
van
kromme karabijnen ergens een lampje te gloeien.
Een volgende keer hoop ik op dit onderwerp door
te borduren.
Wmr le kl. R. Hemkes,
Groep Terschelling.
JAARGANG 1952.
U zult er zeker prijs op stellen de afgelopen
jaargang
(tot en met het December-nummer)
te bewaren en dan gebonden tot één boek.
Bestelt nog heden voor f 1.10 een
GEHEEL LINNEN DONKERBLAUWE
BAND
MET GOUDSTEMPEL
en wij zenden hem U franco in huis.
N.V. NOORD NEDERLANDSE
MEPPEL

DRUKKERIJ

PRIJSVRAAG
Geheimschrift.
Een Amerikaanse soldaat ergens verblijvende .in Duitsland, schreef enige weken voor de Kerstdagen een
brief naar huis. In die brief vroeg hij aan zijn vader
en moeder een weinig zakgeld, omdat hij met de
Kerstdagen niet met zijn soldij kon rond komen. Hij
deed dat op een eigenaardige
manier,
want hij
schreef:
sen
d
mor
e

m

0

n e y.

+

.Daar hun zoon het op een eigenaardige manier vroeg,
zat de vader enige tijd te staren op de woorden, als
reeds omschreven. Hij kwam toen tot de ontdekking,
dat hun zoon om een bepaald bedrag aan geld vroeg.
Welk bedrag was dat? Dit laat ik over aan de lezers
van De Reflector. Een kleine tip zal worden gegeven
Iedere letter is een cijfer.
Kiest men nu voor letter e een 2, dan blijft die letter ook een twee.
Oplossingen
Redactie.
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De 25 cents stukken, reeds buiten circulatie, zijn, wat
betreft de beeltenissen, gelijk aan die van de 10 cents
stukken.
De halve gulden, of het 50 cents stuk, is uitgegeven
in de drie laatst genoemde typ e's.
De drie besproken muntstukken hebben of hadden een
gekartelde rand.
Nu de guldens. Deze zijn wel geslagen met de vier
verschillende beeltenissen. In tegenstelling
met de
lagere waarden, heeft de gulden een gladde rand met
kantschrift: "God zij met ons". Deze verschillende types zijn alle nog in omloop. De eerste drie echter zeer
sporadisch. Het muntmeesterteken
is bij het eerste
type een hellebaard, bij het tweede idem, bij het derde
een hellebaard met ster en bij het laatste een zeepaardje.

Voordat ik, zoals beloofd, een aanvang maak met iets
te vertellen van de zilveren munten· uit de regeringsperiode van Koningin Wilhelmina, moet ik iets mededelen omtrent de halve cent die mij nog ontbrak.
Van een lezer, ergens in het Gewest, ontving ik de
lang gezochte. Hij schreef mij daarbij als volgt: "Onze
kinderen hadden bij hun speelgoedwinkeltje, verschillende oude munten en daartussen bevond zich ook het
door U ,bedoelde muntje. Wij hopen, dat wij U er een
plezier mee doen." Inderdaad heeft hij mij er een plezier mee gedaan. Ik vind het prettig dat er belangstelling voor is en dat deze serie halve centen nu
compleet i,s.
En nu het beloofde.
Allereerst dan het tien centsstuk of dubbeltje. Hiervan
zijn vier soorten of type's, die nog weer, met een kleine
afwijking onderverdeeld Zijn.
Het eerste, geslagen vanaf het jaar 1892, vertoont de
beeltenis met loshangend haar met als muntmeesterteken een hellebaard.
Het tweede, geslagen vanaf 1898, wordt het Krorringstype genoemd. Het hoofdhaar is hier reeds opgestoken
en op het hoofd is een kroontje zichtbaar.
Het derde, geslagen vanaf 1910, wordt als volgt beschreven: "Een gedeapeerd borstbeeld met hermelijnen
mantel naar links." Het muntmeester teken is een zeepaardje.
Het vierde, geslagen vanaf 1926, heeft de gewone beeltenis, d.W.Z. zoals die de laatste jaren OP de guldens
voorkomen. Het muntmeesterteken
is hier een zeepaardje of een druiventros.
Al de genoemde typ e's zijn nog in omloop Er is echter
reeds een begin gemaakt met het innemen er van.
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Tenslotte de rijksdaalders. De eerste is geslagen in het
jaar 1898.Dit is een zogenaamd Kroningstype en is zeer
zeldzaam. Het muntmeesterteken
is een hellebaard. De
na 1898 geslagen rijksdaalders hebben als muntmeesterteken een zeepaardje of druiventros. Zij zijn van
het vierde type. Beide zijn nog in omloop.
Hoewel nog niet aan het einde van het beschrijven
van de zilveren munten, nemen we afscheid tot een
volgende keer. Voor ik echter eindig, vraag ik vriendelijk om medewerking van de lezers, omtrent onderstaande munten, die mij nog ontbreken.
Een gulden van de jaren '1896, 1910, 1912 en 1917 en
een halve stuiver van het jaar 1894.
Spoelstra

H.L.O.

Hoewel de deelname ook dit jaar weer iets lager
was dan de voorgaande jaren, is het toch verheugend te kunnen constateren, dat men geen genoegen
neemt met het slechts één maal afleggen der proeven, hetgeen duidelijk uit het onderstaande
staatje
is te zien.
Hier volgt; dan het erelijst je van de in 1952 geslaagde
deelnemers der Rijkspolitie.
Braad, W., Owmr., Groep Appingedarn,
Prins, J., le kl. , Gr. Wildervank,
Tameling, S., le kl., Gr. Loppersum,
v. Houten, J., le kl. , Groep Nieuwolda,
Delger, H., le kl. , Groep Nieuwolda,
Bosscher, H., Wmr., Groep Nieuwolda,
Kruit, E., Owmr., Groep Wildervank,
Bos, A. J. H., Wmr., Groep Nieuwolda,
Boscher, H., Wmr., Groep Nieuwolda,
Kruit, E., Owmr, Groep Wildervank,
Timmer, E., Wmr., Groep Wildervank,
Ottjes, H. J., Wmt"., Groep Wildervank,
Bult, J., Wmr., Groep Wildervank,
Stuive, H. P., Wmr., Groep Wildervank,
Freederiks, H., Wmr., Gr. Finsterwolde,
Blink, ·P., Wmr., Groep Finsterwolde,
Toorn, B., Wmr., Groep Finsterwolde,
lVIensink, W., 1e kl. , Groep Lóppersurn,
de Vries, T., le kl. , Groep Appingedam,
Draijer, .H., Wmr., Groep Apqingedam,
Jager, P., Wmr., Groep .Nieuwolda,
Heising, G. J., Wmr., Groep Scheernda,
Scholtens, D. H., Wmr., Gr. Finsterwolde,

FONDS

Als je somber en ongeduldig,
Steeds maar op genezing wacht,
Doet 't. goed, ook te ervaren
Dat er aan je wordt gedacht.
Als er op de Kerstmisdagen
Kerstkrans
op je bordje prijkt,
Attentie van je medestrijders,
Waardoor medeleven blijkt.
Dank, veel dank, aan 'd ambtenaren
Van het Noordelijk
Gewest,
Voor deez-prachtig,
mooie geste,
Is hetgeen wat mij nog rest.
'lc Hoop dat 't Fonds van de vijf
'd Ingeslagen weg blijft gaan,
En tot troost van onze kranken;
Immer moge voortbestaan.
A. de Vries,

centen

Hoogeveen.
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De Secr.-Penn.
der H.L.O.,
tevens Gemachtigde,
J. Schoonoord.
Grintweg 100V, Winschoten.
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Schaatsrijden
Uitgaande van de Oefen groep
Nieuwolda
(R.S.D.W.), werd
op 8 Januari j.l. te Midwolda
een wedstrijd op de schaats
(korte
baan)
georganiseerd,
waaraan door een 14-tal leden van het District Winschoten der Rijkspolitie werd deelgenomen.
.
Gezien het verschil in leeftijden, werden de deelnemers in
2 groepen verdeeld, n.l. tot 35
jaar en boven 35 jaar, zodat
toevallig elke groep uit 7 deelnemers bestond.
.
Door de korte tijd van voorbereiding,
verschenen
helaas
niet meer deelnemers aan de
start.
Na spannende ritten was de
uitslag als volgt:
Groep I.
1. T. Dijkema (Verkeersgroep).
2. G. Olsder (Groep Scheemda).
3. H. Bunt (Groep Nieuwolda).
4. H. G. Dieterman (Groep
Nieuwolda).

T. Dijkhuizen

uit

Oostwold

(links)
en A. Hamminga,
Winschoten,
aan de start
(Cliché welw. afgest. door Winschoter Courant)

Groep 11.
1. L. S. Carper (Groep Finsterwolde).
2. H. Leupen (Groep Wildervank).
3. T. Dijkhuizen (Groep Nieuwolda).
4. A. Harnminga (Verkeersgroep),
De prijzen, bestaande
uit rookartikelen;
werden in
hotel Van Eerden te Midwolda uitgereikt; waar al de
deelnemers tevens een heerlijk bord erwtensoep werd

ft wite dûns [oel stadichoan
op'e kûlde, klûrnske iertie.
ft ûlde jier wie hast oan 't ein
aenst soen' de klokken liede.

aangeboden. De voorzitter van de R.S.D.W. (zelf ter
plaatse) zegde de le prijswinnaars ook nog 'n medaille
toe.
De opzet is zodanig in de smaak gevallen, dat, "ijs
en weder dienende", het plan is opgevat zo mogelijk
nog een wedstrijd te organiseren, waarbij het kampioenschap van het District Winschoten zal worden
verreden.
Sm.

OFSKIED

Dêr waerden goede dingen sein
oer d' álde en nije tiid.
De Bie die d'r it harkjen ta
hy seach. wol aerdich bliid.

De [lecke Jouuier lei dêr eëtt
ûnder de smetteleaze snie.
ft wie de lëste' dei fan't jier
dy fan'e neitinz en 't birie.

De angelstók dy't hy nou hie
dy naem de soargen wei.
Hwant snoekjes mei in bargerêch
wien' nou fuortoan mar blei.

Sa [leam' de jierren al mar fierder
it iene nei it oar'.
Hwat hjoed is nij, is moarn al áld
it nijste komt wer foar.

ft wie in kneppe~ achte lju
fan't soarte "polsstókheech".
ft snoer dat wie fan sturtlyn'
de hoek allike dreech.

Ek foar de minske jildt dy Wet
nimmen ûntkaem dêroan.
Hy stiet sa hommels oan it ein
giet hurd fan ~joed nei moarn.

In reade stjer mei't jaske ut
dy bingele oan'e heak,
Ek it "koarkje"
wie fan dat formaet
mar efkes minder weak.

.Sa teagen wy op áldjiersdei
nei it gea fan Heeroma.
Dêr op'e [lecke yn'e snie
op it grietenijhûs ta.

tou

ft ien mei't oar' makke lykwols
dit hinnegean folslein.
Huiamt: nei de wille fan'e grap
"kaem. in folwurdich
ein.
Dy jouns hearde ik in geve preek
oer Preker nûmmer sáwn.
ft ein is better as't big jin
ik haw't nou [oar't [orstûm:

Leen van der Bie lei doe dy deis
it byttsje d'r by del.
De pelysjetsjinst
wie foar him dien
hy wie altiid "model".

X.:

9
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~wemmen
In een vorig nummer van "De reflector" heb ik toegezegd dat ik iets zou mededelen over de wijze waarop
ik mijn zwemdiploma had behaald.
Zoals reeds gezegd, volgde ik de zwemlessen. Ik ging
meestal 's morgens vroeg - mijn tijd was 7 uur ....
Brrrr! - naar het zwembad of, indien dit om redenen
van dienstbelang niet mogelijk was, later op de dag
zwemles nemen in het nieuw aangelegde bad in mijn
toenmalige standplaats. Na afloop van de les begaf ik
mij gewoonlijk aangekleed naar de z.g.n. "cabine". Deze
cabine was een vertrek, dat deel uitmaakte van het
gebouwencomplex van het zwembad en van daaruit
was men instaat
om het gehele bad te overzien om
- en dat was de taak van de badmeester - indien
eventuele ongerechtigheden plaats vonden, te kunnen
optreden. Ook verschillende leden van het bestuur van
het zwembad vertoefden nà de zwemles graag een
ogenblik in de "cabine" om zgn. "wat op verhaal
te komen".
Toen ik mij op een namiddag weer eens, na de zwemles,
in deze "cabine" bevond, o.a. in tegenwoordigheid van
de plaatselijke geneesheer, die tevens als voorzitter
deel uitmaakte van het bestuur van het zwembad, de
secretaris en de badmeester, zag ik vanuit deze cabine
iemand op de springplank
boven het diepe bassin
staan. Deze persoon was gekleed in badpak en maakte
allerlei manupulaties om van dde springplank in het
water te springen. Blijbaar ontbrak het hem aan moed,
want telkens als ik dacht: "Nu springt hij!" veranderde de adspirant-springer
blijkbaar van gedachten. Er
werd, ook na lang dralen, niet door deze zwemmer
gesprongen.
Dit weifelen ontlokte mij de volgende ontboezeming,
die ik hardop in tegenwoordigheid van de eerder door
mij genoemde personen zei: "Kijk nu die zwemmer
daar op die springplank. Telkens zal hij springen, maar
durft blijkbaar niet. Die man kan natuurlijk
wel
zwemmen, anders mocht hij niet op die springplank
komen. Als ik mijn zwemproef moet afleggen voor het
zwemdiploma, neem ik aan om. gekleed in volledig
politie-uniform
van die springplank
te springen".
Eerlijk gezegd was .dit grootspraak van mij. Stel je
voor dat het voorgeschreven was voor ieder, die moest
diplomazwemmen, om vanaf die hoge springplank in
het diepe bassin te springen. Ik geloof dat veel candidaten zich wel tweemaal zouden bedenken, alvorens
aan het examen deel te nemen.
Och arme, had ik mij maar stil gehouden! De dokter
was adrem en zei terstond daarop: "Dat staat! Dat
gaat door!" en zich tot de badmeester wendend, zei
hij: "Badmeester, wilt U hiervan goede nota nemen!
Schrijf die proef maar vast op zijn toekomstig diploma", enz. Natuurlijk algemene hilariteit!
Ja, daar zat ik nu met mijn grote mond! Had ik mij
maar stil gehouden! Ik zag er vreselijk tegenop om alleen al in zwempak van die plank te springen, laat
staan om dat te doen, gekleed in volledig politie-uniform! Voortdurend werd ik geplaagd met de gedachte
aan die zwemproef!
Anderen, die diplomazwemmen, moeten ook gekleed
zwemmen, maar dan doet men een sprong vanaf de
bassinwand, gekleed in een dun zomers burgerpakje.
En ik moest, n.b. nog wel door mijn eigen schuld,
gekleed zwemmen in de zware politie-uniform en van
die hoge plank springen!

10
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Vanzelfsprekend zag ik allerlei akelige en benauwde
gebeurtenissen, zoals het niet kunnen volbrengen van
de proef, om hulp roepen aan de badmeester, door de
badmeester tenslotte uit het water te worden gehaald
en, in het gunstigste geval, nog uitgelachen te worden bovendien, afgezien nog van het feit een smadelijke verdrinkingsdood
te moeten sterven, enz. enz.
Gevolg: slapeloze nachten, want voortdurend stond de
komende zwemproef mij voor de geest, met alle nanigheden daaraan verbonden.
Eindelijk werd dan besloten dat ik, met meer anderen,
de zwemproef moest afleggen op de eerstvolgende
Zaterdagmiddag.
Gekleed in volledig politie-uniform
en voorzien van een reserve-uniform, begaf ik mij met
"lood in de schoenen", naar het zwembad. Daar a~ngekomen zag ik, tot mijn grote schrik, veel banken staan
naast het diepe bassin, waarop reeds vele mij bekende
en onbekende personen hadden plaats genomen: Zouden deze mensen zijn ingelicht over dit, voor mij zo
grote ge~uren en wild-en al die mensen van mijn proef
getuige ZIJn? Ja, lezers en lezeressen, dat waren zo mijn
gedachten! U zult zich dus kunnen indenken hoe moeilijk ik het had.
Dat was natuurlijk allemaal fanta ne van mij want het
bleek, dat op diezelfde Zaterdagmiddag door ~en zwemclub uit Rotterdam in het zwembad zwemdemonstraties
zouden worden gehouden en dat het publiek voor het
bijwonen van d-eze zwemdemonstraties
daar aanwezig
was, iets wat ik vanzelfsprekend wel wist, maar dat ik,
doordat ik steeds met eigen gedachten bezig was, totaal
was vergeten.
In elk geval was de aanwezigheid van dit publiek nu
juist niet bevorderlijk voor mijn durf en moed en ik
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Door het springen van die springplank van een dergelijke hoogte, zeker drie meter boven de bassinwand.
verdween ik voorlopig naar de diepte. Eindelijk kwam
Ik boven en toen maar zwemmen, zoals mij dat was
geleerd: de schoolslag dus! Jonge, jonge, wat ging dát
zwemmen zwaar! Ik kwam eigenlijk niets vooruit, tenminste zo werd dit door mij aangevoeld. Eindelijk voelde ik mijn krachten afnemen! Ik raakte uitgeput! Nog
een zwemslag en nog een .... ik kan niet meer! Ik
berustte dus maar in mijn lot, hield, geheel buiten
adem, op met zwemmen en liet mijn benen zakken. Ik
nam maar genoegen met deze, voor mij zo smadelijke
nederlaag! ....
Maar wat was dat? Ik voelde grond
onder mijn voeten! Ik kon staan! Het publiek lachte
en applaudisseerde! Ik had de voorgeschreven zwembaan royaal afgelegd, had wel eerder kunnen ophouden
met zwemmen, want, zonder dat ik mij dit bewust
was, was ik verder gezwommen dan voorgeschreven
was.
Lezers en lezeressen! U begrijpt mijn gemoedsstemming. Daar had ik nu zo tegen opgezien en wat was dat
meegevallen! Het diploma werd mij, met een toepasselijk woord van de dokter-voorzitter uitgereikt. 't Was
voor mij een prachtdag· geworden en dat, terwijl ik die
dag met zoveel zorg had tegemoet gezien.
Winschoten.
L.

zag daardoor mijn toekomst nog donkerder tegemoet.
Enfin, i.k zat nu eenmaal in het schuitje en ik moest
maar roeien met de riemen die ik had. Ik zou trachten
mij er doorn een te slaan, hoe dan ook. Dan had ik mijn
grote mond maar moeten houden. In geen geval nam
ik het eens gegeven woord terug en zou ·mij niet terugtrekken van de zwemproef. Uiteindelijk had ik mij al
de moeilijkheden zelf op de hals gehaald. Ik verwenste
nog menigmaal het ogenblik dat ik in de "cabine" had
plaats genomen.
Onder het uitkleden en aantrekken van de uniform,
werd ik iets kalmer, Wat kon mij tenslotte gebeuren!
Verdrinken kon ik practisch niet, want" als ik het niet
zou halen, zou de badmeester mij wel redden. En als ik
toch bijna zou verdrinken en eventueel bewusteloos op
de bassinwand zou worden gelegd - iets wat ik in
mijn fantasie al zag gebeuren - wat dan nog! De dokter was, in zijn kwaliteit als voorzitter van het zwembad, immers toch ook aanwezig. Nou, die zou mij dan
wel weer bijbrengen! Hieraan gedachtig vatte ik inderdaad moed.
Na zenuwachtig wachten, kwam ik eindelijk aan de
beurt voor het afleggen van de door mij zo gevreesde
zwemproef. Mijn naam werd afgeroepen en resoluut
beklom ik de trap van de springplank: een klein aanloopje en plons....
daar lag ik in het diepe bassin!

Ik zal het nim.m.ervergeten
(Historische

•

belevenissen

"Het was een aardedonkere Novembernacht in 1936.
Jagende wolken dreven langs het inkzwarte zwerk.
Af en toe zwiepte er motregen tegen de aarde. De
wind kwam bulderend
over de vlakke kleilanden
en striemde de kale iepen langs de straatweg. Het
was smokkelweer.
Siem en ik waren in die tijd geplaatst bij een brigade Marechaussee aan onze Oostgrens. We hadden
die avond nachtdienst
en rukten om 23.00 uur uit.
Het smokkelen van sterke drank - of althans een
vloeistof welke daar voor door moest gaan - was in
1936 'n vrij lucratief bedrijf, waaraan zich nogal eens
een "grensbewoner"
schuldig maakte. Siem "sloeg"
voor er die nacht een paar uurtjes aan te wagen, alhoewel het voorkomen van frauduleus vervoer meer
in het bijzonder aan de douane-beambten
was toevertrouwd.
We kozen een appelhof achter een boerderij, die tegen
de grens aan lag en vonden beschutting onder een
afdakje achter een vlierstruik.
Omstreeks middernacht - de wind was inmiddels tot een storm uitgezet - schrokken we ons tegelijk "naar", toen plotseling een grote witte gedaante vlak voor onze neuzen langs vloog en in het donker verdween. We roken een chloorachtige lucht. Een spook? Zeker was
het een luguber geval. Siem kneep mij van pure
schrik in de arm en even bleven wij stokstijf op onze
geïmproviseerde zetels van takken zitten.
Siem was het vlugst weer bij zijn positieven. "Wat
was dat?" "De drommel mag het weten", antwoordde ik. "Blijf hier, ik ga even rondneuzen".
Aan spoken geloofden we niet, maar toch was ik
even onder hoogspanning. Siem was enkele minuten

uit

het

politieleven).

weg, toen ik een schreeuwen
even later een gehuil
van jewelste hoorde. Ik er op af met ontstoken zaklamp. Al gauw zag ik drie verwoed vechtende figuren op de grond rondtollen. Ik lichtte bij en terstond
werd mij duidelijk wat er gebeurd was. Door roepen
en trekken speelde ik het klaar de vechtenden
te
scheiden. En toen had U die - ik kan beter zeggen
"onze" - gezichten moeten zien. Vier volwassen kerels stonden daar midden in de nacht in een appelhof zo bulderend te lachen, dat een oude grijze uil
krijsend en diep verontwaardigd
over een dergelijke
ordeverstoring in háár domein onder het afdak van
een wagenschuur verdween.
Ik zal verder kort zijn: De witte gedaante was een
groot laken dat de boerin had vergeten binnen te
halen en door de hevige storm was losgeraakt van
de waslijn in de appelhof. Het stuk textiel waaide
juist langs ons "optrekje" en in de richting van een
tweetal commiezen die in dezelfde appelhof toevallig
die nacht ook op een dranksmokkelaar
zaten te posten. Het laken hadden ze niet gezien. Wél echter
een persoon die sluipende en steeds om zich heen
glurende naderde en hen passeerde. Eén van hen
sprong die figuur op de rug. Het was Siem en hij
gaf die schreeuw, menen de dat die witte figuur hem
ging "mollen".
Het huilende geluid kwam van de andere zijde, namelijk nadat Siem velen onder ons zullen zich
zijn voortvarendheid
nog herinneren - in afwachting van de dood toch zijn gummiknuppel nog even
trok en op nog steeds ongeëvenaarde wijze gebruik
van dat wapen ging maken. Ik zal het nimmer vergeten.
R.

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

Zieken Transport Mij.
Kruitlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
11
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i~ uw Haam?

~"e

H.
Werd bij genoemd Art. 62a B.W. eerst in 1935 bepaald wel k e geslachtsnaam
de boreling zou moeten
ontvangen,
de verplichting
tot het aannemen
van
een vaste geslachtsnaam,
dateert uit de tijd van de
Franse overheersing.
Onder Napoleon werd n.l. een
wet uitgevaardigd
d.d. 11 Germinal anno XI (d.i. 1
April 1803 volgens onze tegenwoordige
jaartelling)
waarbij werd bepaald dat ieder een vaste familienaam moest aannemen. Bij keizerlijk decreet van 8
November 1810 en 6 Januari 1811 werd deze wet ook
hier te lande van toepassing verklaard.
Men kreeg
de tijd tot 1 Januari 1814 om zich in aan te leggen
Registers van Naamsaanneming
(thans voor een groot
deel nog in de Rijksarchieven
in de hoofdplaatsen
der provinciën bewaard)
onder een
zelf gekozen
naam te doen inschrijven.
Het liep niet; men vond deze nieuwigheid
maar zozo. Waarom al die drukte? Tot nu toe had men zich
wèl bevonden bij de oude gewoonte, zijn vaders voornaam aan de eigene toe te voegen, zodat Jan, de zoon
van Hendrik, Jan Hendriks of dikwijls ook Hendriks
Jan genoemd werd, hoewel er ook toen reeds geslachten bestonden, die een vaste familienaam
voerden, die meestal waren ontleend aan het huis (c.q. de
boerderij)
door hen bewoond, of de plaats vanwaar
men afkomstig was, enz.
Geen drukte dus! Maar in 1825 verscheen een Kon.
Besluit, waarin nogmaals werd bepaald, dat ieder die
nog geen vaste geslachtsnaam
had, binnen zes maanden er ~en moest kiezen en daarna bij de Ambtenaar
van de Burgerlijke
Stand van zijp woonplaats
een
verklaring
moest afleggen, terwijl
tekortkoming
in
deze met straf werd bedreigd. In het Alg. Politieblad
van 24-3-1951 komt hierover een lezenswaardig
artikel voor van de hand van de Edelachtbare
Heer J.
van der Haar, burgemeester
van Mijdrecht en Wilnis.
Men was toen dus nog vrij om te bepalen, welke familienaam men wenste aan te nemen; eigenlijk had
dus de zoon van Weggenbakker
tot het in werking
treden van Art. 62a B.W. in 1935 het recht zich de
naam Tarwebrood
aan te meten. Dit was evenwel
niet gebruikelijk;
het oeroude
gewoonterecht
had
reeds de regel ingevoerd, vaders naam - hetzij als
vaste familienaam dan wel als toenaam - te dragen.
Dat deze "toenamen"
bij het aannemen
van vaste
geslachtsnamen
in 1811 en eventueel daarna nog een
merkwaardige
rol hebben gespeeld, blijkt wel uit de
zonderlingste vondsten op dit gebied. Ze werden niet
steeds van vaders naam afgeleid, doch ook wel van
persoonlijke
eigenaardigheden
(b.v. Witkop enz.) of
wel door schimp of spot enz. verkregen
(b.v. Jabroer
en Heerschap).
De: nieuwe maatregel werd, zoals dit dikwijls voorkomt, niet serieus genomen
en in vele gevallen
maakte men er een grapje van, niet beseffend, dat
de door hen of hun "vrienden"
voor hen opgegeven
naam heel officieel in het Boek kwam te staan en
door hun "maagschap"
(zoals de oude Johan WinkIer
de nakomelingschap
wel noemde) zou worden gedragen. Vooral in het Zuiden des lands, waarvan de beweners om hun "leut" bekend staan, kwam dit nogal

eens voor, zodat het enkele jaren geleden kon gebeuren, dat twee ambtenaren
van een bepaalde opsporingsdienst,
respectievelijk
torsende
de namen
Naaktgeboren
en Gladpootjes, tezamen
dienst verrichten. Een zenuwachtig
geworden
verdachte
wist
het zover te brengen dat hij sprak van Gladgeboren
met Naaktpootjes....
Vergissen is ook in zulk een
geval menselijk.
Om alle eventuele
achtetdocht
weg te werken,
zij
hier even vermeld, dat in deze opstelletjes
uitsluitend namen worden weergegeven,
aangetroffen
in
min of meer officiële bescheiden als opsporingsregisters, Algemeen Politieblad,
Staatscourant,
telefoongids, adresboeken
e.d, Immers, namen
als Tacije,
Cupido, Titulair, Poletiek. Mooyekind, Sondaar, Tabaksbuidel.
Peperzak en meer andere
zouden
bij
twijfel weleens met argwanend
oog kunnen worden
gelezen. Neen, er zijn nog wel meer
"malle
gevallen".
Dat de uitdrukking
"van" ook .wel gebezigd wordt in
de betekenis van "geslachtsnaam"
is wel bekend; de
naam Zondervan zal wel hieruit zijn voortgekomen,
dat iemand. ook na de reeds vermelde decreten, nog
steeds zonder "van" rondliep. Op de vraag van de
Ambt. van de Burg. Stand: "Hoe is Uw naam?" zal
hij geantwoord hebben: "Ik ben zonder van". En aan
de pen des ambtenaars
ontvloden
schone krullen.
Was betrokkene voordien zonder "van", voortaan was
hij "Zondervan" .
Was dit nogal eenvoudig op te lossen, met Zonderkop
liikt het iets ingewikkelder.
Maar men kan toch beter
"Zonderkop"
zijn dan "zonder kop".

i

VEENO
ACHTERLICHTEN
zijn uitgevoerd met bol g 1 a s en met r ef 1e ct 0 r welke inwendig
is aangebracht.
Het reflecterend vermogen is 3 x zog 0 e d
als wordt vereist door de nieuwste voorschriften (keurtngsrapport
ter inzage).
Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat
verleende hiervoor opnieuw goedkeuring (gedateerd 21 Juli 1952) onder no. 41;n zodat op
al deze achterlichten
is aangebracht

Rijkskeur

(het voorgeschreven
reflecterend
vermogen
wordt hier verkrgen
met een ingebouwde
reflector en bol glas, in tegenstelling met vele
andere achterlichten
in goedkope uitvoering
die voor dit doel een prisma-glas. gebruiken)
De grootste veiligheid en zekerheid bereikt
met een VEENO achterlicht.
Bevestiging
stang. Laat

Gebr. Tonkes
ROLDERSTRAAT

61-63

ASSEN
LOC

0 MOT lEF·

E N

U

met 2 bouten aan spatbord en
daarom een VEENO achterlicht

monterenlt

Voor riivvielen. bromfietsen.
haarden en kachels
Teleloon 3068

41 D

A V ROS - D E ALE

N.V. Rijwielenfabriek
"VEENO"-BEDUM

R
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Verplaatsingen:
Blaauwgeers, H. A., Wachtmr. (no. 2092). Van Nieuw-Schoonebeek naar ieuwSchoonebeekerveld.
Slik, A., Wachtmr. (no. 2309). Van Twijzel naar Loppersum.
Essen, F. J. C. van, Wachtmr. (no. 2153). Van Lemmer naar Terschelling.
Nijmanting, G., Wachtmr. (no. 2005). Van Koudum naar Lemmer.
Leupen, H., Wmr. le kl. (no. 2177). Van Wildervank naar Midwolda (Post C.).
Groendijk, L., Wachtmr. (no. 2290). Van Sparmum naar Wommels.
Algera. F., Owmr. (no. 27). Van Lemmer naar Gewest Amsterdam (C.-Bereden
Peloton te Hoofddorp) .
Detacheringen:
In verband met de watersnood in het Zuidwesten
van ons land werden aldaar 354 man van het personeel gedetacheerd.
Muller, L., Wmr. le kl., Distr. staf Groningen. Gedetacheerd bij de Postale Recherche.
Jong, D. de, Wmr. le kl., Noordbergum. Gedetacheerd bij de Rijksspeurhondenschool te 's-Graven-

•

hage.

Gehuwd:
Abbingh, R., Wachtmr., Eext.
Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Britstra, A. J., Wachtmeester, Peize. Dochter.
Baar, B., Wachtmeester, Bedurn. Dochter.
Otten, H., Wachtmeester, Berger. Dochter.
Ennik, J., Wmr. le kl., Haule. Dochter.
Mei, D. v. d., Wachtmr., Oosterhoogebrug. Zoon.
Kiewiet, A., Wachtmr., Kolham. Dochter.
Timmer, E., Wachtmr., Wildervank. Dochter.
Westra, J., Wachtmr., Schiermonnikoog. Dochter.
Laan, E. v. d., Wmr. le kl., Lieve Vrouweparochie.
Zoon.
Dijkman, J., Wachtmr., Scheemda. Dochter.

Breuk heeft men nimmer
Grote voorraad onderdelen. van de meest voorL:omende
merken vracht~allens

J. KNOOPN.V .. ADUARD

Bij verhuizingen met Timmer

- Tel. 235 (K 5903)

AUTOSLOPERU

Verhuisbedrijf TIMMER

(160)
e* ~

ltJ,ot- ~

Helper Oostsingel 26

Groningen

taC

Zorg

.1
voor

Neem

ALGEMEENE
LEEUWARDEN.

FRIESCHE

- Tele'. 29854

de
een

polis

toekomst!
van

de

of DE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE

Burmaniahnis

"A I gem een e Fr i e s c h e".

Van Brienenlmis. AMSTERDAM
0 0
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DE REFLECTOR
Periodiek
Redactie

van het Gewest
en administratie:

Groningen

der

Giro Redactie
Medewerkers:

Owmr.

de Vries,

Districtsstaf

UITGAVE

EN

OVERNAME

G. J. Smeenk,
Heerenveen;

ADVERTENTIES:

VAN

DE

Rijkspolitie,

omvatten de

G. van Dijk, Oft. der Rijkspolitie

INHOUD,

Districtsstaf

Wmr.

N.v.

Reflector

provinciën

Winschoten;

Wmr.

Districtsstaf

NOORD-NEDERLANDSE

Groningen,

Hereweg

No. 50659, Ver!. Hereweg

1 J. Oosting,

GEHEEL OF

de

1e kl., Verlengde

Friesland

44, Groningen

en

Drenthe.

Telefoon

29904.

44, Groningen.

J. Krediet,

Assen;

Districtsstaf

Owmr.

Leeuwarden;

B. Lijklema,

1 T.

Wmr.

Geweststaf

Groningen.

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

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESTEMMING

VAN

DE REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Ep.
'l,mbtenaren e.a. belangstellenden).
Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu s sen kom s t van
de Eed act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
! 2,50 per jaar.

Ik beschouw het als een droeve plicht
woord

tot

U allen

te richten,

ramp, die ons vaderland

naar

mij met een enkel
aanleiding

heeft getroffen.

van de

Gij allen weet

welk een nameloos leed over zeer velen van onze landgenoten

is

gekomen,

verlies

aan mensenlevens,

en goed, gezinnen die uit elkander
En wij,

rijkspolitie-ambtenaren

gen, die niet
in het hart

werden

in het Gewest Gronin-

getroffen,

denken met weemoed

aan de slagen die anderen werden

bracht en onze gedachten gaan uit in warm
naar

onze collega's in de getroffen

Velen onzer zijn in staat
waren
feite

have

zijn gerukt.

toege-

medeleven,

gebieden.

geweest om, ingedeeld als zij

bij de verschillende

bijstands-detachementen,

de helpende hand te bieden en ik

aan of zij hebben gedaan wat

twijfel

hun hand en hun hart

te doen vond. Dat de gevormde detachementen
wachting

van het ogenblik

vervoerd

naar

in

er niet

waarop

het rampgebied

in af-

zij zouden worden

hun ongeduld

en ver-

om te helpen nauwelijks
konden bedwingen,
stemt mij tot dankbaarheid. En ik ben ervan overtuigd
dat zij die op hunne posten in het Gewest moesten

langen

achterblijven,
Mannen

diezelfde

hier te kort;

ook hebben gekend!

gevoerd

voorbijgaan,

Woorden

schieten

het enige wat ik U allen op het hart

binden is: "Helpt,
die

hunkering

van het Gewest Groningen!

helpt naar vermogen!"

worden

voor

hulpverlening

maar bedenkt dat elk offer

niets is, vergeleken

bij die, welke

kan

Laat de acties
niet

aan

U

onzerzijds nog

onze getroffen

land-

genoten hebben moeten brengen. Moge het Gewest Gro-

Dit was overal in het overstromingsgebied hetzelfde beeld, vernielde huizen en boerderijen
en verder water en nog eens water.

3
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ningen
staan!

ook in dit

opzicht

zijn plicht

begrijpen

en ver-

De Gewestcommandant

28

De springvloed,
veroorzaakt
door de aantrekking
van zon
èn maan, welke in elkaars
verlengde stonden, werd nog
aangewakkerd door de van IJsland komende depressie.

De Balnp
EN

DE

INZET

DER

RIJKSPOLITIE

Op de fatale datum - 1 Februari 1953 - zullen
velen van ons, na de eerste berichten van de Watersnood, angstvallig naar de radio-uitzendingen zijn
blijven luisteren, vooral na de mededeling dat alle
militairen
zich terstond naar hun garnizoenen
moesten begeven.
In de overtuiging, dat bij een zo grote noodtoestand,
onvermijdelijk de Rijkspolitie zou worden ingezet,
hielden wij ons paraat om bij de eerste oproep het
nodige te doen.
Terstond na de middag werd dan ook de Rijkspolitie
van het Gewest Groningen ingeschakeld en werden
met zeer veel spoed maatregelen genomen tot het
vormen van detachementen.
De hierna volgende detachementen,
van 26 man,
vertrokken:
Det. Assen 1 vertrok 1 Februari te 18.10 uur naar
Utrecht;
Det .. Heerenveen l' vertrok 1 Februari te 18.10 uur
naar Utrecht;
Det. Groningen 1 vertrok 2 Februari te 11.37 uur
naar Rotterdam;
Det. Leeuwarden 1 vertrok 2 Februari te 13.36 uur
naar Leiden;
Det. Winschoten 1 vertrok 2 Februari te 16.10 uur
naar De Varenkamp te Bilthoven;
Det. Winschoten 2 vertrok 3 Februari te 10.00 uur
naar de Varenkamp;
Det .: Leeuwarden 2 vertrok 3 Februari te 10.00 uur
naar de Varenkamp;
Det. Groningen 2 vertrok 3 Februari te 19.20 uur
naar 's-Hertogenbosch;
Dét .' Heerenveen :2 vertrok 3 Februari te 19.20 uur
haar 's-Hertogenbosch;
Det. Assen 2 vertrok 3 Februari te 19.20 uur naar
Den Haag;
Det. Assen 3 vertrok 5 Februari te 24.00 uur naar
's- Hertogen bosch;
Det. Leeuwarden 3 vertrok 5 Februari te 22.35 uur
naar 's-Hertogenbosch:
Det. Groningen 3 vertrok 5 Februari te 22.45 uur
naar 's-Hertogenbosch, (dit laatste Det. bestond uit
18 man van Groningen en 8 man van Leeuwarden).
Het volgende motormateriaal werd ingezet:
Op 2 Februari Station-car Winschoten
Heerenveen
vertrok naar Den Haag
2 Zijspan-motoren.
Op 4 Februari vertrok een identificatieploeg te 12.15
uur (bestaande uit de assistent Gewest-Deskundige
+ 3 Districts-Rechercheurs) per auto naar Breda
(inmiddels teruggekeerd) .
.Op 4 Februari te 13.00 uur vertrok de Dodge van het
J. Muusses te Purmerend verscheen van h.t
bekende boek
POLITIEBEVOEGDHEID
door J. W. Haarman,

Gew. Bureau met 400 dekens naar de Materieelbeheerder Den Haag.
Op 4 Februari te 14.30 uur werden 3 motoren - met
zijspan - ingezet met voorlopige bestemming Den
Haag (2 stuks) en Leiden.
.
Nu de copy de deur uit moet, is het mij niet mogelijk nauwkeurig op te geven, waar het gedetacheerde
personeel zich thans bevindt.
Op bovenstaand kaartje zijn de gegevens verwerkt,
die mij op 16 Februari j.l. bekend waren.
De detachementen
worden daar aangeduid met
A-I' n: m: W-I' rr: G-I' n: m: H-I' rr: en L-I'
11; '111.'

,

"

"

,

"

,

Verscheidene gedetacheerden vonden, ondanks hun
zware taak, toch nog tijd om enkele berichten door
te geven.
.
Hier volgen enkele grepen uit deze berichten, die
zoveel mogelijk in eigen vorm en stijl zijn gelaten
omdat het de juiste sfeer, waarin ze geschreven zijn,
weergeeft.
Detachement G-I.

"Ik kreeg in Rotterdam (bij de Gem. PoL) opdracht,
het detachement te Spijkenisse te melden. Het personeel kreeg gelegenheid bij de Gem. Pol. erwtensoep te nuttigen. Toen wij, op 3 Februari, te 19.30
uur, te Spijkenisse aankwamen, kwam er nog een
detachement van 25 man uit het Gewest Amsterdam
bij. Onmiddellijk werd de ter plaatse dienstdoende
politie, die oververmoeid was, afgelost. Legering voor
de beide detachementen werd gevonden in de Kon.
Julianaschool, tfn. 170. Nachtleger werd aangevraagd
en terstond gebracht van de Materiaalbeheerder
Den Haag.
De d_etachementen zijn in vereniging ingezet:
1. bij de bestaande posten (het verste gelegen van
Spijkenisse) waar dringende behoefte bestond voor
een permanente bewaking;
2. om het kwartier patrouilles in en om de standplaats. Alle diensten hoofdzakelijk waken tegen diefstal, toezicht bij bedreigde punten en bij ontruimde
woningen; verkeersregeling
en tientallen
andere
gevraagde diensten. De ramp heeft zich niet uitgestrekt tot het dorp zelf. Omliggende polder min of
meer overstroomd, terwijl gevaar nog aanwezig is

Bij de Uitgeverij

de vijfde druk, geheel bijgewerkt en bewerkt door A. L. A. van den
Berg, Hoofdtnsp, van Gem. Pol. le ·,-Gravenhage.
Geb. f 1 e.sc.
Goede wijn behoeft geen kr.ns. Het boek
kan zonder meer worden aanbevolen.

VerkriJgba.r

in de beekhendel

I.

algemeen

ffN RIJWIEl VRAAGT U??
BIJ BAAKMAN SLAAGT U!!
Grote rijwielherstelplaats

bekend en

en bij de uiigever
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voor doorbraak. De voeding en legering is goed. Aan
het personeel zijn vanwege de materieelbeheerder
rubber-laarzen - en sokken - verstrekt. De geest
is goed. De diensten zijn zwaar, maar niet moeilijk
of gevaarlijk. Er wordt naar gestreefd, het personeel,
dat gemist kan worden, ter beschikking te stellen
van de Gewestcommandant
Den Haag voor inzet
elders".
Op 8-2-'53 werd dit detachement geplaatst te Abben ,
broek en Hellevoetsluis.
Wat Abbenbroek betreft staat alles, behoudens de
weg Heenvliet naar Zuidland en de ringen huizen
aan de dijk, onder ongeveer 2 m water. (Kerk, scholen, gemeentehuis en al de huizen, die niet tegen de
dijk zijn gebouwd). Het overige alhier aanwezige
personeel is afkomstig uit het District Leiden.
De geest is zeer goed.
Detachement

,

I.

G-Il.

Na ons vertrek vanuit Groningen heb ik mij met
mijn detachement gemeld op het Gewestbureau te
's-Hertogenbosch. Wij waren aldaar te omstreeks
0.30 uur. Aldaar werd ons medegedeeld dat allen
eerst konden gaan slapen. Wij waren nog niet naar
bed of er kwam plotseling telefonisch bericht uit
Den Haag, dat onmiddellijk een detachementscommandant met 15 man moest vertrekken naar St.
Philipsland. Met dezelfdu autobus, waarmee wij
vanuit Groningen waren vertrokken, zijn wij doorgereisd naar St. Philipsland en kwamen daar te
omstreeks 4 uur aan. De rest van het detachement
is door mij te 's-Hertogenbosch achtergelaten (groot
10 man onder leiding van de Wmr. 1e kl. S. Zwart,
van de groep Marum) . Toen wij te St. Philipsland
aankwamen bleek, dat wij moesten doorreizen naar
Bruinisse. Daar geen pont aanwezig was zijn wij
overgestoken met een Urker-botter naar Zijpe en
verder met strozakken en dekens over land naar
Bruinisse. Toen wij tegen de middag juist klaar
waren met onze legersteden op een zolder boven
een café, kreeg ik bericht dat ik: onmiddellijk met
11 man moest doorreizen naar Brouwersnaven. Via
een Hollandse martnecommandant, waarvan ik een
lastgeving ontving, zijn wij met een snelboot van
de Belgische Marine gevaren naar Brouwershaven.
Donderdag en Vrijdag heeft het personeel de gehele dag, van 5 uur af, geholpen met evacuaties
van burgers. Het is dan vloed en dan alleen kan
de haven van Brouwershaven worden bevaren. Kan
men niet in de haven komen, dan worden de mensen even buiten de haven afgehaald vanaf het
strand met landingsboten. Momenteel is Brouwershaven, op enkele personen na, geheel geëvacueerd.
Enkele personen zullen hier nog blijven, doch er
zijn ook nog verscheidene mensen bij die niet willen evacueren, zodat hiertegen zal moeten worden
opgetreden. Tot in de middag van 6 Februari j.l.
is het personeel steeds bezig geweest met evacuatie
van inwoners van Brouwershaven. Momenteel worden paarden en koeien ingeladen. Gisteren werd ik
bij de burgemeester geroepen, welke mijn mannen
had zien werken. Hij was ons zeer dankbaar, dat
wij gekomen waren en dankte mij zowel als enkele
mannen persoonlijk voor het vele werk dat door
hen bij de evacuatie van mensen was verricht. Momenteel doen de mensen straatdiensten
om toe-

De door bevriende naties ingezette helicoptères hebben prachtig werk verricht en honderden mensen
van een wisse dood gered

zicht te houden op de woningen, waarvan de mensen zijn geëvacueerd. Ook zullen de motorvletten
worden aangevoerd, zodat dan ook op het ondergelopen land zal worden gesurveilleerd voor eventuele plunderaars.
Dat heeft zich op meerdere.
plaatsen reeds voorgedaan.
Met man en macht en met medewerking van de vrouw
van de Groepscommandant
wordt gekookt, doch
wat wordt gegeten moet ons worden verstrekt door
het Rode Kruis. Heden hebben wij door bemiddeling
van onze collega's te Noordgouwe voeding gekregen,
waaronder vlees, appels, koffie enz., zodat wij thans
eerst zijn geholpen. De mannen liggen op zolder
boven het Groepsbureau. Volgens gegevens, verstrekt door Kapitein Offers, zal het detachement
nog wel enige tijd moeten blijven.
Men is thans bezig van de Pol. Verb. Dienst in en
boven het Groepsbureau een zendtoestel te plaatsen, dat rechtstreekse verbinding geeft met Zierikzee, waar Kapitein Offers zijn zetel heeft, Nu iets
over de toestand. Hier is nog veel werk te doen.
In de afgelegen boerderijen, welke nog geheel -;--en
enkele bij vloed tot het dak - in het water staan,
liggen nog gehele stallen met dood vee. Ook zullen
hier vermoedelijk nog wel slachtoffers aanwezig
zijn. De toestand is in vele gevallen hopeloos. Dat
het water zoveel geweld heeft is haast niet te begrijpen. Hier in Brouwershaven zijn gehele huizen,
die tussen andere huizen stonden en hiermede vast
waren verbonden geheel weggeslagen. Van enkele
percelen, die tussen andere huizen staan, is de benedenverdieping weggespoeld, zodat de bovenver-'
dieping nog tussen de andere huizen is blijven hangen. Het leed is niet te beschrijven Thans wordt
om de plundertjen te voorkomen een avondklok ingesteld en is het verboden van zondsondergang tot
zonsopgang zich in het watergebied te bevinden.
Zo juist (13 uur) komt de Groepscommandant van
Bruinisse hier per helicoptère op het Groepsbureau

I I

J. DIETERS
Meubeltransport annex woninginrichting
ASSEN
Ook

- Telefoon 2706

- Anreeperslraal

het adres voor uw verhuizing

aanbevelend

Levering

van gordijnen,

vloerbedekking.

Nederlandse

Kleermakerijen

GRON!NG~N

Heren- en Dameskleermakers

en het snel

weder stofferen van uw nieuw tehuis tegen lage prijs

Verentede

Pelsterstraat 16, Tel. 22812

166

Beleefd

Gebr. Ibelings
1\1 V

UNIFORMEN

à"z.
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te Brouwershaven. Waar de 10 man zijn gebleven,
die te 's-Hertogenbosch zijn achtergebleven, weet
ik niet. Ik kan U nog mededelen, dat men momenteel alle achtergelaten
loslopende honden en
katten gaat doodschieten, daar deze dieren gaan
vreten aan de verdronken dieren.
Detachement

G-III:

Ingezet, omgeving Zevenbergen.
Detachement

Geen gegevens.

W-1.

Dit detachement; is, via Putte, Antwerpen en
Zeeuwsch-Vlaanderen, ingezet te Walcheren, Noorden Zuid-Beveland.
Detachement

W-II.

Dit detachement werd in z'n geheel ingezet te OudeTonge en omgeving. "Gehele detachement nog bij
elkaar; moeilijke toestand hier nog. Koningin en
Prins hier geweest. Alle personeel voor de 1e maal
ingeënt. Onderbrenging en voeding naar omstandigheden goed. Schatting 260 doden; 38 geborgen.
Veel dood vee. Slecht te bergen. Totaal, thans aanwezige inwoners plm. 200. Rest plm. 1900 geëvacueerd! Ongeveer 230 slachtoffers nog onder het puin
en water."
Detachement

A-I.

Op 1 Februari, om 17.00 uur, vertrok het detachement naar het gebouw "de Kern" te Assen. Dezelfde dag, te omstreeks 18.40 uur, vertrok het detachement per autobus van I,Harmannie"
naar
Utrecht. Omstreeks 22 uur kwamen wij daar aan.
Op 2 Februari, te 13 uur, vertrokken wij per vrachtauto van het Departement van Justitie naar de Varenkamp te Bilthoven. Daar bleef het detachement
voorlopig in reserve. Op 2-2-53, omstreeks 18.30 uur,
vertrok het detachement naar Breda, waar het omstreeks 20.00 uur aankwam, en werd ondergebracht
in een kazerne te Breda, Nauweli.iks was het detachement in de kazerne aangekomen of er kwam
bevel dat het zich die nacht om 3.00 uur op het
Districtsbureau
te Breda moest melden. Vijf man
werden van het detachement afgetrokken en overgeheveld naar het detachement Heerenveen, welk detachement op zijn beurt in tweeën werd gesplitst.
Het detachement Assen (20 man) vertrok per vrachtauto naar Keizersveer, welke plaats door ..het
water was geïsoleerd. Te Keizersveer kwamen WIJop
3-2-'53 aan. Wij werden in de kazerne te Keizersveer
ondergebracht. De polder "Land van Heusden en AItena" moest worden afgezet, waarbij de opdracht
werd gegeven te' zorgen voor . bewaking brug Keizersveer, de dorpen Hank en Peereboom tot aan
de gemeente Almkerk. Met de hulp van de Gr. Cdt.
te Raamsdonksveer
werden onmiddellijk posten

VERANTWOORDING
GELDEN
NATIONALE
RAMPENFONDS
OVER DE MAAND FEBRUARI
VAN HET
GEWEST GRONINGEN

De voorlopige opbrengst van de
eendaagse salarisactie
Extra bijdrage van de Verkeersgroep Heerenveen
Extra bijdrage van de groep
Wommels
Totaal afgedragen

De speciaal uitgegeven postzegel, met een toeslap
van 10 cent uoor het Rampenfonds, een van de vele
middelen tot leniging van de nood

uitgezet en patrouilles uitgezonden met als diensttaak: Voorkomen van diefstal en helpen waar het
mogelijk is. Het merendeel van de bevolking bleek
geëvacueerd te zijn. Op verschillende plaatsen waren dijken doorgebroken en verschillende huizen
waren geheel - en zeer veel huizen gedeeltelijk weggespoeld. Verschillende goedwillende burgers bo ,
den hun diensten aan en patrouilleerden met de
politie mede, waardoor hët aantal patrouilles aanzienlijk werd uitgebreid. De patrouilles baggerden
door de modder met schoenen en beenkappen aan.
Het detachement bleek niet sterk genoeg en in de
nacht van 3 op 4 Februari kreeg ik 10 man versterking uit Nijmegen. Op Donderdag 4 Februari 1953
kwam de intendance per auto laarzen brengen,
welke waren aangevraagd via de Gr. Cdt. der Rijkspolitie te Raamsdonkveer. Deze laarzen waren onmisbaar. De ongunstig bekend staande personen
(deze werden bekend gemaakt door het publiek en
de Rijkspolitie te Raamsdonksveer) .werden uit ~et
noodgebied geweerd.
Het goedwillende
publiek
kreeg vergunning om noodzakelijke werkzaamhed~.n
te verrichten. De vernielingen door het water ZIJn
groot en niet in kort bestek te beschrijven. Reddingswerkzaamheden
zijn door het deta~I:ement
niet verricht. Deze werkzaamheden waren voor onze
komst reeds geschied. De stemming van het politiepersoneel van het detachement is zeer goed en tot
op heden zijn, voor zover bekend, alle diefstallen
voorkomen. Op 3 Februari werden echter wel slecht
bekend staande personen gesignaleerd in een roeiboot die in mijn rayon gepoogd hebben hun slag
te siaan, doch doordat het detachement gedurende
de nacht zeer veel dienst deed, werd van een poging tot diefstal afgezien, ook mede doordat deze
lieden en ook het andere publiek in de mening ververkeerden dat de politie, bij niet voldoen aan haar
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bevel, onmiddellijk van de vuurwapenen gebruik
zou maken. Verschillende aangiften van diefstallen
zijn onderzocht en bleken geen diefstallen te zijn.
Het detachement is de gemeentelijke overheid geregeld behulpzaam. In mijn rayon hebben drie inwoners het leven verleren bij de ramp.

DE EERSTE
OFFICIELE KAART
van de

NOODGEBIEDEN

Detachement A-H.

Dit detachement werd te Bilthoven in reserve gehouden.
Maandagmorgen vroeg werd het Det. gewekt met
opdracht naar Rotterdam te vertrekken. Omstreeks
10 uur kwam het daar aan bij h-it Pel. Bureau aan
de Westersingel. Hier bleek een Det. geweest te zijn,
dat dl! onderkomens had verwaarloosd, zodat het
personeel, geheel vrijwillig, de handen uit de mouwen stak en alles, zelfs de W.C.'s een beste beurt
gaf, tot grote voldoening van de dienstdoende Inspecteur.
Verder bood de Det. Commdt. aan om mee te werken bij het afwassen, wat te Bilthoven ook gebeurde.
Dit was hem (de Inspecteur) nog niet eerder aangeboden. Ook hier was de stemming uitstekend, behalve tegen het eind van de dag, toen bekend werd,
dat er een groot Det. van 19 man bijeen bleef en de
rest, met kleine aantallen, weg moest. Ieder wilde
gaarne met het grote Det. mee, doch ook dit werd
in de beste verstandhouding opgelost. Zo vertrok het
Det. van 19 man, onder commando van Owmr. Brander, omstreeks 11 uur met bestemming Beijerland.
Door de Maastunnel in de richting Poortugaal. De
chauffeur Willem de Gries, van "Harmannie" te Assen bracht het Det. naar zijn bestemming tot grote
vreugde van De Gries, want het scheelde weinig of
hij had te Rotterdam moeten blijven. Hij had al die
tijd met het Det. opgetrokken en alle lief en leed
meegemaakt. Hij reed vrij gauw buiten Rotterdam
tussen ondergelopen landerijen door, voorafgegaan
door een ordonnance van de gemeentepolitie te Rotterdam, die overal het verkeer liet stoppen zodat wij
vrije doortocht hadden. Over een akelig smalle rivierdijk ging het door Spijkenisse naar Hekelingen,
overal langs omwegen, boven op de dijk, omdat de
normale wegen gestremd waren. Soms reed de bus
over plaatsen waar gaten waren geweest en hobbelde
over de zandzakken, die in de gaten waren aangebracht. Over het veer van Hekelingen werden direct
al politiemensen uit het Gewest Groningen aangetroffen. Het grootste gedeelte van het Det. werd naar
Goudswaard gedirigeerd, een kleine gemeente aan de
Westkant van de Hoekschewaard. Het dorp zat nog
rondom in het water en men was bezig de bemalingsinstallaties in gereedheid te brengen. Er was een
aantal marechaussees van het Depot te Apeldoorn,
dat vervangen moest worden. Goudswaard is een
gevaarlijke hoek, waar het Det. niet weg kan, wanneer er iets gebeurt, omdat het dan langs wegen
moet geschieden die onderlopen. De berichten zijn
niet erg bemoedigend. De Det. Commdt. heeft verboden om deze berichten naar huis te schrijven, om
onrust te voorkomen. (Nu is de toestand zo goed,
dat dit er wel in mag. Red.) . Wmr. 1e kl. A. Heinen,
van Ruinerwold, is met Wmr. Timmer op Tien Gemeten geplaatst Hier was gèen Post, zodat hij
(Heinen) daar Gewestcommandant
is volgens het
personeel. Hij is niet anders te bereiken dan met een
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motorboot over het Vuile gat, een gedeelte van het
Haringvliet. Om daar te komen, moet men over een
weg lopen, die nog geheel onder water staat. Recht
tegenover deze weg was een gat in de rivier, dat
met een stok van 4 meter niet kon worden afgepeild.
Hier had een dubbele woning gestaan die begrijpelijkerwijs geheel verdwenen was. Aan weerszijden
van de weg stonden twee grote boerderijen, die beide
ernstig beschadigd waren. Een andere dubbele woning, die nabij een van de boerderijen stond, was
ook geheel weggespoeld, zodanig, dat de stenen over
de weg geslingerd waren, hoewel de huizen zeker 8
meter van de weg stonden. Een militaire woonbunker is weg en nergens te vinden. Om bij het veer
te komen moet de rivierdijk worden gevolgd. Deze
was op verschillende plaatsen voor meer dan de
helft weggespoeld, wat dus zeer gevaarlijk is bij een
volgende hoge vloed, terwijl grote gaten aanwezig
zijn, die nog niet zijn opgevuld. Overal langs de
dijk zag men de grootste verscheidenheid van goederen, van manden, bakjes, rietschoven, meubilair
tot een hobbelpaardje toe. Op deze dijk staat een rij
huisjes, ogenschijnlijk ongehavend. Komt men aan
de achterkant, dan is alles kapot geslagen en het
meubilair eruit gedreven. Dit is vermoedelijk mee
naar zee gedreven en zal hier wel nimmer terug
gevonden worden. Het veerhuis is een stevig gebouw;
boven op de dijk op een verhoging gebouwd. Dit is
het toevluchtsoord voor de mensen geweest. In de
haven lag een grote motorboot waarin dood vee
werd geborgen. Na de oversteek naar Tien Gemeten
bleken daar een aantal boerderijen op te staan.
Tien Gemeten is een eiland, dat het eigendom is van
een paar personen en is niet toegankelijk voor iedereen. Het mag dan ook tot de zeldzaamheden worden
gerekend, daar te zijn geweest. Op het eiland lagen
nog gedropte waterketels en andere attributen van
dropping afkomstig. In de boerderij, waar beide gedetacheerden
zouden worden ondergebracht, was
nog geen bed voor hen aanwezig. Dit moest in de
namiddag in orde worden gebracht, zodat een tweede
expeditie naar het eiland moest worden uitgerust,
waaraan een belangrijk deel van het Det. moest
deelnemen, immers het beddegoed en proviand
moesten over een afstand van ongeveer 5 kilometer
door water en onbegaanbare wegen worden gedragen. Hierdoor kwam het dan ook, dat verschillende
leden van het Det. vrij spoedig dit eiland bezochten.
Bij de bezoeken aan het eiland wordt nu steeds een
patrouille gevormd, telkens een andere man met de
Det. Commdt. of de Wmr. Postcommdt., zodat bin-
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nen afzienbare tijd allen er zijn geweest. Wat daar
te zien is tart iedere beschrijving, alles stuk en weg,
wat de opmerking aan een der leden van het Det.
ontlokte: "ik durf niet aan mijn vrouw te schrijven,
hoe erg het is." Op Tien Gemeten zijn twee mensen
verdronken. Verder is er een Post in de gemeente
Piershil, waar de Wmr. Westers is, uit Beilen. Hier
staat een vaste Post op de weg, die alle verkeer in de
richting Goudswaard controleert. Heeft hij een rijtje
voertuigen opgespaard, dan geeft hij aan de achterste een vlag mee. Deze wordt weer ingenomen door
de Post van Goudswaard, die haar weer afgeeft aan
de achterste auto van de rij die hij intussen heeft
gevormd. Zonder die vlag mag niet worden gereden.
Dat het bier in dit waterland voor de politie lang
niet gemakkelijk is, bleek de Det. Commdt, toen zij
de polder rond gingen: eerst was de wez moeiliik te
berijden, later was dit helemaal onmogel+ik. Met een
oude fiets aan de hand scharrelde hij, met zijn metgezel, langs een dijk, waar geheel geen weg op was.
Diepe karresporen, voorzien van de nodige kleislik
en water, maakten het voortgaan bijna onmogelijk.
In Drente klaagt men nog wel eens over slechte wegen. Dit is verschrikkelijk. Iedereen draagt hier in
het dorp rubber-laarzen, en wel gedurende het gehele waterseizoen; ook de politie. Die Wmr die hier
is gestationneerd is zeer goed in zijn bewakingsgebied thuis. HU kent letterlijk iedereen en noemt
iedereen, van rijke boer tot kleine arbeider, gewoon
bij zttn voornaam. Doorgaand- verkeer is er niet. Hij
had in het afgelopen jaar 37 verbalen gemaakt en
zag ook geen kans om meer te maken. De bevolking
is zeer confessioneel. De raad bestaat uit 7 leden,
waarvan drie Kersten. Communisten kent men hier
niet, wat een voorrecht mag worden genoemd. Geheel Hoekschewaard is bezet met mensen uit het
District Assen."
Detachement

reizen naar Den Haag. Deze mededeling werd door
het personeel met gejuich ontvangen. Onmiddellijk
daarop verscheen voor het gebouw een grote autobus van de heer Harmannie te Assen en werd omstreeks 20.30 uur vanuit Assen vertrokken.
In het Gewestbureau Den Haag waren voldoende
strozakken en dekens aanwezig om een ogenblik te
rusten, waarvan wij dan ook allen gebruik hebben
gemaakt. Omstreeks zes uur in de morgen van 4
Februari werd ons medegedeeld, dat wij zo spoedig
mogelijk moesten vertrekken naar Rotterdam. Op
het Politiebureau aan de Westersingel zou ik aantreffen de Adj. Procee, Distr. Adj. te Leeuwarden,
die ter plaatse gereed stond met een vrachtauto met
personeel, bestemd voor Klaaswaal. Met deze vrachtauto moesten bij aankomst te Rotterdam onmiddellijk 10 man van het Det. doorgezonden worden naar
Beijerland. Op het politiebureau te Rotterdam werden wij hartelijk ontvangen en onmiddellijk van
een kop koffie voorzien. Door de dienstdoende Inspecteur van Politie werd ons bovendien een warme
maaltijd toegezegd, bestaande uit erwtensoep met
worst. Toen wij omstreeks 12.50 uur bezig waren,
deze zeer smakelijke erwtensoep te consumeren, werd
bericht ontvangen dat 14 man zich moesten begeven naar Ooltgensplaat op het eiland Goeree en
Overflakkee. Eén man moest op het politiebureau
te Rotterdam achterblijven en aldaar nadere orders
afwachten.
Toen wij omstreeks 14.15 uur te Dordrecht arriveerden hoorden wij, dat er in de haven een boot
klaar lag, waarmede wij onmiddellijk naar Ooltgensplaat moesten vertrekken. Bij aankomst aan de
haven bleek ons, dat deze boot reeds was vertrok-
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"Omstreeks 20.00 uur diezelfde dag kwam Kapitein
Mackay andermaal in het gebouwen
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Per roeiboot door de straten
van Vlissingen.
Alle huizen
zijn verlaten, de bewoners zijn
door het water overrompeld,
een auto staat nog geparkeerd ....

ken, doch een aldaar aanwezige rijkspolitieboot was
achterhaald en opgehouden. Het rijkspolitievaartuig
bracht ons tot bij de boot, waarmede wij naar ooltgensplaat moesten vertrekken. De schipper van deze
grote open platte boot deelde mij mede, dat hij ons
niet kon medenemen, omdat hij zwaar geladen was
met brood, bestemd voor Zierikzee, waardoor er voor
ons geen plaats was. Bovendien zei deze 'schlpper dat
hij in verband met het stormachtige weer de verantwoording niet op zich durfde te nemen ons aan
boord te nemen, ook al zou er plaats voor ons zijn,
omdat zijn boot hiervoor niet was ingericht. Nadat
de Cdt van de R.P. boot waarop wij ons bevonden,
zich per mobilifoon in verbinding had gesteld met
Majoor de Jong, kreeg hij opdracht ons met zijn
boot over te brengen naar Ooitgensplaat. Toen wij
ons na ongeveer een uur varen met deze boot op
het Hollandsdiep bevonden, kreeg de boot motorpech. De motor liep warm doordat zij onvoldoende
koelwater kreeg. Wij bevonden ons toen op plm. 5
à 6 kilometer afstand van Willemstad. Aangezien de
motorpech ter plaatse niet kon worden hersteld,
zijn wij ter plaatse overgestapt op een andere boot,
een mosselvanger. De schipper van deze boot, die
evacué's had weggebracht en op terugreis was naar
Bruinisse, voelde er, in verband met het vergevorderde uur, niet veel voor ons naar. Ooltgensplaat
te brengen, waarop wij na plm. een half uur varen
weer zijn overgestapt op een andere boot, welke met
enige militairen op reis was naar Ooltgensplaat.
Omstreeks 17.30 uur arriveerden wij, na een reis
met hindernissen, in de haven van Ooitgensplaat.
Wij bevonden ons toen midden in het overstroomde
gebied. Iemand die dit niet met eigen ogen heeft aanschouwd, kan zich geen voorstelling maken van de
toestand in dit gebied. Zover ons oog kon zien, za-
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gen wij niets dan water. Zowel de huizen in het dorp
Ooltgensplaat, als de boerderijen in de om dit dorp
liggende uitgestrekte polders, stonden diep in het
water. In Ooitgensplaat was slechts de buitendijk
droog. Op deze dijk stond vlak bij de haven het
gemeentehuis. De diensten, die wij moesten verrichten waren: bewaken van opslagplaa tsen levensmiddelen, etc., toezicht bij het droppen van levensmiddelen, drinkwater etc. per vliegtuig, aanvoer van
levensmiddelen en materiaal per schip, waken tegen
diefstal vanuit woningen waaruit de bewoners reeds
waren geëvacueerd, enz. enz. Ter plaatse waren plm.
20 man van de Nat. Reserve aanwezig, die reeds voor
genoemde bewakingsdiensten
waren ingeschakeld.
Reeds 2/3 deel van de bevolking was geëvacueerd,
met uitzondering van alle manspersonen van 20 tot
55 jaar, in staat om te werken, en enkele vrouwen
en meisjes, die werden ingeschakeld voor het verstrekken van brood en koffie etc. aan de ter plaatse
achterblijvenden, moest de rest van de nog aanwezige bevolking zo spoedig mogelijk worden geëvacueerd. Door de Burgemeester was een verordening
afgekondigd, dat m.u.v. van daarvoor in aanmerking
komende personen, zich niemand tussen 18.00 uur
's avonds en 7.45 uur 's morgens op straat (in de
buitenlucht) mocht bevinden. Wij hebben de nacht
doorgebracht in een naast het gemeentehuis staand
café. Dit café was reeds overvol met mensen die op
5 Februari moesten worden geëvacueerd. Voor ons
was er echter nog een plaatsje op de vloer in het
café. De caféhouder deelde echter mee, dat hij op
5 Februari, wanneer de evacué's waren vertrokken,
voor onderdak en voeding voor ons kon zorgdragen.
Op de buitendijk te Ooltgensplaat liep nog veel vee
o.a. paarden en koeien, waarvoor geen voedsel aanwezig was. Om te drinken was dit vee aangewezen
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op zout water. In de polders was veel vee verdronken: De cadavers van dit verdronken vee, paarden,
koeien, varkens etc., dreven overal in het water.
Ook in Achthuizen stond alles onder water. Slechts
de huizen die op de dijk stonden, waren droog en
nog bewoond. Zes man van het te Ooitgensplaat
aanwezige rijkspolitiepersoneel
moest worden gestationneerd
te Achthuizen. Dit personeel moest
met de te Achthuizen aanwezige Wmr. der Rijkspolitie en 5 reservisten een permanente bewakingsdienst instellen. Omstreeks 16.00 uur op 5 Februari,
bracht de Rijkspolitie te Water voor het personeel
strozakken met dekens, alsmede een verlichtingsapparaat, bestaande uit accu's, kabel en gloeilampen. Te Ooltgensplaat was slechts petroleum en
kaarsen voor verlichting aanwezig. Met de aan ons
ter beschikking gestelde strozakken en dekens hebben wij ons geïnstalleerd in eerder genoemd café.
Het ontvangen lichtapparaat
werd door een ter
plaatse aanwezig terzake kundig militair gemonteerd. Op 6 Februari bracht de Commissaris der
Koningin in Zuid-Holland per helicoptère een bezoek
aan Ooitgensplaat, terwijl Prins Bernhard op 7 Februari per helicoptère deze plaats bezocht. Ooltgensplaat had door middel van een aldaar opgestelde
mobilifoon van de Pol. Tech. Dienst verbinding
met Middelharnis. Te Middelharnis was de Majoor
A. Cammaert, Distr. Cdt. der Rijkspolitie te Nijmegen, in de functie van Gebiedscommandant met de
hem toegevoegde Kapitein Ter Hark, gestationneerd.
Op 7 Februari, omstreeks 14.30 uur, landde de Kapitein Ter Hark per helicoptère te Ooitgensplaat.
Ik kreeg opdracht om mij naar Middelharnis te
begeven. Op 7 Februari, omstreeks 18.00 uur, kwam
er een schipper van de Rijkspolitie te Water te
Ooltgensplaat, die mij mededeelde dat hij opdracht
had ontvangen om mij over te brengen naar Middelharnis. In verband met de lage waterstand, het
was eb, kon hij de haven van Ooltgensplaat niet
binnen lopen, waarom hij zijn boot, de R.P. 2, buitendijks in het Hollandsdiep had moeten laten liggen. Wij, genoemde schipper en ik, hebben ons
daarna te voet langs de buitendijk naar de R.P. 2
begeven, waarna wij, nadat wij lange lies-rubberlaazen hadden aangetrokken, ons aan boord hebben
begeven. Omstreeks 20.30 uur kwamen wij met de
R.P. 2 aan de buitenhaven te Middelharnis aan. Te
Middelharnis is een groep van de Rijkspolitie gestationneerd. Deze groep was reeds aanmerkelijk
versterkt. Voorts was te Middelharnis nog een detachement van de Rijkspolitie, ter sterkte van plm.
25 man aanwezig. Cdt. van dit detachement is de
Adj. van der Zee, Distr. Adj. te Leeuwarden. Niet
alleen militairen van ons eigen leger, doch ook veel
Amerikanen, Canadezen, Engelsen (Engelse Marine)
waren ter plaatse aanwezig met snelle kleine motorboten (voor het opruimen van cadavers van verdronken vee). Ook waren daar zeer veel Marechaussees. Het verkeer was ter plaatse zeer druk. Ofschoon
Middelharnis een gemeente is met Rijkspolitie, was
de regeling van het verkeer geheel in handen van de
Marechaussee. De dorpen Middelharnis en Sommelsdijk, die aanvankelijk ook in het water hadden gestaan, waren weer voor plm. 3/4 deel vrij van water.
De rondom deze plaatsen gelegen polders stonden
echter nog geheel blank. Zowel te Ooltgensplaat als
Voor rijvvielen. bromfietsen.
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te Middelharnis moest drinkwater worden gedropt
of per vaartuig worden aangevoerd. Er was evenwel
geen gebrek aan drinkwater.
Op Zondag 8 Februari te 10.00 uur is in de Ned.
Herv. Kerk te Middelharnis een kerkdienst gehouden, welke dienst door velen is bijgewoond. Ook de
Comm. der Koningin in Zuid-Holland woonde deze
dienst bij. Op verzoek van de Majoor Cammaert,
werd deze dienst ook bijgewoond door velen van de
ter plaatse gedetacheerde Rijkspolitieambtenaren,
voorzover deze niet wegens dienstverrichting waren
verhinderd. Het eiland is wel zeer zwaar getroffen
en wel in het bijzonder de plaatsen Oude en Nieuwe
Tonge en Stellendam. Met uitzondering van Dirksland en een gedeelte van de kop van het eiland het
plaatsje Ouddorp, een klein badplaatsje, waar duinen
zijn, is het gehele eiland overstroomd. Bij mijn vertrek vanaf dit land op 9 Februari waren de dorpen
Oude- en Nieuwe Tonge en Stellend am slechts per
mobiliphoon of per vaartuig te bereiken. Op 7 Febr.
heeft de R.P. 2 een detachement Rijkspolitie van 25
man overgebracht naar Oude Tonge,
De toestand op het eiland Goeree en Overflakkee
liet nog veel te wensen over, maar er werd zeer hard
gewerkt. Levensmiddelen, nachtleger, kleding, drink;
water etc. wordt er volop aangevoerd, De evacuatie
van de daarvoor in aanmerking komende bevolking
had practisch overal zijn beslag gekregen. Aan de
afvoer van het nog op het eiland aanwezige levende
vee, werd hard gewerkt. De nog op het eiland aanwezige bevolking was, voorzover ik daarmede in
aanraking ben geweest, nog diep onder de indruk
van het gebeurde, doch vol lof over de hulp en steun,
welke van alle kanten werd verleend."
Detachement L-I.

Dit detachement werd gevormd op 1 Febr. 1953.
Stond gereed om te vertrekken te 16.45 uur. De
nacht werd doorgebracht in de Hotels "Broekema en
Stroosma" aan de Langemarktstraat
te Leeuwarden.
Na een goede nachtrust werd het detachement ondergebracht in het Chr. Mil. Tehuis te Leeuwarden.
Op 2 Febr. te 14.30 uur per autobus vertrokken met
bestemming Leiden. De detachementscommandant
berichtte later het volgende:
"Na aankomst te Leiden te omstreeks 18.00 uur,
werd mij bevolen met het detachement naar Heenvliet te vertrekken, alwaar het personeel voor dienstverrichting werd ingezet. In de avond van 3 Febr.
is het detachement na bekomen opdracht teruggevoerd naar Rotterdam, alwaar de nacht werd doorgebracht in het Politiebureau, Westersingel, aldaar.
De Owmr. D. Dijkstra is met 9 man in de nacht van
3 op 4 Febr. vanuit Rotterdam naar 's-Gravendeel
vervoerd en aldaar ingezet. 5 Man vertrok diezelfde
nacht naar Den Bommel, om aldaar te worden ingezet. Met bovenbedoelde groepen heeft ondergetekende het contact verloren. In de voormiddag van
4 Febr. ben ik met de overige 10 man ingezet bij de
groep Klaaswaal, Post Heinenoord."
Detachement L-II.

Dit detachement werd gevormd op 2 Febr. Stond
gereed om te vertrekken te 16.30 uur. Nachtlogies
werd genoten in de Hotels .Broekema en Stroosma"
te Leeuwarden en vervolgens ondergebracht in het
RADIO
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Chr. Mil. Tehuis te Leeuwarden. Op 3 Febr. te 10.15
uur per autobus vertrokken met voorlopige bestemming "Varenkamp" te Bilthoven. De Det. Cdt. deelde
later telefonisch mede dat 17 man van zijn detachement via Antwerpen naar Zeeuwsch- Vlaanderen
waren vertrokken en dat hij met de nog resterende
8 man op Zondag 8 Febr. te 14.00 uur vanuit Rotterdam vertrok naar Middelharnis.
Detachement

Eens

stond

de

telefoonpaal
hoog

en

droog

op het land. Nu
gebruikt
haar

als

men
meer-

paal

L-Ill.

Dit detachement werd gevormd op 5 Febr. en vertrok
te 22.00 uur per autobus met voorlopige bestemming
's-Hertogenbosch. Zijn daar op 6 Febr. te 4.30 uur
aangekomen. (Van dit Det. hebben we nog geen bericht ontvangen).
Detachement

H-I.

Het detachement was te omstreeks 18.00 uur volledig reisvaardig. Kort daarop kwam reeds de opdracht om te vertrekken naar Utrecht (Bilthoven),
waar des nachts werd gearriveerd om aldaar te blij;
ven tot de volgende avond - 2 Febr. - om 18.00uur,
waarna vervoer naar Noord-Brabant plaats vond en
men terstond werd ingezet in de omgeving van Breda. Het detachement werd volkomen uiteengerukt,
zodat de een niet wist daar de ander verblijf hield.
Deze toestand is thans nog zo. Waar de mensen
precies zitten, weet men in Heerenveen nog steeds
niet, althans niet van allen. Bekend is, dat de Distr.
Adjudant Paulusma met vier man heerst op het uit
de nood geboren eiland MoerdUk. Een ander deel
- w.o. de Owmr. De Haan, de Wmrs, v. d. Heide en
S. Eenkooren van de Verk. Gr. alsmede de Wmr.
Zweepe van de Groep Wymbritseradeel - zijn geplaatst te Hoge Zwaluwe, waar de heren het zeer
goed naar de zin hebben, doch zwaar dienst moeten
kloppen, wat zij niet erg vinden. Van de overigen
is met geen mogelijkheid te zeggen, waar zij thans
precies verblijven, aangezien de plaats van inzet
soms ook wisselt.
Detachement

H-11.

Dit detachement, onder leiding van Sportinstructeur Owmr. v. d. Sluis, werd geformeerd in de avond
(nacht) van 2 Febr. en werd, evenals Det. H-I, samengetrokken te Oranjewoud in hotel Wener, waar
de heren zijn gebleven tot de avond van 3 Febr, toen
het bevel tot oprukken kwam en de grote N.T.M.-bus,
afgeladen met mannen en rijwieltassen, met spoed
vertrok naar Breda, van waaruit men terstond werd
doorgezonden naar Bergen op Zoom, waar het gehele detachement de. Zeedoop moest ondergaan, om
te worden ingezet in de meest getroffen plaats in
het rampgebied, Stavenisse. Zeer tegen de zin van
betrokkenen - die hunkerden om de hun wachtende taak met volle kracht aan te pakken - kon echter een landing op Stavenisse geen doorgang vinden.
Een opkomende storm belette zulks, waarop wem
teruggevaren naar Bergen op Zoom, van waaruit
het Dèt. op diverse plaatsen werd ingezet en uiteengerukt. De Det. Cdt. Owmr. v. d. Sluis, werd met een
klein gedeelte van de ploeg geplaatst te Zevenbergen, terwijl de Wmr.l. Sterenborg met een ander
deel werd gezonden naar stampers gat, van waaruit
per boot wordt gesurveilleerd. De toestand is thans
dusdanig, dat beide detachementen dooreengemengd

zijn. Als gevolg van de vrij drukke diensten is er nog
niet veel geschreven, weshalve moeilijk een duidelijk
overzicht van de toestand is te verkrijgen. Wel is
gebleken, dat men over de verzorging zeer goed te
spreken is, vooral de idee van Distr. Assen, om voor
St. Nicolaas te spelen, en pakjes naar de mannen
te doen overbrengen, viel in zeer goede aarde. Voorts
uit men zijn tevredenheid over het werk van de
Intendance,
die gezorgd heeft voor overhemden,
sokken en truien en waar nodig voor laarzen. Naast
de detachementen I en II zijn nog bij de Verk. Groep
Den Haag gedetacheerd de Owmr Tichelaar en de
Wmr. Oppenhuizen, Kestens en Worst, resp. met
Stationcar en motor-zijspan. Uit berichten blijkt,
dat personeel van de Verk. Gr. Den Haag in de
rampgebieden is gedetacheerd, waarvoor Tichelaar
en Kestens in Den Haag veelal plantondienst verrichten. Worst en Oppenhuizen rijden veel op de
eilanden en tussen de eilanden en Den Haag, voor
het begeleiden van transporten en het vrijhouden
van wegen. Voorts is nog te Breda - als lid van een
identificatieploeg _. gedetacheerd geweest, de inmiddels teruggekeerde Owmr. Schoenmaker, die ter
plaatse nog weinig werk, waarvoor zij waren opgeroepen - heeft kunnen verrichten. Betrokkene heeft
veelal dienst gedaan tot afweer tegen aasgieren op
R. Kruis-goederen, en hierbij naar wij vernemen een
tweetal moraal-loze vaderlanders
in de kuif gegrepen.
"Mijn indruk is dat de stemming onder de gedetacheerden heel goed is en dat met opgewektheid

Voor Uw
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dienst wordt verricht, mede dank zij de goede organisatie.
Vooral het laatste doet je hart, als lid
van het Corps Rijkspolitie, sneller kloppen."
Allen laten zich uit, dat hetgeen zij aanschouwd
hebben zich met geen pen laat beschrijven, wat dus
wel iets zegt, voorzover wij daarvan nog niet overtuigd mochten zijn."
De Detachementscommandanten
Rampgebied:
A.I. Adj. Van Beek;
H.2. Owmr. v/d Sluis;
A.2. Adj. Stamhuis;
L.l. Adj. Procee;
A.3. Owmr. Brander;
L.2. Adj. v/d Zee;
G.l. Adj. Hiemstra;
L.3. Adj. De Goede;
G.2. Adj. v/d Woude;
W.l. Owmr. Braad;
G.3. Owmr. De Vries;
W.2. Owmr. Eleveld.
H.l. Adj. Paulusma;

De v.m. Wachtmeester
De Boer behoorde destijds
tot het District Groningen en werd in de bezettingstijd door de N.S.B.'er Nobach in de rug geschoten,
waardoor zijn benen geheel zijn verlamd.
Het bestuur van het Kwartjesfonds
te 's-Gravenhage
heeft thans, met financiële medewerking
van leden
van het Gewest Groningen,
De Boer een geheel
nieuw invalidenwagentje
aangeboden, voorzien van
een motor en duo-zitting.
De Boer schreef zijn v.m. Districtscommandant
daarop de hier volgende brief:
De Wilp, 7 Februari 1953.
Aan
de Heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
Verlengde Hereweg 44
GRONINGEN
Hoog Edelgestrenge Heer,
Ondergetekende,
Willem Frederik
de Boer, gep.
Wachtm. der Rijkspolitie, wonende te De Wilp, F 348,
betuigt bij deze, mede namens zijn echtgenote, hunne
oprechte, hartelijke dank voor het waarlijk vorstelijk
geschenk, dat hem namens het Politie-Corps
werd
aangeboden.
Hij verzoekt U Hoog Edelgestrenge
beleefd, in het
bijzonder
Adj. Daling, Opperw. Dijkstra
van de
Groep Marum, het Bestuur van het Kwartjesfonds
en al diegenen, die hebben medegewerkt
hem deze
prachtige
motorinvalidenwagen
te doen toekomen,
onze hartelijke dank over te brengen.
In deze tijd, nu ons land en volk zo zwaar wordt
getroffen is dit geschenk voor ons eigenlijk te veel.
Daarom zullen wij deze sympathieke
geste dubbel
waarderen.
Het speet ons dat U en Adj. Daling in verband met
de bijzondere omstandigheden,
niet persoonlijk
bij
de overhandiging aanwezig kon zijn.
Doch wij hopen van har te dat U t.Z.t. de gelegenheid
zult vinden om ons te bezoeken, zodat wij in de gelegenheid worden gesteld, alsnog persoonlijk
onze
dank aan U over te brengen.
Met verschuldigde eerbied,
het welk doende enz.
W. F. de Boer en echtgenote.
W. F. de Boer

Pijn?

Open brief aan alle politie-ambtenaren,
Mijne Heren,
Het ideaal van iedere politie-ambtenaar
is een
mooi passende uniform van fijne stofkwaliteit. Dit
streven is zeer logisch, temeer omdat U de uniform
bijkans Uw gehele leven moet dragen.
U zult echter misschien steeds weerhouden
zijn
door de hogere aanschaffingskosten
van zo'n geperfectionneerd ideaal-costuum. Gelukkig is daarin
nu verandering gekomen.
.
Voorop zij gezegd, dat wij niet méér beloven, dan
wat wij ook zullen nakomen.
.
1 Wij leveren U een uniform-costuum,
t.w. tuniek
en pantalon n. maat,
d.w.z.
kleermakerswerk
waarvoor wordt maat genomen, eenmaal gepast
en afgepast voor de prijs van f 155,75.
2 Dit uniform-costuum
wordt gemaakt van de allerbeste kwaliteit whipcord-stof
van het juiste
gewichtsgehalte
en bestaat uit de beste
soort
merinowol.
o Voering eerste soort.
4 Pasvorm zonder enige nS1CO.
(Wist U, dat er
maar weinig goede uniform-makers
zijn?)
5 Solied binnenwerk en eerste
klas
afwerking
staat onder onze bekende "SPECIAL"-garantie.
6 Betalingsvoorwaarden,
indien gewenst bij ontvangst van Uw kledinggeld, zonder enige verhoging.
Voor U een uitkomst op kledinggebied. Bovendien
een dubbele besparing op Uw uitgaven, omdat deze betere uniform-kleding
veel langer van levensduur is en niet hoger in prijs ligt dan vele mindere kwaliteiten.
Ook in goedkopere prijsklasse kunnen wij U mooie
aanbiedingen doen.
Stelt U zich gerust met ons in verbinding, wij
zullen U ook persoonlijk gaarne alle inlichtingen
verschaffen.
En. . .. U zult geen spijt hebben.
Inmiddels beleefd aanbevelend,
Hoogachtend,
MOLENAAR'S KLEDINGBEDRIJF
Oosterdijk 67, SNEEK.
Tel. 2277 (K 5150).

Oplossing prijsvraag
De oplossing van de in het
plaatste prijsvraag is als volgt:

Februarinummer
956
108

SEND
MORE
MONEY

ge-

7
5

1 0 6 5 2

Er waren 23 oplossingen binnen gekomen, waarvan
er slechts één fout was. De prijs werd, na loting,
toegewezen aan de Wachtmeester
D.. te B., die zijn
naam niet in ons orgaan vermeld wilde hebben,
aangezien hij, zoals hij schreef bij de inzending, een
eventuele prijs gaarne ter beschikking stelde van het
Nationale Rampenfonds.
De Redactie zal de prijs van f 5.- overmaken op
giro No. 9575 van dat fonds, onder dankzegging aan
de prijswinnaar voor deze warme geste.

R H E U MIN

helpt!

20 tabl. 45 ct.
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*
Verplaatsingen:
Oldenbeuving,
Z. E., Wachtmr. (no. 2514), van Veeningen naar Kerkenbosch.
Koning, D., Adjudant
(no. 191), van Nieuwolda naar Nieuwe-Pekela
(GroepsC.).
Braad, R., Wachtmr. (no. 353), van Midwolda naar Finsterwolde.
Jongbloed, B., Wachtmr. (no. 1427), van Wildervank naar Midwolda.
Zwiers, H., Wachtmr. (no. 1545), van Finsterwolde
naar Wildervank.
Eijk, P. v. d., Adjudant
(no. 150), van Nieuwe Pekela naar Gew. 's-Gravenbage
(GroepsC. te Waddinxveen).
Faber, J., Wachtmr. (no. 2226), van Ruinen naar Gew. Amsterdam
(Bewakingsde.
tachement H.M. de Koningin te Soestdijk) .
Belast

met het Groepscommando

Bos, E., Opperwachtmeester

,
•

te Westerbork:

(no. 251).
Gehuwd:

Ploeg, W., Wachtmeester,

Marum.

Gezinsuitbreiding

vond plaats

bij:

Spijker, G., Wmr le kl., Drogeham, zoon.
Schothorst, L., Owmr., Vries, zoon.
Oldenbeuving, Z. E., Wachtmr., Kerkenbosch,
zoon.
Jurna, J., Wachtmr., Witmarsum, dochter.
Oosting, J., Wmr. le kl., Nieuw-Roden, zoon.
Eggink, E., Wachtmr., Assen (Park.groep),
dochter.
Timmermans,
J., Wachtmr., Donkerbroek,
zoon.
Uneken, H. A., Wachtmr., 2e Elxloërmond, dochter.
Ringnalda, IJ., Wachtmr., Leeuwarden
(Verk.groep),
dochter.
Zaagernans, J., Wachtmr., Berlikum, zoon.
Rodenburg. H., Wachtmr., Assen (Ber, Peloton), zoon.
Bolhuis, M., Wachtmr., Termunten, zoon.
Sevinga, E., Wachtmr., Groningen (Bur. Compt.) , zoon.

Gebr.

Ibelings

Voor rijvvielen. bromfietsen.
haarden en kachels

N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen
Pelsterstraat

16. Tel. 22812

GRONINGEN

Gebr. Tonkes
Telefoon 3068

Heren- 'en Dameskleermakers

ROL DER ST RAAT 61 - 63
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UNIFORMEN
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46
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*
*
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UITGEBREID
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over
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••·

van

personen

programma

*

seizoen

vermeldt

Ëéndaagse

o.a.:
reizen

naar

Teutoburgerwoud

Meerdaagse
reizen naar Teutoburgerwoud.
Detmold en Rijnland
Meerdaagse
en Frankrijk
reizen

Vraagt
Inlichtingen
en la.t
U decr
ons

reizen naar België.
en natuurlijk .....

Luxemburg

Reisbureau

in het binnenland

HARMANNI & ZONEN

Vaart N.Z. 30 - Telef. 2068
voorlichten,

wij

komen

U

gaarne

(K 5920)

- ASSEN

bezoeken
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\Serkeerà\JeL~Lgh.eLden. de ]eLlgd
De belangstelling
van de jeugd te verkrijgen
en
daardoor de ouders te bereiken is ook een taak van
ons, politiemannen. Op tactische wiize de jeugd onder
het oog te brengen, waarin zij als kleine, beginnende
mensen te kort schoten is naast de taak van de ouders
en onderwijzers ook die van de politie, Het is noodzakelijk in te zien, dat de ouders, opvoeders en het
epen baar gezag moeten samenwerken, om te trachten
het kind reeds zo jong mogelijk het verschil tussen
goed en kwaad bij te brengen en het verkeerde na te
laten.
Dit is een eerste eis voor het kind, dat het zich later op
behoorlijke wijze in de samenleving kan handhaven en
daarbij zijn plaats in dé maatschappij vindt.
Het goede begrip der ouders groeit, wanneer wij ons,
in plaats van de boeman van de straat de vriend van
het kind tonen, door het op tactische wijze en opvoedend tegemoet te treden.
Omdat wij, bij het plegen van verkeersovertredingen
door de jeugdige weggebruikers, over het algemeen
ze. weinig vat op deze kleinen hebben en het toch ook
bij deze categorie zo dringend noodzakelijk is een begrip voor veilig verkeer bij te brengen, dienen wij,
evenals de onderwijzers, bij de verkeerslessen - in
goede samenwerking met de ouders en opvoeders datgene te doen, wat wij als de beste methode beschouwen, om te voorkomen, dat nog meer verkeersfouten
worden gemaakt. Wij zullen onze houding in veel gevallen moeten herzien bij deze samenwerking.
Het heeft geen zin om met een boos' gezicht en opgeheven vinger de kleine overtreders aan te spreken.
Het is fout van de moeder om het kind bang te maken
en het te dreigen met de politie. Dit alles brengt het
kind niet in het minst het andere begrip grondig bij.
Er is wat moeite en geduld voor nodig om de jeugd te
"pakken" en de oudere tot het inzicht te doen komen,
dat de politie hun vriend wil zijn en de helpende hand

biedt om o.a. hun kinderen veilig langs de weg te
doen gaan.
De Verkeersgroep Groningen heeft een manier om
tegen deze jeugdige, .strafrechteltjk minder bereikbare
verkeersovertreders op te treden. Het is een schriftelijk
oontact van de politie met de ouders over hun kind,
welke methode reeds een drietal jaren met succes
wordt toegepast en ook reeds navolging vindt.
In het geval, dat een kind een verkeersovertreding
pleegt, WOI1dtaan de ouders en ook wel aan het schoolhoofd, een ingevuld formulier toegezonden van achterGIIaand model. Van de ouders wordt verwacht, dat het
geconstateerde gebrek aan het r-ijwiel .spoedig wordt
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BIJDRAGEN
van het Gewest Groningen der Rijkspolitie
aan. het Nationale Rampenfonds
Van het vaste personeel over Maart
1953, vervolg
een-dag-salaris-actie:
f 1483.50
Van de Reserve-Rijkspolitie:
Groep Finsterwolde
Groep Tietjerksteradeel
Groep Weststellingwerf
Groep Wonseradeel

-

41.00
41.00
50.00
50.00
f

Afgedragen over Maart 1953
Reeds afgedragen over Februari
Totaal

161.00

f 1644.50
1953 - 8187.50

afgedragen

f 9832.00
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hersteld en in zulk een .geval gaat dit kinderformulier
via de plaatselijke politie terug naar de C.-Verkeersgroep Groningen.
Van deze kinderformulieren
wordt ook gebruik gemaakt, als door personeel van de verkeersgroep de rijwielen der leerlingen in klasse- of schoolverband worden onderzocht op de bruikbaarheid, hetgeen steeds in
bijzijn of met toestemming van de burgemeester der
gemeente, waarin de school staat, geschiedt. Het stemt
tot nadenken wanneer het resultaat van een enkel onderzoek wordt bekeken. Verreweg het merendeel der
rijwielen vertoont gevaarlijke gebreken, zoals losgeiopen wielen, gebroken framebuizen, slechte remmen
en gevaarlijke sturen.
De zorg der ouders over hun kinderen, die op enige
afstand van de school wonen en waarbij de jeugd voor

dit schoolbezoek van rijwielen gebruik moet maken.
zal natuurlijk groot zijn en wel telkens zal de vader
of de moeder het kind aanmanen voorzichtig te zijn bij
het oversteken van dè grote verkeersweg en vaak zal
hun gezegd werden vooral goed uit te kijken en flink
richting aan te geven. We kennen allen die zorg der
ouders voor de kleintjes, die voor het eeI1Auit de ogen
van moeder bij hun schoolgang aan anderen worden
toevertrouwd.
Deze zelfde ouders stonden er echter nog nimmer bij
stil om het vehikel, waarvan dit kind gebruik moet
rr.aken, eens wat nader te bezien en de gebreken er
van te herstellen. Waarom doet men dat niet. Waarom
denkt men niet na.
Kijk zelf ook eens het rijwiel van Uw zoontje of dochtertje na. WiE' weet. . . .
H. A. Brouwer.

RIJKSPOLITIE

No.:

GEWEST
GRONINGEN
VERKEERSGROEPGRONINGEN

Een dienstdoend ambtenaar van de Verkeersgroep der
Rijkspolitie te Groningen heeft vandaag geconstateerd,
dat het kind
.
te
.

Groningen,

19 ..

de verkeersveiligheid
in gevaar bracht doo,r:
een rijwiel bereeà met de volgende gebreken:

Wilt U zorg dragen, dat dit hersteld wordt en dat zulks
spoedig geschiedt!
Het herstelde rijwiel tonen aan de plaatselijke politieambtenaar, onder overlegging van dit formulier.
BESCHERMT UW KIND!
Aan

.

te
Accoord en doorgezonden:

,

19 ..

.........................
,
(Ondertekening)

Ouders

en Ver'<:07<gers

helpt ons
de "verkeersonveiligheid"

.
.

VOOR AUTOVERHUUR ZONDER CHAUFFEUR:
GARAGE

bestrijden!

Westerblnnenslngel25

Gij verricht een belangrijk werk bij de opvoeding van
Uw of het aan Uw zorgen toevertrouwd kind door het
tevens te wijzen op de gevaren van het wegverkeer.
Houdt toezicht op het rijwiel, waarvan Uw kind zich
bedient bij zijn schoolgang, opdat dit rtjwiel veilig te
gebruiken ~3·.
Verbiedt Uw kind het gevaarlijk gebruik van de rijweg
bij zijn spel,
Leert het veilig oversteken en houdt het voortdurend
in het oog
Verricht tevens controle op de verlichtingsinrichting
van het rijwiel; immers het gaat om het leven en welzijn var, Uw eigen kind.
Weet ge, dat nog elk jaar 90 schoolkinderen in ons
land het leven V'erliezen tengevolge van verkeersongevallen? Dit zijn drie normale schoolklassen ....
Helpt ons mee deze zwarte bladzijde uit de verkeersstatistiek te verwijderen.
Onderwijzers, ook Uw opvoedende taak leent zich zo
bij uitstek een belangrijk deel in ons streven naar veilig
verkeer over te nemen.
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2e Generaal Crerar Wandeltocht

AAN

Door 't bestuur van de Politie Sportvereniging
S.O.S.
te Hoogeveen, zal op Zaterdag 9 Mei 1953 wederom
een Generaal Crerar Wandeltocht worden gehouden.
In het jaar 1952 organiseerde bovengenoemd bestuur
de eerste Generaal Crerar Wandeltocht
welke
een
groot succes werd. Ook van het Gewest Groningen
der Rijkspolitie was er een grote deelname en zij, die
toen aan die tocht hebben deelgenomen, zullen de 2e
zeer zeker meelopen, aangezien het parcours
door
hel Drentse natuurschoon
leidt.
Mede gezien het
prachtige doel (de gehele opbrengst wordt besteed
voor het Nederlands Oorlogs Gravencomité)
is het
gewenst, dat zoveel mogelijk leden van het personeel der Rijkspolitie aan de oproep van het actieve
bestuur van vorengenoemde
vereniging gehoor geven. Geeft U allen op aan de secretaris
van
Uw
sportvereniging
opdat het Gewest Groningen daar zo
goed mogelijk voor de dag kan komen.
Het inschrijfgeld bedraagt voor de politie in groepsverband f 1.- en voor individuele deelnemers f 1.25
per persoon.
Om als groep te worden aangemerkt
moet het aantal deelnemers tenminste
10 bedragen, leider inbegrepen.

Het zal wel een vergissing wezen,
Dacht ik zo al bij me zelf.
Mijn ogen begonnen toen te lezen:
"Beterschap" onder dit gewelf.
Ja, het was van de Rijkspolitie,
Vrij zeker was het dan wel goed.
Immers mensen met zulk 'n positie,
Foppen niet, doch sterken je moed.
Heel veel dank voor deze geste,
Mannen, van dit Noords Gewest.
't Moest er toch van komen ten leste,
Het fruit dat smaakte, opperbest.
Oosterend

(Fr.) , G. Dijkstra-Quarré.

\.

./

H.L.O. Diplollla's
Hieronder volgt een lijst van het personeel der Rijkspolitie (District Groningen)
dat in 1952 de H.L.O.proeven met goed gevolg heeft afgelegd.
Jammer
genoeg moesten ook nu weer een paar worden afgewezen, doch bij intensieve beoefening is zulks dit
jaar niet nodig. Door verschillende
omstandigheden,
o.m. detachering e.d, kon deze lijst niet eerder worden gepubliceerd.

De Redactie.

De 20e Nationale
Politie-zangers dag te Groningen
op 23 April 1953

t

HET VIJF-CENTSFONDS

Nee, ik kon het niet geloven,
Dat die fruitmand
was voor mij.
Maar ze kwam toch bij mij boven,
En ik keek beslist heel blij.

Inschrijvingen
bij het secretariaat Generaal Crerar
Wandeltochten, Piet Heinstraat no. 25 te Hoogeveen.
Zij die de tocht volbrengen
ontvangen voor de 1e
maal een standaardmedaille
en voor de tweede maal
het cijfer 2 enz.

•

"\

(

7e keer
H. Oosting
te Garmerwolde
W. J. C. L. Bos inmiddels
7e
overgeplaatst naar Gewest's-Bosch
3e
te Onderdendam
F. de Vries
3e
te Slochteren
H. Rutgers
3e
te Groningen
A. v. Kampen
3e
te Roodeschool
W. Kollen
3e
te Wehe
P. Venema
3e
te Uithuizen
J. Fluks
3e
te Groningen
P. Christiani
3e
te Groningen
B. Mensinga
2e
te Grijpskerk
R. Middel
2e
te Uithuizermeeden
G. Wiersma
2e
te De Wilp
S. F. Haveriga
2e
te Winsum
J. v. Aalst
2e
te Groningen
G. Pot
. 2e
te Groningen
J. Bults
2e
. te Groningen
J. H. Assen
2e
te Groningen
J. Aardema
2e
te Groningen
J. Pruis
2e
te Groningen
G. Zijlstra
2e
te Winsum
H. Rozema
2e
H. H. Koetje
te Zuidhorn
te Roodeschool
H. Bansema
2e "
2e
te Leek
H. Meinema
2e
te Winsum
J. P. A. Voorthuis
2e
te Uithuizen
O. L. Post
J. Zijlstra inmiddels overg eplaatst naar het
2e
district L'warden
Ie
te Groningen
J. Spa
1e
te Groningen
E. Remerie
Ie
te Leek
L. H. Westra
Ie
K. Wubbema
te Grijpskerk

Op 23 April a.s, zullen de gezamenlijke Politiemannenkoren uit ons land, een concert geven in de Harmonie te Groningen, met medewerking van het Groninger Politie Muziekkorps.
De deelnemende
mannenkoren van de gemeentepolitie
uit Amsterdam,
's-Gravenhage,
Rotterdam, Apeldoorn,
Enschede en
Groningen, alsmede het mannenkoor van dit Gewest
Rijkspolitie, zullen zowel gezamenlijk, als ieder afzonderlijk, al dan niet met begeleiding van de Groninger Politie Muziekvereniging
verschillende
nummers ten gehore brengen.
Het concert zal op die datum om 20 uur aanvangen,
terwijl toegangskaarten
verkrijgbaar
zijn bij bestuur
en leden Groninger Politie-Mannenkoor,
Mannenkoor
Rijkspolitie Groningen en portier bureau Ossemarkt.
Liefhebbers van zang en muziek, het programma
voor deze avond is zo smakelijk samengesteld, dat U,
door het bijwonen van dit concert, zonder twijfel
zult genieten. Indien de dienstomstandigheden
dit
toelaten, komt U ook luisteren naar hetgeen ten gehore zal worden gebracht?
Vooral leden van de Rijkspolitie te Groningen en
naaste omgeving, die zich interesseren voor zang van
een mannenkoor, zouden wij willen adviseren
dit
concert te bezoeken en zich OP te geven als lid van 't
Mannenkoor Rijkspolitie Groningen, daar dit koor
zeer gaarne nieuwe leden opneemt,
en versterkt
dient te worden, om bij voorkomende gelegenheden
het Korps Rijkspolitie naar behoren te kunnen vertegenwoordigen.
Het Bestuur van het
Mannenkoor Rijkspolitie Groningen.

De Wachtm. 1e kl.-Instr.
R. Tienstra.

5
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De afgerichte hond als hulpmuldel van de politie
Nu wij in ons Gewest een eigen orgaan hebben en ieder
is moeilijk na te gaan. In Engeland werden reeds in de
lid van het Gewest de gelegenheid wordt geboden om
15 eeuw honden gebruikt voor het opsporen van misdaarin met zijn eigen hobby naar voren te komen, zal
dadigens, Dit waren toen de bloedhonden. Engeland
Ik hiervan gaarne gebruik maken en iets over de hond
noemt zich dan ook de bakermat van de Politiehondgaan vermelden.
beweging .
Voor de oorlog werden in Duitsland 15.000 à 20.000
Door deskundigen wordt beweerd, dat de hondenpolitiehonden gebruikt. J'aarûijks werd daal' 1!~millioen
rassen zijn ontstaan uit twee wilde diersoorten, nl. de
Mark uitgegeven voor het gebruik van deze dieren. De
wolf en de jakhals.
eisen voor het behalen van een Certificaat Politiehond
Reeds 2200 jaren voor Christus was de hond de metzijn daar minder zwaar.
gezel van de mens. Op een oud-Babytonische afbeelVoorgaande jaren zijn dresseurs uit ons land herhaalding uit die tijd treft men een afbeelding van een hond
delijk. op een wedstrijd uitg-ekomen tegen Belgische
aan met een schofthoogte van ongeveer 80 cm. 'Dit
dresseurs. steeds weer is daarbij gebleken, dat onze
'Scheen een soort gladharige St. Bernhardshond te zijn.
dresseurs met hun honden, wat de bruikbaarheid voor
Spitshonden en terriers kwamen in 3000 jaren voor
de oolitie aangaat, ni-et achteraan stonden.
Christus reeds in Mesopotamië voor.
Wat de politiehondendressuur
in ons land aangaat
In Egypte was de windhond reeds 4000 jaren voor
moet gez-egd warden, dat de Zuiderlingen, vooral de
Christus bekend.
.
Brabanders, oruz stukken voor zijn. Wat het Noorden
In het begin van onze jaartelling werd de hond gebetreft .staat Drenthe bovenaan. In deze provincie
bruikt voor het bewaken van terreinen en gebouwen.
bevinden zich 8 politie-ambtenaren die in het bezit zijn
In de oorlog 1914-1918 werd de hond veelvuldig gevan een gecertificeerde hond," waarvoor het Rijk verbruikt o.a. aan het overbrengen van berichten, het
goeding geeft.
verkermen van het ter-rein en het voorttrekken van
Voorzover mij bekend, is in de provincie Groningen
munitiewagens. Hoewel de techniek daarna met grote
1 wachtmeester der Rijkspolrtie die in het bezit is van
sprongen vooruit is gegaan, werd in de laatste wereldeen gecertificeerde politiehond en in de provincie
oorlog de hond nog bruikbaar g-emaakt voor het verFriesland ook 1. Beide bedoelde honden zijn het vorig
nietigen van tanks. In OThS land en wel op de Veluwe
jaar vanuit de provincie Drenthe aangekocht.
werden deze dieren als zodanig afgericht. Deze africhAls hondendresseur stellen wij eisen aan onze honting en de bestemming van deze dieren was eenvoudig,
den, doch in de eerste pLaats dienen wij eisen aan ons
doch z-eer wreed. Met de africhting liet men de honden
zelf te stellen. Een dres-seur moet in de eerste plaats
eertst een tijdlang op voedsel wachten en liet daarna
een dierenvriend zijn en in het bijzonder van een hond
deze dieren onder in de omgeving staande tanks, voor
houden; tevens dient de dresseur over een grote dosis
hun heerlijk, voedsel vinden. Nadat de honden enige
geduld te beschikken.
keren onder tanks voedsel hadden gevonden begonnen
De africhting van een politiehond moet gezien worden
deze telkens nadat zij wenden losgelaten te zoeken onals een liefhebberij en niet als een winstgeverij. Het
der aanwezige tanks. Tijdens de oefeningen werden doe moet met liefde en venstand geschieden. Geleider en
honden er aan gewend om een voorwerp op de rug
hond moeten elkaar begrijpen en op elkaar afgestemd
gebonden te hebben. Het lag in de bedoeling, om de
zijn. De eerste verhouding waarin wij tot de hond kohonden in voorkomende gevallen een ontplofbare stof
men te staan is die van onderwijzer tot leerling. Wij
op hun rug gebonden onder de tanks te laten brengen.
gaan het dier iets leren of anders gezegd, wij gaan
Het geheel was zodanig geconstrueerd, dat de aanhet aan onze wil onderwerpen. Met de eerste oefeninwezige stof, zodra die met de tank in aanraking kwam,
gen als b.v, zit en af gaat dit heel gemakkelijk; des te
ontplofte, Indien de opzet hiervan slaagde behoefde
verder wij echter gaan en des te meer de te I-erenoefeover het lot van de hond geen twijfel te bestaan.
ningen tegen de natuurlijke aanleg van de hond inHoewel de meeste honden thans uitsluitend als liefgaan, des te moeilijker wordt de africhting. Ik denk
hebberij worden gehouden, worden vele nog gehierbij o.a. aan het weigeren van voedsel door het dier.
bruikt voor de jacht, voor bewaking van huis en erf
een hond is een gewoontedien- en doet een bepaalde
en voor het vangen van mollen, wild en schadelijk -ge- oefening omdat dit hem vele keren is voorgedaan of
dierte.
is afgedwongen.
Wat de vergoeding voor het gebruik van een certifiDe laatste jaren worden hoe langer hoe meer honden
afgericht voor het begeleiden van blinden. Deze zijn
ceerde politiehond aangaat moet gezegd worden, dat
tij de bevolking en in het bijzonder bij de blinden povoor de laatste wereldoorlog de geleiders, tevens eigenaren, van gecertificeerde
politiehonden,
jaarlijks
pulair geworden. Het is ook bewonderenswaardig hoe
deze dieren als begeleider hun dienst doen. Voor dez-e slechts een vergoeding kregen voor het gebruik van
hun hond van f 50.-. Hierin is daarna een grote ververantwoordelijke taak kunnen vele rassen worden
gebruikt. Een vereiste is, dat het betrokken dier
betering gekomen. Thans kan gezegd worden, dat de
plichtsgetrouw is en zich niet gemakkelijk laat afleivergoeding billijk en voldoende is,
den.
In de bezetting hebben we een tijdlang een bepaling
gehad, dat een vergoeding gegeven kon worden voo-r
Als laatste wil ik hier noemen, die, welke zijn of woreen ongecertifîceerde hond. Het was toen reeds volden afgericht voor de dienst der politie en justitie.
Waar de politiehond als zodanig het eerst is gebruikt,
doende, dat de hond tot de middelgrote rassen, als bv.
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de herdershonden en de bouviers, behoorden en deze in
dienst werden medegenomen.
Na de bezetting hadden we eenst een tijd, dat er een
vergoeding gegeven kon worden voor elke politieambtenaar die een gecertificeerde politiehond had en
deze in dienst wilde gebruiken. Het was toen geen verschil of het certificaat op naam van de eigenaar-politieambtenaar stond of op naam van een ander.
Thans ]3 het zo, dat er een vergoeding van f 0,75 per
dag gegeven kan worden, voor een gecertificeerde
hond, waarvan het certificaat of certificaat A van de
Koninklijke Nederlandse
Politiehond Vereniging, bij
afkorting genaamd K.N.P.V., of het certificaat
van
"De Diensthond" op naam van de betrokken eigenaarpolitie-ambtenaar
staat.
Ook kan een vergoeding gegeven worden van f 0.40
per dag voor een hond, die nog niet gecertificeerd is en
in africhting is of wel een certificaat heeft op naam
van een andere geleider. Een verzoek voor vergoeding
voor deze laatste categorie moet omstreeks Maart van
ieder jaar worden ingediend. Er wordt in dit geval alleen vergoeding toegekend voor honden die lichamelijk
goedgekeurd zijn. Deze keuring wordt verricht door de
Kolonel Weekenstro of de Adjudant Bouman, respectievelijk Hoofd van de Rijksspeurhondendienst
en
Hoofd van de Rijksspeurhondenschool,
Voor het verkrijgen van vergoeding is het noodzakelijk, dat de betrokken politie-ambtenaar
een standplaats heeft waar het bewakingsgebied de aanwezigheid van een politiehond wenselijk maakt. Het aanwezig zijn van een Rijksgrens, waarbij de hond kan
worden gebruikt in de strijd tegen smokkelaars, of
van een groot jachtterrein,
waar stropers opereren,
vergemakkelijkt
het verkrijgen van de vergoeding.
Het ÏI3 mij bekend, dat ingewijden er reeds op gewezen
hebben, dat het toekennen van vergoeding voor een
engecertificeerde
hond, tot gevolg heeft, dat het niet
alleen de sportliefhebbers
zijn, die overgaan tot het
aanschaffen van een af te richten politiehond, doch dat
terwille van het geld hiertoe ook wordt overgegaan,
hetgeen in vele gevallen op 'n mislukking zal uitlopen.
Nu het Rijk een billijke vergoeding geeft kunnen wij
ook accoord gaan, dat er eisen gesteld worden. Voorheen was het voldoende, dat een hond één keer het
certificaat behaalde. Of deze dan één of meerdere keren van eigenaar veranderde deed mets ter zake, de
vergoeding werd er voor betaald. Thans moet elke gecertificeerde hond om de 2 jaar voor de keuring, om
de vergoeding te kunnen verdienen, De dan gestelde
eisen zijn niet hoog. We mogen gerust zeggen dat elke
. hond die bij een herkeuring niet de vereiste punten
kan behalen, ook niet waard is om tegen vergoeding
in de dienst te worden gebruikt.
De africhting van een onbeleerde hond tot politie- of
speurhond vraagt veel tijd, doch daarover een volgende
keer.
De wachtmeester 1e kl.,
R. Plaatje.

Lettergreep-puzzle
De puzzle bestaat uit 25 woorden, waarvan de eerste
en de zesde letter van boven naar beneden gelezen
een regel vormt welke ons als politiemannen
niet
vreemd mag zijn, willen wij "dienaars" zijn van ons
Nederlandse volk.
Van de volgende lettergrepen:
aat, ba, be, been, berg, ca, ce, ei, cot, da, dan, de
degh, den, den, der, di, e, e, east, eek ei, ei, el, en, fe,
fi, ga, gen, ger, hal, her, horst, i, jes, kat, ken, le, li, li,
liet, lu, lu, man, man, mos, ne, ne, ne, nij, nis, nist, no,
0, oog, op, pas, pen, pha, pi, por, pro, ra, ree, ren, ri,
rie, rich, sa, salt, se, se, sin, ta, ta, tand, te, te, tent,
ter, ter, ti, tie, tie, to, tu, tus, urn, va, vo, woes, wou,
ijs, ze, in totaal 94 lettergrepen, krijgt u straks:
1.

Landstreek

2
3.

.

4
5.
6.

.

7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.

23.
24.

25.

Verscbijnen alleen na langere tijd vorst.
"Krijgen." wij veelal van een aangehoudene.
Uitvinder van de rolfilm
Openbaring van chronische alcoholisme.
Iemand die streeft naar omstandigheden
ten voordele van zich of zijn partij, zonder te handelen naar een beginsel.
Een lange dikke plank.
Ned. graveur en schilder.
Riviervis; ook wel een soort puist.
Bergland, met als bewoners de Haringars
Hiervan maakt men wel biljartballen.
Reinigingsmiddel.
Geldig verklaring.
Een slaapmiddel.
Verplegingsinrichting
voor lijders aan een
besmettelijlke ziekte.
Ned. gemeente.
Bepaalde kleur.
Ontsteking der hersenen.
Soort kalender bij de Roomsen.
Vereenzelvigtng,
Ned. ,gemeente.
Naam en voornaam van de vervaardiger
van het Planetarium.
Zich geleidelijk ontwikkelen.
Soort gesteente.
Een buitenlandse Minister-President.

Oplossingen in te zenden aan de Redactie vóór
April a.s.
(Puzzle ingezonden door Wmr S. L. te De W.).
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UIT OFFICIËLE BRIEVEN
binnengekomen

bij de gemeente

O.

Uit een belasting-reclame
. . .. ik heb een huishouding met drie kinderen
nou wou ik fragen of ik daar niet af kan ....

en

Verzoek om woningverbetering
Bij deze zet ik mij neder om met deze ernstige geval
waarin ik elke dag in en uit verkeer
Ten eerste
zit ik met een stukken schoorsteen die brandgevaarlijk is......
Had ik graag dat Uwe Hoogheid eens
kwam komen te kijken, hoe het er uit ziet. Zoo gaat
het niet - Namens mij Hoogachtend
Schoolgeldreclame
Van voorjaar word ons gezin oolk nog weer vergroot
ik vraag mij af waar moet de boel wegkomen ....
Verzoek om herstellingen aan een barak
Hondergeteekende
verklaard
dat A brakbewoonder
te B. als het kan moet er nog wat beuren. Slaapkamerglas er niej worden en an glasraam
ha eh ter
boofen in de brak en is heelemaal geen waater bij
dat kan wel met een fat voor reegenwaater
dan wilen graag er een beedje verfwerk
van buiten
dan
wil ik sels wel doen dan moed er een plankje in
schod bei de buitendeur
.
'Woningaanvrage
Man 1
Vrouw 1
Kinderen 2 en de verwachting

.

Aanvraag andere woning
Ondergeteekenden
willen langs dezen weg met leedwezen een beroep op U doen
daar dit gezin in
een woning zit wat zeer betreurenswaardig
is
.
Woningaanvrage
. . . . .. en mij vrouw moet ook nog zo in bed. Misschien kunt U hier meer aan doen dan ik
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OPEN

de helft van ons personeel hem "niet thuis kon
brengen. Niettegenstaande
zijn nietig uiterlijk, was
het toch een figuur van .,Gewest-formaat".
Hij kwam,
hij zag, hij overwon. Tot zijne zon bij Gies ten onder
ging. Een der kleinste
oormannen is met hem heengegaan.
Inmiddels ligt de maand van de "schoen" en de
zwarte Pieten" weer ver achter ons en die andere
;;Piet" is nog steeds niet uit zijn schulp gekropen.
Je zou gaan denken, dat hij een winterslaap hield.
Mij dunkt, hij kan niet teren op zijn vet, al is hij
dan, in zijn soort, ook zijn gewicht in go~d waard.
Na de intrede van het borelingske
1953 IS er een
ware strijd ontketend om "De Reflector". De duurste
"slee" tot het kleine kinderfietsje
toe zijn er mede
uitgerust.
Voertuigen met 1 of 2 pk, 't is allemaal reflector
wat je ziet! Dat er ook zoveel vraag kome naar
abonnementen
op "Onze Reflector"!
Nauwelijks was de ergste stormloop in rode achterversierselen
iets geluwd, of voor ons kleine landje
brak een storm aan, die schier alles op zijn grondvesten deed trillen.
Deernis vervult ons over zovele honderdtallen
slachtoffers, die hierbij te betreuren
vielen. Een ramp
van ongekende omvang overweldigde in enkele uren
tijds dijken, polders, eilanden.
Andermaal
is de natuur sterker gebleken dan het
menselijk
vernuft.
Onverzettelijk
hebben ook nu
weer de hulptroepen
de strijd aangebonden,
om in
taaie weerstand de omvang van de ramp te beperken.
Geschraagd door het devies van d'aloude Oranjetelg
Saevis tranquillus
in undis en gedachtig
aan de
woorden van de stichter van Batavia: ende dis pcreert nimmer, zal ook nu weer blijken, dat de elementen ons wel hebben gebogen, maar niet gebroken.
Tot een volgende brief, Reel, wanneer je weer een
jaar ouder bent geworden.
Je Vriend Bart.

BRIEF

aan mijn
vriend Roei

J3este (Roet
Het is mij niet mogen gelukken om je brief van
Januari tijdig te beantwoorden.
Familie- en andere
omstandigheden
maakten, dat ik er niet toe kwam,
om mij tot schrijven te zetten.
Gelukkig krijgt de Redactie blijkbaar
wel zoveel
armslag met de copie dat ons orgaan toch wel vol
komt.
Dat wil echter nog niet zeggen, dat onze babbeltjes
met elkaar in het vervolg zullen wegblijven.
Het Novembernummer
heb ik gekeerd en gedraaid,
maar je brief vond ik toen niet. Eensdeels was dat
maar goed, want er was heus wel de nodige energie,
vrijheid en fantasie voor nodig, om uit de doolhof
van de 26 plaatjes te geraken. Wij vernamen, dat de
Redactie zich had moeten redden met de hulp van
de Gewestdeskundige
en diens rechterhand.
Ik geloof, dat wij hebben kunnen ervaren, dat men ons
een schoteltje heeft voorgezet, dat niet zo licht te
verteren viel. Deze heren komen blijkbaar op heel
wat meer plaatsen dan wij, gewone stervelingen. Of
geven wij misschien onze "spiedende" ogen zo slecht
de kost, als wij buiten "ons ressort" zijn?
Ik had graag gezien, dat de ontwerper van no. 25
een aparte prijs had gekregen. Niet te geloven, dat

De dorpsrechter

.In

Een semie-politiedienaar

in de 17 e en 18e eeuw

In de kerkelijke en rechterlijke registers uit de 17e
en 18e eeuw (ook nog begin 1ge eeuw) komt men
herhaal del ijk de naam "dorps rechter" tegen. Uit de
verschillende
akten blijkt, dat deze rechter
meest
fungeert als dorpsveldwachter.
terwijl hij bij verkopingen, stemmingen enz. gemeentelijk het procesverbaal bekrachtigt door het als getuige mee te ondertekenen. Een volledige dagtaak had deze ambtenaar niet; meestal was het de schoolmeester, die bij
zijn karige beloning nog wel wat inkomsten van bijbaantjes kon gebruiken, aan wie de functie
van
dorpsrechter werd opgedragen.
Te Wanswerd
(Ferwerderadeel)
was de kerkvoogd
IJe Wybes in 1806 tevens dorpsrechter. In 1715 fungeert daar mr Matthijs Wiersrna, die geen schoolmeester is, maar chirurgijn en later ook nog ontvanger. Dit laatste blijkt uit de grafzerk
in
de
Wanswerder kerk, die vermeldt dat "de 25e December 1737 is overleden Juffr. Anna Sijbille Batting, de
huisfrou van de Ontf. Matthijs Wiersrna". Meester
RADIO
STOFZUIGERS
RIJWIELEN
Levering

Matthijs schijnt iemand van stand te zijn geweest.
In de lidmatenboeken
ontvangt hij de
betiteling
"Mr." en wordt zijn echtgenote "Juffrouw" genoemd.
Later worden de Wanswerder
schoolmeesters
met
het rechterambt
begiftigd; omstreeks 1740 werd dat
meester Gerrit Lieuwes, van wie wij in de Informatie-boeken lezen dat hij b.v. te hulp geroepen wordt
om een dronken zwerver op te bergen in de "oude
school", en in 1749 werd dat Jozua Nicolson, die de
quotisatie-opgaven
mee ondertekent
als substituutdorpsragter van Wanswerd en Jislum.
De dorpsrechter
had ook als taak, om de officiële
publicaties en proclamaties aan de plaatselijke predikanten te bezorgen, en met opdracht deze driemaal
van de kansel af te kondigen, Zo wordt in de Proclamatieboeken van Westdongeradeel
onder meer de
volgende vermelding aangetroffen:
(het betreft hier
de verkoop van een smederij te Ternaard) "Relatere
Dorpsregter van Ternaard. Dese Nevenstaande
proclamatie Drie Aan Een Volgende Sondagen In de
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buuren tusschen één en twee uur, op de stoep
te
klimmen, toe het zoudersvengster
in, toe de voordeur weer uitgegaan - daar altoos op zoo een nagt
volk in de baan is; het wordt hoe langer hoe mal der
- zonder presumptie
blijve na minsame groete, U
vriend, H. Brinxma."
Tenslotte een opsomming van gestolen goederen door
een dorpsrechter
opgemaakt:
"Tussen donderdag- en Freijdagnacht
hebbe bij Sijpke Wie brens Een Ruijt uit het kukentie genomen en
lood in stukken gesneden en de wardel van het fynster gedaan en daaryn geweest en met genomen:
3 witte Gaasdoeken, 1 Rood Dyto, 1 bl au bont laken,
1 Groen bont Deken, 1 wit bont Deken, 2 Kynder
Rokken, 1 paar blauwe hosen, 1 Jakje, 1 Half Rood
doekie, 2 Mutsen, 1 Handdoek, 1 paar Schoenen met
sylveren Gespen, 1 falhoed met sylveren haaken, 1
Nuu teeketel, 1 Sonhoed, 1 halfbrood, 2 paar hosen,
1 busgroentie. en Een kynder Relif. Een korfke met
Enige kopskes en Pantzes.
Oeds Sybrens,
Dorpsregter
van Wanswert
den 9 Sept. 1790".
Het huis waar deze diefstal gepleegd werd stond aan
de Dokkumer Ee onder Wanswerd (op de Streek) ter
plaatse waar nu de heer O. T. Kingma woont. De bewoner Sipke Wie brens riam in 1811 de naam Jansma
aan, maar schreef toen zelf Jongsma. De naam Jansma is evenwel gehandhaafd. De kleinzoon van Sipke Wiebrens, ook Sipke Wybrens geheten, geboren
29 Juli 1800, was de grootvader van Menne Simons
Jansma, thans veehouder te Wanswerd (Streek). De
vader van de dorpsrechter
Oeds Sybrens was Sybren Oedzes, in 1733 schipper op de Streek (Wanswerd). De zoon van Oeds Sybrens (die zich later
Douma noemde en in 1811 is overleden) Sybren Oedzes was in 1825 veldwachter te Wanswerd en werd
als zodanig opgevolgd door zijn zoon Jan Sybrens
Douma. De laatste, in 1804 geboren,
ging in 1836
met de Afscheiding en raakte toen zijn veld wa ehtersbaantje
kwijt. De familie Douma heeft dus drie
geslachten
achtereen
op de Streek (Wanswerd) de
Heilige Hermandad gediend.
Ferwerd.
De Owmr.-Groepscomdt.
J. Kobes.

Kerk geproclameerd
Waar Yan De Laatste is geweest Den 26 December 1802. Mart. Lieuwes, Dorpsregter."
Over diefstallen
en andere ongerechtigheden
moesten de "dorpsregters"
een proces-verbaal
inleveren
bij het gerecht van hun grietenij en uit de bewaard
gebleven geschriften zou een bloemlezing van taal
en stijlfouten zijn te distilleren. Niet alleen - inbegrepen de schoolmeesters
schreven een onberispelijke stijl, maar de realistische weergave der feiten is soms vermakelijk.
Wijnsen Jans, dorpsrechter te Hallurn, schrijft 2 Nov.
1799 het volgende:
"Aan de Raad van de gemeente te Ferwert in de
Herberg. Ik laat U.E. weete als dat vandaag een
Wytse Coets, teegenswoordig
onder Hallum op Jousenbueren,
bij
Jan
Jansens
op
Jousenbueren
turf
heeft
gestolen
in
teegenswoordigheid
van
Pyter Formes op Jousenbueren
en dat
er meer
andere sijn die er over klage dat er turf en eerdappels weg worde daarom vind ik mij verpligt om aan
U.E. dereet bekent te maken, waartoe ik mij verlate
en blijve U.E. toegenegene
Vriend
Wijnsen
Jans
Dorpr."
Een levendige weergave van een inbraak geeft de
Hogebeintumer
schoolmeester
Hendrik Brinxma, die
eind 18e eeuw te Blija als dorpsrechter
optreedt:
"Mijn Heer. Van dees Nagt zijn er dieven bij Gerryt
Fransen (alias Keij Schrijver) te Blija toe het souders
vengster ingebroken, zoetjes de zouder langs gegaan:
zagties bij de trappen neer (want geen in de huis
heeft haar gehoort) en zo in de slaapkamer
gekomen, de kas opengedaan, de Baas selvs word wakker
uit hem selvs, wilde van het Bed af, miste de stoel
voor het Bed, de gewone afstap, roept aan de meid
- de meid er af - ontsteekt de lamp: zo bevinden
zij de stoel voor het bed voorover op de grond, de
kast open, bij onderzoek miste er uit 64 guldens
aan geld, nog een rest goed van linnen, Bijbels met
zilveren haken in een Schorteldoek gepakt, dog is
leggen gebleven, zeekerlijk door het wakker worden
van de baas, weggegaan en de voordeur open gevonden.
Voorwaar een raar dievstal op een Sendagnagt in de
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POLITIE EN VUURWAPENEN
II
De wachtmeesters
Doel,. Middelmaat
(dezelfde, die
wij de vorige keer ontmoet hebben)
en Knudde
behoren tot de groep Nergenshuizen.
Wij plaatsen
ze evenwel in onze fantasie
even over naar het
Engelse leger en gaan dan hun belevenissen
op de
schietbaan weer volgen.
Op zekere morgen zien wij onze vrienden herhaalde
malen schieten op een grote witte schijf, waarop
slechts een klein zwart mikpunt je is aangebracht.
Deze schijven staan op een afstand van ongeveer
vijftig meter van onze schutters.
Na iedere vijf
schoten bepaalt een onderofficier
de grootste doorsnede van het door hun geschoten trefferbeeld
en
meet de plaats van het middelpunt
van dit trefferbeeld ten opzichte van het mikpunt je.
Het blijkt dat Doel een prima schutter is met een
vaste hand, die een heel klein trefferbeeld
schiet;
Middelmaat is een normale schutter die een groter
trefferbeeld
schiet en Knudde schiet een zeer groot
trefferbeeld.
Nu gaan onze vrienden
naar de geweermaker
met
hun geweren (Lee Enfields). Deze zorgt er voor dat
het middelpunt van de trefferbeelden
van onze schutters een volgende keer midden op het doel liggen.
Uit een hele verzameling
korrels zoekt hij n.l. die

maten uit die de afwijking van wapen en schutter
opheffen. En door deze korrels iets links of rechts
te verplaatsen heft hij ook de zijdelingse afwijkingen
op.
Voortaan behoeven onze mannen niet meer. ergens
naast of boven of onder de roos te richten. Zij weten
dat het wapen bij hun past en dat zij er zuiver mee
kunnen richten.
Daar men aanneemt dat Doel, Middelmaat en Knudde door veelvuldig oefenen het toppunt van hun kunnen bereikt hebben, krijgen zij alle drie een schietboekje, waarin aangetekend wordt dat Doel een z.g.n,
4" schutter is, Middelmaat
een 8" en Knudde een
12" schutter is. Dat wil zeggen dat het trefferbeeld
van Doel op 100 yards een doorsnede heeft van 4
inches oftewel 10 cm, terwijl dat van Middelmaat
8 inches of 20 cm is en dat van Knudde 12 inches of
30 cm.
Wanneer onze vrienden nu een volgende maal weer
gaan schieten doen zij dit op een afstand van 100
yards op de zogenaamde viervoetsschijf.
Dit is een
schijf met slechts vier ringen of cirkels, waarvan de
binnenste
cirkel, de roos dus, een doorsnede heeft
van 1 voet oftewel 12 inches, terwijl iedere volgende
ring één voet groter is in doorsnede. Daarbij bepaalt
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de onderofficier
bij de schutter (de "coach") wanneer de schutter correctie moet toepassen. Hij doet
dit slechts, wanneer hem na meerdere schoten blijkt,
dat de schutter telkens de zelfde soort afwijking
heeft. Een drama, zoals wij dit al eens met de wachtmeester Middelmaat
hebben meegemaakt,
kan dus
niet voorkomen.
U begrijpt, dat onze schutters, als alles goed is, met
hun gecompenseerde richtmiddelen een enorm aantal
rozen moeten schieten. Zelfs het trefferbeeld
van
vriend Knudde is immers niet groter in doosnede
dan de roos en het middelpunt van zijn trefferbeeld
is op het middelpunt van de roos gebracht.
Het voordeel van dit systeem is, dat de resultaten
van de middelmatigeen de slechte schutters aanzienlijk beter worden.
Wanneer onze vrienden nu een volgende maal op een
afstand van 300 yards, dus op een drie maal grotere
afstand
schieten,
dan schiet Doel natuurlijk
een
groep van 12 inches, dus met een doorsnede van 1
voet, Middelmaat schiet een groep van 24 inches (2
voet) 'en Knudde een groep van 36 inches (3 voet).

Van Doel mag dan verwacht
worden dat al zijn
treffers nog in de roos zitten. (Valt een enkel schot
daarbuiten,
dan nog niet onmiddellijk
corrigeren.)
Middelmaat voldoet aan de verwachtingen
wanneer
al zijn schoten nog in de op één na kleinste cirkel
vallen. Al raakt hij dan desnoods ook geen roos,
het middelpunt van zijn treffers ligt op de roos en
na meerdere schoten zou hij deze zeker raken. Hij
behoeft dus geen correctie toe te passen.
En zolang vriend Knudde binnen de binnenste drie
cirkels schiet, is ook bij hem alles O.K.
Mocht U aan de waarde van dit systeem twijfelen,
dan wil ik U er even op attent maken, dat wanneer
Doel op 300 yards afstand op Uw navel richt, zijn
treffers in een straal van 15 cm om dit lichaamsdeel
komen te liggen. Bij Middelmaat is deze straal 30
cm en bij Knudde 45 cm. Zou U zich erg lekker
voelen als U Knudde op een afstand van een kleine
300 meter als tegenstander had?
Ik wil ditmaal eindigen met een vraag. Zou dit systeem ook voor de Nederlandse politie niet van belang
kunnen zijn?

Een hel van modder en slijk
Op een mistige Vrijdagmorgen in October 1952 vertrokken uit Roermond 129 deelnemers voor de jaarlijkse kampioensrit van de K.N.M.V.
Het was een rit, die met al de tragedies die daaraan
verbonden zijn geweest, in motorrijderskrtngen
niet zo
licht vergeten zal worden. Tragedies?
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Ter verduidelijking volgt hier een overzicht van het
doel en de afstand van deze kampioensrit.
Het doel is geweest om de rijvaardigheid
en het
oriënteringsvermogen,
zowel bij dag als bij nacht, a11Smede het regelmatig en zonder afwijking rijden van
een aangegeven route te bevorderen. Het bestond uit
een zware tweedaagse betrouwbaarheidsr-it,
verdeeld
in drie trajecten nl.
1. dagtraject
275 km
2. nachttraject
325 km
3. dagtraject
275 km
Dat de K.N.M.V. voor haar ritten niet bepaald tamme
parcourses uitzet is een bekend feit, doch zo eng als
het vorige [aar is het nog nooit geweest. Deze rit heeft
de rijders gevoerd door een hel van modder, water
en slijk.
Na het eerste traject namen van alle gestarte rijders
reglementair nog slechts 28 aan de rit deel.
Het Gewest Groningen der Rijkspolitie het zich ook
dit jaar niet onbetuigd en was met twee zijspancombinaties en tweesolomotoren
naar het donkere Zuiden getrokken, om de strijd tegen de Limburgse klei
op te nemen.
De Wrnr 1e kl, Wilts uit Assen en Wmr Iliohan uit
Heerenveen bonden de strijd aan op solomotoren. terwijl de Wmrs Wiekamp, Tmninga, Went en Reker
op zijspanmachines hun geluk he.bben beproefd.
Verder waren verscheidene
reeds bekende rijders
u:it politiekringen op het appèl verschenen, w.o. de
Owmr Emmelkarnp (winnaar gouden medaille Oostenrijkse zesdaagse), de Owmr Hoogeveen uit Roermond (Politie solokampioen 1949), Wmr 1e kl. Muris
uit Kerkrade (Politie solokampioen 1951) en .nog verschillende andere cracks als Knijnenburg,
R:ietman,
Veer, Rozenberg en Koning.
De Gemeentepolitie Rotterdam was met vier fonkelnieuwe 600 c.c. BMW's naar Roermond getogen, met
de bedoeling een teamprijs in de wacht te slepen. Dit
is echter niet mogen gelukken, aangezien ze in de omgeving van het Zuid-Limburgse dorpje Rijkholt alle
vier in de modder zijn blijven steken en genoodzaakt
waren de strijd te staken.
Evenzo verging het de Noorderlingen.
De Harley's
bleken door hun zwaarte en onpractische bouw voor
deze rit totaal ongeschikt.
De meningen over deze ritten lopen nogal uiteen. Vaak
hoort men stemmen, die beweren dat deze tak van
sport te ver gaat. Niets is echter minder waar. Personen, die i.v.m, hun werkzaamheden
geregeld moto-
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ren moeten berijden
(personeel
Verkeer'sgroepen) ,
doen juist in zo'n rit een schat van ervaring op het
gebied van rijvaardigheid op. Toegegeven wordt, dat er
personen zijn, die door de aan zo'n rit verbonden emoties te zeer worden meegesleept en meer riskeren dan
in de gegeven omstandigheden verantwoord is, hetgeen
ook blijkt uit het artikel over de "Coup de la Montagne rit", opgenomen in het Juli-nummer van de Reflector.
Bij een eventuele volgende deelname aan een dergelijke rit zou het de prestaties van de rijders zeer zeker
ten goed komen, wanneer het Gew. Groningen, evenals dit bij andere Gewesten het geval is, een monteur
en verzorger beschikbaar stelde om de belangen van
mens en machine te behartigen.
Het personeel van de Verkeersgroep Roermond en dat
van de P.T.D. te Roermond, Groningen en Sneek verdient zeer zeker een woord van dank VOor de door
hen verleende gastvrijheid en hulvaardigheid.
W. en R. te Gr.

Frysbîn
Dêr tusken Starum en Nij' Silen,
de Blesse en Dykshoek,
leit it làn fan d'àlde stamme
dat al mannich frjemling loek.
Dêr hwer't alear de sjonger Bernlef
syn sangen he arre liet,
dêr sjonge noch de Fryske minsken
it àlde geve Fryske liet.
Hwer't de Noarman moardde en rave,
dêr't it Spaenske swurd regearre,
dêr sieddet noch de Fryske boer
hoe't men him ek tramtearre.
Dêr hwer't yn lang
de sé him jilde
ja, dêr wenje noch
mei har 10k en

forfleine tiden
lie,t
de Friezen
har fortriet.

Dêr hwer't de greate man fan Kimsert
syn maten riste ta de striid,
dêr libbet noch in striidber folk,
ré foar de nom'le died.

~wemLe"

Hwant al hwat
toskuorden
it Fryske aerd,
dy bin' al
Zo stonden we dan op een namiddag voor de deuren
van de Overdekte te L.
Er werd zoiets gemompeld, dat dit nu de ploeg was,
"die in het geheel niet kon zwemmen". Dat Is erg en
vooral voor een politieman. Van hem toch mag verwacht worden, dat hij een drenkeling uit het water
zal halen. Stonden er zelfs niet bij met drte of vier
streepjes op de mouw?
Nadat onze instructeur
er zich van overtuigd had,
dat allen aanwezig waren, mochten we naar binnen.
Na de gebruikelijke douche, was het aantreden bij de
zg. "Pierenbak", waarna we mochten instappen.
Het begon met oefening "hoofd onder water". Een goed
ding. In het water moet je vertrouwd raken en je moet
ook "onder" durven. Maar wat hebben we daar? Eén
van de leerlingen kruipt onder water en denkt
er
blijkbaar niet aan om heel spoedig weer boven te komen. Dit geval had natuurlijk ook de aandacht van onze instructeur, die toch de. verantwoordelijkheid
draagt
"oor zijn leerlingen. Eenbehoorhike ruk aan des mans
haren, vergezeld van de uitroep: "Zal je ook weer eens
boven komen?", had het gewenste resultaat.
De verdere oefeningen in de "Pierenbak"
verliepen
naar wens. Toen het laatste kwartier aanbrak, kregen
we van onze instructeur vrijaf. Een ieder mocht even
naar eigen goeddunken in hert water spartelen.
.Het woord vrijaf was nauwelijks gesproken, of vrijwel
de meeste leerlingen verlieten de "Pierenbak", om met
Een sprong in het diepe bassin te verdwijnen.
Ik geloof, dat onze instructeur even stond te kijken,
zoals die kip, die eendenkuikens had uitgebroed en
daarna zijn kroost in de gracht zag verdwijnen.

frjemde macht'n en natûr
oan dizz' wràld,
de Fryske sin
tige àld.

x.

"--

~

Kijk, daar begeeft één van de leerlingen zich op de
hoogste springplank, om even later met een fraaie
duiksprong in het water te verdwijnen, welk voorbeeld
gevolgd wordt door anderen.
Zie je daar dat ,groepje een spelletje waterpolo spelen?
Heel leuk, om eens een kwartiertje vrijaf te hebben.
Was er ook niet eentje bij, die de Grote Wielen eens
heen en terug was overgezwommen?
Wat het doel is van dit stukje?
Om even aan te stippen, dat er mogelijk meerdere
leerlingen zullen zijn, die binnen de vastgestelde
tijd
het zwemdiploma niet zullen behalen, doch die wel zo
goed kunnen zwemmen, dat ze evengoed een drenkeling uit het water zullen halen als een gediplomeerd
zwemmer, mogelijk nog beter.
Het zijn die zwemmers, die de kunst reeds vanaf de
schoolbanken verstaan; die zich als het ware van nature een vrije slag hebben aangewend; die vrij moeilijk
af te leren is. Ze hebben geen diploma en zullen het
misschien niet halen ook. Op papier kunnen zij niet
zwemmen. Men kan er echter verzekerd van zijn dat,
mocht zich een geval voordoen, zij de drenkeling uit
het water zullen halen. En daar gaat het uiteindelijk
om.
Ow.K.
Stiens.

Voor Uw
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e sen
Het feit, dat boksen in zijn uiterste consequentie, nl.
het wedstrijdboksen, nog steeds een ·grote groep felle
tegenstanders heeft, is voor mij een motief om het
boksen nog eens te analyseren en van alle kanten te
bekijken.
Om geen verwarring te stichten verdeel ik deze sport
zeer nadrukkelijk in drie gedeelten, nl.
1. Boksen a18 verdedigingskunst ; door middel van de
vuisten, met als eerste doel de persoonlijke paraatheid
bij een handgemeen (een eerste vereiste voor de politie) .
2. Boksen als spel; vreugde aan de beweging en aan de
strijd.
3. Boksen als duel; zijnde het wedstrijdboksen. de
cr-itiek-rnagneet en sedert jaren het zwarte schaap der
sporten.
1. Boksen als verdedigfngskunst,
Zoals bij het zwemmen leren het eerste doel is niet
te verdrinken, zo is bij het boksen Ieren het eerste
motief, zichzelf te kunnen verdedigen.
De oorlogsjaren die nu juist voorbij zijn, gaven een
grote opleving van de verdedigingssporten,
omdat
iedereen dacht elk ogenblik tegenover een gevaar geplaatst te worden, waarbij het gebruik van de vuisten
moreel volkomen 'gerechtvaardigd. zou zijn geweest.
Nu de oorlog voorbij is, is de belangstelling weer teruggelopen en wordt o.a. het bomen weer uiterst weinig
beoefend. Velen, die het boksen alleen kennen uit de
kranten of van de wedstrijden, denken dat boksers
alln zeer moedige mensen zijn. De waarheid ts echter
anders; van de honderd boksers, verspreid over verschillende verenigingen, zijn misschien negentig deze
'sport begonnen op de grondslag vrees .en misschien
tien als een uitlaat voor hun strijd- en vechtlust. Maar
buiten dezen zdjn er nog duizenden die vrees hebben,
maar helemaal niets doen. Deze mensen willen wel,
maar de durf ontbreekt. Ze noemen boksers minderwaardige mensen omdat zij elkaar afdrogen, verschuilen zich achter dergelijke redenen en maken daarmee
de bokssport met hun cr-itiek dood. De grote waarde
van het boksen ligt hierin: het maakt de gemiddelde
man weerbaar.
2. Het boksspel.
Het is bewezen, dat men zonder enige moeite, bij het
boksspel, vier minuten, inplaats van drie per ronde kan
nemen, omdat het vermoeiende van het felle reageren bij wedstrijdboksen. hier niet aanwezig is. Bij dit
boksspel, staat men steeds op dekking. Men bereikt de
hoogst reflexieve
vaardigheid,
onderwindt het nut
van de snelle boksbewegingen en men kan ongeacht
zijn beroep en vaak uit vrees voor zijn uiterlijk, toch
het boksspel beoefenen. Voor de mensen die menen
wonderdeugden in de sport te zien en dus ook in het
boksen, zal dit spel geen garantie bieden voor "karaktervorming" en wennen aan het "gevaar" en nog meer
van dergelijke onzin.
Het is een spel voor ontwikkeling van het lichaam.
Voor mensen ,die nog iets verder willen is 'er het sparren. Het sparren is reeds geïmproviseerd boksen, waarbij het doel is te treffen, daar waar de tegenstander
niet dekt. Het woord "sparren" houdt in, dat de kracht
van de stoot zeer nadrukkelijk wordt ingehouden; dit
is echter voor veel sportmensen zeer moeilijk. Zonder
zelfbeheersing is sparren onmogelijk. Het sparren :iJs
prettiger en spannender dan het boksspel. Het biedt
de mogelijkheid zichzelf te onderscheiden door grotere
bekwaamheid. Sparren is zeer moeilijk. De grote boks-

theoreticus 'I'oepoel, schreef in zijn boek "Het Boksen":
"Twee Engelse beroepsboksens blijven beter gemutst
in hun zware partij, dan twee Nederlanders bij een
partijtje sparren",
3. Boksen als duel.
De derde phase van de bokssport is de bokswedstrijd;
het baksen als duel.
Het wedstrijdboksen heeft nog steeds veel tegenstauders, In de meeste gevallen komt dit door verkeerde
voorstellingen, zoals "Het filmjournaal",
waar men
twee uitgeputte boksers' tegen elkaar op ziet boksen,
Aan het einde van de film laat men dan ook nog eens
de gezichten zien, afgemat, of misschien met een bloedneus, enz. Dit nu is afbreking van het wedstrijdboksen.
Ook mensen, die wel eens een wedstrijd gezien hebben
en interessant willen zijn, breken het boksen als wedstrijdsport af. Jan Salie zit bij de wedstrijdring, hij
ziet en hoort de treffers vallen. Het luidst klinken de
stoten die op de handschoen of arm worden opgevangen. In een enkele partij neemt hij zelfs bloed waar.
Soms gaat een bokser neer, door een vuiststoot op
maag of kin .. Maar op het voetbalveld gebeuren tegenwoordig zeker meer ongevallen, terwijl dit ook bij
andere sportwedstrijden
vaak voorkomt. Denk ook
niet dat men expres de ander probeert te misvormen.
Dat zijn Iekenpraatjes, want in werkelijkheid is het
heel anders. Door de instructeurs worden de boksers
er steeds op gewezen dat zij moeten bolmen (en hoe
vaak hoort men het hen, tijdens de wedstrijden, hunne
pupillen niet toeroepen). Is het geen prachtige propaganda voor de bokssport dat boks technici als De
Jager, Schubart. Oorman e.a. na zovele lauweren te
hebben geoogst, nog steeds ongeschonden en niet misvormd zijn. Is hiermede dan ook niet bewezen dat dergelijke boksers goede leiding hebben en dus helemaal
niet aangespoord worden tot "knokken". Bij een bokswedstrijd vindt men altijd twee soorten publiek; het
ene gaat naar de bokswedstrijden om de sport en het
andere deel gaat er heen op sensatie belust. Juist dit
laatste publiek schreeuwt en brult door de zaal en uitroepen als: "Sla hem er uit" en "Sla hem dood" zijn
niet van de lucht. Is het met duidelijk dat dergeilijk
publiek de bokssport kapot maakt. Bij 't boksen weten
beiden waar het om gaat en men moet de consequenties dragen. Men werkt elk met twee wapens en men
mag zich in een ruime ring bewegen, zodat het aantal
mogelijkheden van aanval en verdediging, van schijnbewegingen en stoten, oneindig groot zal zijn. Er zijn
echter genoeg sporten die ogenschijnlijk minder gevaarlijk zijn doch waarbij men ook weggedragen wordt.
R. 'I'iemstra.
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MUTATIES
Verplaatsingen:
Vries, F. de, Wmr. 1e kl. no 963, van Onderdendam naar Distr. Staf Groningen.
Piening, J. R., Wmr. 1e kl. no. 636, van Staf Gewest Groningen naar Nieuwolda
als Post.C.-.
Span, B., Wachtmr. no 1215, van Lemmer naar Verk.gr. Leeuwarden.
Krol, J., Owmr. no. 312, van Distr. Staf Heerenveen
naar Oosterwolde als Post.C.-.
Brouwer, L., Owmr. no 374, van Verk.gr. Assen naar
Gewest
's-Gravenhage,
Verk.gr. Dordrecht als Groeps.C.-.
Hartkamp, A., Wmr. 1e kl. no. 1797, van Ten Boer naar Gewest Arnhem (Parketgr. Almelo).
'
Kooij, A., Wachtm. no. 337, van Eelde naar
Parketgr. Amsterdam.
Rhebergen, J. W. F., Wmr. 1e kl. no. 1762, van Oosterwolde naar Gewest Arnhem, Groep en Post Druten.
Jong, H. de, Wmr. 1e kl. no 2007, van Parketgr. Amsterdam naar Winsum (Fr.).
Gehuwd:
Piel, E., Wachtmr., Vledder.
Prins, Th. J., Wachtmr., Leeuwarden.
Gesinsuttbretdîng vond plaats
Smeding, L., Wachtmr., Ried, zoon.
Terpstra, P., Wmr. 1e kl., Lemmer, dochter.
Zijlstra, G., Wachtmr., Groningen, dochter.
Oele, M. P., Wachtmr., Groningen, dochter.
Verplanke, L., Owmr., Holwerd, zoon.
Meer, M. J. v. d., Owmr., Rijs, zoon.

bij:

Klooster, H., Wachtmr., Appelscha, zoon.
Postma, H., Wachtmr., Zoutkamp. zoon.
Wal, T. v. d., Wachtmr., Warga, dochter.
Leijenaar, J. H. U., Wachtmr., Assen, dochter.
Goede, J. de, Wachtmr., St. Anna Parochie, zoon.
IJtsma, A., Wachtmr., Drochteropslagen,
dochter.

Bevorderingen:
Prossee, S., Wmr. 1e kl. no. 746, Leeuwarden.
Tot Opperwachtmeester
m.i.v. 1-4-'53. Eervol ontslag op 1-5-'53.
Terug van detachering aan de Kaderschool te Bilthoven.
Made, T. v. d., Wmr. 1e kl., Hollum (A).
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Het is ook onze wens dat Zij nog lange tijd voor land en volk gespaard
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25-Jarig

ambtsjubileum

Owmr.

B. Mensinga,

Op Zaterdag 28 Maart j.l. herdacht de Owmr B.
Mensinga, Gewestdeskundige
van het Gewest Groningen, de dag waarop hij voor 25 jaar bij de politie in dienst trad.
Deze dag ging niet zonder meer voorbij aan het
personeel van het Gewestbureau.
Die morgen was
een grote kamer van het Gewestbureau
ingericht
voor een feestelijke herdenking.
'
Onder meer gaven van hun belangstelling blijk: de
Gewestcommandant,
Overste G. H. van Helden en
diens- echtgenote; de Overste R. F. Hoestra en echtgenote; de Districtscommandant
Groningen, Overste
J. B. S. Römelingh en diens toegevoegd Officier, de
Kapitein G. van Dijk, alsmede het personeel van
het Gewestbureau, van de Comptabele afdeling en de
Materieelbeheerder.
Om plm. 10 uur betrad de Owmr B. Mensinga met
zijn echtgenote de keurig ingerichte zaal, ditmaal in
andere kleding dan op 5 December j.l., hartelijk verwclkornd door de aanwezigen.
De Gewestcommandant
sprak hierop, in een geestig
speechje, woorden van waardering tot de jubilaris,
releveerde
de dienstverrichtingen
van
Mensinga
. waarin Z.H.E.G.. ook mevrouw Mensinga betrok.
O.m. werd de goede verstandhouding
van de Gewestdeskundige
met het personeel van het Gewest
naar voren gebracht, welke vérhouding
mede werd
bereikt, doordat de jubilaris zich tegenover het personeel niet voor liet staan op zijn deskundigheid op
het gebied van het
wetenschappelijk
onderzoek,
waarvan het personeel toch ook door
studie
en
practijk de nodige kennis bezit.
Namens het personeel van het Gewest werd de

25-Jarig
ambtsjubileum
opperwachtmeester
A. Zantinge

Op Donderdag 19 Maart '53 herdacht de Owmr. A. Zantinge, P.C. der Rijkspolitie te Wolvega zijn 25-jarig
ambtsjubileum.
Op die dag werd in de woning van de jubilaris een
receptie gehouden waarvan een druk gebruik werd
gemaakt. Naast de familieleden van de jubilaris waren aanwezig de H.E. Gestr. Heer Distr. C. der Rijkspolitie te Heerenveen, Majoor W. C. Bijl de Vroe, de
heer Distr. Adj. E. Paulusma, de heer Adj. Gr, te Wolvega A. Kuipers, vertegenwoordigers
van de N.P.R,
afd. Heerenveen en het voltallige personeel van de Gr.
Weststellingwerf.
In de met bloemen versierde woning van de jubilaris
werd, na het drinken van een kopje thee de jubilaris
toegesproken door de heer D.C. die hem en zijn gezin
feliciteerde met het 25-jarig jubileum.
De D.C. sprak zijn waardering en voldoening uit over
de wijze waarop Zantinge zijn politiedienst vervulde
en sprak de wens uit dat hij na verloop van niet al te
lange tijd een verdere stap zou mogen doen en zijn
dienst
zou kunnen
voortzetten
als
Groepscom-
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Gewestdeskundige

te Groningen

jubilaris door de Gewestcommandant
een prachtige
reisnécessaire
aangeboden en werd mevrouw Mensinga in de bloemetjes gezet. Ook de gebruikelijke
gesloten enveloppe werd tenslotte niet vergeten .
Hierna voerde de Districtscommandant
Groningen
nog het woord, die de Owmr. Mensinga een tijd lang
onder zijn hoede had, vóór hij zijn tegenwoordige
functie aanvaardde.
Zichtbaar ontroerd dankte tenslotte de Owmr. Mensinga voor de waarderende
woorden en de stoffelijke blijken van waardering.
Onder het genot van een kopje koffie en gebak,
bleven de aanwezigen daarna nog enige tijd gezellig bijeen.

mandant. Daarna werd het woord ,gevoerd door de
Groepscommandant
Adjudant Kuipers. Deze liet in
zijn toespraak uitkomen, dat, als men voor een tijdperk van 25 jaar staat, dit een lang tijdperk lijkt doch
als de 25 jaar om zijn het maar kort is. In de afgelopen
dienstperiode blijven dan slechts enkele bepaalde punten in het geheugen achter. Ook U zal in deze dienstperiode voor- en tegenspoed hebben gehad zowel in
het gezin als in de dienst. Het zijn gewoonlijk de moeilijkste jaren daar men dan ook zijn gezin moet opbouwen. Dank zij ook de hulp en steun van Uw vrouw is
het toch steeds gelukt het hoofd omhoog te houden en
op de ingeslagen weg voort te gaan. De Gr. C. sloot
zich aan bij de woorden van de Distr. C. omtrent de
kwaliteiten als politieman en sprak de wens uit dat hij
nog vele jaren zijn dienst kon blijven verrichten. Namens het personeel van de Groep liet de Gr. C. zijn
felicitaties vergezeld gaan van een vulpen voor de jubilaris en een bloemenmand voor zijn vrouw.
Daarna werd het woord geveerd door de 2e Voorzitter
van de afd. Heerenveen van de N.P.B. die de jubilaris
mede namens het Hoofdbestuur van de N.P.B. feliciteerde met deze dag. De spreker deed dit met te meer
genoegen daar Zantinga een werkzaam lid was van de
bond en zich niet alleen bepaalde bij het betalen van
contributie doch steeds de vergaderingen bezocht en
aldaar zijn mening naar voren bracht. Spreker liet zijn
felicitatie vergezeld gaan van een boekwerk voor de
jubilaris en een mand bloemen voor zijn vrouw.
Als laatste spreker kwam nog de Wmr. v. Nieuwenhoven namens de sportgroep
Weststeälingwerf, die
een oorkonde aanbood met humoristische tekeningen
over sport.
Zichtbaar ontroerd dankte daarna de jubilaris voor de
tot hem gerichte woorden en de ontvangen geschenken
mede namens zijn vrouwen
gezins- en familieleden.
Onder het gebruik van een verversing en het maken
van muziek bleef men nog een tijd gezellig bijeen
om daarna voldaan huiswaarts te keren.
A. K.

53

OPEN

enkelen, die zich daartoe geroepen voelen, in deze
dagen van herdenking - met mij - nog weer eens
een bezoek brachten aan de vrouw van een in de
bezettingstijd
omgekomen collega.
Ons Corps werd pas na de oorlog in het leven geroepen en begrippen als "historie" en "traditie" zijn
ons in Corpsverband nog betrekkelijk vreemd. Moge
het echter zo zijn, dat velen onder ons in de komende dagen individueel ten opzichte van "onze"
oorlogsweduwen "traditie" vestigen en daardoor toch
ook weer in Corpsverband de "historie" bewaren en
gedenken.
Mag ik tenslotte nog enkele dingen vertellen over
één van onze collega's! Je hebt hem 0 zo goed gekend. Ik bedoel Jan, onze legendarische keeper uit
diverse politie-elftallen.
Het doet je misschien even
terug denken aan die verschrikkelijke
tijd van haat
en honger, van bitterheid en verraad, van verdriet
en rouw.
"Het was in de stakingsdagen van Mei 1943, dat ik
samen met Jan een twintigjarige
jongen zag liggen
die door enkele S.D.-ers was doodgeschoten als een
hond, omdat hij een "boks beugelt je" in de zak had.
Ik hoor nog de woorden van Jan: "Vanaf nu zal ik
alles doen wat redelijk en mogelijk is om deze onrechtvaardige
zaak uit de wereld te helpen. Vanaf
nu is een "bevel" géén "bevel" meer voor mij".
Een jaar later was het Jan, die een twintigjarige
jongen in een vreselijke sneeuwstorm en midden in
de nacht tenslotte over de laatste twee kilometer
op de rug voortzeulde om hem op een nieuw onderduikadres
te brengen.
Op een avond in het concentratiekamp:
"Het zijn
de jabroers, die straks weer vooraan zullen staan.
Laten wij echter bedenken dat we verzet pleegden
omdat we onze kinderen niet voor een "systeem"
wilden opvoeden en dat we' straks niets hebben te
verwachten.
Werken moeten we, want we komen
terug in een stukgeslagen wereld".
Jan, onze collega van weleer, heeft het vuur van het
crematorium
tegen de avondhemel
zien oplichten
en duizenden mensen zien sterven van honger en
ellende, hij heeft meer lichamelijk en geestelijk Ieeê
doorstaan dan mensen voor mogelijk
houden,
hij
was jong en had kinderen - evenals wij - en was
voor velen een groot vriend.
Hij is fenslotte uit Duitsland overgebracht naar zijn
vaderland
en zijn stoffelijk overschot rust op de
erebegraafplaats
te Loenen".
Dat is dan één van velen, Bart. Jij kende verschillende van hen, terwijl enkelen gemeenschappelijke
vrienden van ons waren.
Om één of andere reden moest ik je dit allemaal
schrijven Bart. Ik heb het al eens eerder in een "bijdrage" besproken, doch wellicht kon het geen kwaad
dit alles nóg eens te zeggen. Ik weet dat je uit deze
brief meer zult lezen dan er geschreven staat. Dat
je. dat kunt is in hoofdzaak de reden waarom ik
blij ben je mijn "vriènd" te mogen noemen. Wil je
de groeten aan je vrouw doen?
Je vriend ROEL .

BRIEF

aan mijn
vriend Bart

Seste Sart,

••';

In de afgelopen week bleek mij, dat ik niet de enige
lezer van je brieven ben. Een collega vertelde mij
namelijk, dat hij de laatste brief van "Bart" niet
bepaald vrolijk vond. Ik moest hem gelijk geven,
doch in een verder gesprek waren we het er over
eens dat een mens onder omstandigheden
gebukt
kan gaan welke het voor de betrokkene onmogelijk
maken om vrolijk en blij te zijn.
Deze brief is niet bedoeld als antwoord op je laatste
ontboezemingen, doch wel in het bijzonder voor jou
persoonlijk bestemd. Degene die mee wil lezen, wil
daar wellicht rekening mee houden.
In ons dorp staan verschillende struiken en vruchtbomen in de eerste bloei, de merels zingen dat het
een lieve lust is, onze dochtertjes willen zomerjurkjes dragen, kortom alles wijst er op dat het voorjaar werkelijk is aangebroken. Het is in deze prille
voorjaarsdagen,
dat mijn gedachten telken jare terug gaan naar de meest bewogen periode uit mijn
leven, namelijk de voorjaarsdagen van 1945.
Ieder jaar komt dat weer en evenals andere jaren
zal ik ook nu weer trachten deze terugblik op het
verleden af te sluiten op de avond van 4 Mei, wanneer ik met vele anderen, onder het gebeier van
onze bronzen dorpsklok, in een stille gang naar het
,.oorlogsmonument"
op een der oude brinken,
de
doden uit de laatste wereldoorlog hoop te gedenken.
Ik vraag mij wel eens af. of wij nog wel veel aan
die tijd denken. Natuurlijk, het leven is verder gegaan en langzamerhand
zijn de scherpe kanten van
haat, rouw, naijver en leed bijgeslepen door de tijd.
Het is echter mijn persoonlijke overtuiging, dat wij
sommige voorvallen en sommige feiten uit de achter ons liggende oorlog niet mógen vergeten. Ik denk
hierbii aan de ongeveer 60 politiemannen
uit onze
drie Noordelijke Provinciën behorende
tot het
personeel waaruit
thans ons Corps Rijkspolitie is
geformeerd - die in die oorlogsjaren om het leven
kwamen, heel vaak .doordat zij, direct of indirect,
dat leven waagden voor anderen.
Nu wij weer staan voor de viering van de nationale
bevrijdingsdag
en onze doden
willen
herdenken,
moeten toch onze gedachten wel eens even gaan
naar de weduwen en kinderen van deze omgekomen
collega's. Er wonen ongeveer
60 politie-weduwen
uit de jaren 1940-1945 in ons Gewest. Hebben wij
deze vrouwen en hun kinderen misschien ook totaal
vergeten? Als ik zo eens bij mij zelf te rade ga Bart,
dan ben ik er niet gerust op. Het zij verre van mij
om het personeel van ons Gewest iets op te dringen,
doch het zou mij en wellicht anderen goed doen, als
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De "Dam" vacuum-snelrem

- - : - --: - - -

-

---- - -

- - -- - - - - -. - -

De directie van de Damster Auto Maatschappij te
Appingedam heeft voor een groot aantal genodigden, waaronder leden van de politietechnische dienst
en van de Rijksverkeerspolitie,
Gemeentepolitie
van
verschillende
gemeenten en de pers
onlangs
een
voordracht gehouden over de nieuwe "Dam" vacuumsnelrem.
In 1920 werd de "Dam" als autobus- en garagebedrijf
opgericht. Gedurende
de jaren 1920-1926
werden
Belgische opleggers verkocht, welke een draagvermogen hadden van 4 ton en die niet voorzien waren
van remmen. De eerste "Dam"-oplegger
werd gebouwd in 1926, ook zonder reminrichting.
Omstreeks 1930 werden deze opleggers voorzien van
oploop remmen of van een handrem, welke door de
chauffeur bediend moest worden. In 1932 werd de
eerste "negatieve"
"Dam"-vacuumrem
geleverd
en
in de daaropvolgende jaren, tot 1940, werd het draagvermogen van de opleggers en van de inmiddels ook
in productie gekomen
aanhangwagens,
geleidelijk
opgevoerd. Ook de vacuumreminrichting
werd steeds
verbeterd en tussen 1950 en 1952 werd de vacuumsnelrem uitgebroed.
Het is insiders bekend, dat vele van de tot nog toe
gebruikte
vacuumsnelremsystemen
voor
aanhangwagens en opleggers niet geheel foolproof zijn. Eén

..

............<~S!:;~:t.-

.

De

grootste

krant

in Noord-Nederland

NIEUWSBLAD VAN HET NOORDEN
Abonnementsprijs

f

5.70 per kwartaal
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dellijk in werking komen. Vele reminstallaties
voldoen hier niet aan, met helaas vaak ernstige gevolgen.
Ter verduidelijking plaatsen we hieronder een schematische afbeelding
van een "negatieve" vacuumreminrichting voor aanhangwagens en opleggers (fig.
1).

Als de motor draait ontstaat er in vacuumtank
f
een onderdruk,
hetzij door een aansluiting
op de
zuigbuis (benzinemotor) of een vacuumpomp. Via het
reactieventiel
e, buitenluchtopening
d, en leiding n
is de remcylinder g met de .buitenlucht verbonden.
Indien er nu met de bedrijfsr'em geremd wordt, wordt
de buitenluchtopening
d automatisch
afgesloten en
wordt de vacuumtank f via het reactieventiel e en de
leiding m verbonden met de remcylinder g.
Verder is het een groot nadeel, dat de meeste vacuumrcminrtchtingen
voor aanhangwagens
en
opleggers niet zodanig te regelen zijn, dat het maximum remkoppel, dat op de wielen kan worden uitgeoefend, ongeveer evenredig aan de belasting van
het voertuig (de wieldruk) kan worden ingesteld.
Daar deze reminrichtingen
er op gebaseerd zijn het
voertuig bij maximum belasting nog voldoende te
kunnen vertragen,
heeft dit vanzelfsprekend
slippartijen
en abnormale
bandenslijtage
ten gevolge,
Fig.

van de grootste gebreken is, dat de remmen van een
aanhangwagen of oplegger, voorzien van één van de
laatst bedoelde remsystemen,. circa 1 seconde later
in werking komen dan de remmen van de motorwagen, omdat de lucht via lange leidingen naar de
remcylinder(s) moet stromen of hieruit moet uitwijken. Dit heeft tengevolge, dat de remmen van de
aanhangwagen
of oplegger bij een snelheid van b.v.
36 km/u pas aangrijpen, nadat er plm. 7 meter gereden is vanaf het punt waar de remmen van de
motorwagen in werking kwamen. Een andere tekortkoming tengevolge van de dubbele functie van het
rempedaal is de ongelijkmatige remverhouding
tussen motorwagen en aanhangwagen
of oplegger. Indien een aanhangwagen
of opleggerkoppeling
onder
het rijden los gaat, dan moet de rem hiervan onmid-

Fig.

1<

daar de wielen, als de chauffeur het- rempedaal maar
even aanraakt, onmiddellijk blokkeren.
Hierdoor wordt de zuiger in de remcylinder onder
invloed van het drukverschil dat er aan weerszijden
van de zuiger ontstaat, met een kracht, die afhankelijk is van de grootte van het drukverschil, naar
binnen gedrukt. Deze beweging wordt via een trekstang en een hefboom overgebracht op de remsleutel, welke de remsegmenten
tegen de remtrommels
drukt. Raakt de aanhangwagenof opleggerkoppeling los, dan is er geen kracht, die de rem in werking stelt.
De positieve reminrichting.
Men verkiest het positieve vacuumremsysteem
(fig.
2) algemeen boven het negatieve systeem, omdat,

<:gry%e

gummi boorde"t:::,
passend bij Uw dienstoverhemd,
geven een
enorme besparing en kleden U correct

1.80

perstuk,

franco

Drijfhamer's manufacturen,

door het gehele land
Marum

(Gr.)

Tel. 68
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wanneer een aanhangwagen
of oplegger losraakt,
de remmen onmiddellijk op volle kracht in werking
komen.
Een ander groot voordeel van het positieve systeem
is, dat de remmen in werking komen zodra door
een defect in de reminrichting de onderdruk te gering wordt.
De chauffeur loopt dus niet zoveel kans als bij de
. negatieve rem, dat de vacuumrem onverwacht weigert.
Eén en ander is bereikt door de reminrichting zodanig te construeren, dat er onderdruk heerst aan één
zijde van de zuiger (of membraan) zolang er ni e t
geremd wordt. Door de kracht die op de zuiger wordt
uitgeoefend,
wordt een krachtige
veer ingedrukt,
die in de remcylinder is aangebracht.
Zodra het vacuum aan de ene zijde van de zuiger
minder wordt of wegvalt, overheerst de veerdruk en
wordt hierdoor de reminrichting in werking gesteld.
Overigens is ook dit soort remsysteem niet zonder
gebreken.
De Damster Auto Maatschappij is er in geslaagd een
vacuumreminrichting
te construeren,
die aan alle
eisen, als bedoeld bij artikel 75, eerste lid, onder e,
van het Wegenverkeersreglement
voldoet
en door
de Rijksdienst voor het Wegverkeer is goedgekeurd.
De eigenschappen van de "Dam"
vacuum-snelrem
zijn:

Prijs oraaa
Vult U eens in deze figuur woorden
gende betekenis:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

aanbevelen
werkplaatsen
Zuid-Afr. mijnwaarden
sacramenten
toedienen
vooruitstrevenden
betaalbaar stellen
op stenen
drukken
of
tekenen
8. persoonlijkheid
vaststellen
9. uitvluchten zoeken

in van de vol-

10. viseters
11. mooier maken
12. aan theologie doen
13. in verwarring brengen
14. leest men in de courant
15. begeleiden
16. bacteriën
17. geestdriftig
18. vergoeden

1

'"

~

1. s n e 11 ere
act i e, d.w.z. dat de aanhangwagen
op oplegger practisch gelijktijdig met de motorwagen begint te remmen, er is slechts een verschil van ca 0,1 sec. De remweg wordt hierdoor
aanzienlijk korter dan bij de hiervoor genoemde,
remsystemen.

••

2.

dat de remmen van de motorwagen en de aanhangwagen of oplegger steeds ongeveer in juiste
verhouding remmen. Hierdoor wordt het rukken
aan de koppeling en het blokkeren van de wielen voorkomen, waardoor de kans op slippen en
ook de slijtage van de banden, aanmerkelijk vermindert.

3.

zodra de verbinding tussen de motorwagen
en
aanhangwagen
of oplegger verbroken
wordt en
ook indien er een defect in de reminrichting ontstaat, komen de remmen onmiddellijk in werking.

Elk woord bestaat, zoals U uit de figuur kunt zien,
uit 13 letters.
In de buitenste cirkel ontstaat een Rijksinstelling.
Oplossingen inzenden vóór 17 Mei aan de Redactie.

4.

dat men de remkracht
van de aanhangwagenof opleggerrem kan reduceren
tot
"half"
of
"leeg", indien het voertuig half belast of leeg
is. Dit kan men met de hand regelen met een
stelschroef op het achterventiel.
Ook dit vermindert het slipgevaar
en abnormale
bandenslijtage.

TE KOOP AANGEBODEN:
Een z.g.a.n. wollen wiegdekentje
Brieven onder no. 1 aan de Red.

0'

Vraag en aanbod

Oplossing prijsvraag
Van de in ons April-nummer
geplaatste prijsvraag
kwamen 5 oplossingen binnen, die alle goed waren.
Na loting werd de prijs toegekend aan de Wmr.
J. Schooljan, Oosterstraat A 347 te Ruinen (Dr.). De
prijs zal aan de gelukkige winnaar worden toegezonden. Een volgende maal hoop ik meerder inzendingen te ontvangen.
Red.

Gebr. Ibelings
N.V. Verenigde

Nederlandse

Kleermakerijen

Pelsterstraat 16. Tel. 2281 2 GRONINGEN
Heren- en Dameskleermakers

UNIFORMEN
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voor

f

2.-.

Een in goede staat verkerend
damesrijwiel met
verlichting
en prima banden.
Uiterste
prijs
f 20.-, contant. Te bevr. Oosterdiep A 134, Wildervank. Niet goed geld terug.
1. Een rijbroek met leren bezetsel, maat 52 (met
buikje), nieuw,
(voor bereden peleton)
f 20.-,
contant;
2. Een nieuwe rijbroek,
maat 52 (met buikje),
prijs f 15.-, contant;
3. Een nieuwe
rijbroek,
maat 52 (met buikje),
pruisisch elastiek) prijs f 15.-, contant.
Alle drie rijbroeken zijn van vooroorlogse kwaliteit. Te bevr. Distr. buro Rp. Groningen.
HALT

I Laat

thans

de dames

profiteren

I

Één briefkaart en wij zenden U franco Post. vrij op zicht:
6 prima theedoeken 66/66 cm rood- of groen wit
3 gestreepte of effen kleur baddoeken 50/100 cm
6 badhandschoenen en 2 ontbijtlakens met rand
keurig verpakt pakket voor F 25.Giro 30 dg-

Fa D.

J. DE

RUITER,

Telefoon,

'291ZuidIaren
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Het laatste te bespreken zilveren muntje, het 5 cents
stuk (stuivertje) is niet meer in omloop. Toch worden ze hier en daar nog aangetroffen,
behalve die
van 1853. Deze is zeer zeldzaam en er zijn weimge
verzamelaars
die zo'n muntje in hun bezit hebben.
Het muntmeesterteken
is hier een zwaard; bijl of
bijl met ster. In elf verschillende jaren zijn ze geslagen. Het was en is een geliefkoosd muntje voor
het maken van een halsketting, een broche of armband.
Nu rest me nog een korte beschrijving te geven van
de bronzen en koperen munten.
Allereerst dan de 2% cent.
Hiervan
zijn zes verschillende
jaartallen.
Ze zijn
geslagen in de jaren 1877-1886. Het muntmeesterteken is hier een bijl. Ze zijn geslagen van brons.
De 1 cent.
Deze is van koper geslagen. Het muntmeesterteken
is een zwaard of bijl. De munten geslagen in de jaren 1860-1877 zijn de zogenaamde W-centen, in tegenstelling met die welke geslagen zijn in de jaren
1877-1884. Deze zijn van brons en van het nieuwe
type. Deze laatsten zijn nog in omloop. Het muntmeesterteken
is een bijl.
Tenslotte nog de '12 cent.
Ook hiervan zijn twee soorten. De eerste, geslagen in
de jaren 1850-1877, zijn van koper, de tweede geslagen in de jaren 1878-1886 zijn van brons. Dit is weer
het nieuwe type. Het oude type is eveneens voorzien van een W. Het muntmeesterteken
is een zwaard
of bijl.
Ik hoop, bij de beschrijving van de verschillende
soorten munten, niet te eentonig te zijn geweest.
Een volgende maal hoop ik een beschrijving te geven van de munten geslagen in de Regeringsperiode
van wijlen Koning Willem Il.
Spoelstra.

In aansluitinz
op mijn praatje omtrent de munten
uit de Regeringsperiode
van Koningin Wilhelmina,
wil ik het nu hebben over de munten, geslagen in
de Regeringsperiode
van wijlen Koning Willem lIL
Ik wil dit inleiden met een voorval van de laatste
weken. Reeds enige jaren lang zocht ik naar een
Rijksdaalder,
geslagen in het eerste Regeringsjaar
van Koning Willern lIL U moet weten, dat er in het
jaar 1849 twee Rijksdaalders zijn geslagen, één van
Koning Willem II en één van Koning Willem lIl;
het jaar 1849 was namelijk het jaar van de regeringswisseling. De eerste munt was in mijn bezit, de tweede echter niet. Herhaalde malen had ik hier en daar
al eens een kleine voorraad nagezien, doch steeds
tevergeefs. Enige weken terug mocht ik weer eens
een kleine voorraad nazien en .... ? ik vond hem.
U kunt zich mijn blijdschap wellicht indenken.
En zo zit ik nu met mijn gedachten midden in mijn
verzameling van wijlen Koning Willem lIl.
In de regeringsperiode
van deze Koning zijn verscheidene
Rijksdaalders
geslagen;
maar even met
26 verschillende
jaartallen.
Die van 1853 en 1863
zijn zeldzaam.
Volgens het muntverslag
van het jaar 1873 zijn de
Rijksdaalders,
voorzien van het jaartal
1871, mede
aangemunt
van 1992 K.G. aan Rijksdaalders,
afkomstig van het verbrande stoomschip ..Willem lIl"
van de Maatschappij Nederland. Op de Rijksdaalders
komt als muntmeesterteken
het zwaard voor. behalve op een gedeelte, geslagen in 1874. Hier is
het muntmeesterteken
een zwaard met klaverbladvormig benedeneinde.
De gulden heeft eveneens als muntmeesterteken
het
zwaard.
In 14 verschillende jaren zijn ze geslagen.
De halve gulden (niet meer in circulatie) heeft eenzelfde muntmeesterteken.
Hiervan zijn elf verschillende jaartallen. Na 1868 zijn deze munten niet meer
aanzemunt.
ZE' komen dan ook weinig meer voor,
behalve in oude kabinetten enz.
Het kwartje, eveneens niet meer in circulatie, heeft,
of een zwaard
als muntmeesterteken,
of een bijl
met sterretie. Zii zijn geslagen in zes verschillende
jaren en alle min of meer zeldzaam. Nu ze ingetrokleen zijn, is het voor verzamelaars moetlijk ze te
bemachtigen.
Het tien cents stukje (dubbeltje) treft men weinig
meer in de circulatie aan. De meeste die nog in
omloop zijn, vertonen
sporen van onduideliikheid,
zodat ze voor een verzamelaar
waardeloos zijn. Op
de 10 centsstukjes
treft men
vier
verschillende
muntmeestertekens
aan en wel het zwaard,
het
zwaard met klaverbladvormig
benedeneinde.
een
bijl of een biil met ster. Deze munten zijn over 26
verschillende jaren geslagen. Die van 1868 i~ schaars
en die van lR74 met
het
muntmeesterteken
het
zwaard
met klaverbladvormig
benedeneinde,
zeldzaam.
Voor rij\Nielen. bromfietsen,
haarden en kachels
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Van' Rode

Roe:de

tot Wachtmeester

lets over de rechtspraak
en het politiewezen in de Groninger Ommelanden
IV.
Reeds eerder werd uiteengezet dat de bestrijding
van de bedelarij en de landloperij een belangrijk deel
van de taak van de Rode Roede vormde, zoals ook
in het tot 1945 van kracht gebleven "Uittreksel uit
de D.V." de plicht betrekkelijk het waken tegen bedelarij en landloperij met vette letters gedrukt stond,
blijkbaar om het grote belang van dat toezicht te
doen uitkomen.
Teneinde het effect van deze bestrijding te vergroten en de bevoegdheid van de Rode Roeden ruimer
te maken werd in 1699 door de regering van de Ommelanden een plakkaat
uitgevaardigd
waarbij
de
Rode Roeden werden gemachtigd om in geval van
verzet bij arrestatie
van bedelaars
of landlopers
"met haar roers te schieten of hen met enig anders
scherps aan te tasten", zonder dat zij voor de gevolgen aansprakelijk
zouden zijn.
Korte tijd na de publicatie van dat plakkaat, op 15
April 1700, bevond zich ten huize van Jacob Halserna te Uithuizermeeden een onbekende bedelaar en de
plaatselijke Rode Roede, die hiervan
kennis
had
verkregen, gaf de bedelaar bevel om te vertrekken.
Deze gaf daaraan geen gevolg, doch hief zijn stok
op tot "resistentie" (verzet, wederspannigheid).
De Rode Roede trok daarop de tot zijn uitrusting behorende sabel en gaf de bedelaar
daarmede
een
steek, die zo ongelukkig doel trof, dat de onbekende
bedelaar aan de gevolgen overleed.
Zelf stelde de Rode Roede de Redger
(zoals reeds
eerder werd besproken, was dit een der boeren, die
bij toerbeurt
gedurende
een jaar als dorpsrechter
fungeerden) hiermede in kennis, in de mening dat hij
in de rechtmatige
uitoefening zijner bediening had
gehandeld.
De Redger dacht er echter anders over. Hij veroordeelde de Politieman tot verbanning
"ten eeuwigen
daghe, op straffe van 't levent".
In 1701 verscheen er een nieuwe publicatie van de
Gewestelijke regering, waarin de ingezetenen er aan
werden herinnerd, dat zij bij gepleegde "huisbraak"
de misdadiger "onbekommert"
mochten afweren, al
zou de misdadiger daarbij ook gedood worden. Voor
onze Rode Roede, die voortaan
buiten de grenzen
van Stad en Ommelanden moest zwerven, had dit
"onbekommert"
een lelijke bijsmaak gekregen. Hij
had zich slechts bij het vonnis van de Redger neer
te leggen. want in strafzaken kon tegen de vonnis-

V EI LIG RIJDEN

kan men alleen met goede betrouwbare remmen

Deze remmen moeten:

I

•

KRACHTIG

•

SOEPEL REMMEN

WERKEN

•

SNEL REMMEN

•

GELIJKMATIG

•

DE WIELEN NIET BLOKKEREN

REMMEN

Rijdt dus ••••.••.

sen van de Redger tot 1749 geen beroep worden ingesteld.
In een meer nabij verleden werd een onzer collega's,
na in eerste instantie te zijn vrijgesproken van het
ten laste gelegde, in hoger beroep, hetwelk door 't O.M.
was ingesteld veroordeeld, nadat hij zijn wapenen had
gebruikt tegen een individu dat zich op gevaarlijke
wijze tegen hem had verzet. Deze collega werd tot
meerdere maanden gevangenisstraf veroordeeld, maar
dat is altijd nog beter, naar me voorkomt, dan verbanning "ten eeuwigen daghe, op straffe van 't levent".
In de loop van de 18e eeuw geraakte de benaming
"Rode Roede" geleidelijk aan in onbruik, althans in
de meer Noordelijke delen van de Ommelanden, waar
men de plattelandspolitieman
daarna als "Karspeldienaar" ging betitelen.
De betekenis en afkomst van de naam "Rode Roede" staat niet nauwkeurig vast. Een roede is o.m.
een strafwerktuig
in de vorm van een dunne buigzame stok, een zweep of een gesel. Het woord leeft
nog voort in zegswijzen als: De roede kussen, dat
is zich aan de tucht of de tuchtiging onderwerpen;
onder iemands roede zijn, dat is: aan iemand onderworpen zijn; aan de roede ontwassen zijn, dat is:
niet meer onder tucht staan, zelfstandig kunnen handelen en tenslotte: de roede is van het gat, d.w.z. het
gevaar is VOOl bij.
In sommige streken werd de deurwaarder
wel als
Roededrager of Roedrig betiteld.
Het staat dan ook vrijwel vast dat de Rode Roede
zijn naam dankt aan het wapen dat hij gebruikte.
In het Duits komen de woorden "Ruthe" en "des
Henkers Ruthe" voor, waaruit blijkt dat de roede
bij de ten uitvoerlegging
der straf een rol speelde.
Ook in sommige delen van ons land was de Rode
Roede belast met de voltrekking
van het vonnis.
Wellicht werd de roede dan ook rood genoemd vanwege het bloed, afkomstig van de gestraften, dat
daaraan kleefde, terwijl men de functionaris, die de
roede bezigde, zodanig met dit wapen vereenzelvigde, dat men hem naderhand zelf ook "Rode Roede"
noemde.
Het kan dan ook niet een erenaam worden genoemd,
evenmin als het meer moderne smeris (= hij die
iemand de rug smeert ofwel een afrossing geeft?).
C. Punter, Wmr. 1e kl. te Grijpskerk.

Deze eigenschappen bezitten de

DAM SNELREMMEN
(Goedgekeurd door Min. van Verkeer en Waterstaat)
Staatsblad no. 203

I

N.V. DA M -

APPINGEDAM

MET DAM SNELREMMEN
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Bonden de reeds vermelde wettelijke bepalingen de
afstammelingen
aan een bepaalde familie- of geslachtsnaam en zijn deze ook thans nog steeds van
kracht, niettemin
kan men nog een andere naam
aannemen of doen aannemen,
eventueel
veranderingen in zijn naam aanbrengen.
Veelal heeft het
eerste plaats bij erkenning van kinderen ingeval van
huwelijk met een ongehuwde moeder.
Ook is het, zoals gezegd, mogelijk, zijn eigen naam
te doen veranderen. Eventuele toestemming daartoe
dient verleend te worden door de Arrondissements
Rechtbank, die de aangevoerde gronden tot het verzoek ernstig onderzoekt. Niet steeds wordt deze toestemming verleend, hetgeen 'wel blijkt uit een vonnis van de Arr. Rechtbank te Groningen van 1946,
waarbij op een desbetreffend verzoek, blijkens
het
reeds aangehaalde artikel van Burgemeester Van der
Haar in het Algem. Politieblad, afwijzend werd beschikt.
Vroeger kwamen deze naamsveranderingen
ook wel
voor, doch dan ging dit op andere wijze. In dit verband zij, tot goed begrip van zaken, vooraf
even
vermeld dat toen ook het erfrecht anders geregeld
was dan nu het geval is. Zo werd in vele .streken ook in deze gewesten - in boerenfamilies dikwijls
de oudste zoon of dochter bevoorrecht in dier voege,
dat deze het gehele familiegoed erfde, zij het dan,
dat de overige kinderen niet geheel zonder erfdeel
bleven. Ze werden, wat men hier in het Noorden
noemde "afgeboedeld", kregen een dusdanig deel uit
het erfgoed, dat het eigenlijke familiegoed - in casu
veelal de boerenhoeve als geheel bleef bestaan
en aan de oudste toeviel. Deze boerderijen nu plachten een naam te dragen, b.v. "het Schuring", of in
meer Friese gebieden b.v. "Heerma-state"
of ,,-sate",
waaraan veelal de familie haar naam ontleende.
Woonde nu op "het Schuring" een erfdochter (b.v.
als enig kind) en zij huwde met een
willekeurige
Geert Harms of Harm Jans Hekman, en deze kwam
op de aloude familiehoeve Schuring bij zijn bruid
inwonen om te zijner tijd het beheer daarover op
zich te nemen, dan werd deze bruidegom in den vervolge ook in de officiële registers - aangeduid
als Geert, resp. Harm Schuring, terwijl ook de uit
dit huwelijk gesproten kinderen
de
familienaam
Schuring ontvingen. De hier bedoelde registers van
huwelijk en doop werden destijds (vóór het bestaan
van de Registers v. d. Burgelijke Stand) door de predikanten
aangehouden.
Toch kwam het ook wel voor, dat de op de erfhoeve
inhuwende jongeman zijn eigen naam bleef voeren
en die van de boerderij als toenaam aan de zijne

Café
Restaurant

l

Voor Diners

Prima

Partijen
Bruiloften

consumpties

In

~

Concertzaal

gezellige

Tel.f. 620

omgeving

Uitstekend
Ingericht
~

Prima keuken

-

Bij uw
bezoek
.an
Meppel

~yk"poLitie!

onderdelen.
merken

van

de

meest

voorkomende

vrachtwa((ens

J. KNOOPN.V., ADUARD

- Tel. 235 (K 5903)

AUTOSLOPERIJ

(f8'à)

w,ot ve&nuC ~

huxIp.1

VOOR AUTOVERHUUR ZONDER CHAUFFEUR:
GARAGE
Wasterblnnen.lngel25

DOORNBOS
GRONINGEN Tel. 29412

toevoegde, dikwijls tevens als onderscheiding van andere naamgenoten. Zo konden namen ontstaan als
Scholte op Reimer, ter onderscheiding
van
b.v.
Scholte in 't Hof; Govers op Korvel; Huttenhuis op
Bevers, enz. Deze lieden droegen dus van huis uit
het eerste gedeelte van hun naam en voegden daaraan toe dat ze "op Reimer", "op Korvel" enz. woonden. En in deze samenstellingen werden ze ook opgenomen in de Registers van Naamsaanneming
en
die van de Burgerlijke Stand.
Een aardig voorbeeld hiervan is o.a. de naam Oonk.
Deze komt n.l. ook voor als Groot Oonk, Klein Oonk
en Oonk op den Dijk. Zo vinden we ook de naam
Weenk, tevens Weenk op Weenk. Deze laatste woonde dus op de eigen familiehofstede.
In sommige gevallen placht men ook wel de eigen
naam voor zover toen al als familienaam
gevoerd - weg te laten en zich te beperken tot de
enkele aanduiding, dat men woonde op een bepaalde, met name genoemde boerderij: Hieruit ontstonden namen als Op de Coul, Opschoon, Oplaat, e.d.
Dat iemand "uit" een bepaald huis stamde, werd
ook wel in de naam uitgedrukt. Zo kan het feit, dat
iemand de naam "Uit de Flesch" draagt, allerminst
beduiden, dat hij op de inhoud van zulk een voorwerp verzot zou zijn, zelfs zodanig, dat hij dit regelrecht "uit de fles" zou innemen (levertraan b.v.,
of enig ander naar vocht). Neen, in vroeger tijden
werden ook veel koopmanshuizen, herbergen e.d. van
een uithangbord of wel een ingemetselde gevelsteen
voorzien, waarop enig attribuut,
op de aldaar verhandelde waar betrekking hebbende, was afgebeeld.
Zo kan in het onderhavige geval een fles zijn afgebeeld geweest, waardoor de bewoner werd aangeduid als b.v. Hendrik "Uit de Flesch". En dit werd
tot een vaste familienaam.

HET adres
VER H U I ZEN
naar en van alle plaatsen
in Nederland.
VER PAK KEN
met verzending
naar alle werelddelen
en
COMPLETE
WONINGINRICHTING
wordt vakkundig verzorgd door!

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf

voorraad

TI MME R

Helper Oostsingel 26 - Telel. 29854
GRONINGEN
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LEEUWARDEN
Schrans 15-17
Telefoon 4894

S NEE
K
Emmastraat 19
Telefoon 2429
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net UJe~·n.ooLt ioecr doen.

Ik ging eens op controle;
In een dorpje, ver van huis.
Ik had zo'n intuïtie,
Daar was het vast niet pluis.

Terwijl ik stond te praten,
Kwam langs het keukenraam
De man, hij meldt zich kranig
En noemde ook zijn naam.

Want volgens mijn gegevens,
Dat zwart op wit daar stond;
Dan moest de man in dienst zijn
Dus zich op straat .bevond.

Hij sprak: "Ik zag U rijden,
Daar op de Boerenstraat;
Ik dacht: "Ik ga mij melden
Voor dat hij verder 'gaat".

De achterdeur stapte ik binnen
Daar bij de Postcommandant,
De vrouw zat bij de tafel;
Met op de borst, een hand.

Ik sprak: "Dat vind ik prachtig
Maar wat denk je van je vrouw
Die houdt het met een ander
Als jij loopt in de kou".

In de gangdeur zag ik verdwijnen
Een stuk nog van een schoen;
't Kan ook een laars geweest zijn,
Daar kan 'k .geen eed op doen.

Perplex stonden zij beiden,
Zoals dat eenmaal gaat
De vrouw die sprak in tranen:
"Mijn man die was te laat.

De vrouw, benauwd, verlegen
Met 'n kleur als een kalkoen
Die wist geen woord te vinden;
Dus moest ik dat wel doen.

Die U daar zag verdwijnen
0, praat er mij niet van;
Dat was geen vreemde kerel
Het was mijn eigen man."

Ik sprak: "Zeg eens Mevrouwtje
Wat doet U raar en ,gek".
Zij zei: "Meneer, 0 laat mij;
Dat komt van 't vette spek .. ",

De grote sterke kerel,
Zakt bijna in elkaar.
Betrapt op al hun liegen
Stond daar dit mensenpaar.

Ik zei: "Hoor eens Mevrouwtje"
En het klonk nogal geleerd,
"Dat vele en vette eten;
Is helemaal verkeerd.

Ik sprak nog enkele woorden,
Fraai waren deze niet;
Waarna ik toen die beiden
Berouwvol (?) achterliet.

De zaak kwam in de doofpot,
Dat mag men nu wel weten;
Voor mij bleef het een grapje
Om nooit meer te vergeten.
J.....:-. ••.•...•....••..
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Bijdragen

Zinvolle naam

van het Gewest Groningen der Rijkspolitie
aa.n het Nationaal Rampenfonds.

Jonge Wachtmeester:
Wat .is de betekenis van het
woord "Wachtmeester"?
Oude Wachtmeester:
"Meester in het wachten" (op
bevordering! )

Van het vaste personeel over APRIL 1953,
vervolg één-dag-salafis-actie
f
Van de Verkeersgroep
Rijkspolitie Assen
inhoud personeelskas
..
AF: Over Maart 1953 abusievelijk
den en terugbetaald
Afgedragen over APRIL
Reeds afgedragen
over
MAART 1953

Totaal
ingehou-

1953
FEBRUARI

Tot a a 1 a f g e dra

14.25
100.00

f

114.25

"

20.0p

f

94.25

Fa. Jan de Boer, Hoogeveen
Drente' s Grootste

en

Voor het moderniseren van Uw woning
Ook Uw adres voor Overzeese Verpakkingen

" 9832.00
gen

Meubelzaak

Tel. 2481

f 9926.25

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

Zieken Transport Mij.
Krultlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
11
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molenaar
OOSTERDIJK 67

-

TELEFOON 2277

-

SNEEK

"SPECIAL" uniform n. maat
Langere

levensducr

.

lager

in

prijs

OVERPEINZING
t:;lCelis een mooie voorjaar sn.amiddaq
Door het geopende raam van de kamer komt zo af en
toe een zoel windje strijken
dat de gordijnen even
vluchtig doet bewegen. De stralen van de middagzon
omkransen elk voorwerp met een warm schijnsel.
Geluiden van de straat dr'ingen door in deze weldadige
rust; stemmetjes van kinderen die een meningsverschil
hebben over het mijn en dijn, even maar, dan wordt het
spel weer hervat.

2)cnLermoruüKoog
Als de geregelde bezoeker de naam van dat plekje
land in de Noordzee hoort noemen, trekken in zijn
geest de meest typerende beelden voorbij;
de zee
natuurlijk en het wel wat erg brede strand, de mooie
duinen, de slenken en vennetjes
en het wisselend
spel van licht en schaduw in de groepjes
dennebossen.
Het is een klein eilandje met een oppervlakte
van
nog geen 75 km2, maar voor de echte natuurliefhebber valt er veel te genieten.
Wie Schiermonnikoog
hoort noemen, denkt ook dadelijk aan konijnen. Overdag wippen er al vele door
het duinlandschap, maar 's avonds wagen ze zich bij
grote groepen op het pad, spelen krijgertje
om de
zomerhuisjes, rennen over de weg, terwijl hun staartjes als gloeiende lantaarntjes
in de duisternis oppinken.
In het naseizoen komt men 's avonds op de badweg
meer konijnen dan mensen tegen. Het lijkt zo gemakkelijk ze met één grijpbeweging
te pakken, .?f
ze met voedsel naar zich toe te lokken. .Maar ze zijn
schuwen
dat is geen wonder. De mens heeft ze
schuw gemaakt en dit geldt in het algemeen voor
alle dieren. Van nature beweegt een dier zich vrij
en ongedwongen; het is niet bang, soms zelfs nieuwsgierig en onderzoekend. Een dier, dat de mens met
als zijn kweller kent, heeft er geen onoverwinnelijke
angst voor. De konijnen op Schiermonnikoog
vrezen
'de mens.
Het zal dus oneindig veel moeite en geduld kosten
ze over die angst heen te helpen en ze letterlijk zowel als figuurlijk uit de hand te laten eten.
Op een middag zagen we dit. Bij het Strandhotel nodigde een man de konijnen op de maaltijd.
Kom nou jongens, kom nou toch - er is genoeg".
Ën de konijnen kwamen, niet een enkele, maar bij
tientallen.
Ze kwamen van ver uit de omtrek, aten van het gestrooide brood en sprongen, bedelend om meer, bij
de benen van de eigenaar van het hotel omhoog. Ze
lieten zich oppakken en strelen door hun gastheer,
maar als er vreemde mensen bijkwamen, namen Z2
- hoewel aarzelend - de vlucht.
Het was een aardig tafereeltje,
We knipten dus dit plaatje.

Beneden tussen de crocussen in het grasveld wipt een
merel haastig naar de overkant, waar hij zich verschuilt onder de heesters. Een auto zoeft voorbij. Er
warrelt wat stof op. De narcissen buigen zich, als een
windvleug over hen heen gaat. Een paar eenden happen
kwetterend kroos in het slootje.
Ver weg loeit een [abriekefluit,
Het duurt maar even
of de mensen haasten zich naar huis. De dagtaak is
volbracht.
Het wordt langzamerhand kouder. Een nevel trekt over
de velden, en de natuur maakt zich gereed voor de
komende nacht.
Ginds aan de horizon donkert het, nu de zon is ondergegaan. Hier en daar pinkelt reeds een ster.
Het raam wordt gesloten. Een late vogel bezingt in de
dakgoot zijn dank aan deze dag. Het is alles zo vredig
nu.
Ergens staat: en verhardt Uw hart niet
.
Willy

Buitenhuis

een foto waardig.
Frouke.
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Verplaatsingen:
Veen, S. A. van, Wmr. le kl. no. 411, van Wedde naar Bureau Materieelbeheerder
te
Groningen.
Boet , K. de, Wmr, no. 1.066, van Garijp naar Verkeersgroep
Leeuwarden,
Spijkerrnan, T., Wmr. r.o. 2087, van Dokkum naar Garijp.
Lijklema, B., Owmr. no. 638, van Staf Gewest Groningen naar Verkeersgroep
Groningen.
Dijkstra, D., Owmr. no. 268, van Wommels naar Gewest 's-Gravenhage, Groep Nieuwkoop, als Groeps-C.
Met eervol ontslag (gepensionneerd).
Prosee, S., Owmr. (no. 746 als Wmr. le kl.), Verk. Groep Leeuwarden.
Onbelet, F. K. H., Owmr. no. 65, Blesse.
Belast met een groepscommando:
Vries, D. de, Owmr. no. 260 te Lemmer.
Belast met een postcommando:
Terpstra, P., Wmr. le kl. no. 306 te Lemmer.
Stoel, H. J., Wmr. le kl. no. 2255 te Oosterend.
Gezinsuitbreiding

vond plaats

bij:

Klunder, H., Wmr., Hoogkerk. zoon.
Hoogesteger, L. J., Wmr., Menaldum, zoon.
Schutter, H. L., Wmr., Oude-Pekela, dochter.
Luttje, J., Wmr., Nieuwe-Pekela, zoon.
Struik, H., Wmr. le kl., Drouwenermond, zoon.
Taekema, H., Wmr., Terhorne, zoon.
Krijger, C., Owmr., Zurich, dochter.
Elsinga. P., Wmr., Wolvega, zoon.
Hiemstra, J., Wmr., Sloten, dochter.
Boer, P. de, Wmr., Middelstum, zoon.
Lernson, J., Wmr. le kl., Witmarsurn, dochter.
Schedeler, F. W., Wmr., Oude Bildtzijl, zoon.

J. DIETERS

Voor riivvielen, bromfietsen,
haarden en kachels

Meubeltransport annex woninginrichting
AS SEN.
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het

adres voor

Belee ld

weder stofferen van

aanbevelend

Levering

uw

uw verhuizing

remmen
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van gordijnen,

vloerbedekking,

ROL DER STRAAT 61 - 63
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•
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Teleloon 3068

nieuw tehuis tegen lage prijs

V EI LIG RIJDEN
Deze

Gebr. Tonkes

Teleloon 2706 • Anreeperslr •• 1 166

WERKEN

(Goedgekeurd
door
Staatsblad
no. 203

.

I

Mln. van Verkeer

en WIlterstaat)

APPINGEDAM

I

MET DAM SNELREMMEN

!
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Elf Rijkspolitie ambtenaren van het
Gewest

Groningen

onderscheiden

met eremedailles, verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau

Ter gelegenheid van de verjaardag
van H.M. de Koningin, werd een elftal Rijkspolitieambtenaren
onderscheiden met de eremedaille, verbonden aan de Orde
van Oromje-Ncssau:

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 uitspraken.
Het is vanzelfsprekend,
dat dergelijke
belangrijke
gebeurtenissen
ons aller medeleven hebben, vandaar
dat de redactie zich gaarne er mede belast deze gedecoreerden - ook namens hen, die verhinderd waren deze plechtigheden
bij te wonen teneinde hun
warme belangstelling te tonen - een gelukwens te
doen toekomen.
Eveneens biedt de Redactie haar hartelijke
gelukwensen aan die autoriteiten
aan, die eveneens een
Koninklijke onderscheiding ontvingen en niet in dit
orgaan vermeld zijn, maar met ons regelmatig in cqntact staan.

Voorzitter van de Rijkspolitie sportvereniging
Leeuwarden,
de Opperwachtmeester
G. Dijkstra,
de
Hoofdcommies J. B. Nienhuis van de gemeente-secretarie der gemeente Achtkanspelen, de echtgenote
van de Groepscommandant
te Buitenpost en die van
de gedecoreerde.
Nadat Majoor Fogteloo het betreffende
Koninklijke
Besluit had voorgelezen, speldde deze de gedecoreerde het eremetaal op de borst.
In een toespraak, roemde de Majoor
de
trouwe
plichtsbetrachting
van deze Wachtmeester, die op de
leeftijd van 44 jaar, reeds het genoegen mag smaken
om voor een Koninklijke onderscheiding in aanmerking te komen. Er wordt wel eens gedacht dat de
Wachtmeesters
er maar wat onderaan bengelen, alJus de Majoor, maar hier blijkt ook weer, dat dit
niet juist is, en de Wachtmeesters,
zijnde de toekomst van het Korps Rijkspolitie, worden nie+ vergeten. Hij besloot met de wens uit te spreken, dat
de Wachtmeester Alberda de eremedaille
nog vele
jaren mag dragen als een waardig lid van het Korps
Rijkspolitie.
Nadat de Hoofdcommies J. B. Nienhuis, namens de
Burgemeester
der gemeente Achtkarspelen,
die naar
hij meedeelde wegens een lichte ongesteldheid verhinderd was deze plechtigheid bij te wonen, de gedecoreerde met deze onderscheiding
had
gelukgewenst, bleven de aanwezigen in de theoriezaal van

Op Woensdag 29 April 1953, om 8.30 uur, stond het
gehele personeel van de Groep Achtkarspelen
der
Rijkspolitie in carré aangetreden
achter de Rijkspolitie-Kazerne
te Buitenpost, om getuige te zijn van
de plechtige uitreiking van de eremedaille in brons,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, aan de
Wachtmeester der Rijkspolitie A. Alberda, Postcommandant te Augustinusga.
De uitreiking geschiedde door de Districtscommandant der Rijkspolitie te Leeuwarden,
Majoor A. S.
Fogteloo.
Bij deze gebeurtenis waren eveneens aanwezig: de
Districts-Adjudanten
R. van der Zee en P. Procee, de

3
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de Rijkspolitie-Kazerne
nog geruime
tijd
bijeen,
waarbij onder het genot van koffie, een glaasje wijn,
gebak en een rokertje een feestelijk tintje aan deze
gebeurtenis werd gegeven.
In deze sfeer voerde als eerste spreker het woord, de
Groepscommandant
te Buitenpost,
de Adjudant M.
Bril, die in zijn toespraak tot de gedecoreerde verklaarde, zeer verheugd te zijn, dat één van de leden
van zijn Groep de eer van deze onderscheiding te
beurt was gevallen.
Ook Adjudant Bril roemde de
dienstijver en plichtsbetrachting
van Wachtmeester
Alberda en noemde dit wel een zeer gelukkig genomen Besluit. Namens het personeel van de Groep
Achtkarspelen,
bood de Adjudant bloemen aan. De
onderlinge
saamhorigheid
van het personeel
van
zijn Groep - dat van deze plechtigheid niets afwist
- kennende, werd dor de Adjudant Bril, eveneens
namens het personeel van de Groep Achtkarspelen.
aan de gedecoreerde de bij deze onderscheiding behorende draagmedaille toegezegd.
Hierna werd het woord gevoerd door de DistrtctsAdjudant Procee, die zich in zijn toespraak tot de gedecoreerde ook op zeer waarderende
wijze uitliet.
De voorzitter van de R.P.S.V.L., de
Opperwachtmeester G. Dijkstra, voerde als derde spreker het
woord en bood namens
de
sportvereniging
een
bloemstuk aan.
Als laatste spreker voerde het woord,
de Wachtmeester D. Kingma, als secretaris van de afdeling
Buitenpost van de Nederlandse Politie bond. Ook hij
verklaarde
zeer verheugd te zijn,
dat de Wachtmeester Alberda, die voorzitter van de afdeling Buitenpost van de Ned. Politiebond is, met deze onderscheiding werd vereerd. Hij hoopte dat de gedecoreerde nog vele jaren als voorzitter van genoemde
vereniging zijn gewaardeerde
diensten
zou mogen
verrichten en bood eveneens een bloemstuk aan.
Tenslotte sprak de Wachtmeester Alberda een woord
van dank aan H.M. de Koningin voor de verleende
onderscheiding en aan allen die er aan hebben medegewerkt, deze dag tot een zo bijzondere en onvergetelijke dag voor hem en zijn echtgenote te maken.

hem ten voorbeeld stelde aan de overige collega's.
Hierna werd het woord gevoerd door de Burgemeester, die eveneens de goede eigenschappen van de betrokkene naar voren bracht, terwijl de Owmr. Groepscommandant de rij der sprekers sloot.
adat de Wachtmeester Meijer nog een kort dankwoond had gesproken, volgde nog een gezellig samenzijn.

De vier gedecoreerden uit het District
Assen. Van
l.n.r. Adj. C. J. Honders, Adj. W. Gerritse, Owmr
Y. de Jong en Wmr. 1e kl: J. Meendering, die door de
kapitein E. A. Mackay de onderscheiding op de borst
wordt gespeld.

Woensdag 29 April 1953, was voor het District Assen
een heugelijke dag. Niet minder dan vier politiemannen werden die dag onderscheiden, n.l. de Adjudant
C. J. Honders, Groepscommandant
te Diever en Adjudant W. Gerritse, Chef. Districtsbureau
te Assen,
met de Eremedaille in goud, verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau, de Opperwachtmeester Y. de Jong,
Postcommandant te Diever met de Eremedaille in zilver en de Wachtmeester 1e klasse J. Meendering te
Zeyen met de Eremedaille in brons.
De uitreiking van deze onderscheidingen vond plaats
in een speciaal hiervoor, door de Districtseemmandant, belegde samenkomst in het gebouw "De Kern"
te Assen.
Om plm. 10.30 uur waren hier aanwezig de Officier
van Justitie, de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie, de Burgemeesters
van Diever, Vledder en
Vries, de naaste familieleden van de gedecoreerden,
alle Groepscommandanten
uit het District, het personeel van de Districtsstaf en enkele leden van de
groepen Diever en Vries .
Nadat de Adjudant De Vries de aanwezige politiemannen had laten aantreden en aan de Districtscommandant gepresenteerd
had, werden de betreffende
besluiten voorgelezen.
De Districtscommandant,
de Kapitein E. A. Mackay,
memoreerde in een toespraak de verdiensten van betrokkenen en zei zeer verheugd te zijn aan de vooravond van de verjaardag van onze geliefde Landsvrouwe een dergelijke eervolle gebeurtenis te mogen mee-

Wmr Ie klas 'E. ....Meijer

. Op 29 April 1953, des voormiddags te omstreeks 10
uur, vond in de raadzaal van het gemeentehuis te
Wommels de uitreiking plaats van de eremedaille in
brons, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau,
aan de Wachtm. der Rijkspolitie le klasse B. Meijer,
Postcommandant
te Wommels.
Deze plechtigheid werd bijgewoond door de heer Districtscommandant
der Rijkspolitie te Leeuwarden, de
heer Burgemeester
der gemeente Hennaarderadeel,
het personeel van de Groep Rijkspolitie Wommels en
het Rijkspolitiepersoneel
van genoemde gemeente.
Terwijl het personeel van de Groep Wommels stond
aangetreden, werd genoemde Wachtmeester door de
heer Districtscommandant
naar voren geroepen en
werd het desbetreffende Koninklijke Besluit voorgelezen. Hierna werd de Koninklijke onderscheiding op
de tuniek van de Wachtmeester Meijer gespeld.
Vervolgens werd de gedecoreerde gecomplimenteerd
en toegesproken door de Districtscommandant,
die
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maken. Hij stelde het zeer op prijs, dat een Koninklijke beloning aan vier ambtenaren van zijn District
was toegekend. Hij prees de gedecoreerden als politiemannen, die altijd klaar stonden als de nood aan
de man kwam en roemde hen om hun eervolle staat
van dienst. De Kapitein hoopte dat deze onderscheidingen niet het sluitstuk zou betekenen van een met
trouwen
toewijding vervulde loopbaan, maar sprak
de wens uit, dat alle vier nog verder hun beste
krachten aan het Corps Rijkspolitie zouden blijven
geven. Hierna spelde de Kapitein de gedecoreerden
de versierselen op de borst en, feliciteerde ieder persoonlijk.
'
De Burgemeester van Diever richtte zich hierna speciaal tot de Adjudant Honders en Opper De Jonge,
die beiden in zijn gemeente gestationneerd zijn. Spreker zei het een voorrecht te beschouwen twee politieambtenaren in zijn gemeente te hebben die een Koninklijke onderscheiding verdiend hadden. Hij meent,
dat de burgers van zijn gemeente van dergelijke ambtenaren kunnen profiteren en in moeilijke tijden er op
kunnen rekenen. Namens de bevolking dankt hij de
Groeps- en Postcommandant van zijn gemeente voor
hun trouwe plichtsvervulling
en bood hen zijn hartelijke gelukwensen aan.
De Burgemeester van de gemeente Vledder sloot zich,
voor wat betreft de Adjudant Honders, met wie hij
alleen contact heeft. gaarne bij de woorden van zijn
ambtgenoot uit Diever aan.
Als vierde spreker trad de Burgemeester van Vries
naar voren, die irï het kort de loopbaan
van
de
Wachtmeester
Meendering in zijn gemeente memoreerde. In welk organisatieverband
ik ook met U heb
samengewerkt - aldus de Burgemeester - de verstandhouding tussen U en mij was altijd prettig. Hij
feliciteerde Meendering namens de bevolking
van
zijn gemeente' en wenste hem toe zijn onderscheiding
nog vele jaren in goede gezondheid te mogen dragen.
Vervolgens kreeg de Adjudant Honders het woord,
die namens de gedecoreerden,
H.M. de Koningin
dankte voor de verleende onderscheidingen
en de
autoriteiten
en Districtscommandant
voor de aangeboden gelukwensen en gesproken woorden.
Onder het genot van een kopje koffie en een rokertje
bleef men nog enige tijd gezellig bijeen.

Owmr

Jong, de Koninklijke Onderscheiding aan Kelderhuis
uit.
Zeer onder de indruk van dit geheel onverwachte
gebeuren, nam deze de Koninklijke Onderscheiding
in ontvangst, waarbij hij Overste Hoestra verzocht
daarvoor de dank te bestemder plaatse
te willen
overbrengen.
Onmiddellijk na de uitreiking werden diverse bloemstukken binnegedragen,
zodat de ziekenzaal als 't
waren in een bloemen tuin werd herschapen. De aanwezigheid in het ziekenhuis bleek voor de patiënt
geen verhindering, te zijn om met medewerking van
de Zusters van het ziekenhuis, op koffie en gebak te
tracteren en om nog enkele ogenblikken gezellig bijeen te zijn,
Wij wensen Owmr Kelderhuis,
die inmiddels
het
ziekenhuis weer heeft verlaten, doch voorlopig nog
rust moet houden, algeheel herstel toe en hopen,
dat hij de hem verleende Koninklijke Onderscheiding nog vele jaren in gezondheid en met ere mag
dragen.

Owmr F. K. H. Onbefet

Op Donderdag 29 April 1953 is op het groepsbureau
te Wolvega aan de Owr. Onbelet van de groep Weststellingwerf, Postoommandant
te De Blesse, de eremedaille in .zilver, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, uitgereikt.
Nadat Onbelet met vrouw en dochter aan het groepsbureau waren gearriveerd, werd, in tegenwoordigheid
van de Edelachtbare Heer Burgemeester der gemeente Weststellingwerf, de Districts-Adjudant
E, Paulusma en het personeel van de groep, de onderscheiding,
na voorlezing van het Koninklijk besluit, door Overste R. F. Hoestra van het Gewestbureau
Groningen
aan Onbelet uitgereikt.
Overste Hoestra
verrichtte
deze plechtigheid wegens ziekte van de heer Districtscornmandant, Majoor W. C. Bijl de Vroe.
Na de uitreiking feliciteerde Overste Hoestra Onbelet en diens vrouwen
dochter met de aan Onbelet
toegekende onderscheiding. Hij sprak zijn spijt uit,
dat hij Onbelet niet van nabij kende. Hij had eens
gesnuffeld in het dossier van Onbelet doch .ook daarin niets gevonden, zodat hij overtuigd was, dat Onbelet een goed politieman was geweest en sprak de
wens uit, dat Onbelet, die op 1 Mei a.s. de dienst
met pensioen gaat verlaten, nog vele jaren van een
verdiende rust mocht genieten.
Daarna werd het woord gevoerd door de Heer Burgemeester, die Onbelet gedurende zijn zesjarig burgemeesterschap had leren kennen als een uitstekend
politieman, die altijd bereid was hulp te verlenen
en op wie hij nimmer vergeefs een beroep had ge-

W. Kefderhuis

Op Woensdag 29 April j.l. had de uitreiking plaats
van de Eere-Medaille verbonden aan de Orde van
Oranje Nassau in zilver aan de OpperwachtmeesterPostcommandant
W. Kelderhuis te Workum. Wegens
verhindering
van de Districtscommandant
te Heerenveen, geschiedde deze uitreiking door de Overste
R. F. Hoestra van het Gewest Groningen.
Tengevolge van een vrij ernstige ziekte
kon deze
uitreiking niet .te Workum geschieden, doch moest
deze plaats hebben in het ziekenhuis
te Sneek,
waarin Kelderhuis was opgenomen!
Te omstreeks 10 uur des voormiddags
arriveerde
Overste Hoestra aan genoemd ziekenhuis, en' reikte
daarna in welgekozen bewoordingen, in tegenwoordigheid van de echtgenote van Kelderhuis. de Burgemeester van Workum en de Districts-Adjudant
De
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daan. De Heer Burgemeester
getuigde van een zeer
prettige samenwerking
met Onbelet, die steeds een
groot begrip had getoond voor de uitvoering van de
politietaak. Hij feliciteerde Onbelet en diens vrouw
en dochter zeer hartelijk met de verleende Koninklijke onderscheiding.
Het laatst werd nog het woord gevoerd door de Adjudant-Groepscommandant
A. Kuipers, die namens het
personeel van de groep Onbelet en zijn gezin feliciteerde met de grote eer die hun te beurt was gevallen. Niet alleen was het een eer voor Onbelet, doch
ook voor het Korps Rijkspolitie en in het bijzonder
voor de groep Weststellingwerf
nu één harer leden
werd begiftigd met een Koninklijke onderscheiding.
Onbelet dankte daarna allen die hadden meegewerkt
hem voor te dragen voor deze
onderscheiding
en
bracht in het bijzonder dank aan H.M. de Koningin
voor deze onderscheiding.
Na afloop van de plechtigheid werd in de woning
van de postcommandant
te Wolvega een kopje koffie
gedronken, waarna men nog enige tijd gezellig bijeen bleef.
.

Burgemeester

Mr J. C. R. Vos spreekt
OWMR.

01:6Tste J. B. S.
Römelingh
pelt
het eremetnat
op de
bOT
van
de
Po tcommandant

kunnen handhaven, dit 0 grote tevredenheid
van
zijn superieuren.
De overgang naar de Rijkspoli ie was voor Vos in
1945 moeilijk geweest; zijn pecifieke karaktereigenchappen, karaktervastheid
en
eerlijkheid,
hadden
hem echter hierbij over deze moeilijkheden heengeholpen.
'ada de Burgemeester, Mr J. C. R. Vos, die ook de
verdiens en van Owmr. VOS .O.\'. de inwoners en het
Gemeen ebestuur naar voren
had
gebracht,
het
woord had gevoerd, sprak nog de Adjudant Hiemstra namens de Groep, de Gemeente eeretaris namens
het ecretarie-personeel
en de
Opperwachtmeester
Padje namens de Nederl. Politiebond. Vos werd hierbij rïkelijk
bedeeld met allerlei ge chenken. Ook
rnevrou . Vos werd niet verge en en ontving uit
handen van de Burgemeester
een
fraai
bouquet
bloemen.
Onder het genot van een rokertje, gebak en koffie,
bleven de aanwezigen daarna nog een geruime tijd
in de gezellig ingerichte raadzaal bijeen.

de gedecoreetde

Vos toe

Op Woensdag 29 April 1953, werd ook de Opperwachtmeester G. Vos, Postcommandant
te Eenrum van het
District Groningen, onderscheiden met de eremedaille,
verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, in zilver.
Deze uitreiking
vond plaats in het Gemeentehuis
van Eenrum. Na het voorlezen van het Koninklijk
Besluit door de Kapitein G. van Dijk, speldde de
Districtscommandant,
de Overste J. B. S. Römelingh,
in tegenwoordigheid
van de Burgemeester
van Eenrum, Mr J. C. R. Vos, het Rijkspolitiepersoneel
van
de Groep Warffum, familieleden van de onderscheidene en tal van belangstellenden, het eremetaal op de
borst van Opperwachtmeester
Vos.
De Overste Römelingh sprak hierna de Opperwachtmeester Vos toe. Hij prees de nauwgezetheid,
eerlijkheid en trouw van Vos, die nu reeds 31 jaar lang
in Eenrum zijn standplaats had, wat wel een unicum
in de Rijkspolitiegelederen
is en tevens een bewijs
dat Vos in Eenrum
volkomen
op zijn plaats is
en zich al die tijd uitstekend op zijn standplaats heeft
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Als naaste medewerker van de Adjudant sprak Owmr.
Zwerver namens de gezamenlijke Districtsrechercheurs
en de Gewestdeskundigen.
Ook hij liet zijn woorden
vergezeld gaan van een bloemetje.
Tenslotte bracht Adjudant De Goede dank aan Hare
Majesteit de Koningin voor de hem verleende onderscheiding. Mede namens zijn vrouwen kinderen zei hij
dank voor de tot hem gesproken woorden, de gelukwensen en de aangeboden geschenken. Deze dag was
voor hem een mijlpaal in zijn leven en hij hoopte dat
het hem gegeven mocht zijn om nog gedurende een
drietal jaren zich tot het uiterste in te spannen om de
Districtsrecherche
tot de grootst mogelijke bloei te
kunnen brengen.
Na afloop van het officiële gedeelte bleef men nog
geruime tijd bijeen onder het genot van een kopje'
koffie en andere dranken, terwijl ook het gebruikelijke
rokertje niet ontbrak.
Na afloop van de plechtige uitreiking
van de Koninklijke onderscheiding aan Adjudant
De Goede.

Op Woensdag 29 April, des morgens te omstreeks 11.15
uur, stond het voltallige personeel van de Districtsstaf Leeuwarden
aangetreden
in één der zalen van
Hotel Fransen aan de Langemarktstraat
te Leeuwarden.
Enige ogenblikken later verschenen de heer Gewestcommandant Overste C. H. van Helden, vergezeld van
Mevrouw Van Helden, de Distr ictsconrnmandant,
Majoor A. S. Fogteloo, eveneens vergezeld van zijn echtgenote; kort daarna kwamen de naaste familieleden
van Adjudant L. J. de Goede de zaal binnen.
Overste Van Helden verzocht de Adjudant De Goede
naar voren te komen, waarna aan Majoor Fogteloo
verzocht werd het Koninklijk Besluit voor te lezen,
waarbij aan genoemde Adjudant
de eremedaille
in
goud, verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau, werd
verleend.
Hierna sprak de Gewestcommandant
de Adjudant De
Goede toe. Spreker zei o.m. dat het werk van De Goede
door zijn superieuren
ten zeerste werd gewaardeerd
en dat het hem verheugde hem deze onderscheiding te
kunnen uitreiken.
Nadat de Adjudant de medaille op de borst was gespeld, bestond gelegenheid om hem en zijn familieleden te feliciteren.
Namens het personeel van de Distr ictsstaf deelde Adj.
Procee mede, dat Adj. De Goede binnen korte tijd een
draagmedaille
zou worden aangeboden,
omdat deze
wegens gebrek aan tijd nog niet kon worden aangeschaft. Mevrouw De Goede werd een bouquet bloemen
aangeboden.
Owmr. Bleeker, als voorzitter van de Bond v. Chr. Pol.
Ambtenaren in Ned. (Afd. Rijkspol. Leeuwarden)
en
tevens als secr. der Rijkspol. Sportvereniging
Leeuwarden, bood namens deze verenigingen eveneens bloemen aan.

eontrêLe
Grote

voorraad

Overste G. H. van Helden speldt de onderscheiding op
de borst van de Materieelbeheerder
van het Gewest,
de Adj. J. P. Gies.

In de morgen van 29 April stond het personeel van de
Staf van het Gewest voor "Gelria" aangetreden,
om
getuige te zijn van de uitreiking van de eremedaille in
goud, verbonden aan de Orde van Oranje Nassau, aan
de Adjudant J. R. Gies, Materieelbeheerder
van het
Gewest.
De echtgenote van betrokkene, alsmede de zoon en
dochter waren eveneens' aanwezig.
Nadat het Koninklijk Besluit was voorgelezen door
Adjudant G. Stielstra, werd Adjudant Gies toegesproken door de Gewestcommandant,
die voor deze gelegenheid was vergezeld van zijn echtgenote. Z.H.E.G.
roemde de kwaliteiten van de Adjudant Gies en memoreerde de ijver en werklust van betrokkene. Hij zeide het zeer prettig te vinden, dat hier de oudste Adjudant van de Staf was begiftigd met deze Koninklijke
onderscheiding. Hier werd iemand gedecoreerd die het
ook naar bekwaamheid toekwam.
Het eremetaal werd daarna door de Gewestcommandant op de borst van Adjudant Gies gespeld. Mevrouw
Gies had een bloemenmand in ontvangst te nemen.
Nadat de gedecoreerde had dankgezegd voor deze Koninklijke onderscheiding werd onder het genot van een
kop koffie met gebak en een rokertje nog een wijle
vertoefd in de hiervoor feestelijk ingerichte zaal in
"Gelria".
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CPyLef1 C1"Lge~
VOOR DE "NON-STOP-RIT"
Z? luidde de laatste opdracht in de routebeschrijving van het eerste gedeelte van de voorjaarsrit
uitgeschreven
op 11 April 1953 door de KM.N.V:·
Deze opdracht was als zodanig niet moeilijk, maar 0
die "Non Stop", wie zou daar door komen zonder
stop of zonder met een voetje op de grond te komen?
De neusvleugels van de ouwe "zij klepper" trilden
vervaarlijk toen hij die "Non Stop" rook en met de
h~ls gestr~kt dook hij de eerste kuil in, begon moedig de stelle wand aan de overzijde daarvan te beklimmen, doch steigerend kwam hij tot staan, wijl
hij met zijn buik (hij is nogal zwaarlijvig) op de
kuilrand bleef hangen, niettemin verwoed klauwend
met zijn achterbenen
om weer op gang te komen,
daarbij zijn berijder afwerpend. De KN.M.V. bleek
geen kuil voor hem te hebben gegraven om er zelf
in te vallen. Die kuil bleek te diep voor de zwaarlijvige 'werkpaarden, waardoor de K.N.M.V. goud kon
uitsparen. Dank zij hun racepaardjes.
gingen echter
de mannen van het "Zwarte goud" met goudgeel
goud terug naar het zwarte goud.
En de "mannen in het donkerblauw"?
Voor hen
was geen goud weggelegd. In arren moede vragen
zij zich af: Zou de grote Stalmeester ons ook niet
eens een raspaard ter beschikking kunnen stellen?
Hij heeft er toch genoeg; of zou hij vrezen dat paard
of berijder benen breken. Een jockey die hart heeft
voor zijn 'paard (en voor zijn eigen benen) zal die,
waar nodig, weten te sparen, doch hij wil toch niet
graag bij voorbaat kansloos zijn. Jammer was het
ook dat er niet veel meer rijders van 's lands grootste
motorbezitter
konden deelnemen. Er zijn toch liefhebbers genoeg? Of laten zij zich afschrikken
door
het feit, dat de kans op enig succes te gering is?
Zij, die nog in de gelegenheid waren om deel te
nemen, moesten dit zonder enige voorbereiding doen.
Zij die zich daardoor niet lieten afschrikken
trokken vol goede moed naar Barneveld, waar in allerijl de nodige formaliteiten werden vervuld en op 11

April, vanaf acht uur, in een stralende lentemorgen
werd begonnen aan een rit van om en bij de 280
km over de Veluwe, door de Achterhoek en het Salland.
He was een rit, zo mooi en zo leerzaam. dat de organisatrice daarvoor nooi te veel lof kan worden
toegezwaaid. En wanneer de mannen van de Rijkspoli ie de beschikking hadden gehad over een fietsje
da voor zulke ritten geschikt is, goud zou zeker
binnen hun bereik hebben gelegen, althans binnen
he bereik van hen die reed enige ervaring hebben
opgedaan. Aan die ervaring ontbreekt het velen onzer. daar wij bij uitzondering eens in de gelegenheid
zijn aan een rit deel te nemen. Meestal zijn deze ritten dan zo zwaar, dat he zelfs voor ervaren rijders
te mach ig wordt.
He zou mijns inziens aanbeveling verdienen
reeds
vroe
in het voorjaar een regionale betrouwbaarheidsrit voor de politie e organiseren, waaraan zoveel mogelijk iedere poli ie-motorrijder
deel moet
kunnen nemen (minsten
4 à 5 per verkeersgroep,
aangevuld met rijders van de landgroepen), terwijl
de deelname voorts open moe staan voor leden van
de gemeentepolitie
uit he
gewest en de mannen
van ..He wapen zonder Vrees en Blaam".
In een
dergelijke rit zouden de kan en meer gelijk zijn,
terwijl zij. die in deze ritten de beste prestatie leveren, b.v. 5 man van het Gewest, dienen te worden
afgevaardigd
naar ritten, welke de K.N.M.V. uitschrï . om daar de naam van ons Korps motorrijders hoog te houden. Deze afgevaardigden
zouden
dan me wedstrijd-materiaal
moeten worden uitgerust.
Dren e b.v, is een provincie bij uitstek om er een
pracht betrouwbaarheid-vtt
ui
p 7Pttpn. Onl< heeft
deze pro -tncie een pcl itiespor rereniging.
die haar
sporen op dit gebied zo langzamerhand
heeft
verdi=nd. Do P.S.V.A. organiseert
elk jaar een Hunebedden ocht. waaraan zelf" bewoners van het Westen van he land plegen deel te nemen en het staat
bij voorbaa
vast dat die vereniging de organisatie
van een be rouwbaaeheidsrît
voor de politie uit de
Noordelijke provincies met liefde en toewijding op
zich zal nemen. Zouden. nu de Battle- of Arnhemrit van de lijs. waarvoor vergunning is verleend. is
geschrapt. er nog niet dit seizoen stappen
kunnen
worden ondernomen om. zo nodig in het najaar, een
Gewestelijke betrouwbaarheidsrit
mogelijk te rnaken.
Hopenlijk kunnen en willen onze superieuren hieraan
hun steun geven. Dezerzijds wordt verondersteld,
dat elke politie-motorrijder
dit terwille
van
de
sportiviteit en in het belang del' Poli+ie-mctorsport
zal toejuichen.
aar hierdoor meer mensen in de gelegenheid komen eens te kunnen deelnemen om ervaring op te doen, zodat het niet steeds dezelfden
zijn die aan een ..grote" rit deelnemen, doch een ieder
zich daartoe kan opwerken. Nergens wordt meer ervaring opgedaan door een motorrijder dan in een
..coede" betrouwbaarheidsrit.
De voorjaarsrtt
van de
K.N.M.V. was een goede betrouwbaarheidsrit,
hoewel de Non Stops wel iets aan de zware kant waren,
»Ithans. voor de Rijkspolitiemensen
met hun zware
Harleys. Zij die toestemming
kregen hieraan mee
te doen zijn daarvoor hun superieuren
ongetwijfeld
dan ook uiterst dankbaar, terwiil zij met mij de hoop
uitspreken nog eens weer in de gelegenheid te komen om aan iets dergelijks te mogen meedoen.
Een deelnemer.

r
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Fa. W.K.W.
GRO INGE
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Hierna verkreeg de heer Muller, de eigenaar van
het perceel, het woord. Hij roemde de prettige wijze
van afdoening in deze zaak en hoopte van harte, dat
de Rijkspolitie zich zeer spoedig thuis zou voelen in
zijn ouderlijke woning. Hij hoopte ook op een prettige omgang met de nieuwe bewoners.
Nadat de Kapitein van Kuik dank had gebracht
aan de Burgemeester en aan het gemeentebestuur
en
aan de familie Muller 'en ook had betoogd, dat hij
dankbaar was voor de goede verhouding tussen Burgemeesters en Rijkspolitie in zijn district sprak de
Groepscommandant,
de Opperwachtmeester
W. Ramaker enkele woorden van dank aan allen, die
hadden
medegewerkt
aan de totstandkoming
van
het contract, zodat thans een mooi ruim Groepsbureau in gebruik kon worden genomen.
Hij verklaarde, dat hij en zijn personeel met nog meer opgewektheid hun dienst zullen verrichten dan tot op
heden het geval was.
Na deze toespraken begaf het gezelschap zich naar
het nieuwe Groepsbureau, alwaar de sleutel door de
Opperwachtmeester
Ramaker
aan de
Gewestcommandant werd overhandigd.
Door Overste Van Helden werd de deur geopend,
waarna door allen het gebouw werd bezichtigd. Een
ieder was vol lof over de ruime kamers en gangen
en over de smaakvolle aankleding van het Groepsbureau en de woning van de Groepscommandant.
Na
de prachtige, op een park lijkende tuin te hebben
bezichtigd, keerden allen weer terug naar het Gemeentehuis waar enige verver-singen werden aangeboden.
De Rijkspolitie te Loppersum
is een mooi, royaal
pand rijker geworden.

Een. nieuw Groepsgebouw
door de Rijkspolitie te Loppersum
in gebruik genonien
De vijfde Mei 1953 was voor de Rijkspolitie te Loppersum een blijde dag. Niet alleen werd de Nationale
Bevrijdingsdag
herdacht,
maar
tevens
werd
een
nieuw Groepsbureau
in gebruik genomen.
Omstreeks 4 uur in de namiddag kon de Burgemeester van Loppersum, verschillende
autoriteiten
die
voor deze gelegenheid waren uitgenodigd, een welkom toeroepen.
Ondermeer waren aanwezig: de Gewestcommandant
der Rijkspolitie (Overste G. H. van Helden), de Districtscommandant
der Rijkspolitie
te
Winschoten
(Kapitein C. S. van Kuik), het dagelijks bestuur der
gemeente Loppersum, de familie Muller, eigenaar
van het nieuwe groepsbureau, alsmede het voltallige
personeel van de Groep Loppersum.
De Burgemeester sprak er zijn voldoening over uit,
dat de kwestie huisvesting Rijkspolitie in zijn gemeente nu geen probleem meer is. Lange tijd hebben wij, zo sprak de Burgemeester, naar een behoorlijke gelegenheid uitgezien om het Groepsbureau en de
Groeps-C. tezamen 'n behoorliik onderdak te verschaffen. Wij hebben hier eigenliik twee vliegen in één klap
geslagen, n.1. het woningprobleem van de Riik'spolitie
is opgelost en de gemeente heeft hierdoor twee particuliere. woningen vrij gekregen, dus alle reden om
dankbaar te zijn. De Rijkspolitie heeft nu een gebouw in gebruik genomen, zoals het behoort en haar
aanzien waardig. Volgens de Burgerneester gunde de
bevolking de Rijkspolitie ook gaarne dit mooie gebouw, omdat zij te Loppersum met een ruime blik
de zaken ziet. Hij dankte
de Groepscommandant
voor diens uitstekende leiding en het personeel voor
zijn loyale houding. Ook de samenwerking
tussen
hem als Burgemeester
enerzijds en de leden der
Rijkspolitie anderzijds was uitstekend en hij meende
dan ook met oprechtheid te kunnen zeggen, dat voor
de gemeente Loppersum geen polit,ievraagstuk
bestond. Mede om deze reden wenste hij de Rijkspolitie geluk in het mooie en ruime nieuwe gebouw.
Hierna sprak de Gewestcommandant
er zijn voldoening over uit, dat niettegenstaande
slechts één enkele brief van hem over deze kwestie was uitgegaan.
deze zaak zo spoedig was gereedgekomen. Hij wenste
ook de Groepscommandant
met zijn personeel van
harte geluk in dit nieuwe gebouw. Ook sprak hij zijn
voldoening uit over de goede samenwerking : tussen
de Burgemeester en de Rijkspolitie.
"Ik houd mijn
personeel steeds voor", aldus de Gewestcommandant,
"dat deze samenwerking
goed móet zijn en als dit
zo is, dan kan het niet anders of dit moet vruchtdragend werken."

OPLOSSING

PRIJSVRAAG

Voor de in het Mei-nummer
geplaatste prijsvraag
kwam één oplossing binnen, die ook goed was.
De gelukkige winnaar, Wmr. 1e kl. G. Kuilder uit
Groningen, zal een cheque worden toegezonden van
f 5.-.
Met genoegen, hoop ik,
Ebe Rietheer
zult U nevenstaande
5
Leerdam
naamkaartjes
bestuderen om de verschillenS. N. O. Ruigespijker
de
beroepen,
in
de
Den Helder
naamkaartjes
verwerkt,
uit te vinden. Alle personen werken in OverW. Sterrega
heidsdienst.
Eemkemeer
Voor degene
die
het
niet
weet,
zij opgeJans C. Dudit
merkt, dat de verschilSittard
lende
letters
van
de
naamkaartjes
zo dienen
te worden
verwisseld
G. S. Dudge
dat ze een functie, ambt
Steenwiek
of beroep te zien geven.
Samengesteld door Wmr. P. J. te N.
Oplossingen in te zenden aan de Redactie van de
Reflector vóór 15 Juni a.s. Doet Uw best eens. Als
U er één heeft gevonden volgt de rest gemakkelijk.
Er zullen, bij voldoende deelname 3 prijzen beschikbaar worden gesteld. De meeste goede oplossingen
geven de doorslag.

Fa. H. Sijhes
OUDE EBBINGESTR. 55
Voor

U het

adres

zowel
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~wemmen
Naar aanleiding van het artikel "Zwemles", geschreven door Ow. K. te Stiens, en opgenomen in De Reflector van 1 April 1953, moge ik het volgende naar
voren brengen.
De inhoud van het artikel komt neer op het geval,
dat mensen, die "op papier niet kunnen zwemmen"
en toch aan de dienstzwemsport
deelnemen,
in de
practijk
drenkelingen
zullen· redden, mogelijk nog
beter dan een gediplomeerd zwemmer.
Tegen de inhoud hiervan meen ik echter te moeten
ingaan, aangezien het een verkeerde kijk geeft op
het reddingszwemmen.
Om zo maar eventjes als zwemmer (gediplomeerd of
niet) 'n drenkeling uit 't water te halen, daarvoor komt
iets meer kijken dan van een duiktoren te springen
of in het water met een bal te gooien.
Ik ben dan ook van mening, dat Ow. K. geen deskundigheid bezit op dit gebied, want hoe dikwijls
leest men niet in de courant dat een goede zwemmer
(soms zelfs gediplomeerd) met een drenkeling verdrinkt.
En waar . ligt de oorzaak dan?
Om dit zo maar "eventjes" in dit artikeltje
uitéén
te zetten zou te veel plaatsruimte
vragen, doch enkele punten van belang zou ik toch wel zeer beknot naar voren willen brengen. Hieruit zal tevens
blijken dat iedere zwemmer, niet zo maar eventjes
drenkelingen
redt.
Tevens zullen het waardevolle
punten zijn voor onze zwemmers, zo er zich al eens
een verdrinkingsgeval
mocht voordoen.
Voor het redden van een drenkeling dienen we rekening te houden met de volgende vier punten:

grepen, die men hiervoor heeft uitgedacht. (Teveel
om in dit artikel te behandelen).
Punt D: Voor het vervoeren van een drenkeling zal
men wederom een serie grepen moeten weten, waarbij dan tevens nog komt, dat een meer trappende,
dan sluitende beenbeweging moet worden gemaakt.
Uit vorenstaande zien we dus, dat er nogal wat komt
kijken eer men een drenkeling, met. inachtneming
van eigen veiligheid, uit het water haalt.
Van een hoge springplank springen of met een bal
in het water spelen geeft de zwemmer
wel een
voordeel en dit is, dat hij "vertrouwder"
met het
water wordt, hetgeen hij zeer zeker nodig heeft om
eventueel eens een drenkeling te kunnen helpen.
Met di artikel hoop ik dat men een andere kijk heeft
gekregen op de voorstelling die Ow. K. heeft voorgesteld in zijn artikel "Zwemles".
Wmr. le kl. D. N. W. Tits.
Instr. Lich. Oef.

OP DE. IIINUUT!
4

~~t~ib~!~~Odt~
I'~

~~t~Pdoa~r~jne~j:

A. Het te water gaan en vastgrijpen van de drenkeling.
B. Het opduiken van een drenkeling.
C. Het zich los maken van een drenkeling, indien
men wordt vastgegrepen.
D. Het vervoer van de drenkeling.

het stationschef en wagenbestuurder mogelijk maken de

vq~1111<11 ~~~~~t.So:Oodrbo~~ï~~~~~at~~~~
klok zijn even belangrijk voor
de reiziger, zij betekenen voor
hem: op tijd zijn.

Nadere korte omschrijving per punten:
A. Gebruik geen duik, doch spring op een dusdanige wijze in het water dat het hoofd boven water
blijft (met zgn. hurksprong).

Op tijd op school of les:
een jeugd kaart.

De voordelen van deze hurksprong zijn:
1e: men houdt de drenkeling in het oog.
2e: in vreemd water weet men niet wat er onder de
waterspiegel zit. Derhalve zal men bij de hurksprong
niet met gezicht of handen op scherpe voorwerpen
stuiten.
3e: Energie-besparing.
Deze is zeer belangrijk
in
verband met het zeer moeilijke en zware vervoer
van een drenkeling.
4e: Men krijgt geen vuil (onzuiver) water binnen.
Punt B: Het opduiken van een drenkeling is zeer
zeker geen eenvoudig werk. Onder water dient men
de ogen geopend te hebben, want we moeten dan
naar een drenkeling zoeken en. dit gaat niet met gesloten ogen.
Een heel moeilijk punt is verder het draaien om de
breedte-as van de waterspiegel af. Dit vereist zeer
veel oefening.
Punt C: Om zich van een drenkeling los te maken,
zal men zich terdege moeten oefenen met een serie
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Op tijd op de fabriek:
een weekkaart.
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Op tijd op kantoor
of afspraak: een ~eek-of
maandtrajectkaart.
Op tijd voor allen en overal .•.
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Daar het mij, na afloop van de motorterreinwedstrijden te Norg niet meer mogelijk was alle
politiemensen, welke daarbij dienst hebben gedaan, persoonlijk van mijn waardering voor hun
werk te doen blijken, stel ik het zeer op prijs dit
thans langs deze weg te mogen doen.
Door vele instanties is hard gewerkt om te komen tot wat werd bereikt. De wedstrijden zijn
echter zodanig uitgegroeid, dat zij zonder medewerking van de politie niet meer kunnen worden
gehouden.
Het verheugt mij bijzonder te mogen vaststellen,
dat deze medewerking
van hoog tot laag van
harte is verleend. De orde in het terrein was,
naar mijn mening, nog beter dan in vorige jaren,
terwijl de regeling van de aan- en afvoer van de
bezoekers voortreffelijk was.
Ik weet, dat door velen langdurig en niet steeds
in aangename omstandigheden dienst is verricht.
Des te meer reden is er voor mij allen dank te
zeggen voor de wijze, waarop zij dit hebben gedaan.
De Burgemeester van Norg,
M. PELINCK.

Verkeersovertredingen
in Zwitserland
Niet in alle Europese
landen is het verkeer aan
dezelfde code onderworpen
als in ons land, terwijl
ook niet overal de interpretatie
der zorgvuldig in elkaar gezette voorschriften
en
verkeersregelingen,
door de diverse weggebruikers
op de juiste wijze
geschiedt.
Men neme als voorbeeld de stad Genève, welbekend
door de diverse wereldorganisaties,
zoals de U.N.O.
en het Internationale
Rode Kruis, die aldaar hun
hoofdkwartieren
hebben opgeslagen. Deze instanties
brengen enkele duizenden
buitenlanders
met zich
mee en ook even zovele weggebruikers.
Het is wel de onveiligste stad van Zwitserland. Wanneer men 's avonds de plaatselijke
courant
eens
doorleest, treft men, onder de speciaal daarvoor ingerichte rubriek, iedere dag het verslag van toch
minstens vijf, min of meer ernstige, verkeersongevallen aan, met de voor een Hollander zeer opmerkelijke bijzonderheid, dat een ieder - ook hij of zij,
die er maar zijdelings mee te maken heeft gehad er met alle antecedenten
ten volle uit in vermeld
staat. En steeds is de laatste regel van het verhaal:
"De politie heeft de zaak in onderzoek" of vaker
nog: "De commissaris
heeft het rijbewijs van die
en die in doen trekken voor een tijd van zoveel
maanden".
U zult zich ongetwijfeld
afvragen,
hoe
het mogelijk is, dat op de dag van het ongeluk de
veroordeling meestal publiek gemaakt wordt.
In de tijd, dat ik in Genève woonde, was er een
actie tot veiliger verkeer en het was nodig ook.
Men ging van het standpunt uit, dat, om het aantal
ongelukken binnen redelijke grenzen te houden, men
de maximum snelheid van het snelverkeer aan banden moest leggen, echter zodanig, dat deze maat. 'regel bijna ongemerkt
geëffectueerd
zou worden.
Binnen de bebouwde kom der gemeente zijn snelen langzaam
verkeer
gelijkgerechtigd
en genieten
de voetgangers het privilège om, op de daartoe op
het wegdek uitgezette oversteekplaatsen,
"rustig en
ongestoord" over te kunnen steken, wanneer er binnen een afstand van 50 meter geen motorvoertuig
te zien is. In het centrum van de stad gaat deze
vlieger heel aardig op, maar op Zondagen en in het
vreemdelingen-seizoen
zou ik het risico op de boulevards toch niet graag nemen.

De statistieken
wijzen uit dat het grootste gedeelte
van de verkeersongevallen
wel te wijten is aan snelheidsexcessen en drankmisbruik;
de gemiddelde rijvaardigheid van het autorijdend publiek is er echter
beter dan in ons land, daar er, om een rijbewijs te
verwerven,
zwaardere
eisen gesteld worden dan in
Holland en mede doordat de geografische
gesteldheid van het land, de chauffeur tot grotere bekwaamheid dwingt.
Maar nu iets over de politie, als toeziende voogd op
al deze losgebrekenen.
Patrouillerende
agenten komen sporadisch voor; het ontzag voor Hermandad
is er dieper ingeworteld dan bij ons en men voelt
zich meestal reeds gecompromitteerd,
wanneer men
al getuige in een of andere zaak zou moeten optreden.
Voor de vreemdeling is opvallend:
de verzorgdheid
van de agent zelve, zijn uniform, zowel als zijn houding; het gezag is waardig vertegenwoordigd.
Op een der boulevards nu ontstond een aanrijding;
een auto draait uit een zijstraat de boulevard op, een
andere nadert met een snelheid van ongeveer negentig kilometer, vergeet zowel te remmen als uit te
wijken en rijdt er achter op, de daarop volgende
automobilist
volgt dit voorbeeld op en duwt derhalve met zijn radiateur
tegen zijn twee voorgangers. Nergens een agent te zien en van de zijde van
het publiek, nadat gebleken is dat er geen gewonden zijn, hoegenaamd
geen belangstelling;
men zou
eens moeten getuigen!
De politie is echter gewaarschuwd
en de schuldigen
(?) stellen, heftig gesticuleerd,
alle pogingen in het
werk om tot een vergelijk te komen eer de politie
op de plaats des onheils zal arriveren
en trachten
tevens hun respectievelijke
wagens te starten, doch
juist iets te laat. Een jeep met twee dienaren der.
wet komt aangereden; zij stappen er uit, één er van
gaat rustig het verkeer
staan regelen, de andere
steekt met dezelfde rust de rijbewijzen in zijn zak,
haalt vervolgens een grote pot kalk en een kwast
uit de jeep en begint, zonder zich ook maar door
de delinquenten
te laten intimideren
of naar enige
explicatie te luisteren,
met kalk strepen de situatie
op het wegdek af te tekenen. Intussen wordt het
wettelijk
gezag versterkt
door een derde persoon
in burger, die blijkens de onderscheiding, waarmede
hij behandeld wordt, hoger in rang is dan gemeen
agent; hij is zoiets als assistent van de kantonrechter. De situatie is nu in kaart gebracht: één getuige
heeft men kunnen "grijpen" en op de drie automobielen ligt het politioneel beslag, zij worden naar een
nabijgelegen garage gesleept en niet eerder vrij gegeven, voor de schuldvraag beantwoord is. Daar behoeft men echter niet lang op te wachten. Dè zaak
komt direct op de rol en dezelfde avond nog, met
de uitspraak er bij, in de 'Courant. Op de wagens der
schuldigen blijft het beslag liggen tot alle kosten,
ook de door de politie gemaakte, naar genoegen geregeld zijn.
.
Deze snelle en afdoende rechtspraak
mag zich echter niet in de populariteit
van het autorijdend publiek verheugen, daar de veroordelingen
streng zijn
en de boeten niet aan de lage kant. Bovendien huldigt de politie het systeem van zoveel mogelijk verdachten. Indien er ook maar enige kans is om interventie van het wettelijke gezag te voorkomen bij
kleine verkeersongelukken,
zal men de zaak onderhands regelen - op erewoord - en zo gauw mogelijk van de plaats des onheils verdwijnen; de schuldige heeft hierbij steeds de medewerking
van de
benadeelde.
Indien de aangeredene
een voetganger is, staan de
zaken anders en zijn er wèl getuigen, doch ook dit
geval trekt, in tegenstelling met Holland, zeer welnig omstanders.
Een Rijkspolitievriend.

/
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UIT

DE

NATUUR

Dat uitwerpsel heeft honingdauw en een mier is er
dol op. Wanneer zij het achterlijf van een luis met
hun sprieten gaan bestrijken, scheidt de luis meer
vocht af. De luis wordt dus door de mier gemolken.
De botanicus Linnaeus spreekt dan ook van "melkkoeien der mieren".
Sommige soorten mieren fokken luizen en brengen
ze onder in speciale stallen, waarbij de luizen op
plantenwortels
worden gezet.
Naast veeteelt wordt door een bepaald soort (de Pa1asol-rnier
uit Zuid-Amerika)
ook de landbouw uitgeoefend. Bepaalde arbeidsters
van deze soort verzamelen bladstukjes,
welke in de kolonie worden'
fijngemaakt. Vervolgens maken zij daarvan kweekbedden van bladaarde. Een schimmelsoort wordt op
die kweekbedden geplant. De schimmelplanten
worden zodanig bewerkt
en schoongehouden,
dat er
knolletjes aan gaan groeien. En die knolletjes vormen nu een grote lekkernij voor de mier.
Zoals gezegd is geen hindernis te groot voor de mier.
Er bestaan mierensoorten,
welke, tijdens hun trek,
voor een brede rivier komen te staan. Denk niet, dat
zij daarvoor terugdeinzen.
Zij volgen de natuurwet
en moeten op een plaats zijn waar voedsel is, of zijn
gedoemd te sterven. Het laatste willen zij nie~ dus
moeten zij over de rivier. Wat gebeurt er nu? Aan
de bedding van de rivier klimmen de mieren op elkander en vormen tezamen een grote bal. De coucons
(eieren) en zieke mieren binnenin
die bal en de
sterke mieren aan de buitenkant. Door de duizenden
mierenpootjes wordt de bal aan het rollen gebracht
en rolt in de rivier. Al ronddraaiende
wordt zij door
de stroom meegevoerd
totdat,
kilometers
verder
stroomafwaarts,
de andere oever
wordt
bereikt.
atuurlijk
komen bij zo'n trek honderden
mieren
om het leven, maar een mier is offervaardig.
Eénmaal mocht ik het genoegen smaken, dat twee
mierenstammen
elkander, tijdens een trek
tegenkwamen. Het werd een complete oorlog,
waarbij
wederom het Rode Kruis "poten" vol werk had.
Krijgsgevangenen
werden gemaakt en toen het gevecht, dat uren duurde, afgelopen was, lag de grond
bezaaid met duizenden dode mieren, welke weer een
voedselbron vormden voor andere diersoorten.
De
natuur doet haar werk en tracht evenwichtsstoornissen te voorkomen....
Wanneer trekkende
mensen elkaar tegenkomen
trachtten
zij door
allerlei
overeenkomsten
of traetaten
een oorlog te voorkomen. Meestal gelukt dat. Bij de mier geldt echter
alleen de natuurwet, doodt of ga ten onder.
Wij gaan nu de mieren weer verlaten en een volgende keer eens een bezoek. brengen aan de sluipwesp en de graafwesp.
Wmr. J. Seidel.
Groep Zuidhorn.

MIEREN
Gingen we een vorige maal tijdens een wandeling
de mierenleeuw bezichtigen, thans gaan we een trip
maken naar een mierenkolonie in het bos. Daar, aan
de voet van die grove den, is een grote opéénstapeling van takjes en dennenaaIden;
de verblijfplaats
van een mierensoort.
Is er wel een insect waarbij de handelingen van het
instinct zulk een hoog peil hebben bereikt als bij
de mier? Het lijkt wel een geordende mensenmaatschappij. Vanuit de kolonie trekt een lange rij mieren, doelbewust
en zonder onderbreking.
Van tijd
tot tijd gaan er enige mieren zijwaarts om het terrein te verkennen. Kilometers leggen de mieren af
in de volmaakste orde.
Raakt een mier gewond door een vallende tak of
anderszins, geen nood, het Rode Kruis is aanwezig
en wij zien, dat één of meerdere mieren zich over
de gewonde ontfermen en haar terugbrengen
naar
de kolonie.
Ziet men enerzijds een colonne uit de kolonie vertrekken, daarnaast
ziet men meestal
een colonne
terugkeren naar het home. De terugkerende
colonne
voert meestal allerlei buit met zich mede. De vertrekkende
en terugkerende
colonne's
gaan
soms
vlak langs elkander heen, zonder elkaar evenwel in
de weg te lopen.
Eén der verkenners
heeft een dikke rups ontdekt.
Met haar sterke kaken bijt zij een wondje in het
rupsenlijf. Nu gaat zij op haar achterpootjes
zitten
en spuit, vanuit haar achterlijf, waarin zich enige
gifkliertjes
bevinden, een dun straaltje
gif in dat
wondje. De rups wordt bewusteloos. Nu tracht de
mier de rups te verslepen 'met haar sterke kaken.
Het is echter een hele zware. Dan maar hulp halen.
Bij de colonne aangekomen, komt zij tegenover enige andere mieren te staan. Zij betasten elkaar met
hun voelsprieten.
Na enige tijd treden dan enkele
mieren uit de colonne en even daarna zien wij ze
bij de rups. Het lijkt alsof zij eerst beraadslagen
want weer bewerken zij elkaar met de voelsprieten.
Dan klautert er een mier op het rupsenlijf, een tweede loopt er eens omheen, een derde taxeert het gewicht, enz. Het is, alsof zij de voordeligste manier
van wegslepen zoeken. Tenslotte wordt de rups met
vereende krachten in de kaken genomen en de terugweg naar de kolonie vangt aan, waarbij vaak
de meest onoverkomelijke
hindernissen
worden genomen.
Er zijn mierensoorten,
die er "melkkoeien"
op na
houden. De monddelen van de mier zijn zodanig,
dat zij niet in staat zijn hun snuit in bladeren te
steken en daaruit sappen te zuigen. Blad- en schildluizen kunnen dat wel. Die luizen zuigen grote hoeveelheden sappen op, zoveel, dat zij het teveel, als
een zoete vocht uit de anale opening uitscheiden.
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POLITIE

EN VUURWAPENEN
nr,

Tot nu toe hebben we ons bezig gehouden met het
eigenlijke schieten en wel speciaal met het schijfschieten met de karabijn. Ditmaal willen wij al onze
vuurwapenen
eens wat nader bekijken. Wij willen
daarbij nagaan of de politie wel op de meest doelmatige wijze bewapend is.
Niemand schaft zich een kanon aan om eens lekker te gaan schijfschieten.
Ook de politie is niet
voor dusdanige sportieve doeleinden bewapend, doch
om desnoods een of meer tegenstanders
buiten gevecht te stellen.
Welke gevallen kunnen zich nu in de practijk voordoen die ons dwingen van een vuurwapen
gebruik
te maken?
Naar mijn mening kunnen zich drie gevallen voordoen, zij het met de nodige varianten.
A. Wij moeten ons verdedigen tegen een onverhoedse aanval van een of meer personen, al dan niet
bewapend met vuurwapenen
of slag- of steekwapenen.
B. Wij leveren slag met een misdadiger die zich in
een gebouw verschanst
heeft.
C. Wij moeten van vuurwapenen
gebruik maken bij
het beteugelen van ernstige woelingen.
Laat ons nu het geval A. eens nader bekijken. Stel
U bent op een rustige avond op patrouille. Plichtsgetrouw gaat U ook even bij het kantoor van de
eenzaam gelegen zuivelfabriek
kijken, omdat in de
brandkast van dit kantoor vaak grote bedragen liggen. U doet dit al jaren en verwacht eigenlijk niets
bijzonders. Maar deze keer heb U geluk .... of pech.
Want als U ongeveer 15 meter van de voordeur van
het gebouw verwijdert bent, verlaten drie inbrekers
die juist hun slag geslagen hebben het kantoor. Deze heren zien U iets eerder dan U hun ziet; ze begrijpen dat ze "er bij" zijn en besluiten het er niet
bij te laten zitten. En dus trekken
deze drie gevaarlijke heren alle drie een pistool en knallen er
op los.
Waarde lezer, wat zou U doen als U het zeldzame
geluk had na het eerste salvo nog op de benen te
staan? Waarschijnlijk Uw pistool uit de tas trekken,
de slede achteruit halen om het wapen te laden en
te spannen
en vervolgens....
waarschijnlijk
voor
75 of 100% dood op de grond te vallen.
Zeg niet waarde lezer dat dit in ons lieve vaderland
niet kan voorkomen. Na de intrede van de gangsterfilm en de beeldroman behoeft dit nog slechts een
kwestie van tijd te zijn:
Ook kunt U betrokken worden in een dronkenmansrel, waarbij plotseling enige door de drank verhitte
lieden met geopende knipmessen
op U afspringen.
Ook dan zult U, wanneer U wilt voorkomen dat deze lieden een mes in Uw behaarde borst poten ter
hoogte van de linker tepel, Uw pistool moeten trekken, laden, spannen enz. A propos, bent U al lid van
de steunvereniging?

En deze seconde en misschien nog een paar meer
verliezen wij al door het spannen van het wapen.
Wat wij dus voor het gevecht op zeer korte afstand
nodig hebben is een vuistvuurwapen
dat steeds geladen is en dat toch, ter voorkoming van ongevallen engespannen
is. Dit wapen is niet het pistool
doch de revolver.
De revolver is het wapen dat wij kunnen trekken,
vlotweg met de monding in de richting van de tegenstander kunnen houden, waarna wij kunnen beginnen met vuren. Storingen, die bij een pistool funest kunnen zijn komen bij de veel eenvoudiger revolver practisch niet voor. Weigert een patroon, dan
halen wij rustig de trekker nog eens over en schieten weer.
Wie zegt daar iets van "zes schoten en een vrije
worp"? Als U in de paar voorbeelden die ik U gaf
na zes schoten de situatie niet meester bent zult U
deze waarschijnlijk
ook niet meester
worden.
Ik
durf er iets liefs onder te verwedden dat het gevaar
voor U geweken is als U met 4 tot 6 schoten 1 à 2
tegenstanders gevloerd hebt. En als dat niet het geval is zult U ook geen kans hebben na 8 schoten
de lege houder uit Uw pistool te nemen, een volle
uit de tas te halen, de volle houder in het pistool te
stoppen en dit vervolgens te laden en te spannen.
De Amerikaanse politie, die toch wel een grote ervaring heeft aangaande vuurgevechten
met gangsters prefereert
nog steeds de revolver boven het
pistool. Toch is men aan de overzijde van de grote
visvijver niet bepaalt achterlijk.
(Vervolg blz. 15).

':De

Op de schoolbanken, in onze jeugdjaren, hebben wij
geleerd dat ieder jaarcijfer,
dat door het cijfer 4
deelbaar is, een schrikkeljaar
zal zijn. Zo is dus 1952
een schrikkeljaar
geweest en zal het jaar 1953 weer
geen schrikkeljaar
zijn en ook 1954 en 1955 niet,
maar 1956 wel weer. Immers, het jaarcijfer 1956 is
door 4 deelbaar en dat zal dan, zo hebben wij dat
geleerd, een schrikkeljaar
zijn.
Ja, als schoolkinderen
neem je met een dergelijke
uitlegging wel genoegen. Voor zover ik mij dat tenminste kan herinneren,
heeft de onderwijzer
ons
nimmer uitgelegd, waarom wij eigenlijk schrikkeljaren hebben.
In dit verband rijst (natuurlijk de vraag: Wat is toch
eigenlijk wel de reden dat wij om de vier jaren een
schrikkeljaar
kennen? En wat is nu eigenlijk wel
precies een jaar?
Laat mij beginnen met" het beantwoorden
van de
laatste vraag. Een jaar is de tijd die de aarde nodig heeft om één maal de weg om de zon af te leggen. En hoe lang duurt dat nu precies?
Wel, dat
duurt precies: 365 dagen,
5 uren, 48 minuten
en
49 236/1000 seconden. Hieruit volgt dus dat, als wij
op 31 December, klokslag 24.00 uur elkaar "veel heil
en zegen" toewensen, dan is dat toch niet juist, want
wij zijn dan nog 5 uren, 48 minuten en 49 236/1000

U begrijpt wel dat er in al deze gevallen van het
secure richten, zoals dat op de schietbaan gebeurt,
niet veel terecht komt. Er valt immers geen tijd te
verliezen. Eén seconde te laat kan noodlottig zijn.

Gebr. Ibelings

111

NV.

Verenigde

Pelsterstraat

Nederlandse

6cltrikkeLiare~

Breuk heeft men nimmer
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De tsjust're lof ten fan 'e winter
ha romte makke foar it blau.
It is nou ek yn minskene herten
hwat blider en hwat minder grau.

d~aitiid

De ljurkjes gean' de loft wer yn
mei har blide dertene liet.
Hja roppe it al hwat libbet ta
it ljocht hat woun fan it fortriet.

De winen bin' wer mylder wurden
de fjilden Iibje op 'e nij.
It beamt dat sa 't it like dea wie
iepent syn knoppen al yn 't lij.

De ljip dy jaget wer mei fasy
efter de ûnbitroub're
àld roek.
Koartom, al hwat libbet yn it fjild
forsûmet neat ut 't Libbensboek.
Ek mei
hoe 't
Ut al it
komt

de minske bart hwat wûnders
dy dat ek forklearje mei
älde dat forgien is
hieltyd wer it nije wei.

't Is Maitiid, freonen,

doarren iepen
lit ljocht en sinne jim wente yn.
Foar tsjusternis is nou gjin plak mear
't Is nou Maitiid, nimmen is blyn.

x.

AAN HET

5 celtt- <;JoJtd~
In het Ziekenhuis van Sneek,
Werd een fruitmand gebracht,
Wij keken verbaasd,
Want niemand had zoiets verwacht.
Het maakte mij ontroerd
En tevens toch zo blij,
Toen ze mij vertelden,
Dat die mand was voor mij.
Het bracht in de kamer
Een heerlijke geur,
De zieken die kwamen
Er van in de fleur.
Het fruit was ook heerlijk
Wij hebben genoten
En over het 5 cent-fonds
Met waardering gesproken.
Ik dank
Voor dit
En maak
Gelukkig

U dan ook hartelijk
mooie idee
nog vele zieken
er mee.
F. Attema-Beintema.
Woudsend.
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moet worden vereffend. Daarom krijgt iedere nieuwe eeuw een schrikkeljaar minder, m.a.w. met elke
nieuwe eeuw nemen wij niet 25, maar 24 schrikkeljaren. En nu komen wij weer 5 uren, 22 minuten en
33 3/5 seconden vooruit. Ook dit tijdsverschil moet
weer worden gelijkgeschakeld
en
daarom
krijgt
iedere 4e eeuw weer één schrikkeljaar
meer, dus
weer het volle getal 25. En meer wordt er niet aan
gedaan.
Uit vorenstaande volgt dus dat wij om de vier jaren een schrikkeljaar
krijgen. De eeuwgetallen
17,
18 en 19 zijn geen schrikkeleeuwen
geweest, maar
de eeuw 2000 zal het wel weer zijn. Zo zullen de
eeuwen 2100, 2200 en 2300 geen
schrikkeleeuwen
zijn, maar de eeuw 2400 wel weer. Maar als het zover is, geloof ik niet dat wij ons om de reden der
schrikkeljaren nog zorgen behoeven te maken.
Owmr. L. te W.

seconden te vroeg. Gaan wij dus door met steeds op
31 December te 24.00 uur het oud en nieuw te gedenken, dan zien wij dat wij, na vier jaren dus 23
uren, 15 minuten en 18 144/1000 seconden te vroeg
zijn, dat is dus bijna een etmaal. En kijk, daardoor
wachten wij dus om de vier jaren een dag langer,
voor wij het "Nieuwjaar" vieren. En die jaren wanneer wij dus een dag langer wachten, noemen wij
een schrikkeljaar.
Maar, strikt genomen, is dat toch ook weer niet
juist. Wij moesten immers niet een vol etmaal wachten, doch ruim 23 uren. Zij, die het precies willen
weten, zullen, na berekening tot de ontdekking komen dat wij nu weer 44 minuten en 48 856/1000 seconden te laát zijn. Dat is dus in een eeuw 25 maal
44 minuten en 856/1000 seconden, is dus 18 uren, 37
minuten en 26 2/5 seconden.
Het ligt voor de hand dat ook dit tijdsverschil weer
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remcylinder L, ook bij grote druk op het rempedaal,
slechts een geringe onderdruk,
hetgeen voldoende
is om het onbelaste voertuig sterk
te vertragen.,
Doordat het reactieventiel
H niet
gecommandeerd
wordt door een trekstang, welke verbonden is aan
het rempedaal, doch rechtstreeks
door de druk in
het hydraulische
remsysteem van de motorwagen,
is onder alle omstandigheden
de juiste remverhouding tussen de motorwagen en aanhangwagen
of
oplegger verzekerd.
De juiste remverhouding wordt verkregen door het
instellen van de stelschroef R op het reactieventiel
E na beproeving op de weg. Eenmaal goed afgesteld,
blijft de remverhouding
goed. Doordat de vacuumtank G in de onmiddellijke nabijheid van de remcylinder is geplaatst, is de weg tussen tank en remcylinder zeer kort, hetgeen een snelle reactie
ten
gevolge heeft.
Doordat in de verbindingsleiding
P tijdens het rijden onderdruk heerst en tijdens het remmen die
onderdruk vermindert of geheel opgevuld wordt, komen de remmen van de aanhangwagen
of oplegger
ook onmiddellijk in werking als de verbinding met
de motorwagen verbroken wordt.
Hierdoor treedt
lucht in leiding P naar binnen, waardoor de remmen
onmiddellijk in werking treden. Beide ventielen E
en H zijn zodanig geconstrueerd, dat het vacuum in
remcylinder L omgekeerd evenredig is aan de druk
die op het rempedaal wordt uitgeoefend.

(zie fig. 3).

Het vacuum wordt verkregen
door een vacuumpomp of een aansluiting op het inlaatspruitstuk,
waardoor via leiding N, reactieventiel E en leiding
P in de ketels F en Geen vacuum ontstaat.
Het reactieventiel E van de motorwagen wordt niet,
als gewoonlijk, gecommandeerd door een trekstang,
welke verbonden is aan het rempedaal, doch door
een zuigertje. De cylinder, waarin het zuigertje zich
bevindt, staat rechtstreeks
in verbinding met de
hoofdremcylinder
van het hydraulisch
remsysteem
van de motorwagen. Indien de chauffeur op het rempedaal drukt wordt er vanzelfsprekend ook druk op
het zuigertje van ventiel E uitgeoefend, dat op haar
beurt het reactieventiel commandeert.
Hierdoor wordt de verbinding van het reactieventiel E met de vacuumtank F verbroken en kan er
buitenlucht door opening K naar binnen
stromen,
waardoor de onderdruk in leiding P vermindert en
wel in dezelfde verhouding als de kracht die op
het rempedaal wordt uitgeoefend. Door het verminderen van de onderdruk in leiding P komt het reactieventiel H in werking.
De buitenluchtverbinding
naar remcylinder
L, via
leiding K, wordt hierdoor afgesloten, terwijl tevens
de vacuumketel G via ventiel H, met remcylinder L
in verbinding komt.
Indien stelschroef M ingedraaid wordt, ontstaat in

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

,.

H

Zieken Transport Mij.
Krultlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
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Fig. 5

Indien een aanhangwagen
of oplegger in geladen
toestand voldoende krachtig remt, zullen ze in onbelaste toestand tè sterk remmen in verhouding tot
de motorwagen. Door de lagere wieldruk zullen de
wielen reeds blokkeren als de chauffeur alleen maar
bij remmen wil. Dit kan voorkomen worden
door
stelschroef M van het achterventiel
in te draaien.
Dit heeft ten gevolge, dat, ook bij sterk remmen, de
onderdruk
in de remcylinder
zoveel
gereduceerd
wordt, dat de wielen van het onbelaste voertuig niet
kunnen blokkeren (dit geldt vanzelfsprekend
alleen
voor een redelijk stroef wegdek).
De ventielen.
Het in fig. 4 aangegeven
voorventiel,
dat gemonteerd wordt aan de motorwagen, heeft 3 kamers,
n.l. A, B en C. Kamer A is steeds met de buitenlucht in verbinding.
Kamer B is door een leiding
verbonden met het ventiel van de aanhangwagen
of
oplegger. Kamer C is verbonden met de vacuumtank van de motorwagen. Onder het rijden is" kamer C verbonden met kamer B, omdat klep D niet
op het membraan E rust. In de kamers <? e~ B h~~rst
dus onderdruk en dus ook in de verbindingsletding
met het achterventiel.
Cylinder F is met een leiding verbonden aan het
hydraulisch
remsysteem van de motorwagen.
Wanneer er geremd wordt, wordt er ook druk op de
zuiger in remcylinder F uitgeoefend, waardoor via
drukstang G klep N wordt gesloten en even later,
door het verplaatsen van membraan E in de r.ichting van de pijl, wordt via klep D, klep H gelicht,
waardoor buitenlucht
in kamer B binnenstroomt.
In
kamer B wordt de onderdruk
nu min of meer opgeheven, evenals in de leiding naar' het ach~erveJ?-tiel, d.i. afhankelijk
van de druk op de zuiger m
cylinder F.
Tengevolge van de drukstijging
in kamer B zal de
membraan niet meer in evenwicht zijn en daardoor
weer naar rechts gedrukt worden, waardoor klep H
weer gesloten wordt. Klep N zorgt er voor, dat er
geen verbinding kan ontstaan tussen de kamers B
en C zolang er op het rempedaal druk wordt uitgeoefend (en dus ook op de zuiger in cylinder F).
Alleen bij een noodstop zal de druk op laatst~.enoemde zuiger zó groot zijn, dat klep Hopen
bhJft
staan. Hierdoor zal de onderdruk in kamer B en de
verbindingsleiding
geheel opgeheven
worden.
De
constructie en de afmetingen zijn zodanig, dat, mede
in combinatie met veer K, de voor- en totaalspanning van klep H en D geregeld kan worden door
huls L en stop M, zodat het vacuum in kamer B omgekeerd evenredig is aan de druk in het hydraulisch
remsysteem. M.a.w. hoe groter de druk op het rempedaal is, dus ook op de zuiger in cylinder F, des ~e
minder is de onderdruk in kamer B en dus ook m
de verbindingsleiding
naar het achterventiel.

Het
ach ter ven tie 1, in
fig. 5 weergegeven,
heeft 4 kamers, n.l. 1, 2, 3 en 4. Kamer 2 is door de
verbindingsleiding
verbonden
met het voorventiel.
Kamer 3 staat constant in verbinding met de buitenlucht. Leiding 5 staat in verbinding met de vacuumtank G. Leiding 6 staat in verbinding met de remcylinder. Onder het rijden heerst in kamer 2 onderdruk. Deze onderdruk plant zich voort via een terugslagklep naar kamer 1 en leiding 8 naar de vacuumtank G. In kamer 1 en vacuumtank
G heerst
steeds onderdruk, zowel tijdens het rijden als tijdens het remmen. De kamers 1 en 2 zijn onderling
afgesloten door een membraan
(9). Dit membraan
is door stang 10 verbonden met membraan
11. Indien geremd wordt, wordt in verhouding tot de uitgeoefende druk op het rempedaal, de onderdruk in
kamer 2 gedeeltelijk of geheel opgeheven. Hierdoor
is membraan
9 niet meer in evenwicht en wordt
door het verschil in druk in de richting van kamer
1 gedrukt. Membraan 11 wordt, door de verbinding
met membraan 9, in dezelfde richting bewogen. De
buitenlucht
doorlaat (zie pijl 12) naar de remcylinder wordt hierdoor afgesloten, terwijl klep 13 van
haar zitting gelicht wordt. Hierdoor is een verbinding tot stand gebracht tussen de vacuumtank en de
remcylinder,
waardoor de remmen in werking komen. He vacuum in kamer 4 en dus ook in de remcylinder neemt toe, totdat er een evenwichtstoestand
bereikt is tussen membraan
9 en 11. Met
andere
woorden: de onderdruk
in kamer 2 is omgekeerd
evenredig aan de onderdruk in de remcylinder, terwijl, in verband met het voorventiel, de druk, welke
wordt uitgeoefend
op het rempedaal, evenredig is
aan de onderdruk welke in de remcylinder heerst.
Dit heeft ten gevolge, dat de motor- en aanhangwagen of oplegger gelijkmatig remmen. Indien, wat
gewoonlijk het geval is, de onbelaste aanhangwagen
of oplegger te krachtig remt, zoals reeds hiervoor
opgemerkt, dan moet men stelschroef 14 indraaien.
Hierdoor ondervindt
membraan
9 meer weerstand
(de drukveer tussen stelschroef 14 en "membraan 9
wordt méér gespannen), waardoor bij krachtig remmen de onderdruk in de remcylinder niet onder een
bepaalde waarde kan komen en de wielen worden
dientengevolge
minder sterk afgeremd
en kunnen
(onder normale weers- en wegomstandigheden)
niet
blokkeren.

* EMIGRATIE
.•.VERHUIZINGEN
..... BOTERDIEP 75
TEL. 29520-25596
- ,GRONINGEN
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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 belangrijke plaats inneemt,
plaatsen wij dit portret. Moge Hij nog lang voor Land en
Volk gespaard blijven.

~.
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Oplossing prijsvraag
Voor de in het Juni-nummer
geplaatste puzzle was
een goede belang-telling.
De naamkaartjes
bleken wel in de smaak te zijn gevallen. In totaal kwamen 57 oplossingen binnen, waarvan 54 juiste oplossingen en 3 foutieve.
Het tweede naamkaartje:
S. N. O. Ruigespijker, Den
Helder, gaf over het algemeen de meeste moeilijkheid.
Na heel wat heen en weer geschuif met de letters
moest er ontstaan: "Rijksspeurhondengeleider".
Hierin zaten ook de drie foutieve oplossingen. Men had
hiervan gemaakt: Rijksspeurhondgeleider,
Indien men
het aantal letters had geteld, was men tot de conclusie
gekomen, dat men twee ietter
minder had, dan het
naamkaartje
aangaf, n.l. de letters en.
Taal kundig heeft "RijksspeUl'hondgeleider"
echter de
voorkeur, Verschillende oplossingen kwamen in dichtvorm binnen, waarbij -éèn heel aardige. Ik heb dan
ook gemeend hiervoor een extra prijsje beschikbaar
te moeten stellen.
Hier volgt deze oplossing:
Ik moest de vijfde Juni van dit jaar
In Utrecht komen bij de Corpsarts daar.
En elk die daar eens is geweest,
Vindt 't zwaarste hiervan wel het meest
Om rustig zitten af te wachten
Verdiept in allerlei gedachten.
Uw puzzle ,gaf me nu het genoegen
Die kwelgeest weg te mogen zwoegen

Zorg

1.
2.
3.
4.
5.

LEEUWARDEN.

Materieelbeheerder;
Rijksspeurhondengeleider
Meester Geweermaker;
Districts-Adjudant;
Gewestdeskundige

was:

;

op pag. 5)

de toekomst!
een

polis

van

de

of DE GROOT-NOORDHOLLANDSCHE

Burmanlahois
"Algemeene

.

Lycklema à Nijeholt te Koueen boek als extra-prijs.

(Vervolg

voor

E FRIESCHE

De Opperwachtmeester
dum ontvangt hiervoor

De oplossing van de prijsvraag

eem

ALGEMEE

2. 't Was mij al tam'Iijk vlug heel helder,
Dat ,.Ruigespijkcr uit Den Helder"
Was de Rijksspeurhandengeleider:
1. En uit "Ebe Rietheer van Leerdam",
De Materieelbeheerder
kwam:
3. "W. Steggerda uit Eemkemeer"
Verborg de maker van 't geweer.
Is hij een man van 't vak en doet hij 't vaker
Dan is z'n titel Meestergeweermaker:
4. Districts-Adjudant
is hij, die zit
in het kaartje van "Jans C. Dudit:
5. "G. S. Dudge van Steen wiek" nog 't lest,
Is de deskundige van het Gewest
(Oewestdeskundige)
Hiermee had ik Uw prijsvraag opgelost;
'k Heb daarna met de Corpsarts atgebost:
Gezondheid kreeg ik volledig weer;
't Was naar ik hoop de laatste keer.
Maar hebt U puzzles of dies meer,
'k Doe zeker mee een and're keer.

VanBrienenhuls.
Friesehe".

ook

3
Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 07 juli 1953

voor

AMSTERDAM

sch'adeverzekerinrI

80

r~,-----•.__

)_I_U_T_A_'1_~_I_E_S__

Verplaatsingen:
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Krikke, B. J., Wmr. 1e kl. no 1023, van Joure naar
Gewest Arnhem,
Groep
Noordoostpolder,
Post
Emmeloord.
Sannes, W., Wmr. 1e kl. no 1406, van Appingedam
naar Gewest Arnhem, Groep Noordoostpolder, Post
Emmeloord.
Boo, W. de, Wmr. 1e kl. no 2182, van Grootgast naar
Gewest Amsterdam,
Groep Breukelen,
Post Loenersloot, als Post.C.-.
Overgegaan in vaste dienst:
Mei, H. v. d., m.i.v. 1-1-53, als Magazijnknecht
B.
Ingedeeld bij Bur. Materieelbeheerder
te Groningen ..
Stoffers, W., m.i.v. 1-7-53, als Tuinknecht. Ingedeeld
bij Gewestbureau
te Groningen.

Koorn, J., Wmr. 1e kl. no 289, van Parketgr. Leeuwarden naar Noordbergurn als Post.C.-.
Delger, H., Wmr. 1e kl. no 1125, van Woldendorp
naar Wedde als Post.C.-.
Schrik, S., Wmr. 1e kl. no 1059, van Zuidlaren naar
Woldendorp als Post.C.-.
Klop, J. C. A, Wmr. 1e kl. no 1424, van Oude-Pekela
naar Zuidlaren.
Buitenhuis, J., Adj. no 76, van
Wildervank
naar
Winschoten als Districtsadjudant.
Is sedert 1-1-50
wnd. Districtsadjudant.
Dijkstra, Tj., Wmr. no 945, van Zwaagwesteinde naar
WIerum als Post.C.-.
Zwaanstra,
R., Wmr. no 145, van Ruinerwold
naar
Oude Pekela.
Niehof, P., Wmr. 1e kl. no 297, van Bellmgwolde
naar Westerbork als Post.C.-.
Doorten, K., Owmr. no 796, van Berger naar BelIingwolde als Post.C.-.
Ausma, J. W., Wmr. no 1858, van Kornwerderzand
naar Appingedam.
Slot, J., Wmr. 1e kl. no 1547, van Oldelamer naar
Joure.
Stil. J., Wmr. 1e kl. no 1172, van Warns naar Blesse
als Post.C.-.

Aangesteld op arbeidscontract:
Stek, H., m.i.v. 1-6-53, als Mr. Geweermaker.
Ingedeeld bij Bur. Materieelbeheerder
te Groningen.
Met ontslag:
Lelij, A v. d., Adj., no 162, Oosterwolde.
Met eervol ontslag:
Dellen, F., Owmr. no 684, Nieuw Buinen. Benoeming
als Directeur van het Consultatiebureau
voor Alcoholisme te Assen.
Kuipers, A:, Adj. no 46, Wolvega. Gepensionneerd.

Voor "geoefend man" slaagden de volgende ReserveElziriga, E., Noordbergum.
Boeve, G. J., Loppersum.
Man. A. G. de, Noordbergurn.
Veerring, H., Marum.
Postrna, Kl., Noordbergum.
Korsaan, J., Marum.
Grave, J., Nieuwe Pekela.
Bron, J., Marum.
Prins, G. J., Nieuwe Pekela.
Steigenga, F., Marum.
Veentjer, H., Nieuwe pekela.
Jonkman, E., Marum.
Grave, J .B., Nieuwe Pekela.
Bron, J. G., Marum.
Bos, E., Nieuwe Pekela.
Appelhof, H., Marum.
Stortenbeker,
L. J., Loppersum.
Bergsma, H. A., Koudum.
Tillema, J. F., Loppersum.
Boer, H. de, Koudum.
Bouwes, H., Loppersum.
Lageweg. G. v.d., Koudum.
Zeldenrust,
W., LoppeI\Sum.
Flier, M. J. v.d., Verk.gr. Winschoten
Molen. J. v.d., Loppersum.
Wieske, W., Verk.gr. Winschoten.
Kort, 'J., Loppersum.
Ottevanger.
J.J. Verk.gr>.Winschoten
Froma, E., Loppersum.
Laan, H. v.d., Verk.gr. Winschoten.
Smit, A, Loppersum.
Mellema, R, Verk.gr. Winschoten.
Poort, K., Loppersum.
Loos, F., Verk.gr, Winschoten.

\Vachtmeesters:
Jager, H. P., Verk.gr. Winschoten.
Koolma, G., Verk.gr. Winschoten.
Zutphen, A. v., Wildervank.
Hulshof, E., Wildervank.
Lalkens, F. J., Appingedam.
Zant, H., Wehe.
Westra, W., Wehe.
Stiekema, J. J. N., Wehe.
Kalma, J., Wehe.
Hegge, F. J., Wehe.
Heide, F. v.d., Wehe.
BuwaLàa, Tj., Wehe.
Boersma, W., Wehe.
WolthUizen, J., Schoonebeek,
Meijer, J., Marum.

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Spijker, R~mr.,
Echten, dochter.
Zeubring, H. H., wmr., Beilen, zoon.
Kap, B. J. P., Wmr., Verk.gr. Winschoten, zoon.
Groen, A, Wmr., Rinsumageest, dochter.
Warris, J, Wmr., Assen, zoon.
Timmer, J, Wmr., Beilen, zoon.
Geslaagd voor eindtentamen kaderopleidingsschool
te Bilthoven:
Made, T. v. d., Wmr. 1e kl. , Hollum.
Met buitengewoon verlof in militaire dienst:
Kootstra, H., Wmr. 1e kl., Verk.gr. Groningen, m.i.v.
1-6-53 voor 1 jaar.
Het groot diploma. autobestuurder behaalde:
Boer, H. de, Wmr., Verk. gr. Leeuwarden.
Geslaagû voor politiepraktijkexamen Engels:
Klevringa, O. H., Wmr. 1e kl. , Bereden Peloton Assen.
De namen van de geslaagden voor het Politiediploma
zullen in het volgende maandblad worden opgenomen.
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Na gehouden loting werden als de gelukkige winnaars
aangewezen:
P. Steinfort te Ruinen, le prijs f 5.-; G. Bakker, Wachtmeester te Noordbergum, 2e prijs f 3.-; J. Gruben,
Wachtmeester le kl. te Assen, 3e prijs f 2.-.
Eén ding moet me echter nog van het hart. Bij de oplossingen was een aantal, dat in doorslag was gemaakt.
Ik kon mij niet aan de indruk onttrekken, dat hier één
oplosser was, die de puzzle voor de gehele Groep, C.q.
Post, had opgelost en ingezonden. Eén van deze oplossers zond zelf ook nog een originele oplossing in. Alhoewel net een zeer collegiaal gebaar is, is dit toch
de bedoeling niet. In den vervolge zullen dan ook de
oplossingen, die in doorslag worden gemaakt en ingezonden terzijde worden gelegd.
Daar de naamkaartjes
blijkbaar in goede aarde zijn
gevallen, laat ik hier nogmaals een dergelijke puzzle
volgen.

Gewestelijke
Op Woensdag 10 Juni 1953 organiseerde de C.S.R.G.G.
de Gewestelijke Voetbaldag tussen de vijf tot het
Gewest Groningen der Rijkspolitie behorende Districten, en wel op de terreinen van het Gemeentelijk Sportpark te Winschoten. De regeling was ter
plaatse op uitstekende wijze verzorgd door de Rijkspolitiesportvereniging
District Winschoten. De aanvang van de wedstrijden was dit jaar een uur later
gesteld, aangezien de Friese deelnemers bezwaarlijk
eerder aanwezig konden zijn. De voorzitter
der
RSDW, de Opperwachtmeester
W. Ramaker opende
het tournooi met een welkomstwoord en bracht dank
aan allen, die aan het totstandkomen van deze wedstrijden hadden medegewerkt, doch in het bijzonder bracht hij hierbij dank aan de superieuren voor
't in de gelegenheid stellen van het personeel om aan
het tournooi deel te nemen. Hij besloot zijn openingswoord met de hoop uit te spreken, dat ook de weergoden ons welgezind zouden zijn, dat de wedstrijden
een sportief en fair karakter zouden hebben en dat
de Wisselbeker uiteindelijk gewonnen zou worden
door het districtselftal, dat gezien het vertoonde spel
er het meeste aanspraak op kon maken.
Verheugend was het nadien te mogen constateren, dat
aan al deze wensen tegemoet gekomen werd. Voor
voetbal was geen mooier weer denkbaar en zelden
zagen wij sportievere wedstrijden, terwijl voorts een
ieder het er over eens was, dat het Districtselftal
van Winschoten, hetwelk uiteindelijk als eerste eindigde, zich ook inderdaad het sterkste had getoond.
De wedstrijden
werden bijgewoond
door
Overste
Hoestra van de staf van het Gewest; Majoor Bijl de
Vroe, Districtscommandant
Heerenveen;
Kapitein
Van Kuik, Districtscommandant
Winschoten; Kapitein Mackay, Districtscommandant
Assen;
Kapitein
Waak op Reijers, Afdelingscommandant Politie te water; Kapitein Van Dijk van het District Groningen,
terwijl de Districtscommandant
Leeuwarden zich liet
vertegenwoordigen
door de Adjudant Procee. Deze
blijken van daadwerkelijk medeleven van autoriteiten werd door de organiserende Commissie zeer op
prijs gesteld.
Over de wedstrijden in het kort het volgende:
Leeuwarden-Assen
gaf een vrijwel gelijk opgaande
strijd te zien. Alhoewel de Friezen voor de rust de

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

1. W. K. PETCH

2. Z. HlS

3. S. A. AARS

Ter Aar.

Gulpen.

Bedum.

4. DIK REDER

5. C. W. DANTEGAST.

Velp.

Ommen.

Deze puzzle zal waarschijnlijk iets lastiger zijn dan de
vorige. Het zijn nl. personen, die min of meer in verschillende overheidsdiensten werkzaam zijn, te weten
bij resp. Justitie, Soc. Zaken, Buitenl. Zaken, Oorlog
en Justitie.
De puzzle is ingezonden door Mevr. F. P.-P.
te G.
En nu "Reflector-familie" aan de slag en zendt allen
Uw oplossing in.
Er zullen weer drie prijzen beschikbaar worden gesteld, terwijl voor de aardigste of origineelste oplossing,
naar het oordeel van de Redactie, een extra-prijs beschikbaar zal worden gesteld.

voetbaldag

Het winnende elftal

van het district

Winschoten

beste kansen kregen, waren het de Drenthen die
voor de rust een 2-1 voorsprong namen. Na de rust
werd Assen sterker
en er deden zich vele kansen
voor om de wedstrijd in hun voordeel te beslissen.
Deze werden echter niet benut, terwijl het Leeuwarden, juist voor het verstrijken van de speeltijd, nog
gelukte een doelpunt te scoren, waarmede de eindstand op 2-2 werd gebracht.
Bij Wlnschoten-c-Heererrveen
waren de eerste aanvallen voor Heerenveen. Het vlotte bij hen beter en
na 5 minuten werd met een prachtig schot de score
geopend. Ondanks het Heerenveen-overwicht
slaagde Winschoten er in de stand gelijk te maken. Heerenveen bleef sterker, maar weer was het Winschoten dat doelpuntte. Winschoten werd nu overwegend
sterker en nog voor de rust brachten zij de stand
op 3-1. Kort na de rust kreeg Winschoten een corner te nemen, waaruit het vierde doelpunt tot stand
kwam. Nog eenmaal sloeg Heerenveen terug en wist
de achterstand te verkleinen. In de resterende tijd
doelpuntte
Winschoten
nog tweemaal.
Eindstand
6-2.

Zieken Transport Mij.
Kruitlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
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Bij de wedstrijd Groningen-Leeuwarden
waren de
Leeuwarders, ondanks het feit dat zij reeds een wedstrijd hadden gespeeld, zeker niet de minderen van
de Groningers. Langzamerhand
namen zij zelfs een
licht overwicht. Bij een Leeuwarder aanval bleef de
Groninger verdediging even wijfelend staan voor vermeend buitenspel en dit was voor de Leeuwarder
middenvoor voldoende om de bal achter de keeper
te leggen. Groningen ondernam verschillende tegenaanvallen maar hun voorhoede speelde te doorzichtig om succes te kunnen boeken. Leeuwarden bleef
gevaarlijker en wist nog driemaal te scoren. Eindstand 0-4.
Een fraaie prestatie
van de Friezen,
waarmede zij zich tevens voor gegadigde voor de
wisselbeker aandienden.
Assen-Winschoten
was aanvankelijk
een gelijkopgaande strijd. Er werd aardig gespeeld en beide teams
waren beurtelings in de aanval. Winschoten was wellicht een weinig agressiever. Een over rechts genomen corner werd op de juiste wijze afgewerkt en
de score was geopend. Direct na de aftrap ging Winschoten er weer vandoor, een soloren van de middenvoor werd met een prachtig schot besloten dat voor
de Asser doelman te machtig bleek. 0-2. Winschoten kon nu rustiger spelen en werd dan ook sterker.
Assen gaf zich echter nog niet gewonnen en met een
zeer goed vleugelschot werd de achterstand
verkleind. Assen ontketende nog een hevig slotoffensief,.
doch de Winschoter verdediging hield stand. Een gevaarlijke uitval werd zelfs nog bekroond met een
goed doelpunt, dat de eindstand op 1-3 bracht.
Heerenveen-Groningen:
beiden hadden reeds een
behoorlijke
nederlaag
geïncasseerd
en het werd
zaak te trachten het verloren terrein te heroveren.
Groningen nam vrijwel direct een licht overwicht
en legde meer gevaar in de talrijke aanvallen. Resultaat bleef dan ook niet uit en voor de rust stelden zij zich met drie goede doelpunten veilig. Na
de rust werd nog een doelpunt aangetekend. Mèrkwaardig genoeg kwam Heerenveen eerst nu tot beter spel. Hun aanvallen werden talrijker maar bovendien gevaarlijker. Aanvankelijk wist Groningen
het gevaar nog te keren, maar tenslotte moest zij
toch tweemaal capituleren. Uitslag 2-4.
De wedstrijd Leeuwarden-Winschoten
zou uit moeten maken wie voorlopig als de ernstigste gegadigde
voor de beker moest worden aangemerkt. Hoewel
de Winschoters gedurende de gehele wedstrijd een
veldoverwicht hadden, slaagden zij er niet in dit in
doelpunten uit te drukken. Goede schoten werden
door de doelverdediger der Friezen op de juiste wijze
behandeld, terwijl hij af en toe het geluk ook wel
aan zijn zijde had. Leeuwarden wist echter keurig
stand te houden, zodat de wedstrijd eindigde zoals
zij begon, waardoor de kansen van Winschoten het
het beste bleven. Zij hadden nu 1 en Leeuwarden 2
verliespunten.
Van Assen-Heerenveen
werd verwacht dat Assen
weinig moeite zou hebben Heerenveen tot overgave
te dwingen. Heerenveen trok zich van deze verwachting echter niets aan er. nam direct 't initiatief. De
eerste aanval leverde al een behoorlijke kans op, die
op de juiste wijze werd benut. Heerenveen bleef
gevaarlijk en doelpuntte nog tweemaal, waartegenover de Assenaren maar 1 doelpunt stelden. Eindstand 1-3. Na de twee nederlagen van Heerenveen
was dit wel een zeer keurige prestatie.

Banketfabriek

"

levert

U de

hoogste

Heerenveen-Leeuwarden.
Bij dit Fries treffen bleek
Leeuwarden de betere ploeg, doch Heerenveen gaf
geen krimp en speelde zeer enthousiast. Aan beide
zijden was echter duidelijk merkbaar dat het hier
de vierde wedstrijd gold. Beide teams wisten eenmaal het vijandelijk doel te' doorboren. Eindstand
1-1. Leeuwarden legde hierdoor beslag op de tweede plaats en Heerenveen behield een kansje op de
derde plaats.
Groningen-Assen
hadden het resp. nog niet verder
gebracht dan 2 en 1 winstpunt(en). Toch zou de
overwinnaar van dit treffen nog in aanmerking komen voor de 3e prijs. Assen nam direct een licht
overwicht hetgeen hun een 1-0 voorsprong opleverde.
og voor de rust slaagde Groningen er in de
stand op gelijke voet te brengen. Groningen raakte
langzamerhand
uitgespeeld, waarbij de Asser ploeg
wel zeer gunstig afstak. Ondanks dat Assen over
alle linies sterker was, wist Groningen tot een kwartier voor tijd stand te houden. Eerst nadat Groningen een van zijn backs wegens een blessure moest
verliezen en met 10 man verder speelde slaagde
Assen er in een voorsprong te nemen. Groningen
stortte toen ineen, waardoor Assen in de resterende
tijd nog tweemaal kon doelpunten, hetgeen hun een
4-1 overwinning en de derde prijs opleverde.
De eindstand van de in een halve
speelde wedstrijden was als volgt.
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De drie voorgaande jaren werd de beker gewonnen door: 1950 - Heerenveen,
19551 - Winschoten,
1952 - Assen.
Daar voor deze beker de bepaling geldt twee maal
achtereen of drie maal in totaal winnen, kan zij dus
een volgende maal definitief in het bezit van Winschoten komen.
Voor riivvielen. bromfietsen.
haarden en kachels

GRUNO"
de laagste

Winschoten-Groningen.
Gedurende
de eerste
10
minuten ging de strijd gelijk op. Winschoten was
enigszins voorzichtig, want een nederlaag zou haar
ongetwijfeld de eerste plaats kosten. Een fout in de
Groninger achterhoede werd door Winschoten dankbaar aanvaard en afgestraft
(1~).
Direct na de
aftrap werd de voorsprong
bijna
al verdubbeld,
doch de Groninger keeper redde op keurige wijze.
Het was echter uitstel van executie. Winschoten
voelde dat het kon en werd zienderogen sterker. Met
twee goede doelpunten werd voor de rust de stand
nog op 3-0 gebracht. Na de rust waren de eerste
kansen voor Groningen, maar haar voorhoede wist
hiervan niet te profiteren. Met nog twee doelpunten bracht Winschoten de eindstand op 5~.
Win-:
schoten bracht door deze overwinning haar puntenaantal op 7 en werd daardoor onbereikbaar voor de
overige elftallen. Het bezit van de wisselbeker was
derhalve voor een jaar verzekerd.

kwaliteit

voor

Gebr. Tonkes

prijs

Telefoon 3068

ROL DER ST RAAT 61 - 63

ASSEN
Filialen
Assen,

te

Groningen,

Meppel,

Veendam,

Leeuwarden,

Stadskanaal,

Sneek

Winschoten,

en Heerenveen
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Na afloop van dit geslaagde voetbaltournooi
sprak
Opperwachtmeester
Ramaker nog enkele woorden;
waarbij hij de verschillende autoriteiten dank bracht
voor de betoonde belangstelling.
Ook
de
beide
scheidsrechters,
die eveneens veel, doch gelukkig
geen moeilijk, werk hadden verricht,
dankte
hij
voor hun medewerking, waarna hij beide heren een
attentie overhandigde. Hierna verzocht hij de Overste Hoestra de prijzen te willen uitreiken.
Overste
Hoestra
verklaarde
tot zijn genoegen te
hebben geconstateerd, dat het tournooi in alle opzichten geslaagd was. Z.H.E.G. was er van overtuigd, dat het de Heer Gewestcommandant
speet,

s.W. G. 5-jarig

dat hij wegens verlof elders, deze wedstrijden niet
kon bijwonen. Hierna reikte spreker met een toepasselijk woord de prijzen uit aan de aanvoerders
der winnende elftallen, waarbij hij de wens uitsprak,
dat een volgend jaar weer in een gezonde rivaliteit
zou worden gestreden om Winschoten de beker weer
afhandig te maken.
Groningen, 16 Juni 1953.
J.M.P.
Na afloop van deze wedstrijden werden in de kleedkamers nog aangetroffen een trainingsblouse en een
badhanddoek. Deze goederen zijn terug te bekomen
bij de Secretaris-Penningmeester
der
C.S.R.G.G.
(Gewestbureáu).

bestaan

Onder begunstiging van een mooie lentedag, vond op
6 Juni j.l. te Usquert een oefening der groepen van
het Nat. Inst, S.W.G. plaats, waarvoor van de zijde der
reservisten veel animo bestond.
Niet minder dan ruim 80 man nam aan deze oefening
deel. Een 10-tal geuniformeerde
reserve-wachtmeesters der Rijkspolitie uit de Groep Warffum, patrouilleerde op 6 Juni j.l. des namiddags in Usquert en op
de toegangswegen van het dorp.
Zij hadden tot taak te verhinderen, dat een 50-tal geuniformeerde leden van de Nat. Reserve en Res. Grensbewaking en een 20-tal in burger geklede leden van
de reserve Rijkspolitie, gelegenheid kregen door te
dringen tot het Gemeentehuis
aldaar, hetwelk
als
concentratiepunt was aangewezen,
De z.g, infiltristen waren gegroepeerd, waarvan iedere
commandant een geheim stuk bij zich droeg. Dit stuk
moest ten koste van alles, zonder gecontroleerd te worden, op het concentratiepunt gedeponeerd worden.
Bij de aanvang van de oefening bleek al spoedig, dat de
roulerende gang der patrouilles zodanig was geregeld,
dat de wegen naar het concentratiepunt
nagenoeg
hermetisch voor de infiltristen waren gesloten.
Dit had tot gevolg, dat de infiltristen een omtrekkende
beweging gingen maken, welke voor de pioniers niet
onbeloond bleef.
De drie daarvoor in aanmerking komende patrouilles
herstelden zich, waarna gezamenlijk door hen een
cirkel werd gevormd om de, intussen ver de polder in
gevluchte, infiltristen. Ontkomen was niet meer mogelijk.
Na het einde der oefening bleek, dat slechts vier commandanten hun "geheim stuk" zonder controle, het
concentratiepunt
hadden weten binnen te brengen.
Hulde voor deze mannen, maar ook voor de 10 politiemannen, die de overige 4 geheime stukken op de
overgrote meerderheid aan infiltristen wisten buit te
maken.

Afscheid van
Adjudant Kuipers
van de groep
Weststellingwerf

Op Zaterdag 30 Mei 1953 heeft Adjudant A. Kuipers
in de met Rijkspolitieambtenaren
gevulde raadzaal
van het gemeentehuis te Wolvega afscheid genomen
als Commandant
der
Rijkspolitie van de groep
Weststellingwerf,
als gevolg van het bereikt hebben
van de pensioengerechtigde
leeftijd.
De eerste die het woord voerde was Majoor Bijl
de Vroe, Districtscommandant
van het District Heerenveen der Rijkspolitie, die de loopbaan van de
scheidende Adjudant uitgebreid belichtte en waardering had voor het feit, dat de Adjudant steeds de
moeilijkheden, die zijn ambt met zich bracht, met
handigheid en flair te boven wist te komen.
Ook
roemde hij de nog goede lichamelijke conditie van
de vertrekkende groepscommandant waartoe de sport
een belangrijke bijdrage had geleverd.
Vervolgens richtte de Majoor zich tot de echtgenote van de Adjudant, omdat het als vrouw van een
politieman
niet altijd gemakkelijk
is om alles in
goede banen te houden, temeer waar het hier een
groot gezin betrof. Spreker hoopte, dat het echtpaar
nog vele jaren in goede gezondheid van het pensioen zou mogen genieten en sprak de hoop uit ook
in de toekomst een prettige samenwerking met de
Adjudant als C-reservist te mogen hebben. .
Burgemeester Huisman die een ogenblik stilstond
bij de tweeledige taak van de politie, betuigde de
Adjudant
zijn dank voor de goede samenwerking.
Spreker uitte zijn waardering voor de behoorlijke
teamgeest, die Adj. Kuipers in deze grote groep wist
te kweken en had alle lof voor de wijze waarop de
Adjudant zijn mannen was voorgegaan in de sport.
De Burgemeester
vond, dat dit afscheid niet een
volledig afscheid was, want hij was er zeker van

Dergelijke oefeningen vonden deze dag, die in het
teken stond van het 5-jarig bestaan van S.W.G., in de
gehele provincie Groningen plaats. De concentratiepunten waren: Boerakker, Niekerk, Wehe, Winsum,
Usquert, Groningen, Slochteren, Appingedam, Loppersum, Winschoten en Oude Pekela.
Op al deze concentratieplaatsen
toorude de Reserve
Rijkspolitie grote activiteit. Het werd een geslaagde
middagoefening ; ook de Kapitein Offermans uit Den
Haag toonde op verschillende plaatsen zijn belangstelling en was zeer tevreden over de prestaties en vooral
over de stemming van de Reservisten.
Nadat de deelnemende leden van het S.W.G. na afloop
der oefeningen per speciale autobussen naar Groningen
waren gebracht, werden zij in de Harmonie te Groningen onthaald op een koude maaltijd, muziek van het
Gronings Politie Muziekcorps en een toneelstuk in het
Gronings dialect.
Het was een geslaagde dag, waaraan
nog , menige
reservist met genoegen zal terugdenken.

Gebr.

Ibelings

N.V. Verenigde Nederlandse Kleermakerijen

Pelsterstraat 16. Tel. 22812 GRONiNGEN
Heren- en Oameskleermakers
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dat de Adjudant in zijn nieuwe functie nog wel vaak
op het gemeentehuis zou verschijnen.
Inspecteur
De Lange, Voorzitter van de Afdeling
Heerenveen
van de Nederlandse
Politiebond,
betoogde dat de Adjudant een goed lid van de Bond
was geweest
en steeds op de bres stond voor de
Politie-organisatie.
Als blijk van waardering
overhandigde hij Adjudant Kuipers een boekenbon, terwijl mevrouw Kuipers een bloemenmand werd aangeboden.
De Opperwachtmeester
Van der Meer, Postcommandant te Noordwolde, sprak namens het personeel
van de groep Weststellingwerf. Hij memoreerde dat
hij de Adjudant had leren kennen als een goed
politieman, die altijd op de juiste wijze tegenover
zijn personeel optrad. De dank hiervoor werd uitgedrukt in een enveloppe met inhoud en Mevrouw
Kuipers werden bloemen overhandigd.
Opperwachtmeester
Schoenmaker
van Heerenveen,
die sprak voor het District Noord van de Nederlandse Politie Sportbond, hoopte dat de opvolger van
de Adjudant diens voetsporen zou drukken en ook

de sport een warm hart zou toedragen.
Verder ontving de Adjudant nog waarderende woorden van' de Opperwachtmeester
Caro, die hier nog
enige jaren onder hem had gediend.
Adjudant
Kuipers bedankte
de sprekers
voor de
hartelijke woorden en de cadeaux. Hij zeide, dat hij
steeds prettig onder Majoor Bijl de Vroe had gediend en betuigde de Burgemeester zijn erkentelijkheid voor de samenwerking en het genoten vertrouwen. Hij bedankte het personeel voor het grote vertrouwen, de medewerking en de steun en hij wenste,
dat de goede geest ook onder zijn opvolger zal blijven voortleven. Verder sprak de Adjudant nog even
over de sport en wenste hij zijn mannen, die hij op
het hart drukte om een eerlijk, trouwen
oprecht
politieman te zijn, het allerbeste toe.
Na Burgemeester Huisman te hebben bedankt voor
het bieden van de gelegenheid om Adjudant Kuipers
op waardige wijze uit te luiden, sloot Majoor Bijl de
Vroe deze bijeenkomst, die plaats vond onder het genot van een kopje koffie met gebak en een rokertje.

De afgerichte hond als hulpmiddel van· de politie
Het is niet alleen, dat de africhting van een hond
tot speurhond of tot politiehond veel tijd vraagt,
doch vooral met de africhting tot speurhond is hulp
van derden geregeld nodig.
De ons ter beschikking
staande Rijksspeurhonden
hebben alle hun opleiding gehad
aan
de Rijksspeurhondenschool
te 's-Gravenhage.
De daarvoor
bestemde honden worden bij particulieren
aangekocht. Met de aankoop van deze honden wordt
speciaal gelet op zijn gezondheid, gebit, beharing,
intelligentie en werklust. Hoewel het geen vereiste
is, dat het een rasechte hond is, moet het toch een
knappe hond zijn en niet b.v. een herdershond met
hangoren of krulstaart.
De honden worden aldaar afgericht door het Hoofd
van de school en twee hem ten dienste staande assistenten.
Voor de africhting wordt een tijd van 4 tot 6 maanden gerekend.
Dat een hond in staat is een menselijk spoor te volgen, is voor ons geen nieuws. Dat kunnen we dagelijks zien. Om een hond bruikbaar te maken voor
speurhond, dient hem geleerd te worden, dat hij
een bepaald spoor volgt. Met het africhten wordt
begonnen om de hond een vers spoor te laten uitwerken. Geleidelijk aan worden deze sporen ouder
genomen, totdat de hond in staat is een spoor van
ongeveer 4 uur oud uit te werken. Het werk, dat
van de speurhond
gevraagd wordt, is voor hem
een moeilijk werk. Hij moet zijn volle aandacht op
het werk geconcentreerd houden.
Naast het speuren wordt de hond ook geleerd, dat
hij voorwerpen,
afkomstig van een bepaald persoon, of
voorwerpen
waaraan zijn lucht kleeft,
doordat hij met die voorwerpen
in aanraking
is
geweest, kan onderscheiden van voorwerpen waaraan de lucht van andere mensen kleeft.
Wordt nu b.v. op de plaats des misdrijfs een voorwerp aangetroffen, hetwelk kennelijk van de dader afkomstig is of waarvan
redelijkerwijze
moet
worden aangenomen, dat hij daar zodanig mede in
NaaIt de exploitatie van autobuslijnen verzorgen wij allerlei gezel.
schapritten, zoals: UITSTAPJES,EXCURCIES bezoek aan CONCERTEN, CONGRESSEN, CONCOURSEN, SPORTEVENEM&NTEN, TOOGDAGEN enz., waarvoor eem+crtabele ~utobuslen
beschikbaar.

aanraking
is geweest, dat hij daaraan
zijn lucht
heeft achtergelaten,
dan is zo'n voorwerp geschikt
als uitgangspunt
voor identiteitsproeven.
(gewoonlijk aangeduid met de naam "sorteren").
Is nu een voorwerp, als bovenbedoeld op de plaats
van een misdrijf aangetroffen
en ontstaat er tijdens het onderzoek om één of andere reden verdenking tegen een bepaald persoon, dan zal deze
desgehoord vrijwel altijd ontkennen
iets met dat
voorwerp te maken te hebben, want dat staat ongeveer gelijk met een bekentenis en daarmede is de
misdadiger nooit bijzonder vrijgevig.
Het kan echter ook voorkomen, dat hij ten onrechte
verdacht wordt. In zo'n geval kan de speurhond U
misschien aanwijzen, dat het betreffende voorwerp
niet de lucht van de verdachte heeft. Dit geschiedt
door het voorwerp tezamen met gelijksoortige voorwerpen (dit om de hond zo min mogelijk te beïnvloeden) op een rij neer te leggen met een onderlinge afstand van ongeveer 50 cm. Daarna wordt
de hond lucht gegeven van de verdachte door hem
b.v. te doen ruiken aan de hand van de verdachte,
aan één zijner schoenen of een ander kledingstuk.
Op commando van zijn geleider zal de hond langs
de voorwerpen
gaan' en deze stuk voor' stuk beruiken. Wanneer zich in de rij een voorwerp bevindt, dat dezelfde lucht heeft als die hem gegeven
is, dan zal de hond dit voorwerp apporteren.
Wat het reukorgaan
van de hond aangaat tasten
wij nog gedeeltelijk in het onzekere, daar wij niet
zeker weten, wat of de hond nu precies van ons
ruikt.
Volgens deskundigen heeft ieder mens zijn eigen
lucht, die bepaalt wordt door: 1e. het uitwasemen
der huid, 2e. het afscheiden van het zweet en 3e.
de afscheiding van huidvet. Hiernaast
bestaat nog
de afschilfering van vaste bestanddelen
van
het
huidoppervlak.
Volgens
Molenschot
verliést
een
mens per etmaal 1,35 gram opperhuid.
Omstreeks 1930 is een boek verschenen van prof.
dl' F. J. J. Buytendijk ,toen Hoogleraar aan de RijksHeerlijke Nachtrust geniet U op onze "EVERY HOME" Intemet 15 Jaar garantie,
met
kapokkussens

rieurmatra.sen
à 1 kg.

Fraaie

damasten,

groen,

blauw,

terra

of geel.

1 pers. 90/190 F 78.- 2 pers. 120/190 F 98.-

Vrijblijvende inlichtingen Blldtsestraat

35,

L'warden.

Tel. 6639
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dert,
geen
aangeboden
of toegeworpen
voedsel
neemt, op commando over een haag van 1 meter
springt, zonder deze aan te raken, over een schutting van 1.75 meter springt en over een sloot van
2.25 meter. Na het springen moet de hond het commando steeds afwachten om terug te springen. Verder moet de hond op commando een water van ongeveer 15 meter over willen zwemmen.
Hoewel wij in Nederland niet de eersten waren
die zich bemoeiden met het africhten van speurhonden, kan thans gezegd worden, dat wij wat de
africhting van speurhonden aangaat en het gebruik
van deze dieren, bij andere landen gerekend ver
vooruit zijn. Het vorige jaar zijn vele justitie- en
politie-autoriteiten
uit het buitenland aan de Rijksspeurhondenschool
geweest om de prestaties
van
de honden te bezien. Tijdens een bezoek van de
Chef van de Scotland Yard werd een demonstratie
gegeven met het sorteren van de hond. Hoewel genoemde Chef in de onmiddellijke
omgeving stond,
dacht hij, dat hij op de een of andere manier beetgenomen werd en vroeg om de hond eens aan hem
lucht te laten nemen. Nadat de hond lucht had gekregen zocht deze langs de daarvoor
neergelegde
voorwerpen en apporteerde het voorwerp dat door
hem in de rij was neergelegd. Hierna verklaarde
hij, dat hij nog nimmer een dergelijke prestatie van
een hond had gezien. Een volgende keer hoop ik
mij de bepalen tot de "politiehond".
R. :eLAATJE.

Universiteit te Groningen. In dit boek "De psychologie van de hond" beschrijft hij tal van proeven
o.m. over de reukscherpte van de hond.
Hij omschrijft daarin de proeven, waarbij is geble-.
ken, dat een hond organische zuren, die het meest
in het menselijk zweet voorkomen in een verdunning van 1 op 1.000.000" zonder fouten herkende.
Keukenzout
en
chinine, die voor de mens geen
waarneembare geur hebben, werden in een verdunning van 1 op 10.000 herkend, terwijl zwavelzuur in
een verdunning van 1 op 10.000.000 werd herkend.
Uit het feit, dat in ons land slechts enige keren
een certificaat "Speurwerk" is behaald en er thans
nog enige honderden
gecertificeerde
"Politiehonden" zijn, rnoge U blijken, dat de africhting "Speurhond" nog moeilijker is dan de africhting "Politiehond".
Om de africhting van een hond tot speurhond aan
te moedigen heeft de K.N.P.V. in 1951 voor het behalen van een certificaat A "Speurwerk"
f 50 en
voor het behalen van een certificaat B "Speurwerk"
f 75 uitgeloofd. In dat jaar is met 2 honden aan de
keuring deelgenomen. Er kon toen, gezien de verrichtingen van de honden, geen certificaat worden
uitgereikt. Het vorige jaar had de K.N.P.V. deze
bedragen respectievelijk verhoogd tot f 75 en f 150.
Het resultaat hiervan is geweest, dat er toen met
4 honden aan deze keuring werd deelgenomen. De
uitslag was toen, dat slechts aan 1 hond het certificaat A "Speurwerk" kon worden uitgereikt.
Naast het spoor uitzoeken en het sorteren is voor
het behalen van een certificaat
"Speurwerk"
vereist, dat de hond bèhoorlijk volgt, op commando
van rechts naar links gaat en omgekeerd, gedurende
3 minuten blijft liggen op een aangewezen plaats,
terwijl de geleider zich gedurende die tijd verwij-

V EI LIG RIJDEN
Deze

remmen

Op Donderdag 21 Mei 1953 organiseerde de oefengroep
Weststellingwerf onder auspiciën van de P.S.V.H. de
jaarlijkse volleybalwedstrijden
te Wolvega. Er werd
gespeeld op het sportpark Lindenoord waar drie velden
waren uitgezet.
Er namen veertien zestallen aan die wedstrijden deel,
die verdeeld waren in een A en een B tournooi. Als
bijzonderheid kan worden vermeld, dat als scheidsrechters fungeerden een zestal Ambonnezen, woonachig in het kamp Beenderibben. die bereidwillig hun
diensten hadden aangeboden.
Te omstreeks 9.30 uur werd een aanvang gemaakt met
de wedstrijden, die begunstigd werden door stralend
mooi weer, prachtig uitgezette velden en een temperatuur, die men ons in diverse badplaatsen zou hebben
benijd.
Onder de aanwezigen merkten wij op de H. H. Districtscommandant
der Rijkspolitie te Heerenveen, de
Inspecteurs
van Gemeentepolitie
te Opsterland
en
Heerenveen en de Adjudant van de Gemeentepolitie
te Heerenveen. Verder waren diverse echtgenoten met
of zonder kroost op het sportpark aanwezig, hetzij
als toeschouwers, hetzij om een handje te helpen in de
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consumptietent, die door één onzer leden op eminente
wijze werd beheerd.
Over die echtgenoten nog het volgende: Toen één onzer
leden zijn echtgenote daar op het sportveld zag staan,
vroeg hij haar hoe of het nou eigenlijk stond met zijn
sokken, die al een week in de mand lagen met het
opschrift: "Wij willen gedicht worden!" "Loop jij de
vierdaagse maar mee" was het antwoord van de vrouw,
"dan kun je wel een paar sokken van het Rijk krijgen",
waarmede het incident "Sokmanvrouwgat"
afgelopen
was.
Op het sportpark was ook een geluidsinstallatie
aanwezig, die bij dergelijke wedstrijden onmisbaar is en
waarvan de omroeper-wedstrijdleider
zich vaak behoorlijk bediende.
Het waren prettige wedstrijden,
geen wanklank
is
gehoord, met veel élan is er gespeeld en wij konden
weer opmerken, dat wij mannen waren van één corps,
men één gedachte en wanneer die "ondergedoken shirts"
op de proppen 'waren gekomen, .had ik ook nog kunnen
schrijven met één tenue!
In de pauze gingen de leden van de organiserende
oefengroep naar huis om te eten, dit in verband met
onze Ambonnese vrienden, die bij die leden ter tafel
waren uitgenodigd.
En wat dat eten betrof, daar zat ondergetekende niet
zoveel over in, maar wel in de samenstelling daarvan.
Want toen ik daags van te voren met de mededeling
thuis kwam, dat één onzer broeders uit het Oosten
bij ons zou komen eten, stond "Zij" wel even te kijken.
Nou weet ik niet hoe het met andere collega's gesteld
is, maar als mijn vrouw kijkt, blijft er voor mij niet
anders over dan te knikken, maar dan in verticale
richting. Er bleef mij dan niet anders over dan dat
ik het eten klaar zou maken.
Enfin, ik haalde een hoeveelheid rijst en voordat ik
onder de vodden kroop zette ik dat in de week, de
kleine meid stuurde ik, om wat "ballen zand" en voordat ik het hoofd op veren met sloop neerlegde, zei
ik tegen troeltje: "Dat eten komt best voor elkaar, water en gas doen heel veel, de rest doe ik!" Maar aangezien zij mij maar ongeloofwaardig
aankeek, moest
ik mijn stamboom van onze vroede voorvaderen
te
hulp roepen om haar te overtuigen en zei: "Ben ik dan
niet geboren uit de "tam van Juda, nog wel met de
helm op, aanschouw mijn voornaam hetgeen vreugde
betekent, nou en mijn "van" kookt het eten!
Maar toen ik de volgende dag naar de rijst in de
week ging kijken, deinsde ik toch wel wat terug. In
mijn haa:st had ik de verkeerde zak .gepakt en inplaats
van rijst, had ik stambonen in de' week gezet, die in
die nacht zo gegroeid waren, dat hun stengel" zich
vast hadden geklampt aan kozijnen, drempels, stoelen,
tafels, hetgeen de indruk verwekte, dat men bij een
botanicus thuis was.
Dat wij die middag toch nog wat te eten hebben
gekregen, danken wij niet aan mijn voornaam, noch
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aan mijn "van", maar aan het stukje rib dat wij allemaal toen hebben afgestaan.
Om op' de wedstrijden terug te komen, mijne heren,
hier kan ik niet veel over schrijven aangezien ik zelf
deelnemer was, maar wel weet ik dat het een pracht1ge dag was. Het resultaat was dat de R.P. Heer'enveen de eerste prijs won, Woestiwerf de tweede en
G.P. Heerenveen de derde prijs, allen spelend in tournooi A.
In tournooi B: G.P. Heerenveen 11 de eerste, Woestiwerf 111 de tweede en Lemsterland 11 de derde prijs.
Met een toepasselijk woord reikte de voorzitter van de
oefen groep Weststellingwerf de prijzen uit, hetgeen omstreeks 7.00 uur was. Allen keerden voldaan huiswaarts, ook ondergetekende,
in gezelschap
van de
vrouwe, die mijn verrichtingen aldaar had gadegeslagen. Zij was er niet zo best over te spreken, dat wij het
niet gewonnen hadden. "Ik voelde mij niet zo fit", zei
ik tegen haar.
"Nou ventje", antwoordde zij, "het is wel op het laatst
der maand, maar pak morgen die laatste centen maar,
ga naar een dokter en laat je onderzoeken, zodat je
tenminst weet, wat je mankeert!"
Toch is het 's avonds weer goed gekomen, onder het
,genot van de overgeschoten zandbal zocht ze weer
toenadering, er volgde een woeste omhelzing, panelen
vlogen uit de muren, deuren smakten op de openbare
weg, het plafond scheurde, de vloer trok krom, perceel
Friso No. 3 beefde en het "zwakke ribje" zei: "Gij
woestiman, jouw leed 1s mijn leed, ik noem je niet I
maar mijn:
Ivanèn.

~rie~e

eLi~teáent"clttj 1953

Zo heeft de Leeuw. Motorclub ook dit jaar weer de
traditionele
"Friese' Elfstedentocht"
georganiseerd.
Schrijver dezes is door zijn superieuren
in de gelegenheid gesteld om deze tocht mee te rijden in de
Z.g. sportklasse. Hiervoor werd een solo-motor (Harley) beschikbaar gesteld.
Deze tocht kon op drie manieren worden gereden
n.l. in de toerklasse. toer-tijdklasse
en in de sportklasse.
In de sportklasse mochten geen passagiers mee worden gevoerd, dus de rijder was op zich zelf aangewezen, wat kaartlezen en dergelijke betrof.
In garage "Centrum" te Leeuwarden werden de motoren, die deelnamen in de sportklasse, voor de rit
gekeurd. Bij deze keuring werden de remmen getest en de motor heen en weer geschud, zeker om te
zien of er ook delen af zouden vallen.
•••
Hierna werden de start- en routekaart uitgereikt.
De rit voerde ons eerst via tamelijk goede wegen
naar Dokkum. Vanaf Dokkum ging het via Dantumawoude naar Hoogzand. In dit traject was een tijdcontrole opgesteld.
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In deze route waren vele zandwegen ingelast, die
niet gemakkelijk te berijden waren. Toen ik over
zo'n lang niet vlakke zandweg hobbelde, kreeg mijn
H.D. zijn aardigheid
er vermoedelijk af, want hij
wierp mij uit z'n zadel, met het gevolg dat mijn
helm, met mijn hoofd er nog in, in de modder terecht kwam.
De H.D. kwam er evenals z'n berijder zonder verwonding af.
Enige toeschouwers die snel naderbij kwamen, waarschijnlijk: om te helpen of om te kijken, kwamen
juist op tijd om het zand en stof, dat het achterwiel
van de Harley opwierp bij het wegrijden, in te slikken.
Hierna ging het langs en over paden waar vermoedelijk nog maar enkele malen een motor was geweest naar Tijnje.
Vanaf Tijnje ging het door de Gerslootsterpolder
en
over de weg die langs de Buiten Ringvaart loopt.
Aldaar zaten enige vissen op de kant, die vroegen
wanneer de Politie weer eens kwam om te proberen hen te vangen.
Op deze weg (niet een beste) gaf de bodem van de
motortas, die aan het achterspatbord
was geschroefd,
de geest.
Deze tas bevatte 2 busjes olie, wat gereedschap en
een trommeltje waar vrouwlief brood en enige versnaperingen in had gestopt. Toen zij het inpakte, zal
ze wel niet vermoed hebben dat ze het trommeltje,
dat in het dagelijks leven als koektrommel
dienst
deed, niet terug zou zien.
Toen de tas haar dienst weigerde, is het trommeltje
met brood verhuisd naar het zijspan van een zekere
Groepscommandant
van een Verkeersgroep
uit ons
Gewest.
Deze Politieman heeft nog kans gezien in de weinige
vrije tijd die hij tijdens de rit had, het brood weer
tot deeg terug te brengen en het trommeltje
zodanig om te bouwen, dat het niet meer geschikt was
om er wat in te doen. Het bestond na afloop der rit
uit twee gedeelten en waren uitermate geschikt om als
onderzetjes te dienen.
Langs de woning van een Politieman, die enige jaren geleden pelsdieren fokte, zijn we toen gereden
naar Heerenveen.
Tussen deze plaats en Joure was een nonstop ingelast, bestaande uit een rug los zand van ongeveer 3
meter hoog en enkele tientallen meters lang. Op deze rug zakte de Harley door de knieën,
zodat de
voetplanken op het zand kwamen te rusten. Met behulp van een controleur is het voertuig weer vlot getrokken.
Na Joure ging de route over de oude trambaan
naast de Rijksweg 43. .
Onnodig te zeggen wat dat betekende, te meer daar
de mooie betonweg naast je lag.
Deze trambaan was volgens mij het slechtst te rijden, vooral met een Harley, aangezien de vering van
deze motoren nog in Amerika is.
In Sneek was er een rust van 1 uur die dankbaar
werd gebruikt om zoveel mogelijk vocht naar binnen te werken. Tot hier toe hadden we 129 kilometer
afgelegd.
Na de rust ging het via IJlst en Sloten naar Sondel.
De lezers die Gaasterland kennen behoef ik niet te
vertellen dat daar zandpaden zijn. Een Politieman
die vorige zomer zijn vacantie in een landhuis te

Rijs doorbracht en nu dienst had in Gaasterland onthaalde mij onderweg op een flesje fris drinken en
een sinaasappel. Mensen wat smaakt dat lekker als
je een poos niets anders dan zand hebt gegeten.
Hierna voerde de tocht ons langs de zeedijk en, vermoedelijk omdat het zeer warm was, lagen aan deze
dijk massa's schaars geklede personen van beiderlei
kunne, in het gras naar ons, zwaar in het leer gestoken motorrijders, te kijken.
Is het een wonder dat er wel eens een zwart bestoven gelaat van de weg af naar boven werd geheven
waar veel was te bezichtigen. Of hier nog strafpunten zijn gevallen is mij niet bekend.
Na die streling voor het oog reden we langs Bolsward en Harlingen, door de plaats waar eens de wieg
stond van een Opperwachtmeester
van het Verkeer,
naar de plaats waar zich een
inrichting
bevindt
waar men beter niet kan vertoeven.
Verder gingen we over de zware klei, waar schijnbaar geen boom wil groeien, naar het eindpunt Leeuwarden.
Hier moest de routekaart in "De Beurs" worden afgegeven.
Toen behoorde die rit dus ook weer tot het verleden.
Het was een prachtige maar wel een ietwat zware
rit die ons werd voorgezet.
Schrijver dezes heeft in deze rit één verwonding opgelopen, n.l, een flinke blaar,
net
als
sommige
Vierdaagse lopers, met dit verschil, dat bij hem dit
blaartje ongeveer 1 meter hoger zit dan bij die lopers.
JAPIE.
Hieronder vindt U de officiële uitslag van de Politie-klasse:
Zijspanklasse Politie:
A. Bergsma, Dordrecht, 32 str.p.
3e kl. wrd. + plaquette.
G. Went, Haren, 35 str.p. 3e kl. wrd. + plaquette.
F. van Riet, Eindhoven, 244 str.p., plaquette.
H. J. Dontje, Assen, 375 str.p., plaquette.
Soloklasse:
L. Muris, Maastricht, 36 str.p. 3e kl. wrd. + plaquette.
J. v. d. Heide, Heerenveen, 37 str.p. 3e kl. wrd. +
plaquette.
J. Klinkers, Winschoten, 42 str.p. 3e kl. wrd. +
plaquette.
K. Helmholdt, Leiden, 57 str.p., plaquette.
G. J. D. Maters, Zwolle, 104 str.p., plaquette.
Tot 50 strafpunten
werd een 3e klasse waardering
uitgereikt.
Voor

Uw
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Langere

"Onder Oni=i'
11 Juni was de grote dag voor onze eerste wedstrijd
van dit seizoen. Des morgens om 4 uur koersten 20
bemande boten in alle windrichtingen
het Zuidlaardermeer op. We hadden een bewolkte hemel met
zo nu en dan een druilerige regen, maar verder op
de dag klaarde het op.
Onze uitrusting was goed verzorgd. Hier en daar
werd een nieuwe hengel aan zijn eerste proef onderworpen. Nieuwe dobbers stonden glimmend op
het kabbelende water.
Al spoedig hoorden we dat een dikke, op een slang
gelijkende paling was buitgemaakt.
Er werd met
veel animo gevist, maar toch scheen het bij enkele
deelnemers niet naar wens te gaan. Verhuizen naar
een andere plaats was hiervan het gevolg, maar
ook dit bleek niet altijd het gewenste resultaaat te
geven.
Een paar leden hadden de werphengel in functie gesteld en later zou blijken met succes.
De sensatie van de dag was niet de grote buit aan
vis, maar werd veroorzaakt door een jong hert, dat
midden op het Zuidlaardermeer
ons met een bezoek
kwam vereren. Het zwom over een afstand van
minstens 2 km van Oost naar West. Alle pogingerr
om het dier te redden faalden. Het verdween tenslotte in het riet. Van dit alles had onze voorzitter,
die zich bij die rietplaats in alle eenzaamheid had
verscholen, niets vernomen. Totdat hij op een zeker
moment een heftig geplons vlak achter zich hoorde
en meende, dat een visotter hem te lijf wilde. Tot
zijn grote schrik zag hij vlak bij zich een kop van
een hert met smekende ogen uit het riet komen en bij
langs zijn boot zwemmen. Ook hier gelukte het niet
het dier in de boot te krijgen. Het verdween weer
in het dichte rietgewas, van waaruit het hopenlijk
het vaste land weer heeft gevonden.
Onze wedstrijd moest uiterlijk om 3 uur worden beeindigd.
Dus, onafgebroken 11 uur op het water.
Een prestatie op zich zelf. Hierna ging de wedstrijdcommissie aan het werk. De. vangsten vielen

J
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•
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in
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niet tegen, hoewel er toch enkele deelnemers waren
die minder gelukkig bleken te zijn geweest. Zij be~
loofden beterschap.
De geroutineerde
werphengel aars hadden ons flink
de loef afgestoken. Zij - Van der Aar en Christiani - eindigden resp. op de eerste en tweede plaats.
Van hen was de buit 2350 en 18'l5 gram. Pruis had
de dikste paling van zo tegen een pond ongeveer.
Ons lid, RoeI zal ik hem noemen U allen bekend
do?r zijn open, graag gelezen en' soms
venijnige
brieven in dit maandblad, had drie prijsjes beschikbaar gesteld voor het grootste aantal, de zwaarste
brasem en idem paling. Degenen die hiermede gingen strijken, heb ik reeds genoemd. Roel, hartelijk
da?k voor je gulle bui! Het was een goed voorbeeld.
WIe volgt? Al met al hadden we weer een genoeglijke dag gehad.
.
T.L.

Een geval uit de practijk
~?en ondergetekende
dezer dagen, om precies te
ZIJn, het was de Tweede Pinksterdag j.l., zijn voorgeschreven dienst verrichtte en hij, zoals het een
"actief" politie-ambtenaar
betaamt, bedacht was op
alle
mogelijke en onmogelijke gebeurtenissen die
hij zou kunnen
ontmooeten
op het
"oorlogspad",
constateerde hij een overtreding, die het aantal processen-verbaal
van ondergetekende
wel niet met
één deeci stijgen rr aar die hem, ondanks die misrekening, . het betrcf een jongen van vijftien jaar,
veel plezier verschafte.
Toen hij namelijk halverwege zijn woning en zijn
punt van postvatten
even van zijn rijwiel stapte
om uit te blazen van de lange rit die hij al achter
de rug had, een afstand van ongeveer één km. en
hij een jongeman zag naderen die geen bel op '-zijn
"ijwiel had, sommeerde hij deze wielrijder af te
stappen. De wielrijder
voldeed daar grif aan en
omdat het een jong persoon betrof, zei ik tegen
hem: "Jongeman, bel jij eens even!"
Nu wil ik niet "pochen", maar over het algemeen
kan iedereen mij vrij goed verstaan, d.w.z., ik meen
dat ik vrij duidelijk Nederlands spreek. Maar in dit
geval keek de jongeman mij vragend aan en daaruit
concludeerde
ik, dat hij mij niet verstaan
had.
Daarom
herhaalde
ik
nogmaals precies dezelfde
woorden. maar in plaats van woorden van verontschuldiging aan te bieden, bukte hij zich vrij diep
voorover en terwijl hij zijn rijwiel aan de hand
hield,. keerde hij mij zijn achterwerk toe.
Nu vroeg ik mij op mijn beurt af, wat dit te betekenen had, maar toen de jongeman een poosje in
die houding bleef staan, ging mij een lichtje op en
kon ik een glimlach niet onderdrukken.
"Heb je
wel verstaan wat ik zei?", vroeg ik de jongen waarop hij prompt antwoordde: "Jawel mijnheer, buk
je eens even!"
Ik heb de jongeman daarna maar uit de droom
geholpen. .

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf

TI MME R

Helper Oost5ingel 26 - lelef.29854
GRON I NGE N
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'~~----------------------------------------------------------Verplaatsingen:
Kaspersma, A. C., Wmr, le kl no 1479, van Workum
naar Warris als Post-Co
Stoel, D. J., Owmr. no 621, van Beerta naar Winschoten als Districtsrechercheur.
Bos, E., Wmr. le kl no 1154, van Oude Pekela naar
Verk. groep Winschoten.
Schoonhoven, M., Wmr. le kl no 932, van Bedum naar
Staf Gewest Groningen als telexist.
Blomberg. H. R J. H. Wmr. no 1643, van Stavoren
naar Oude Pekela.
Jong, IJ. IJ. de, Owmr. no 145 van St. Arma-Parochie
naar Wolvega als Groeps-C.
Buma, J., Wmr. le kl. no 1778, van Roden naar Stavoren.
Lever, H., Wmr. no 141, van Muntendam naar Zuidbroek.
Fluks, J., Wmr. 1e kl. no 2175, van Uithuizen naar
Onderdendam als Post-Co
Forrer,
C., Wmr. 1e kl no 2225, van Nw-Pekela
naar Beerta als Post-Co
Mensink, W., Wmr. 1e kl. no 1198, van Wirdum naar
Groep en Post Hattem, Gewest Arnhem.
Uitham, L., Wmr. no 2022, van Groep Hattem, Post
Heerde, Gewest Arnhem
naar Verk. groep Groningen.
Nijenhuis, A., Owmr., van Staf Korps Rijkspol. naar
de Staf van het Gewest Groningen (bureau Mat.
beheerder) met tewerkstelling
bij de Mr. Geweermaker. Was eerder ingedeeld bij de Pol. Technische Dienst, werkplaats
Sneek.
Met eervolonslag:
Woude, N. v.d., Wmr. no 1926, Ferwerd. Emigratie
naar de Ver. Staten van Amerika.
Overleden:
Veen, S. A. v., Wmr. le kl. no 411, Groningen. Bur.
Mat. beheerder.
Gehuwd:
Veenstra, P. S., Wmr., Finsterwolde.
Ausma, J. W., Wmr. Appingedarn.
Reitsma, D., Wmr. Winschoten.
Bevorderd tot Wachtmr. 1e kl. m.i.v, 1-7-'53:
Groen, M., Wmr. no 148, Elsloo.
Kestens, P. A., Wmr. no 204, Heerenveen.
Ottjes, H. J., Wmr. no 239, Wildervank.
Zee J, v.d., Wmr. no 292, Oosterwolde.
Schuring, E., Wmr. no 308, Pieterburen.
Robaard, L. Q., Wmr. no 323, Garijp.
Freederiks, H., Wmr. no 340, Drieborg.
Heide, J. v.d., Wmr. no 367.
Jong, C. de, Wmr. no 375, Murmerwoude.
Belast met het Postcommando te Augustinusga:
Alberda, A., Wmr. no 27l.
Het groot diploma autobestuurder
behaalde:
Boer, K. de, Wmr., Leeuwarden (Verk. groep).
Met buitengewoon verlof m.i.v. 1-7-'53:
Visser, R., Wmr., Wanswerd, wegens benoeming als
assistent
Consultatiebureau
voor Alcoholisme
te
Leeuwarden, voor de tijd van 1 jaar.
Een politiediploma behaalden:
Kuipers, A., Wmr. 1e kl. , Groep Sleen, met lof.
Slik, K., Wmr. 1e kl., Groep Sleen, met lof.
Schipper, E., Wmr. 1e kl. Groep Sleen, met lof.
Majoor, G., Wmr., Groep Sleen, met lof.
Nijmeijer, F., Wmr., Groep Sleen, met lof.
Krommedijk, H., Wmr., Groep Sleen.
Boer, K. de, Wmr. Groep Ooststellingwerf,
met lof.
Hielkema, Wmr., Groep Ooststellingwerf,
met lof.
Jong, W. de, Wmr., Groep Ooststellingwerf,
gem. 7.

Epema, H., Wmr., Groep Ooststellingwerf,
Piening, J. R, Wmr. le kl., Groep • [ieuwolda, met lof.
Leupen, H., Wmr. le kl:, Groep • ïeuwolda, met lof.
Jongbloed, B., Wmr., Groep -ieuwolda, gem. 7.
Postma, H., Wmr. Groep Marum, met lof.
Ploeg, W., Wmr. Groep Marum,
Meinema, H., Wmr., Groep Marum.
Scholtens, D. H., Wmr., Groep Finsterwolde, gem. 7.
Keurs, G., Wmr., Groep Finsterwolde, gem. 7.
Blink, P., Wmr., Groep Finsterwolde,
gem. 7.
Voulon, E., Wmr., Groep Odoorn, met lof.
Strating, J., Wmr., Groep Odoorn, gem. 7.
Siebring, W., Wmr. le kl., Groep Odoorn.
Nijenmanting, J. A., Wmr., Groep Odoorn.
IJtsma, A., Wmr., Groep Ruinen, gem. 7.
Stijkel, H., Wmr. 1e kl., Groep Ruinen.
Oldenbeuving, Z. E., Wmr., Groep Ruinen.
Wiebenga, C., Wmr. le kl., Verk. gr. Assen, met lof.
Lutter, J., Wmr., Verk. gr. Assen, gem. 7.
Alting, A., Wmr., Groep Koudum, met lof.
Mulder, H. W. J., Wmr., Groep Koudum, met lof.
Stuive, H. P., Wmr., Groep Wildervank, met lof.
Bult, J., Wmr., Groep Wildervank, met lof.
Prak, H. P., Wmr., Groep Uithuizen, gem. 7.
Bansema, H., Wmr., Groep Uithuizen.
Schuring, W., Wmr. Groep Gieten, gem. 7.
Leutscher, M., Wmr., Groep Gieten.
Boersma,
A. J., Wmr.,
Groep
Wijmbritseradeel,
gem. 7.
Scholten, A., Wmr., Groep Wijmbritseradeel.
Spijk T., Wmr., Staf Gewest Groningen, gem. 7.
Aardema, J., Staf Gewest Groningen.
Wietsma,
K. A., Wmr.,
Groep
Weststellingwerf,
gem. 7.
Bijl, C. v.d., Wmr., Groep Weststellingwerf.
Westerbeek, K., Groep Tietjerksteradeel,
met lof.
Rutgers. H., Wmr., Groep Slochteren, gem. 7.
Postma, A. R, Wmr. 1e kl., Groep Appingedam,
met lof.
Broens, A. J., WmT. le kl., Groep Bedum, met lof.
Bergervoet. G. H., Wmr., Groep Zuidlaren.
Bijma, B., Wmr., Groep Het Bildt.
Harrns, H. K., Wmr. 1e kl., Groep Ferwerderadeel,
met lof.
Mulder, W. J., Wmr., Verk. groep Leeuwarden.
Fokkema, P., Wmr., Groep Oostdongeradeel.
Veenstra, J., Wmr., Groep Westdongeradeel.
Nijzing, G., Wmr., Groep Lemmer.
Groen, H., Wmr., Groep Kollum.
Everts, R, Wmr., Groep Ruinerwold, met lof.
Tol, O. v.d., Wrnr., Groep Haskerland.
Eggink, E., Wmr., Parketgr.
Assen.
Woud, H. v.d., Wmr. Groep Dokkum, met lof.
Smouter, J., Wmr. le kl. Groep Beilen.
Dam, J. T .. Wmr. 1e kl., Verk. gr. Groningen, met lof.
Okken, J. Wmr., Groep Diever, met lof.
Cusiel, J., Wmr., Parketgr. Groningen.
Westra, IJ., Wmr., Groep Achtkarspelen.
Gezinsuitbreiding

vond

plaats

bij:

Schoonhoven, M., Wrnr. 1e kl. , Groningen, dochter.
Hoekstra, J., Wmr. 1e kl., Balk, zoon.
Tigelaar, H., Owmr. Gasselternijveen,
zoon.
'I'issingh, L., Wmr., Ruinen, zoon.
Sligter, L., Wmr., Nw.-Pekela-, dochter.
Jager, A. de, Wmr. 1e kl., Tjerkgaast. dochter.
Keijzer, H., Wmr., Dokkum, dochter.
Groen, M., Wmr. 1e kl., Elsloo, zoon.
Staal, Chr., Wmr. 1e kl. , Groningen, dochter.
Keurs, G., Wmr. Drieborg. dochter.
Betten, W., Wmr., Oudega, zoon.
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Uitslag oplossing prijsvraag
En hier is weer een nieuwe puzzle en wel van een
geheel ander "kaliber".
"Mijn eerste, dat is een gebed
Om twee te mogen blijven.
En drie, dat neem ik liever warm,
om niet te gaan verstijven.
In nummer vier daar neem ik wat,
Om mijn vijfde te versterken.
Mijn zesde komt wel voor in brood,
Men kan dat spoedig merken.
Mijn zevende is net iets
voor meisjes die graag trouwen.
Aan acht vertel je geen geheim,
Dat zal je vast berouwen.
Wilt U de prijs dan ook nog winnen,
Dan moet U van dit algebra
Een spreekwoord nog verzinnen.

Voor de in het Juli-nummer
van "De Reflector" geplaatste
naamkaartjes-puzzle
kwamen 34 oplossingen binnen, welke oplossingen alle goed waren. Het
aantal inzendingen was niet zo groot als de vorige
keer. Hoewel de puzzle misschien
iets
moeilijker
was dan die in het Juni-nummer,
leek deze mij toch
niet te moeilijk en had ik wel een groter aantal inzendingen verwacht.
De oplossing van deze naamkaartjes-puzzle
was:
1.
2.
3.
4.
5.

Parketwachter.
Gezinshulp.
Ambassadeur.
Veldprediker.
Gewestcommandant.

Verschillende
oplossingen kwamen
weer in dichtvorm binnen. Als aardigste heb ik de oplossing uitgezocht van de Wachtmeester Le kl. T. de Vries van
de Staf District Heerenveen, die hiervoor een boek
als extra-prijs ontvangt.
Na loting werden de volgende prijswinnaars
aangewezen:
l e prijs, f 5.-: J. Spijkerman, Eikenlaan 25, Wolvega.
2e prijs, f 3.-: Wmr. T. R. Meijer, Verkeersgroep,
Winschoten.
3e prijs, f 2.-: Wmr. L. H. Westra te Leek.
De winnaars allen van harte gefeliciteerd! De Friezen hadden ditmaal het meeste succes; ik hoop dat
zij ook hun beste krachten geven aan de bijdragen
voor De Reflector.

r
I

Fao

w.x.w.

CARROSSERIEBEDRI]F

I

GRONI

Van de letters van de gevonden woorden moet U
het spreekwoord vormen. Dus niet van de gevonden
woorden.
Puzzelaars weer vol moed aan de slag. Laat de oplossingen nu eens binnenstromen.
Oplossingen moeten vóór de I5de Augustus a.s. aan
de Redactie worden ingezonden.
Voor de aardigste of origineelste oplossing wordt
weer een extra-prijsje
beschikbaar gesteld.
Veel succes! ! !
Ik houd me ook aanbevolen voor nieuwe puzzles. De
voorraad raakt uitgeput en ik zie dan ook met belangstelling nieuwe inzendingen tegemoet.

'\

I

GE

Telefoon 32733

Fa. H. DRENTH
Het

adres

voor

Langestr: 16 Tel. 450 Winschoten

Uw

UNIFORM
Scherp gestelde prijzen.

BURGER KLEDING
Vraagt

bezoek of offerte

Prima stoffen met kleermakerswerk

---:---------l
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In Memoriam

In Memoriam

S. A. v. d. Veen

R. Meijers

Op 9 Juli 1953 bereikte ons het droeve bericht, dat de Wachtmeester
der Rijkspolitie
le klasse Salomon Albert van Veen, in leven
werkzaam bij de Staf van het Gewest, voordien Postcommandant
te Wedde, in de ouderdom van 40 jaar te Groningen was overleden.
De overledene laat een vrouwen
2 kinderen
van 9 en 4 jaar achter.
Nog maar kort - van 16 April 1953 af woonde hij in Groningen. Daarvóór was hij
Postcornmandant
te Wedde, groep Bellîngwolde, welke functie hij 12 jaren had vervuld. Hij leed al geruime tijd aan een kwaal
die hem ongeschikt deed zijn voor de executieve politiedienst, in verband waarmede hij
werd overgeplaatst
naar Groningen.
Daar
werd hij ingedeeld bij het bureau van de
Materieelbeheerder
en werd toegevoegd aan
de mr Geweerrnaker.
Helaas heeft hij in
deze functie, waarvan hij zoveel verwachtte,
slechts kort werkzaam mogen zijn.
Hoe vaak heeft hij ons, meer in het bijzonder
de pol. ambtenaren, wonende in de omgeving
van Winschoten,
bij diverse gelegenheden
niet laten genieten van zijn goochelkunst,
waarin hij zeer bedreven
was. Nimmer
werd vergeefs een beroep op hem gedaan.
Op Maandag 13 Juli 1953 vond te Westerveld de crematie van het stoffelijk overschot
plaats.
Een deputatie, bestaande uit een 4-tal Rijkspolitieambtenaren
vertegenwoordigde
het
Gewest Groningen bij deze droeve plechtigheid, terwijl de Owmr. B. Mensinga de afd.
Haren van de Ned. Politiebond
vertegenwoordigde.
In de aula van het crematorium,
alwaar de
kist, welke o.a. was gedekt door kransen van
het Gewest Rijkspolitie Groningen, de groep
Bellingwolde
en de Nederlandse
Politie
Bond, was opgebaard,
werd achtereenvolgens het woord gevoerd door de Materieelbeheerder,
de Adjudant
J. Gies, zijn voormalige Groepscommandant,
de Opperwachtmeester
H. Jansen,
de Wachtmeester
le
klasse J. Kleppers als vriend van de overledene en de Owmr. B. Mensinga, namens
de Afd. Haren van de Ned. Politie Bond.
Ds de Jong, vrijzinnig predikant
te Wedde
sprak naar aanleiding
van Psalm 146 en
riçhtte woorden van troost tot de nabestaanden. Nadat Ds de Jong het Onze Vader had
gebeden en namens de familie de aanwezigen had bedankt voor de betoonde belangstelling verlieten allen diep onder de indruk
de aula.
Moge zijn jonge weduwe de kracht vinden
om dit voor haar zo zware verlies te dragen.

Op 1 Juli 1953 is door een noodlottig ongeval plotseling overleden, de res. Wmr. der
Rijkspolitie, Roelof Meijers, in leven jachtopzichter, wonende te Zwiggelte, gem. Westerbork.
Op Zaterdag 4 Juli 1953, werd op de algemene begraafplaats
te Westerbork het stoffelijk overschot van Meijers ten grave gedragen.
Door de Neder!. Herv. Predikant, ds. Faber
uit Schoonoord werd een korte toespraak
gehouden en werden woorden van troost en
bemoediging gericht tot de weduwe en verdere familie van de overledene.
De overledene, die ook in zijn beroep, zeer
nauw
samen werkte
met de plaatselijke
politie, werd op zijn laatste tocht, namens
het Gewest Groningen, begeleid door manschappen van de Groep Westerbork.
Een zwager van de overledene dankte tenslotte voor de woorden die gesproken waren
en de betoonde belangstelling.
Groot leed brengt dit verlies mede voor zijn
vrouw, maar ook wij, collega's en vrienden,
nemen met grote weemoed afscheid van zijn
sympathieke
persoonlijkheid,
die wij zeer
zeker zullen missen.
Dat hij ruste in vrede.

rvi#-centJ-~~
Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank, voor
de prachtige verrassing, die ik mocht ontvangen bij
mijn thuiskomst uit het ziekenhuis.
-r
Het vijf-cents-fonds
draagt er zeker toe bij, dat men
zich steeds meer gaat gevoelen als een grote familie
bij de Rijkspolitie.
De Wilp.
J. Havenga-Otter.

eontrêle
Grote

voorraad

CJ:!Yk"politie!

onderdelen,

van de

merken

vracbtwallens

J. KNOOPN.V .. ADUARD

meest

voorkomende

- Tel. 235 (K 5903)

AUTOSLOPERlJ

I

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

(f~)
~~tttC~~.1

4

Rp.org_Reflector_Gewest_Groningen 2e jrg 08 aug 1953

93

àRtlkEl 1403 B.W. Z€qt ...
Ja, geachte lezer, ik wilde, dat ik dit veertien dagen
eerder had geweten! Men zegt, dat iedere Nederlander geacht wordt de Wet te kennen.
Had niet het circus Straszburger
onze woonplaats
met een bezoek vereerd, dan zou het waarschijnlijk
nog zo'n vaart niet hebben gelopen. Genoemde onderneming
is er namelijk
in eerste instantie
de
oorzaak van dat ik "zit". Versta me goed: niet in
voorarrest, gelukkig; doch wat je noemt: zwáár in
de boot.
Een der laagste klassen
ener middelbare
school,
waarvan mijn zoon zich werkend lid noemt, heeft
n1. genoemd circus een bezoek waardig gekeurd en
de volgende morgen gemeend de lessen niet te kunnen aanvangen,
alvorens
met eigen krachten
een
reprise te hebben gegeven van het vertoonde. Mijn
zoon fungeerde daarbij als hogeschool-rijder,
waarbij zijn toch al niet deugdelijk rijwiel als Arabische
volbloed dienst deed.
Sommige ooggetuigen beweren, dat het een imposant schouwspel moet zijn geweest. Hetgeen echter
niet wegneemt, dat hij, tijdens een van zijn in extase weggegeven stunts, kans heeft gezien een juist
passerende
dame met zijn volbloed te scheppen,
waardoor
genoemde juffrouw,
om nu maar in de
circusterminologie
te volharden, in het zaagsel beet.
Gelukkig was het een potige juffrouw, die meteen
weer op de been was. Daarmee had dus tot op
zekere hoogte de kous áf kunnen zijn en had genoemd incident bij de argeloze toeschouwers de indruk kunnen wekken, dat het, bij wijze van komische pointe, het succesvol
optreden
van mijn
zoon besloot. Het noodlot besliste echter anders.
Want in de boodschappentas
van de juffrouw bevond zich een fles bleekwater, die door de val was
gebroken en waarvan
de inhoud
in welwillende
golfjes
over
haar
mantel,
japon
en
kousen
stroomde ....
En kijk: op dat moment kreeg ik met artikel 1403
te maken.
Na dit tragische slotnummer
n1. verdween zoonlief
zonder applaus uit de piste en trad Papa voor het
voetlicht, teneinde de schade te vergoeden.
Die was niet mals: Tweehonderd
gulden voor een
totaal bedorven damesmantel,
mitsgaders japon, benevens een paar nylons. Lief sommetje, zo op je
nuchtere maag, vindt U niet?
Zoiets
noemt
men Wettelijke
Aansprakelijkheid.
Volgens artikel 1403 van het B.W. zijn de ouders
verantwoordelijk
voor (je schade veroorzaakt
door
hun minderjarige
kinderen.
Dus
betalen,
zonder
pardon.
En het zou in mijn geval geen cent minder hebben
gekost indien ik had besloten om mijn imitatieStraszburger
op hardhandige
wijze van zijn circusallures te genezen, hoewel deze wetenschap me overigens niet verhinderd heeft het toch te doen.
Deze realistische illustratie
beoogt slechts U er op
te attenderen, dat U als gezinshoofd gevaren bedreigen in de vorm van risico's, die U loopt door het
doen of laten van Uw kinderen. Deze risico's kunnen
zich soms beperken tot de bril van Uw overbuurman,
die door Uw zoontje met zijn pas verworven voetbal wordt vernield, omdat nu eenmaal zijn clubliefde
hem nader is dan Uw portemonnaie. Om maar niet
te spreken over de spiegelruit bij de kruidenier
op
de hoek, omdat Uw lieverdjes in het knikkerseizoen
uitgerekend
op die stoep hun beste winstmogelijkheden zien.
Maar evengoed kan Uw dochtertje door onverhoeds
de rijweg over te steken er de oorzaak van zijn,
dat, laten wij zeggen meneer X. om twaalf uur nog
in een glanzende Cadillac rijdt en om tien over
twaalf in een ruïne bij kennis komt. Het spreekt

vanzelf, dat meneer X de schade aan zijn auto en
zijn persoon op U zal verhalen en zo hij het niet persoonlijk doet, zult U worden geconfronteerd
met zijn
verzekeringsmaatschappij,
die U de nota komt presenteren.
Bovendien zijn er gevallen, waarbij niet Uw kinderen, doch Uzelf of Uw echtgenote schade kunnen
toebrengen aan levens of goederen van derden. Wat
b.v, te denken van Mevrouw Y, die in gedachten
verzonken
door de Hoofdstraat
fietst en bij de
bocht naar links vergeet haar hand uit te steken?
Gevolg een tijdelijke ongeschiktheid tot werken van
de achter haar rijdende eerzame landbouwer
Z, die
daarvoor de eer heeft te claimen tachtig gulden per
week, plus vervoersen ziekenhuiskosten
à raison
van honderdvijftig gulden.
Vooral lieden met een vast inkomen, zoals U en ik,
zijn dankbare verhaalobjecten.
Immers, indien wij
niet in staat zijn à bout portant
een welgevulde
portefeuille
te trekken, teneinde de schade meteen
af te doen, dan zal zeer zeker de rechter een termijnbetaling vorderen,
waardoor
wij ons salaris voor
langer of korter tijd op pijnlijke wijze zien gereduceerd. Het is echter geenszins mijn bedoeling met al
deze praktijkvoorbeelden
U de komende nacht tot
een slapeloze te maken.
U kunt zich namelijk voor deze risico's dekken.
Voor slechts het luttele bedrag van tien gulden per
jaar neemt de N.V. Arnhemsche Verzekering Maatschappij dit W.A.-risico van U over, ongeacht hoe
groot Uw gezin is, ongeacht het aantal rijwielen,
terwijl
bovendien
Uw eventuele
fox-terrier
of
duitse herder mede verzekerd is tegen de gevolgen
van zijn speelse of kwaadaardige
buien. Voor de
Noordelijke watersporters
onder U is het verder van
belang te weten, dat eveneens medegedekt is een
roei- of zeilboot met een zeiloppervlak van ten hoogste 16 vierk. meter.

"AFKLOPPEN"
(al Is het

ook

op ongeverfd

hout)

geeft zo weinig ....
EEN WAARBORG
tegen
de gevolgen
van WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID
biedt
U alleen
een
POLIS van de ARNHEMSCHE
VERZEKERING
MAATSCHAPPIJ

Onze
speciale
W.A.-polis
voor U en al Uw huisgenoten op zeer ruime voorwaarden
inclusief de schade·regeling
kóst U slechts tien gulden per jaar.
Zendt

Uw adres of visite-kaartje
Inspecteur
voor het

C. H.

aan onze
Noorden

Districts-

Feenstra, Parkweg 81 A te Groningen

EN U ONTVANGT

ALLE GEWENSTE

INLICHTINGEN
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qnotorkoppeL

- Cf>aaráekracht

Het is ons bekend dat de compressieverhouding van de
benzinemotor ca 7 : 1 bedraagt. 'Deze verhouding kan
ook niet hoger zijn, aangezien het gasmengsel dat door
de zuiger wordt gecomprimeerd of samengeperst, tijdens deze compressie aanzienlijk in temperatuur stijgt
en anders door deze temperatuursstijging
.vanzelf of
uit zichzelf zou ontbranden,
voordat de zuiger het
bovenste dode punt zou hebben bereikt. De compressiedruk bedraagt dus hoogstens ca. 7 kg per cm>, Tijdens de verbranding van het samengeperste gasmengsel die tot stand komt door het overspringen van een
electrische vonk tussen de electroden van de bougie,
loopt deze druk op tot ca. 20 kg per cmê. Een zuiger
met een middellijn van 8 cm heeft een oppervlakte van
ruim 50 cm-. De druk op de zuiger tijdens de arbeidsslag bedraagt dus ca. 50 X 20 kg = 1000 kg. Bij een
zes-cilinder motor brengen alle zes zuigers dus deze
druk via de drijfstangen over op de ronddraaiende
krukas. Op de krukas is het vliegwiel gemonteerd, dat
door de krukas dus in draaiende beweging wordt gebracht, waaraan uiteindelijk de kracht wordt ontleend, tot voortbeweging van de personen- of vrachtauto. Wanneer we het vliegwiel van een draaiende
motor zouden afremmen door middel van een kracht
werkend op de buitenomtrek van het vliegwiel, dan
is op het moment, dat de motor door deze kracht
wordt gedwongen te stoppen, deze kracht gelijk aan
het .motorkoppel'' dat de motor ontwikkelt. Het motorkoppel of het koppel van een motor is dus eigenlijk
de poging van de motor om te blijven ronddraaien.
Wanneer we aannemen, dat de middellijn van het
vliegwiel 0,60 m en dus de straal 0,30 m bedraagt, en
verder dat de kracht op het vliegwiel 100 kg zou moeten zijn om de motor te doen stoppen, dan bedraagt
de grootte van het motorkoppel 100 X 0,30 = 30 kgm.
Immers de grootte van het koppel is gelijk aan het
product van kracht maal krachtarm. De motor van
een middelzware vrachtauto heeft inderdaad een motorkoppel van ca. 30 kgm.
Deze kracht van de motor wordt via de versnelIingbak, cardanas, differentieel
en achteras overgebracht op de achterwielen. De motor ontwikkelt dus
een zekere trekkracht
aan de achterwielen,
welke
kracht de auto in beweging brengt.
De trekkracht aan de achterwielen moet dus zo groot
zijn, dat de som van alle weerstanden die op een auto
werken, wordt overwonnen.
Indien de trekkracht
kleiner zou zijn dan de weerstanden gezamenlijk zou
de auto niet in beweging kunnen komen. Van grote
invloed op de trekkracht is de versnelling die ingeschakeld is. Is bv. de eerste versnelling ingeschakeld,
met een vertraging van bv. 7,5 : 1, wat wil zeggen dat
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het aantal omwentelingen van de cardanas of aandrijfas 7,5 maal minder bedraagt dan het aantal omwentelingen van de krukas, dan wordt ook de trekkracht aan de achterwielen 7,5 maal zo groot. Aangezien het differentieel ook nog een vertraging geeft van
b '. 6 : 1, wordt de re ckracht dus 7,5 X 6 = 45 maal
zo groot. Een motor me een motorkoppel van 30 kgm
za dus in de prise-directe een trekkracht hebben van
30 . 6 = 180 kg en in de eerste versnelling van 7,5 X
6
30 = 1350 kg. Ech er is de trekkracht aan de
ach erwielen ook nog afhankelijk van de "belaste
traal" der banden. Bij kleinere achterwielen is de
trekkracht groter dan bij grote achterwielen. Als we
nu aannemen, dat de middeHiin van de banden 1 m
bedraagt, dan is de bela te raal dus 0,50 m waardoor
de otale trekkracht
aan de achterwielen
voor de
pris directe en de l e versnelling in het hiervoren aangenomen geval respectievelijk 2 X 180 = 360 kg en
2 X 1350 = 2700 kg bedraagt.
Indien dus nu alle weerstanden bekend zouden zijn die
ove vormen moeten worden om de auto in beweging te
bren en. zou bereke.nd kunnèn \ 'orden hoe groot het
mo orkoppel van de vereiste motor moet zijn.
Ui vorenstaande blijkt dus duidelijk, dat het motorkoppe van een motor min tens even belangrijk of
mi schien nog belangrijker is dan het aantal paardekrachten dat de motor kan ontwikkelen.
De weerstanden die overwonnen moeten worden om
de auto in beweging te brengen, zijn: de wrijvingsweers and, de rolweerstand en de hellingweerstand.
Wrijvingsweerstand ontstaat door de wrijving van de
tandwielen in de versnellingsbak en het differentieel.
In de prise-directe, waarbij de aandrijfas direct gekoppeld is met de krukas, zijn de wrijvingsverliezen
in versnellingsbak
nul. Het wrijvingsverlies
in het
differen ieel bedraagt ca. 100/0. Voor de 1e, 2e, enz.
versnelling wordt gerekend op een totaal wrijvingsverlies van ca. 150/0.
De rolweerstand is de weerstand die de banden ondervinden bij het rollen over de weg. Op een slechte
weg is natuurlijk de rolweerstand groter dan op een
vlakke betonweg. Gemiddeld wordt de rolweerstand
gesteld op 20 kg per ton trein gewicht. In het geval
van een 10 tons truck moet dus gerekend worden op
een rolweerstand van 200 kg.
Bij hellingen is sprake van een hellingweerstand,
omdat de motor de auto over een bepaalde lengte der
helling, ook nog een bepaald aantal meters de hoogte
in moet brengen. Wanneer een helling een steilte
heeft van 1 : 50, wil dit zeggen, dat op elke 50 m
horizontaal gemeten de weg 1 m is gestegen of op
100 m horizontaal 2 m. De helling is in dit geval dus

.

N.V. DAM
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bij 60 km per uur en indien het frontaal oppervlak
wordt gesteld op 5 m2 =
k 3,6 X 75
- 1
p - 0,005 X 0,9 X 5 X603 8.
mogen hebben van tenminste 97 + 18 = 115 pk.
De motor moet in het gekozen voorbeeld dus een ver-

20f0.De helling weerstand wordt nu' algemeen aangehouden op 10 p kg per ton treingewicht, waarin p is
het percentage van de helling. Bij een 10 tons truck
en een helling van 1 : 50 of van 2 Ofois de hellingweerstand dus 10 X (10 X 2) = 200 kg.
Wanneer we nu eens aannemen, dat men een dusdanig
sterke motor verlengt, dat nog juist in de prise-directe
een helling van 1 : 50 of 20f0moet kunnen worden genomen, dan moet de auto dus overwinnen een hellingweerstand van 200 kg en een rolweerstand van 200 kg.
= 400 kg totale weerstand
(10 tons truck) vermeerderd
met 10 Ofowrijvingsverlies
voor het differentieel. De
totale weerstand is dus 440 kg.
Wanneer we nu verder aannemen, dat de vertraging
in het differentieel 6 : 1 bedraagt, zou de motor dus
een motorkoppel
moeten hebben van 440 : 6 =
73,3 kgm.
We nemen verder aan, dat de 10 tons truck achter
gemonteerd is met banden 9.00 X 20 waarvan de belaste straal gemaleshalve op 0,40 gesteld kan worden. Het motorkoppel moet dan in werkelijkheid bedragen: 37,3 X 0.4 = 29,3 kgm in de price-directe.

I

J3JuJ.wL/ietJen
Is er wel een vraagstuk moeilijker op te lossen dan
dat van de bromfietsen?
Een ieder die er mee belast wordt zich hierin te
verdiepen, zit er mee. Zelfs de Minister weet nog
niet hoe hij de knoop door zal hakken, hoewel hij
reeds lang heeft aangekondigd dat dit spoedig zal
gebeuren.
Het is als met veel dingen: er is te lang gewacht
om dit euvel aan te pakken; de chirurg had eerder
het mes in deze rotte plek moeten zetten.
Hoe de uitslag van de door de Minister te nemen
maatregel ook mag zijn, wij blijven met dit kankergezwel zitten.
Kankergezwel zult u zeggen? Zeker er is geen ander
woord voor.
.
Hoe onveilig is het verkeer niet geworden door de
verschijning van de bromfiets op de weg, door haar
hoge snelheid
en de ongedisciplineerde
berijder.
Een ieder die dagelijks van de weg gebruik maakt
kan zich daarvan overtuigen. Jong en oud slingert
met sierlijke zwaaien over de toch al niet te brede
verkeerswegen
van ons land, geen rekening
houdende met het overige verkeer. De meesten hebben
er geen idee van, dat ze een motor berijden en dat
hun snelheid die van een rijwiel ver te boven gaat,
wat inhoudt, dat de gehele actie van de persoon
wordt vereist. Zij beschouwen het als een rijwiel, dat
bij het minste gevaar door hun benen tot stilstand
kan worden gebracht. Ze begrijpen niet, dat ze alléén door een snelle' reactie bij gevaar, zichzelf en
een andere weggebruiker
voor ongelukken
kunnen
vrijwaren.
Welke kennis hebben ze over het algemeen van verkeerstekens
en borden? Bestuurders
van auto's en
motorrijwielen moeten, voor zij in het bezit van een.
rijbewijs kunnen komen, een grondige kennis hiervan bezitten.
Door perfectie en opvoering van de snelheid komt
de bromfiets de kleinere' motorrijwielen
nabij. Zou
het dan geen tijd worden dat bestuurders
van
bromfietsen een examen wordt afgenomen? Bovendien behoren ze meestal niet tot de financieel sterken uit de maatschappij. Ze laten de bromfiets topsnelheden rijden zonder te bedenken, dat bij een
ongeluk, door hen veroorzaakt, zij 'niet tegen derden
verzekerd zijn. Meestal is er niets van te "halen"
en zit de benadeelde partij met de kosten. Dit is
al meermalen voorgekomen. Ook hier moest de verplichte verzekering
tegen derden
gelden. Ik ben
van mening, dat wanneer dit inderdaad geëist zou
worden, velen die een bromfiets bezitten, wel degelijk eerst de kosten zouden hebben berekend voor
zij een toren gingen bouwen.
De autoriteiten
die dit vraagstuk moeten bezien en
in goede banen leiden, hebben, gezien de veiligheid
van derden op de weg, hier wel zeker rekening mee
te houden.
Adj. J. Buitenhuis,
Wildervank.

Tot nu toe hebben we buiten beschouwing
gelaten
welke maximum-snelheid
men verlangt van deze 10
tons truck in de prise-directe op de helling van 2%.
We zouden dit ook zo kunnen zeggen: "in welke tijd
verlangt men dat de totale weerstand van 440 kg
wordt overwonnen." We weten dat 1 pk het vermogen
is om in 1 seconde 75 kg, 1 m hoog te heffen, of m.a.w.
1 pk = 75 kgm/sec.
Pas nu we het begrip snelheid gaan invoeren, komen
we dus toe aan het aantal paardekrachten
van de
motor.
.
Stellen we nu dat in het voorgaande voorbeeld, een
snelheid tegen de helling van 60 km per uur wordt
verlangd, 60 km per uur is 60000 m per uur of
60000
60 X 60 = 16,6 m per seconde.

tt

In voorgaand voorbeeld is de totale te overwinnen
weerstand 440 kg, zodat het aantal benodigde pk =
440 X 16,6 = 97 k
75
P .
Tot nu toe is echter fl.og een weerstand buiten beschouwing gelaten, nl. de luchtweerstand.
Deze kan
tot een snelheid van 30-35 km per uur wel verwaarloosd worden. Boven deze snelheid neemt de luchtweerstand echter aanzienlijk
toe en wel met het
kwadraat van de snelheid.
Overigens speelt bij de luchtweerstand
de vorm van
het front van de auto een grote rol. Vandaar dat een
gestroomlijnde auto een. veel kleinere luchtweerstand
zal ondervinden dan een niet gestroomlijnde auto. De
luchtweerstand
is dus afhankelijk van het frontaal
oppervlak van de auto, wat gevonden wordt door de
breedte te vermenigvuldigen
met de hoogte. De formule voor het berekenen
van de luchtweerstand
luidt:
.
0,005 X 0.9 X F X V3
aantal benodigde pk =
36 X 75

,

waarin

0,9 = luchtweerstandscoëfficient
F = frontaal oppervlak in m2•
V = snelheid in km per uur.
In het voorgaande voorbeeld is het aantal benodigde
pk voor het overwinnen
van de luchtweerstand

Voor

auto- en motorbanden kunt U steeds terecht

G. TOPPER·

bij

GRONINGEN

Winscholerdiep 30 - Telefoon 23674

J. M. AARNOUDSE,
technisch hoofdambtenaar
v. d. Provo Waterstaat,
Viaduct 7, Haren.

- 30300

Vulc. en Coverbedrijf - Bandenhand~1
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De Districts-Adjudant
bracht
in dichtvorm zoals hieronder

wat hij te zeggen had,
vermeld.

Bij gelegenheid van het zilveren Ambtsjubileum
van Opperw. J. Zwier te Zuidwolde.

Zilveren

Vijf en vintig jaar geleden;
Stond je fier en vol ambitie,
Voor he eerst toen aangetreden,
In 't ge 'd van de Politie.

Jubileum van
Opperw.

Bij het ~'apen der Marechaussee,
Kon je steeds van alles leren,
Wetten blokken en D.V.
En ook prima exerceren.

J. Zwier te
Kerkenbosch

Maar s eeds dat kazerneleven;
Met wat berrie in 't verschiet,
Daar kon l: zich niet aan geven,
Dat lag U nu eenmaal niet.

Op 21 Mei 1953 herdacht
Opperw. J. Zwier, Postcommandant der Rijkspolitie te Kerkenbosch, de dag,
waarop hij 25 jaren geleden 'bij de Politie was gekomen. In het feestelijk versierde zaaltje van café
De Vries was het na half vier des namiddags een geroezemoes van stemmen, zodat het wel een klein
bijenkorf je geleek.
Behalve zijn echtgenote en beide kinderen waren er
nog verschillende familieleden om met hem die dag
de beslommeringen
van de dienst een wijle te vergeten.
O.m. waren aanwezig de Heer Burgemeester
der gemeente Zuidwolde,
de
Districtscommandant
der
Rijkspolitie
te
Assen, de Districts-Adjudant,
Adj.
De Vries, de Groeps- en Postcommandant
der Rijkspolitie van Ruinerwold,
Opperwachtm.
L. Redeker,
Postcommandant
te De Wijk,
voorzover
mogelijk
het personeel van de Groep Ruinen, het bestuur van
de Afd. Hoogeveen van de N.P.B., leden van de reserve-Rijkspolitie
gemeente Zuidwolde en verschillende andere personen uit de gemeente Zuidwolde,
o.w. de Gem. Secretaris en pers. van de secretarie.

Hier, in deze prachtgemeente
Daar ging Looien met pensioen,
Aangevuld moe t deze leemte,
Solliciteren "in" je toen.
Twintig jaar'
het 'geleden,
Dat je hier 00' verd benoemd,
En het wa ook teeds met ere,
Dat je naam hier verd genoemd.
d' Oorlogstijd en de bezetting.
Kwam je zonder brokken door,
En al werd er veel veranderd,
Toch bleef je in'
poli iekoor.
Thans is het de Rijk-politie
Die in 't land nu domineert.
En waarvan je een heel klein stukje
In Zuidwolde pre en eer.
Hier mocht j' al die jaren vechten,
Tegen 't geen verboden is,
Handhaven een ieder
rechten,
Is geen kleinigheid gewis.

Als eerste spreker voerde de Heer Burgemeester
der gemeente Zuidwolde het woord. Deze bracht in
herinnering
hoe Zwier in 1933 in
Zuidwolde
als
veldwachter
was gekomen,
welke standplaats
hij
tot nu toe niet had verlaten. Er was in de loop der
jaren tussen de Burgemeester
en Zwier een band
gegroeid, die uitging boven die, welke gewoonlijk
lij ambtelijke
verhoudingen
bestaat.
Spreker
deed zijn waarderende
woorden vergezeld
gaan van een vulpen, waarbij Vader Cats zelfs nog
even om het hoekje kwam gluren.
De Districtscommandant
noemde het een buitengewone prestatie voor een politieman
om zich zoveel
jaren achtereen
op dezelfde standplaats
te kunnen
handhaven. Deze spreker liet echter doorschemeren,
dat het waarschijnlijk
wel de langste tijd geduurd
zou hebben, dat Zwier in Zuidwolde het gezag der
politie hooghield. omdat verwacht
mocht
worden
dat hij binnen afzienbare tijd elders met een Groepscommando zou worden belast. Het was spreker helaas niet mogelijk, de gebruikelijke
enveloppe met
inhoud aan te bieden, i.v.m. het nieuwe P.A.R., maar
zodra een en ander was geregeld hoopte de Districtscommandant
toch persoonlijk dit altijd welkome geschenk te kunnen overhandigen.

Wordt

U verplaatst?

Winschoten
Tel. 51

Wil je and'ren commanderen,
Denk dan niet: "Wat is dat fijn".
•-immer mag je zelf mankeren,
Je moet steeds een voorbeeld zijn.
Wil steeds vaderlijk bevelen
erval nooit in veel gepraat,
Opdat geen van Uwe mind'ren
1et de koffer kruien gaat.
Al ik U mag adviseren
Doe dan alles met veel vlijt,
Zodat Uwe superieuren
Immer zeggen: "Hij is op' tijd".
Opper Zwier, in al die jaren,
Hebt ge wel wat meegemaakt,
En ik weet, dat ge opzett'lijk,
Nimmer Uwen plicht verzaakt.
In deez' dag vindt ge een beloning
Voor de diensten steeds verricht.
't Is zoveel als een bekroning
Voor 't betrachten van Uw plicht.

Dan is

Meubeltransport
uw aangewezen

Thans hebt ge een Po tcommando,
En wil graag nog hogerop,
Dat gaat echter niet maar zo,
Dan moet alles zijn tip, top.

NIEBOER

adres

Moge het lange tijd nog duren
Voor je gaat dan met congé.
Laat het tot de laatste uren,
Immer zijn: JE MAINTIENDRAI.

Emmen
Tel. 1372
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De Groepscommandant
te Ruinen, Opperwachtmeester B. Pegels, zag zich door de vorige sprekers al
goeddeels het gras voor de voeten weggemaaid. Wat
voor de Districtscommandant
de Groepscommandanten zijn, zijn zeer zeker voor een Groepscommandant de Postcommandanten,
omdat het met onwillige honden nu eenmaal kwaad hazen vangen is.
Spreker roemde de geest van
kamaraadschap
en
saamhorigheid
binnen de Groep en wenste de Jubilaris toe, indien hij eenmaal zover mocht zijn, dat
hij een eigen Groep kreeg te commanderen, dat hij
dan dezelfde geest binnen die Groep mocht weervinden.
'Sprekende namens de Afd. Hoogeveen van de N.P.B.,
waarvan de Jubilaris
secretaris is, roemde hij de
schriftelijke verslagen van de secretaris en de daadwerkelijke actie die altijd van dit lid uitgaat.
Nadat Opperw. Pegels nog enkele woorden tot Zwier
had gesproken namens het Hoofdbestuur
van
de
N.P.B., hetwelk hij vertegenwoordigde,
speelde hij
enkele ogenblikken voor Sinterklaas en overhandigde de Jubilaris vervolgens namens de Groep Ruinen
en Adj. De Vries een actentas en zijn echtgenote een
doos bonbons, van de Afd. Hoogeveen een bureaulamp en zijn echtgenote een bouquet bloemen en van
het Hoofdbestuur
de gebruikelijke
gratificatie.
Vervolgens werd het woord gevoerd door een der
reservisten
van de gemeente Zuidwolde, n.l. P. de
Noord. Deze bood aan Opperw. Zwier als blijk van
waardering voor het vele dat hij aan de reservisten

Zomeravondconcerl

H. Sijbes

OUDE EBBINGESTR. 55
Voor

U het

adres

zowel

De Jubilaris had tenslotte als "verdachte" het laatste woord en in welgekozen bewoordingen bracht hij
de verschillende
sprekers
dank voor de tot hem
en zijn gezin gerichte felicitaties en de aangeboden
keurige cadeau's.
Opperwachtmeester
Zwier, wij hopen, dat gij nog
lang aan deze dag als een zeer aangename in Uw
politieloopbaan
moogt terugdenken.

in hel Laarwoud le Zuidlaren op 8 Juli 1953

Op uitnodiging
van het Comité Openluchtspel
te
Z u i dl are n, gaf het Groninger Politie Muziekgezelschap, met medewerking
van drie Mannenkoren,
nl. het Groninger Politie Mannenkoor, het Mannenkoor Rijkspolitie
Groningen
en het Mannenkoor
"Zang en Vriendschap" uit Groningen, op 8 Juli 1953
een zomeravondconcert
op het Landgoed "Laarwoud"
te Zuidlaren.
Aanvankelijk was dit concert gesteld op een datum
in Juli 1952, doch vanwege de toen buitengewoon
slechte
weersomstandigheden,
werd het. uitgesteld
tot Juli 1953. Thans waren de weergoden het Comité
gunstig gezind en onder ideale weersomstandigheden
had het 'concert plaats. Te ruim 20.00 uur nam het
concert, nadat het Politie Muziekgezelschap . en de
drie Mannenkoren
door de Burgemeester van Zuidlaren, de heer J. H. -Houkema, welkom waren gehe.ten en waarbij de dirigent, de heer Theo Westen,
een bouquet anjers was aangeboden, een aanvang.
Onder de genodigden merkten wij o.a. op de heer
Gewestcommandant,
de Dir. Off. der Rijkspolitie 2e
kl. G. H. van Helden en echtgenote, de Districtscommandant van het District Assen, de Officier der
Rijkspolitie 1e kl. E. A. Mackay en echtgenote, de
Commissaris van Politie der gemeente Groningen de
heer A Vos, de Burgemeester van Hoogezand de heer
H. Roelfsema en echtgenote. Het bleek, dat van de
ongeveer 700 aanwezige zitplaatsen, er ruim 500 bezet waren, zodat over de opkomst het Comité en
wij niet ontevreden behoefden te zijn.

P«

had gedaan om hen het nodige bij te brengen op
het gebied van theorie, exercitie, schieten enz., een
rotanstoel
aan. Deze woordvoerder
hoopte, dat de
woorden van de D.C. die enige onrust hadden verwekt bij de reservisten, nog niet onmiddellijk
bewaarheid zouden worden, zodat de reservisten nog
enige tijd zouden mogen genieten van de lessen van
hun Instructeur. Dezelfde spreker bood aan Opperw.
Zwier namens Steun Wettig Gezag, een fraai boekwerk aan.
Hierna kwam de Gemeente-secretaris
aan het woord,
die namens het secretarie-personeel
in enkele woorden de goede samenwerking
belichtte tussen de Jubilaris en de gemeente-secretarie.
Als blijk
van
waardering bood hij een fraai boekwerk aan.
Nadat ook de gemeente-ontvanger
nog "een duit in
het zakje" had. gedaan, konden de aanwezigen, die
inmiddels ruim voorzien waren geweest van thee en
wat daarbij behoort. zich te goed doen aan enkele
andere lafenissen, die bij de politiemensen wel gebruikelijk zijn.

Om uitvoerig het programma te belichten, zou mij te
ver voeren. Laat mij volstaan met de mededeling, dat
de drie koren gezamenlijk, met begeleiding van het
Muziekcorps, ten gehore hebben gebracht: Het "Ambrosianischer
Lobgesang",
het "Ons Holland", het
"The voice of Freedom" en het "Soldatenkoor"
uit
Faust. Zowel het gebodene door het Muziekcorps, als
dat van de drie koren met begeleiding, heeft bij de
aanwezigen een zeer goede indruk
gemaakt,
hetwelk te beluisteren viel in gesprekken met de aanwezigen tijdens de pauze en na afloop. Te ongeveer
22.45 was dit concert ten einde en keerden wij voldaan en in de wetenschap iets goeds te hebben gebracht, naar huis. Jammer is het dat wij, Mannenkoor Rijkspolitie, over te weinig stemmenmateriaa1
beschikken, Zie eens naar het Politie Mannenkoor
Groningen, dat in de acht jaren
van
zijn bestaan tot een uitstekende reputatie is opgeklommen,
en naar de Politie Mannenkoren
elders in Nederland. Waarom zou dat niet met ons Mannenkoor
kunnen? Waar blijven de Rijkspolitieleden ·die evengoed over een goede. stem beschikken? Waar bl iiven
de ja-knikkers die het werkelijk goed met ons Mannenkoor voor hebben? Laat U dan niet door het een
of het ander weerhouden, doch meld U aan bij het
Mannenkoor Rijkspol itie Groningen. Gij ervaart dan,
dat gij een schone kunst beoefent.
Groningen, 10 Juli 1953
Je Secretaris v. h. Mannenkoor Rijkspolitie
W. Baas

KANTOORMACHINES
-

GRONINGEN.

van lIoed lIereviseerde

portahles

als

TElEFOON 27116
schrijfmachines.

kantoormachines

Gebr. Ibelings
N V. Veeentede

Pelslerslraal

Kleermakerijen

GRON!NGEN

U N I F 0 R MEN
naar
maat
en "in
voorraad
vervaardigd"
van de fijnste
kamgarens.
Daarbij zeer concurrerende
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':De politie op

•
reio

*

Meer dan één reden brachten mij er toe in de afgelopen winter een oproep te plaatsen in onze "Reflector", waarin de vraag werd gesteld of mogelijk
onder de Rijkspolitie in ons Gewest animo bestond
voor een vacantie reis door Duitsland
in de zomer
van 1953.
Ongeveer gelijkertijd beëindigde ik een korte reeks
reisbrieven, geschreven aan de hand van een tocht,
welke mijn vrouwen
ik in 1952 door Duitsland
maakten
en die werden gepubliceerd
in één onzer
politieorganen.
Het berichtje in de Reflector en de Reisbrief hadden tot gevolg dat ruim 50 collega's - merendeels
van de Rijkspolitie - verzochten met hun echtgenote's aan een vacantiereis
door Duitsland te mogen
deelnemen. Uiteindelijk
is het' zover gekomen, dat
een groep van 20 politie-echtparen
door loting
aangewezen - gedurende de periode van 13 tot en
met 22 Juni 1953, een vacantiereis
door Duitsland
maakte.
Hierbij waren
verschillende
Rijkspolitiemannen en -vrouwen uit ons Gewest en, eigenaardig, waren daarbij de twee -mogelijk
- het verst
uiteen liggende Posten vertegenwoordigd,
namelijk
Stavoren en Bellingwolde.
Gaarne wil ik U iets over deze reis vertellen, 'alhoewel het geenszins de bedoeling is U een compleet
reisverhaal
onder ogen te brengen. Ofschoon het
misschien veel lezers zou interesseren
ontbreekt de
ruimte in ons personeelsblad
daarvoor.
Laat ik U echter een klein overzicht van de tocht
geven.
In de vroege, ochtend van 13 Juni 1953, startte de
door ons gehuurde autobus van de N.V. GADO te
Hoogezand, en nam te Groningen de eerste reizigers
op. De route ging vervolgens via Zuidlaren, Assen,
Meppel, Apeldoorn en Enschede naar de Duitse grens,
waar wij bij Glanerbrug
de grens passeerden.
Via
Burgsteinfurt
en de oude stad Münster, bereikten we
in de avond het bergstadje Iburg in het Teutoburgerwoud, waar wij twee dagen bleven.
Het gezelschap overnachtte
verder in Gieselwerder
(een lief dorpje in het boven- Wezerdal), in Biedenkopf (Hessen), Gelnhausen
(Spessartgebergte),
Bad
Schwalbach
(Taunusgebergte)
en te Düsseldorf.
Onze uitermate
voorzichtige en bekwame chauffeur
"Harm" voerde ons door het Münsterland, het Teutoburgerwald, het Land van Lippe-Detmold, het bovenWezerdal en het Wezergebergte,
het Habichtswald
en het Rothaargebergte,
het Sauerland
en het nog
Zuidelijker gelegen Vogelsgebergte
en de Spessart,
Voorts trokken we door het Kinzig- en Maindal naar
de 'I'aunus. en vervolgens
door
het
wondermooie
Wispertal naar de machtige Rijndelta. Langs de Rijn
reisden wij noordwaarts, om op 22 Juni 1953 de grens
bij Elten wederom te passeren. Zonder enig ongeluk
en zonder pech volbrachten we een schitterende reis
over een afstand van ruim tweeduizend kilometer.
Enkele hoogtepunten vormden het zien van het bijzonder schone boven-Wezerdal,
de oude universiteitssteden Göttingen, Giessen en Marburg, de Edersee en de enorme Ederdam, de prachtige luchtbadplaatsen Homberg. Bad Wildungen. Bad Schwalbach

EEN VACANTIETRIP

DOOR

DUITSLAND

en de schone stad Wiesbaden, het historische gedeelte
van de Rijn tus en Bingen en Koblenz en de geweldige Dom te Keulen. Eigenlijk bestond de gehele
reis uit een aaneenschakeling
van hoogtepunten
op
het gebed van natuur en cultuur.
Het is erg verleidelijk om in bijzonderheden te gaan
treden en U te vertellen hoe wij wijn proefden in de
beroemde kelders in de Rheirigau, hoe wij vorstelijk
dineerden in het oude stadhuis te Budingen aan de
rand van het Vogel gebergte, hoe
een
politieman
zoek raakte, hoe wij zongen met een groep kinderen
uit Bremen, allen zittende op het weidje
bij
de
jeugdherberg
op één der hoogste toppen van het
Teu oturgerwald.
Graag zou ik U vertellen hoe een Opperwachtmeester - in shorts - een berg "nam", hoe we logies
venden in een jeugdherberg of een eenvoudig dorpspen ion. doch ook in een kurhaus, hoe we genoten
van de chitterende
panaroma's
en schone cultuurmonumenten.
Het zou mij echter te ver voeren in dit onderwerp
en nogmaals: "De ruimte ontbreekt er voor". Misschien dat ik in de toekom
nog eens een detail uit
deze bui engewone reis voor de Reflector kan opschrijven en dat de Redacteur daarvoor plaats kan
inruimen.
Deze reis was natuurlijk
grotendeels
voorbereid en
in de practijk bleek alles ook aardig goed te klop-

*. EMIGRATIE

Een gedeelte1:an
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bij het afscheid

..--'

te Gieselwerder

pen. Met het logies en de maaltijden ondervonden wij
geen moeilijkheden. Vooraf was correspondentie
gevoerd met collega's van de Duitse Gendarmerie
(d.i.
Rijkspolitie)
op de plaatsen
waar wij dachten te
overnachten
en gevraagd om bemiddeling
bij het
zoeken naar logiesgelegenheid.
Op buitengewone wijze hebben deze collega's zich onderscheiden
op het
gebied van gastvrijheid en goede burgerzin.
In Biedenkopf was zelfs door de plaatselijke
Commissaris der Gendarmerie
in samenwerking
met de
Burgemeester
inderhaast
een ontvangstcomîté
gevormd. Terwijl een enorme Nederlandse
vlag van
H. H. der Rijkspolitie
Voor

~·VERHUIZINGEN
,
,. . BOTERDIEP 75
. TEL._29520-25596
:~.,GRQNINGEN

het reisgezelschap,

"t;an de Ober Förster

Uw

UNIFORM-KLEDING

naar

K 0 0 p man s' Kie e r mak er ij
Salverderweg
W1j 'zijn
ander

te

genegen

op

Uw

3 - Telefoon

groepsvergadenngen

2104
te

- Franeker
komen

om

één

en

bes pre ken.
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"

het balcon van ons hotel neerhing, werden we onder
het spelen van een pittige mars door de Stadsharmonie, door alle niet in dienst zijnde collega's uit de
gehele omgeving
ontvangen.
Deze ontvangst werd
diezelfde avond, 18 Juni 1953, zonder dat wij het
wisten en het konden voorkomen, uitgezonden door
Radio Frankfurt.
Ik wil U graag nog enkele uitspraken
van Duitse
collega's in verschillende
steden en dorpen weergeven:
"Wij zouden graag eens naar Holland komen, doch
wij voelen aan dat we nog niet van harte welkom
zijn; de tijd moet nog heel wat doen slijten". "Wij
voelen aan dat wehten opzichte van U iets goed te
maken hebben, doe het treft ons vaak dat men ons
in het buitenland
daartoe niet de gelegenheid wil
geven". "Is het niet mogelijk dat wij onze (Rijkspolitie) kinderen in de leeftijd van 14 tot b.v. 25 jaar
gedurende de grote zomervacanties
uitwisselen? Als
onze kinderen vriendschap sluiten bestaat er weinig
kans dat zij over jaren oorlog met elkander gaan
voeren". "Wij weten dat het Duitse volk onder Hitler vijf millioen Joden ombracht. Wij nemen
de
schuld daarvan op ons. Blijf ons echter daarom niet
altijd negeren en haten".
We zijn nu weer thuis en we leven weer verder in

Va n rode

roede

tot Wachtmeester

lets over
en het politiewezen

onze lage landen, die zoveel afwijken van het Duitse
land, doch op zichzelf toch ook hun eigen schoonheid
en historie bezitten. De mannen hebben de dienst
weer opgenomen en de vrouwen zijn weer aan het
huiswerk gegaan. We hebben van deze vacantiereis
op buitengewone wijze genoten. Gelachen hebben we
en gezongen, elkander leren waarderen
en
vrienschapsbanden
aangeknoopt.
We zagen verre landen
met exotische landschappen en voerden daar gesprekken met collega's en leerden daaruit. We zijn dankbaar dat we dit alles hebben mogen beleven.
Bovendien zit ik persoonlijk uit te "kienen" hoe of
we in de toekomst mogelijk tot een uitwisseling van
Rijkspolitie-gezinnen
kunnen komen met Denemarken, West-Duitsland,
Luxemburg
en België, op een
volkomen verantwoorde
wijze· en op zodanige financiële basis, dat het ook voor onze (tegenwoordig zo
erg smalle) politie beurs draaglijk zal zijn. Om te beginnen: "Willen alle Rijkspolitiemannen
uit ons Gewest die hier in principe wel voor voelen, mij een
briefkaart
zenden en "instemming"
betuigen?" Het
adres is: Bernhardlaan
2 te Zuidlaren. Later zal wellicht een berichtje in de Reflector U zeggen of het
ooit mogelijk zal zijn een dergelijk plan in de practijk te brengen.
Zuidlaren, Juli 1953.
R. de Lange.

de rechtspraak

in de Groninger

Ommelanden

V
Reeds eerder kwam ter sprake dat het intellectuele
peil van onze arnbtsvoorganger,
de Rode Roede of,
zoals hij naderhand
werd genoemd, de karspeldienaar, niet bepaald hoog was. Tot het verrichten van
het meer ruwe politiewerk,
het toepassen van "de
sterke arm" in meer letterlijke
vorm, was hij in
staat. Het overige moest hij overlaten aan een gertchtsdienaar,
uit en door de gemeente gekozen, die
de titel van Wedman (ook wel Gerichtsweddeman)
droeg.
De Wedman vervulde in het ambtelijk bestel dier
dagen een gewichtige functie. Reeds in de tijd der
Zeven Friese Zeelanden en nog eerder, kende men
de Wedman. Het gewicht van zijn functie blijkt uit
de toen gangbare term: "Bij des priesters woorden
en die van de Wedman". Mr. van Halserna geeft in
zijn boek "Staat en Regeringsvorm der Ommelanden",
verschenen
in 1787,· als zijn mening te kennen dat
hun taak voorriarnelijk bestond in het aanbrengen
van misdaden bij de Redger (de dorpsrechter-grondbezitter) en de beklaagden voor het gericht te dagen.
Bij de aanvaarding
van zijn ambt legde hij een eed
af, die alsvolgt luidde: "Ik swere nae al mijn beste
witschap und vermogen rechte leedingen und lastingen te doen, jeder rechtes te helpen, niemand unschuldig te beswaren of schuldig gunstigen und voor
alle te staan, den Redge in allem tho dienste tho
sijn, hem alle misdaden, injuriën broecken aan te geven,
so bald ik die vernomen hebbe, unde dat niet tho
laten, om lief noch om liet, om gonst noch om gave,
noch om anxct, noch om enige sake willen, dat U
Godt soe helpe".
De wedman moest kunnen lezen en schrijven en verder "oock wesen echte en vrije luyden", en ,.eerIijkce en onbesproken
mannen",
allemaal
eisen,
waarop bij de aanstelling van Rode Roeden niet zo
zeer gelet werd.
De werkzaamheden
van de Wedman waren vele en
velerlei. Naast de handelingen, die hij op het terrein
van het civiele recht had te verrichten, bracht hij in
strafzaken
de dagvaardingen
uit, legde beslag op

goederen tot verzekering der betaling van de boeten,
arresteerde verdachten en vervolgde met behulp van
een paar Rode Roeden de voortvluchtige
misdadiger.
Hij bracht de Redger van de voorgevallen strafbare
feiten op de hoogte (via het rapportenboek?)
en verzamelde bij het vooronderzoek gegevens en inlichtingen. Bij een executie van een misdadiger in het openbaar, zorgde hij voor het bewaren der orde. Hij was
in alles wat de rechtsbedeling betrof, de rechterhand
van de Redger, een autoriteit bij uitnemendheid,
tot
wie ieder zich wendde. Sommige Wedlieden, onder
meer die van Eenrum, oefenden naast hun ambt het
beroep van advocaat uit, tot verdriet van de eigenlijke advocaten.
De Wedman had geen vast inkomen. De strafvordering geschiedde toen nog niet ambtshalve, doch lag
nog geheel in de private sfeer. Wie iets van de Wedman gedaan wilde hebben, moest hem daarvoor betalen. Van de arrestanten
vorderde hij soms een inen ontsluitgeld en soms kreeg hij ook een deel der
opgelegde boete.
Biertappers,
kosters en schoolmeesters
konden geen
wedman zijn. Wie als Wedman werd gekozen, was
verplicht die benoeming te aanvaarden.
Het voornaamste
werk was echter het aanbrengen
van strafbare feiten en als zodanig kunnen we in de
Wedman, zij het slechts ten dele een voorloper van
onze Wachtmeesters zien.
In de Franse tijd geraken de Wedlieden, mede door
de opheffing van het instituut
der Redgers, op de
achtergrond.
In F'ivel ingo waren er toen 18 Wedlieden en 25 Rode Roeden. In de gemeente Bierum
telde men toen 3 wedlieden en 2 Rode Roeden. De
Wedlieden woonden te Spijk, Godlinze en Holwierde,
in welke plaatsen
thans ieder 1 Wachtmeester
is
gevestigd, die het criminele deel van de taak van de
Wedman, alsmede die van de Rode Roeden, voortzetten. Uit deze getallen blijkt dat de sterkte der
Politie in die streken sinds de Franse tijd niet zo
veel veranderd is.
Bij de landing der Engelsen in Bierum in 1807 wor-
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den ook de Wedlieden, ook van buiten de gemeente,
opgeroepen om zich tegen deze invasie te verweren.
Een andere, met de Franse bezetting verband houdende taak, die zij in 1795 kregen te verrichten, was
het innemen van de karspelvanen
en trommen aangezien deze voorwerpen
de herinnering
aan de verjaagde stadhouder
levendig hielden.
De Wedman
genoot een bijzondere
rechtsbescherming. Verwondingen
hem toegebracht,
werden met
dubbele boete en breuke gestraft. Wanneer de verwonding hem was aangedaan gedurende de uitoefening van zijn ambt zelfs vierdubbel.
De archiefstukken,
die ik raadpleegde, rnaakten voor
het laatst melding van het optreden van de Wedman in 1809. Wedman Brinks van Spijk inde toen
een geldboete van iemand die in gebreke was eebleven mede te werken aan het herstel van de weg
Bierum-Catmis.
Na de inlijving bij Frankrijk
in 1810 heeft men de
Wedman
blijkbaar
weggereorganiseerd.
Wedman
Brinks van Spijk oefende daarna het koopmansberoep uit.
"Regeringen
komen en gaan, maar de politie zal
blijven bestaan", zou men met 'n variant op een bekend gezegde kunnen opmerken. Politieke en andere
omstandigheden
beïnvloeden
de taak, het salaris en
de uniform van de politieman doch heffen de noodzaak van zijn afwezigheid nimmer op. Ook zijn benaming verandert
nogal eens: Rode Roede, Karspeldienaar,
Garde
Champêtre,
Veldwachter
en thans
Wachtmeester.
Na deze korte uitweiding
over het ambt der Wedlieden hoop ik naderhand
de gelegenheid te krijgen
enkele meer interessante
bijzonderheden
over het
Politiewezen in de Ommelanden
te bespreken.
C. Punter.

POLITIE

Op Woensdag 20 Mei 1953 werd bij het maaien van
gras ecn broedende taling het slachtoffer van het
voor de weidevogels
beruchte
maaimachinemes.
De gewonde taling verdween en van de acht, reeds
lang bebroede eieren, bleven er vier over.
Door de bewuste veehouder werden direct stappen
ondernemen,
om te trachten
de eieren
onder een
broed e kip verder te laten uitbroeden,
doch zoals
dat vaker
voorkomt,
op zulke momenten
zal men
nie
lagen.
Eer t op 22 Mei kwam de oplossing en wel dank zij
de welwillende medewerking
van de heer ten Have,
Direc eur der Keuringsdien t te Wolvega en de heer
Klok. Hulp-keurmeester.
De eieren werden geplaatst in de broedstoof in het
keurmgsgebouw
en dank zij de goede zorgen van de
heer Klok waren er op 27 Mei reeds twee jonge talingen.
Op 28 • Ifei waren alle vier eieren uit, doch bij die
vier bevond zich een achterblijvertje.
Op 28 'lei werden de eendjes overgebracht
in een
hok achter de kazerne te Wolvega, waar met kruiken werd getracht voor de nodige warmte te zorgen.
Dit was echter een hopeloos geval. maar op 29 Mei
kwam de oplossing in de vorm van een electrische
kun tmoederlamp.
Hoewel het achterblijvertje
op 31 Mei overleed, verkeren de overblijvende
drie in blakende welstand.
Terwijl zij zich tegoed doen aan kroos, havermout en
vleesre tjes, koesteren zij zich, bij gebrek aan zonne- of moederwarmte,
onder hun kunstmoeder,
veilig onder politiebewaking
achter de kazerne.
Wmr. J. Spijkerman te Wolvega.

•

EN VUURWAPENEN
IV

Een kleine jongen schiet met een katapult
een
grauwe erwt tegen een van Uw ruiten. Er gebeurt
niets. Vervolgens schiet hij met dezelfde katapult
een even dik kiezelsteentje
tegen de ruit.
U hebt
glasschade.
Het verschil in resultaat van deze beide katapultschoten wordt veroorzaakt
door het verschil in gewicht der projectielen.
De grotere massa van het
steentie heeft een grotere invloed op het glas dan
de kleine massa van de erwt. Het steentje heeft
meer "stopping power".
Wij nemen weer het geval dat een dronkenman
met een geopend mes op U afstormt. U trekt Uw
F.N. pistool en vuurt in de richting van zijn benen.
Nu maakt U een goede kans, dat U deze man raakt,
hij wankelt even en stormt dan met zijn door de
drank ongevoelig gemaakt lichaam verder. Had U
hetzelfde
gepresteerd
met de revolver Webley &
Scot, dan had U een grote kans gehad, dat de man
tegen de grond gegaan was. Ook als U hem in een
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arm geraakt had was hij waarschijnlijk
ten val gekomen.
Het F.N. pistool caliber 9 mm "Kort" heeft een
zeer kleine kogel in verhouding met de lange revolverpatroon
caliber 9.65 mmo Graaf uit de kogelvanger maar eens een kogel van een pistool en
van een revolver op en vergelijk dan eens het gewicht, d.i. de massa.
Bij een gevecht, waarbij het vuistvuurwapen
te
pas komt, dus bij een gevecht op zeer korte afstand, moeten wij er op aan kunnen dat iedere tegenstander
die wij raken voorlopig
uitgeschakeld
is. Het F.N. pistool met zijn zeer kleine kogel, zoals dat thans bij ons in gebruik is, heeft daartoe te
weinig "stopping power".
Ik hoop, dat U na deze korte beschouwing mijn
voorliefde voor de revolver al iets beter kunt begrijpen. Ecn volgende keer gaan wij eens wat andere vuurwapenen
bekijken.

DENKT U
aan on~e advevteerdev« !?
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De
Rijkspolitie
deed
goede
vangst

De Rijkspolitie in het district Winschoten kreeg enige tijd geleden een "tip", dat er in de omgeving van
Steendam voor hen een goede vangst zou zijn te
doen, mits dit met het nodige overleg en voorzichtigheid zou plaats vinden. De hoofden werden enige
weken geleden bij elkaar gestoken en kon na uitvoerige besprekingen
een plan de campagne worden
opgemaakt. Men wilde tot elke prijs voorkomen, dat
een gedeelte van de "buit" zou ontkomen, zodat tal
van manschappen uit het district werden ingezet.
Hoewel bij deze gezamenlijk ondernomen actie enige
zeer goede vangsten werden gedaan, toch kan niet
van een volkomen succes worden gesproken, want ....
tijdens de grote viswedstrijd, georganiseerd
door de
Rijkspolitie
Sportvereniging,
district
Winschoten,
moesten tal van politiemannen
ervaren, dat ook de
vissen de politie nog wel eens te vlug af kunnen zijn.
Van de vroege morgen tot de late middaguren maakte men jacht op de waterbewoners.
Zo nu en dan
klonk een kreet en werd een "arrestant"
binnengebracht en in verzekerde
bewaring gesteld. Anderen
waren minder gelukkig, zoals de politieman, die reeds
6 flinke vissen in zijn leefnet had gedeponeerd, maar
die later tot zijn verbazing moest vaststellen,
dat
de vissen met het net de gevangenschap waren ontvlucht. Een andere politieman kreeg een flinke paling aan de haak. Toen hij het dier boven water wilde
halen, schrok de man van de omvang van het dier.
"Hij blies en siste als. een slang en ik heb direct het
mes in het snoer gezet", aldus de dienaar van de
Heilige Hermandad, die zijn vangst dus vrijwillig de
vrijheid hergaf.
.
Dat er na afloop van deze zeer geslaagde wedstrijd
"dikke verhalen" los kwamen, behoeft geen betoog.
Dat schijnt nu eenmaal bij het vissen thuis te horen.
De voorzitter van de R.S.D.W., opperw.meester
W.
Ramaker, groepscommandant
te Loppersum, memoreerde na afloop de prettige wijze, waarop men met
elkaar deze dag had doorgebracht.
"Het is voor ons
allen een gezellige en leerzame dag geweest. We hebben vissen gevangen, sommigen waren minder gelukkig, maar reeds nu bereikte mij een verzoek, dit
nog eens weer te doen. Ongetwijfeld zullen we nog
eens weer een dergelijke wedstrijd organiseren",
aldus opper Ramaker, die hierna op bijzonder humoristische wijze de talrijke fraaie prijzen uitreikte.
De uitslag was als volgt: Reitsma 2470 gr., Smeenk
2370, Heyes 2040, W. Braad 2020, Buitenhuis 1940, Lenos 1550, Martens 1450, Zwart 1350, V. d. Donk 850,
Toonder 820, Carper 400. Krol 380, Keurs 370, V. d.
Jagt 370, Eerkes 370. Zwaanstra 320, Stel 270, Leupen
270, Burgler 250, H. J. H. Bos 220, Hamminga 200,
Boeve 150 en Kleppers 150 gram.

Nationale Politie Kaatswedstrijd
te Heerenveen op 17 Juni '53

Begunstigd door prachtig kaatsweer zijn op Woensdag 17 Juni 1953 te Heerenveen op het "Sportpark"
kaatswedstrijden
gehouden voor leden van de Gemeente- en Rijkspolitie en leden van de K.M.
Voor deze wedstrijden hadden zich 17 parturen aangemeld.
Om ongeveer 10.00 uur werden de spelers dool' de
oud-Adjudant
van de Rijkspolitie,
de heer Kuipers
uit Wolvega, hartelijk
welkom geheten. Hij voerde
hierbij aan, dat dit de eerste wedstrijden zouden zijn,
die de P.S.V.H. organiseerde. Hij sprak er zijn voldoening over uit, dat aan de oproep zoveel gehoor
was gegeven.
Na deze korte inleiding kon met 'de wedstrijden worden begonnen.
Al gauw kwam vast te staan, dat de prijzen niet cadeau werden gegeven en dat er wel degelijk om gekaatst moest worden. Er is Een felle, doch sportieve
strijd geleverd. De prijzen, die door kaatsliefhebbers
vrijwillig ter beschikking waren gesteld, gingen uiteindelijk naar diegene, die daar volgens hun prestaties het meeste aanspraak
op mochten maken.
De prijzen bestonden uit lauwertakken
en medailles,
terwijl voor de koningsprijs een bekertje was uitgeloofd. Verder was nog een medaille uitgeloofd voor
de meeste en voor de verste bovenslagen.
Dat er onder het politiepersoneel
nog prima kaatsers
schuilen kon men die middag constateren. Verschillende malen werd de 60 meterlijn gepasseerd.
De prijzen zijn tenslotte gewonnen door:
In klasse A. Eerste prijs door partuur 7, bestaande
uit de kaatsers D. Kingrna, Rijkspolitie Buitenpost;
J. Reitsma, Gem. Pol. te Leeuwarden en E. Rijpkema,
Rijkspol. Leeuwarden.
Tweede prijs: Partuur
12, bestaande uit de kaatsers
J. Boekhout, Gem. Pol Leeuwarden;
A. Bruinsma,
Rijkspol. Hallum en J. de Jong, Rijkspol. Breda.
Derde prijs: F. de Vries, Rijkspol. Groningen; S. Bosma, Gem. Pol. Sneek en Y. Ringnalda,
Rijkspol.
Leeuwarden.
Vierde prijs: M. de Jong, Rijkspol. Blesse; W. Adema, K.M. Leeuwarden
en F. de Vries, K.M. Leeuwarden.
In klasse B vielen de prijzen ten deel aan:
Eerste prijs: partuur 7 met de spelers H. Algra, Gem.
Pol. Leeuwarden;
A. C. de Jong, K.M. Harlingen en
T. Porte, Rijkspol. Berlikum.
Tweede prijs door partuur 5 met de spelers: M. Elgersma, Gem. Pol. Franeker;
S. Boersma, Gem. Pol.
Gorredijk en P. Kerstens, Rijkspol. Heerenveen.
De prijs voor de verste bovenslag viel ten deel aan
A. C. de Jong, K.M. Harlingen, terwijl de medaille
voor de meeste bovenslagen werd toegekend aan D.
Kingma, Rijkspol. Buitenpost. Deze laatste heeft hierom geloot met A. C-, de Jong, aangezien zij evenveel
bovenslagen hadden.
Tot Koning van de dag werd uitgeroepen D. Kingma,
Rijkspel. Buitenpost, die hiervoor een bekertje met
inscriptie ontving.
Met een woord van dank aan de spelers voor hun
sportief spel en aan een ieder die tot het slagen van
deze dag het zijne had bijgedragen, reikte de Districtscommandant
der Rijkspolitie, de majoor Bijl de
Vroe de prijzen uit. Hij sprak de wens uit, alle spelers en als het kon nog meer, het volgend jaar weer
te zien.
De P.S.V.H. kan op een geslaagde dag terugzien. Het
ligt in de bedoeling om ieder jaar in Juni een dergelijke wedstrijddag
te organiseren.
Het ligt aan U
kaatsmakkers
of dat plan door kan gaan.
Tenslotte zij nog vermeld, dat het geheel stond onder
de keurige leiding van de heer J. Sixma te Leeuwarden.
J. D.
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Naar aanleiding van het thans door Ow. K. te Stiens
in~;zonden schrijven, betreffende het artikel "Zwemles, I moge ik alsnog het volgende opmerken:

In De Reflector van 1 Juni 1953, gaat Wachtm. le
kl. D. N. W. Tits, Instr. Lich. Oef. in op mijn artikel tje "Zwemles", opgenomen in De Reflector van
1 April 1953.
N<;tar aanleiding hiervan zou ik nog het navolgende
willen opmerken.
Degene, die beide stukjes heeft
gelezen, zal bemerken, dat theorie en praktijk hier
even tegenover elkaar staan. Doch niet in erge mate
hoor. Ik sta op het standpunt, dat zwemles heel nuttig is en dat een zwemdiploma waarde heeft omdat
de bezitter daarvan getoond heeft te kunnen' zwemmen. Velen - ook onder de Politie - kunnen dat
niet. In zoverre heeft mijn geachte opponent in mij
geen tegenstander.
De bedoeling van mijn aangevallen artikel was om
a<;tn te tonen, dat politiemannen,
die geen zv:,.emdIpl~ma halen, toch vaak heel goede zwemmers zijn.
Ik ZIe he! zo, dat vaak de gedachte leeft, vooral bij
de autoriteiten,
geen zwemdiploma,
niet kunnen
zwemmen. Dat is onwaar.
Verder zou ik mijn geachte opponent willen waarschuwen niet al te veel in de theorie verstrikt te geraken, want heus, dan komt hij vroeg of laat in botsing met de praktijk. Theoretisch zal zijn artikel wel
van A tot en met Z kloppen, doch getoetst aan de
praktijk, zal spoedig het tegendeel blijken.
~l~ er een drenkeling in het water ligt, zou een poIitieman met zwemdiploma dan gewoon toeschouwer
moeten zijn en het reddingswerk
overlaten aan burgers, niet in het bezit van een dergelijk diploma?
Immers, de man kan niet reddend zwemmen en kan
de punten A tot en met D niet in praktijk brengen.
Ik zou niet gaarne in des mans schoenen willen
staan, als hij gewoon toeschouwer bleef
Natuurlijk kunnen er zich gevallen voordoen dat een
normale zwemmer niet in staat zal zijn t~· redden,
doch dat zijn uitzonderingen.
Leest men nog al eens in de courant, dat een zwemmer met de drenkeling
verdrinkt?
Och kom, hoge
uitzondering.
Stond kortgeleden niet in de courant, dat een jongen
van 10 jaar pardoes in het water sprong en het geneegen smaakte een drenkeling
te redden? DergeIijke gevallen leest men veel vaker in de courant.
Tien tegen één, dat die jongen niet in het bezit is
van. een zwemdiploma en van reddend zwem mep nog
nOOIt heeft gehoord. Bekijk de toestand maar eens op
het platte land.
Mogelijk komt deze jongen later bij de Politie en
omdat hij niet in het bezit is van een zwemdiploma,
kan hij niet zwemmen.
Mijn opponent heeft er zich zelf van kunnen overtuigen,. dat .. bij .de eerste zwemles als door mij bed?eld In mijn eerste artikel, enige "leerlingen" waren,
die de zwemkunst behoorlijk machtig waren en naar
mijn bescheiden mening beter konden zwemmen dan
menige bezitter van een zwemdiploma.
Stiens, Ow. K.

Ik kan I:~t in zekere mate eens zijn met de bewering,
dat polttiemannen
die geen diploma behalen, toch
vaak goede zwemmers kunnen zijn. Hierbij wil ik
evenwel opmerken,
dat dergelijke
zwemmers vaak
zeer oneconomisch
zwemmen, hetgeen mij als instructeur, een andere kijk op zo'n zwemmer geeft
als een niet ingewijde. Doch dit is dan een persoon~
lijke kwestie, die hier niet ter zake doet.
Ook wil ik niet beweren, dat een goede zwemmer
niet een drenkeling zou kunnen redden. Dit bewijst
wel de 10-jarige jongen, waarover Ow. K. schrijft.
Zulke gevallen
zullen er zich echter zeer weinig
voordoen.
Laten we echter over het reddend zwemmen niet te
lichtvaardig
denken, want niets is moeilijker voor
een zwemmer dan een drenkeling redden. (Vandaar
mijn ingezonden artikeltje, tegen het eerste ingezonden stukje "Zwemles" van Ow. K.).
Jaarlijks
verdrinken
er in ons land nog zo'n 450
mensen, waarbij tientallen mensen zijn die verdrinken, ondanks dat er hulp aanwezig is van goede
zwemmers. Dit zijn over het algemeen geen feiten
die men in de courant leest. .
'
Wat verder de waarschuwing
van Ow. K. betreft
over de theorie en practijk, kan ik hem verzekeren
dat dit in de practijk niet tegen elkaar zal botsen.
Een ieder die iets afweet van de punten in mijn
artikel genoemd, zal zich daar in de practijk aan
houden, want dit betekent
"eigen veiligheid" voor
hem zelf, zonder dat er beperkingen in het redden
ontstaan.
Verder zou ik nog willen opmerken, dat de politieman met zwemdiploma,
die als toeschouwer
zou
blijven staan bij een drenkeling en het reddingswerk
aan burgers, niet in bezit van een diploma, overliet,
bij ons niet thuishoort. Deze man doet beter om een
andere betrekking te zoeken.
Dat er bij de eerste zwemles enige "leerlingen" waren,
die de zwemkunst behoorlijk machtig waren en die
naar de bescheiden mening van Ow. K. beter konden
zwemmen dan menige bezitter van een zwemdiploma,
zal, indien Ow. K. op zijn standpunt
blijft. staan,
altijd wel een verschil van inzicht blijven tussen hem
en mij. Gelukkig ben ik er in geslaagd om ' enkele
van deze mensen, na vele weken van oefenen, zover te
krijgen, dat ze thans met enige extra inspanning 50
meter rugslag kunnen zwemmen, waar ze voorheen
geen kans toe zagen.
De Wmr. le kl. D. N. W. Tits,
Instr, Lich. Oef.

~=:-;.;. ~e-t~~«
DEIMAN's'
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te blijven stilstaan, omdat het leven van alle dag
ons zo volkomen opeist, dat er bijna geen tijd voor
tilstaan overblijft.
Jan, onze onvergetelijke
makker, met wie wij zoveel sport-triomphen
hebben gevierd, leeft met vele
anderen die ik minder goed heb gekend, zeker wat
innerlijke inhoud betreft, in mijn
diepste
wezen
voort en nog vele malen is hij onderwerp van gesprek.
Ik stap van dit chapiter af, ander wordt het weer zo'n
zwartgallige brief en dat is uiteindelijk toch de bedoeling niet.
Onze stemming mag gerust weer enigszins in majeur
zijn, met de vacantie in het vooruitzicht, de vacantietoelage in ons bezit en enige maandelijkse toeslag
met terugwerkende
kracht in het verschiet. 't Is altijd mooi als er nog een appeltje voor de dorst is!
Zeg Roel, je hebt me destijds zo aardig geholpen met
dat probleem van die Friese vlag. Heb je van het
volgende ook iets gehoord? Ik heb n.l. voor waar
horen beweren, dat bij de detachering in het rampgebied, iemand zich op een gegeven ogenblik door
het water liet dragen, vermoedelijk
omdat hij bang
was voor natte voeten of om zijn laarzen te beder_ven. Kun je mij hierover nader berichten?
Ik heb
totnogtoe geen mensen kunnen spreken, die in die
hoek, waar dit gebeurd is, zijn geweest.
Als je er geen raad mee weet, kun je misschien de
recherche wel inschakelen.
Ik ben zeer benieuwd naar dat "raars" bij jullie en
wil niet al te veel van je leeslust vragen, daarom
sluit ik tot na de vacantie.
Groeten, ook aan je vrouw, van je vriend

~aeL/

Ik weet, dat je al weer met ongeduld zit uit te zien
naar een brief van mij en misschien is het wel zo,
als je deze onder ogen krijgt, dat je dan al weer een
verre reis er op hebt zitten, want we raken al aardig
in de vacantieperiode
verzeild. Hoewel ik aanvankelijk nog een maand uitstel had willen bedingen,
heb ik toch nog maar eens over bijn hart gestreken
en uit meelij met mezelf heb ik mij ertoe gezet om
je laatste brief te gaan beantwoorden.
Ik geloof, dat
ik mag zeggen, dat ik je wel een klein beetje ken
en ik was bang, als ik je nog langer op een brief zou
laten wachten, dat het mij zou vergaan zoals Dirk
Lauwman
uit Dommeloord en daarom heb ik mijn
44-toetsen strijdros maar weer eens bestegen.
Ik kan je dit wel zeggen, RoeI, dat ik je laatste
brief gec.i twee keer behoefde te lezen om eens
even in je diepste innerlijk te kunnen schouwen. Ik
begrijp je zonder dit verhaal ook wel, maar toch is
het goed, om het nog eens openlijk te zeggen, opdat
ook anderen dan wij - je brief was immers in hoofdzaak voor mij persoonlijk bestemd dit nog eens
goed tot zich laten doordringen.
Wij leven helaas al te snel en het onderling contact
is vaak maar zo, zo. Veel minder dan vroeger treffen we elkaar op bepaalde plaatsen en al wil ik niet
direct beweren, dat het toen zoveel beter was, we
hadden toch meer en beter gelegenheid om eens onder elkaar te kunnen uitspreken.
Ik bedoel hier niet mee dat ik gevoel voor die bijeenkomsten,
waar eens lekker
onder elkaar
"gekankerd"
wordt over dit en dat, want al doet het
een mens soms goed zijn gemoed eens een keer te
kunnen luchten, weten we te goed, dat met "kankeren" nooit iets bereikt wordt dan alleen afbraak.
Ik ben ietwat huiverig, zij het niet voor mezelf, als
ik aan mogelijke gevolgen denk, die uit datgene,
wat jij opperde, kunnen voortvloeien.
Eer is nu eenmaal teer en men gooit zijn naam gauwer te grabbel, dan dat hij wordt opgepoetst. Wij
staan niet meer zo buiten het publiek als voor jaren terug en er wordt bij zo'n bezoek zo gauw aan
iets verkeerds gedacht.
Bovendien heeft elk zo zijn eigen beslommeringen,
zijn moeilijkheden
in het gezin, in het bestaan van
alledag, dat er mijns inziens weinigen van de ouderen zullen zijn, die er toe zullen komen, om datgene
te doen, waar jij over schreef.
Al hebben wij goeddeels vergeven wat is gebeurd,
in die weerzinwekkende
periode die achter ons ligt,
is het anderzijds van het hoogste belang, dat wij
niet vergeten en zeker niet vergeten, diegenen, die
met schier ongeneeslijk geslagen wonden zijn achtergebleven.
Maar het is moeilijk urn telkens weer bij dit alles

BART.

\/olleybnltour1100i

"R.P.S.V.G."

Door de "R.P.S.V.G." werd op Vrijdag 3 Juli 1953,
des middags van 13.00-18.00 uur, een volleybaltournooi voor leden gehouden, tussen teams van de
dienstsportcentra.
Aanvankelijk
zou
dit
tournooi
reeds in Februari 1953 gehouden worden maar het
moest toen worden uitgesteld
door de vele detacheringen in het rampgebied.
Evenals in Februari had het bestuur van "G.P.S.V."
ook nu weer zijn prachtige,
voor volleybal
uitstekend geschikte, lokaal geheel belangeloos ter beschikking gesteld.
De voorzitter der "R.P.S.V.G." had bericht gezonden
die middag niet aanwezig te kunnen zijn aangezien
hij tijdelijk was belast met het commando over het
District Winschoten
der Rijkspolitie.
In een kort
openingswoord
van secretaris
Post heette hij alle
aanwezigen hartelijk. welkom en in het bijzonder de
heren Wijma en Bousema van de Gemeentepolitie
te
Groningen en de heer Vos van de Kon. Marechaussee Groningen, die bereid waren gevonden die middag als scheidsrechters
te fungeren. Jammer was het
dat enkele teams niet volledig waren. Dit was echter
geen bezwaar want telkens als een onvolledig team
moest spelen werd dit door spelers uit andere teams
gecompleteerd.

Voor Uw
ZIEKENVERVOER

Zieken Transport Mij.
Kruitlaan 19 GRONINGEN

Telefoon 28375
Giro 537

DAG EN NACHT TOT UW DIENST
'15
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Het spel was technisch niet hoogstaand, maar er
werd met veel enthousiasme gespeeld en dat vergoedde veel. Het valt echter ook niet mee om volleybal goed te spelen want het is heus geen gemakkelijk spel. Volleybal eist uiterst snelle starts, gevolgd door één of enkele meters lopen. Die korte
loop eindigt in een plotseling remmen· van de loopsnelheid, een sprong, snel inhurken, tot knielen op
één of beide knieën toe, of een val bijv. bij de lage
onderhandse slag. Van de reactiesnelheid, zowel bij
het begin als bij het einde van de loop, hangt veel
af, te meer daar begin en einde dikwijls zo dicht bij
eikaar liggen, dat er maar één of twee passen tussen
gemaakt worden. De scheidsrechters hebben dan ook
niet streng gefloten en hebben wel eens een duw- of
draagbal door de vingers gezien. Arbeid en vreugde
hebben zij door hun wijze van fluiten willen bereiken en zij zijn daal' volkomen in geslaagd. Erg veel
ontliepen de teams elkaar niet in kracht. Van de
negen wedstrijden waren er nog vijf, waarin de beslissing in een beslissende game moest vallen. Sportcentrum Winsum, die ik op één der eerste plaatsen
had gedacht, viel beslist tegen, terwijl Groningen II
toch ook tot betere prestaties in staat moet worden
geacht.
Verrassend goed kwam Grijpskerk voor de dag, alleen in de laatste wedstrijd tegen Groningen I werd
er te individueel gespeeld en daardoor het samenspel verwaarloosd. Juist het samenspel is de grote
waarde van dit spel en hierdoor kan men aanvallen
opbouwen. Aangezien het te ver zou voeren om van
iedere wedstrijd een verslag te geven, volsta ik met
het vermelden van de uitslagen.
Groningen

I-Marum

,Groningen

15-6, 17-15 (2-0);

Il-Winsum

Grijpskerk-Uithuizen
Slochteren-Groningen

1 8-15, 12-15 (0-2);

Gron. Il-Grijpskerk
Marum-Winsum
Slochteren-Gron.

15-10, 12-15, 6-15 (1-2).
15-10, 6-15, 15-6 (2-1);
Il

Uithuizen-Marum

10-15, 15-7, 15-12 (2-1);

15-11, 9-15, 15-11 (2-1);

Gron. I-Grijpskerk
Hierdoor

4-15, 15-8, 15-9 (2-1);
15-7, 15-1 (2-0);

werd de uitslag

I, 2. Grijpskerk,

2. Marum,

In

[amke en twa jonkjes
fan amper sawn jier ûld;
dy rounen yn it wide fjild
mids Naarderwei en Wa/d.

Hja woenen graech in aeike ha
fan ljip, ein of in skries
mar och, dy fûgels binn' sa snoad,
men hat sa mar gjin snies.
Doe metten hja dër yn it la?!,
dy trije fryske bern,
in man hwertsjin sa mannich ljip
de striid al hie [orlern.
Dy man sei tsjin 'e trijekaert
sjoch, rin äër mar ris lans,
dan jine jimme grif wol hwat,
dêr leit foar jim in katis.
It [aanke stoude d'eker del
mei IJ,' eagen nei de groun.
Y niens, äër stie se stokstiif stil,
hja hie it nestke faun.
D'r leinen trije aeikes yn,
hwat wie dat famke bliid.
De jonkjes kamen d'r ek by
mei eagen wit hoe wiid.
Ien fan de jong es hie in pet
en krige d' aeijen mei
om aenst elts sines wer to jaen,
dan rekke d'r neat wei.
Mar tsjust're machten soen' ek hjir
de blidens rau toskuorre.
It petsje sei, nou bin it mines,
dat stiet wol as 'n muorre.
Hja rekken slaende deilis doe,
dy trije yn it lan,
de casus belli fan 'e ieuwen
bleau ek hjir yn stalt.

als volgt.

3. Slochteren,

4. Gro-

Verliezersronde :
1. Uithuizen,

(wier bard)

15-3, 15-8 (2-0).

Winnaars ronde :
1. Groningen
ningen Il.

Net gjin nijs ûnder de sinne

3. Winsum.

De man dy 't hjir sa holpen hie,
stie efkes yn bistan.
Hwat bin 'k bigien, sa tocht dy man,
nou stean' se yn 'e bran.

X.

De prijsuitreiking,
bestaande
uit
enkele
doosjes
sigaretten, was in verband met het feit, dat er reeds
een groot deel van de deelnemers tijdig met de bus
weer naar hun standplaatsen was vertrokken, in de
kleedkamer min of meer een onder onsje. De goed
van de tongriem gesneden Post bedankte de scheidsrechters voor hun medewerking en overhandigde ook
hun een doosje sigaretten. Al met al was dit een
mooie middag, we waren weer eens ongedwongen
onder elkaar. Het grootste gedeelte had voor deze
middag een dag verlof of een vrije dag genomen en
zodoende bewezen dat er op die manier nog heel
wat bereikt kan worden. Ik wil vanaf deze plaats
het bestuur van "G.P.S.V." en de heren scheidsrechters nogmaals hartelijk dank zeggen voor hun spontane medewerking.
R. Tienstra.
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Overleden:
Liepertz, L. W., Wmr. 1e kl., no. 1634, Ruinen.
sportinstructeur
District Assen.
Bevorderd

tot Wachtmeester

Was

le klasse m.Lv. 1-7-'53:

Voulon, E., Wmr., no. 330, Exloo.

:

Opnieuw
Russchen,

geherwaardeerd
en nu tot Opperwachtmeester m.Lv. 1-1-1946:
P., Wmr. 1e kl., no. 338, Garrelsweer.

Terug van detachering bij de Rijksspeurhondenschool
~ 's-Gra.venhage:
Jong, D. de, Wmr. 1e kl., no. 1260, Noordbergurn. Ingedeeld bij Staf District Leeuwarden
als speurhondgeleider.
Geslaagd

Verplaa.tsingen:
Stijkel, H., Wmr. 1e kl., no. 1703, van Kerkenbosch
naar Bereden Peloton Assen.
Warris, J., Wmr., no. 804, van Bereden Peloton Assen naar Grootegast.
Mik, J. D., Wmr., no. 775, van Gasselternijeveenschemond naar Kerkenbosch.
Lenos, J., Owmr., no. 160, van Winschoten naar St.
Anna Parochie als Groeps.C.-.
Vinne, J. v. d., Wmr., no. 667, van Schoonoord naar
Wirdum als Post.C.-.
Ebbens, F., Wmr., no. 1673, van Nieuw-Scheemda
naar Beerta.
Kerkhoff, J. H., Wmr. 1e kl., no. 1110, van Harkema
Opeinde naar Groep Epe, Post Vaas sen,
Gew.
Arnhem.
'I'amèling, S., Wmr. 1e kl., no. 1826, van Loppersum
naar Groep Hattem, Post Heerde, Gew. Arnhem.
Slagter, D. G., Wmr., no. 1388, van Stavoren naar
Groep en Post Gorssel, Gew. Arnhem.
Nijenhuis, A, Owmr., verplaatsing
(zie Reflector d.d.
1-8-'53, no. 8) opgeschort.
Met eervol

ontslag:

Mei, H. v. d., Magazijnknecht B, Groningen. Met pensioen. .
Faber, J., Wmr., no. 1910, Ternaard. Aangesteld als
Agent van Politie te Zandvoort.
Spoelstra, P. J., Adj., no. 133, Bedum. Met pensioen.
Kuiper, H. J., Wmr., no. 2409, Beerta. Emigratie naar
Canada.
Gezinsuitbreiding

vond

plaats

voor de le herschöllngseursus
Verkeersgroepen te Bilthoven:

personeel

Noor, D., Wmr., no. 1202, Verkeersgroep Winschoten.
Reker, H., Wmr., no. 1827, Verkeersgroep Groningen.
Gedetacheerd naar de 2e herscholingscursus
Verkeersgroepen
te Bilthoven:

personeel

Dijkstra, R., Wmr. 1e kl., no. 1286, Verkeersgroep
Groningen.
Westerhof, R., Wmr., no. 757, Verkeersgroep Assen.
Wiekamp, J. H., Wmr., no. 1102, Verkeersgroep Leeuwarden.
Geslaagd

voor

het

staatsexamen

Marsman,
gen.

H. B., Wmr. 1e kl., Verkeersgroep

Met succes aan de Vierdaagse
deelgenomen:

5-jarige

H.B.S. A:
Gronin-

afstandmarsen

Boersma, W., Owmr., Zuidhorn, voor de 16e maal.
Veen, A. C. v. d., Wmr., Norg, voor de ge maal.
Iliohan, K. H., Wmr., Heerenveen, voor de 7e maal.
Broek, H. v. d., Owmr., Havelte, voor de 6e maal.
Ringelenstein, J. A. v., Wmr. 1e kl., Zuidlaren, voor
de 6e maal.
Padje, F. E., Owmr., Bedum, voor de 5e maal.
Hulde aan dit zestal. Zij toch hebben, ondanks de
beperkende maatregelen die t.a.v. de sportoefeningen
(buiten de dienst sport) waren
getroffen,
getraind
buiten diensttijd; zij hebben eigen
verlof
moeten
aanspreken om te Nijmegen te kunnen
lopen.
Zij
hebben gezegd: "Wij gaan toch!" Dat is mannenwerk!
Zij hebben hun 4-daagse niet willen missen.

bij:

Faber, J., Wmr, Ternaard, dochter.
Stuive, H. P., Wmr., Stadskanaal, zoon.
Worst, H., Wmr., Heerenveen, zoon.
Koning, A., Wmr., 1e kl., Koudum, zoon.
Buitenga, G., Wmr., Heeg, dochter.
Houtman, H., Wmr. 1e kl., 2e Exloërmond, zoon.
Postma, P., Owmr., Arum, zoon.
Berg, A. H. v. d., Wmr., Groningen, dochter.
Huizinga, H. E., Wmr 1e kl., Engelbert, zoon.
Binnema, B., Wmr. 1e kl., Rinsumageest, dochter.
Kraak, J., Wmr. 1e kl., Kloosterburen, zoon.
Kloosterman, J. S., Wmr., Groningen, dochter.
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Periodiek
Redactie

van het

Gewest

en administratie:

Groningen

der

Giro Redactie
Medewerkers:
Owmr.
de Vries, Districtsstaf
UITGAVE
OVERNAME

EN

omvattende

Reflector

de

provinciën

1e kl., Verlengde

No. 50659, Verl. Hereweg

Groningen,

Hereweg

Friesland

44, Groningen

DE INHOUD,

N.v.

Drenthe.
29904.

44, Groningen.
Wmr. 1 T.
Groningen.

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

NOORD-NEDERLANDSE

GEHEEL OF

en

Telefoon

G. J. Smeenk, Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
Districtsstaf
Leeuwarden;
Heerenveen;
Wmr. 1 J. Oosting, Dist rictsstai
Assen; Owmr. B. Lijklema, Geweststaf

ADVERTENTIES:

VAN

Rijkspolitie,

G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie

GEDEELTELIJK, IS, ZONDER

TOESTEMMING

VAN

DE. REDACTIE, VERBODEN.

In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Ep.
'lmbtenaren e.a. belangstellenden). Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu s sen kom s t van
de Eed act i e, aan de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
f 2,50 per jaar.

Ik zou zeggen puzzelaars blaas er nog eens hard tegen aan, misschien vliegt de oplossing U dan zo uit
de mond.

Deze keer had ik het wel gemakkelijk met het uitzoeken en nazien van de oplossingen van de puzzle
in het Augustus-nummer.
De vorige maand schreef
ik: "Laat de oplossingen nu eens binnen stromen."
Het heeft niet eens "gedruppeld"!
Het bleef geheel
droog. Er is n.I. geen enkele oplossing binnengekomen. Was de opgave dan zo moeilijk of was de vacantietijd
er debet aan? Het laatste
zal ik maar
aannemen. Ik mag toch verwachten,
dat er onder
onze politie-mensen
goede puzzelaars zijn. Wij zijn
toch mensen, die dagelijks met puzzles in aanraking
komen, en dikwijls met zeer grote en moeilijke, welke in de regel tot een goede oplossing worden gebracht.
Ik heb besloten de puzzle 'nog eenmaal te plaatsen,
zij het met enkele wijzigingen. Waarschijnlijk
is de
oplossing nu gemakkelijker te vinden.
Mijn eerste is een gebed,
om twee te mogen blijven.
Drie, dat neem ik liever warm
om niet te gaan verstijven.
In nummer vier daar drink ik wat
om mijn vijfde te versterken.
Mijn zesde komt soms voor in brood
Dat kan men spoedig merken.
Mijn zevende is een noodzakelijk iets
Voor meisjes die willen trouwen.
Aan acht vertel je geen geheim,
Dat zal je vast berouwen.
Wilt U de prijs dan ook nog winnen,
Dan moet U van dit algebra
Een spreekwoord
nog verzinnen.

Tevens laat ik hier nog een nieuwe puzzle volgen:
Jaren geleden kwam ik aan boord van een klipper,
waar mijn aandacht
onmiddellijk
werd getrokken
door het stuurrad.
Dit stuurrad bestond n.l. uit elf spaken en op elke
spaak stonden zeven letters.
Ik dacht dat er een of andere spreuk op zou staan,
maar het gelukte mij niet de letters tot een of meer
goede zinnen samen te voegen.

Ik herhaal nog eens, dat U eerst de woorden moet
zoeken en opschrijven. Van de letters van de gevonden woorden moet U het spreekwoord vormen. Dus
n iet van de gevonden woorden. Als oplossing moet
U inzenden de gevonden woorden en het spreekwoord.
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jaren in een goede gezondheid toe, opdat zij nog
lang van hun welverdiende pensioen zouden kunnen
genieten.
Hierna werd het woord gevoerd door Kapitein Van
Dijk, die als redacteur van "De Reflector", de Adjudant dank bracht voor zijn interessante
bijdragen
over diens muntverzameling,
geleverd aan "De Reflector".
De Kapitein liet zijn woorden vergezeld gaan van de
aanbieding van de door de Adjudant zeer begeerde
munt van Koning Lodewijk Napoleon, afkomstig uit
de particuliere verzameling van de Kapitein.
Het bleek, dat door de Adjudant
reeds meerdere
vergeefse pogingen waren gedaan om in het bezit
van deze munt te komen.
Vervolgens voerde Opperwachtmeester
Padje,
namens het personeel der groep Bedum, het woord,
waarbij hij de Adjudant bedankte voor het goede,
dat hij voor het personeel van de groep had gedaan
en voor alles wat zij van hem hadden mogen leren.
Hij wenste Adjudant Spoelstra en diens echtgenote
nog vele goede jaren toe en bood namens het personeel een schilderij aan van een der meest karakteristieke plekjes van het dorp Bedum, geschilderd
door collega Seidel, tenvijl mevrouw Spoelstra verrast werd met een prachtige bloemenmand.
Als laatste spreker, trad vervolgens naar voren de
voorzitter van de Afdeling Winsum van de Ned.
Bond v. Chr. Pol. Ambt. in Nederland, de Wachtmeester le klasse C. Winters, die de Adjudant bedankte voor diens trouwe lidmaatschap en voor diens
daadwerkelijke
medewerking aan
het
organisatieleven, getuige het feit, dat de Adjudant zelfs enige
tijd zitting had gehad in het Hoofdbestuur van de
Bond.
De hoop uitsprekende, dat de Adjudant met zijn gezin nog vele jaren van zijn pensioen zou mogen genieten, bood hij namens de Afdeling de Adjudant.
het boekwerk ,,40 Jaren speurderswerk"
aan.
Inmiddels was nog aan het Groepsbureau een bloemenmand bezorgd, afkomstig van het reserve-personeel, woonachtig in de gemeente Bedum, welke mand
eveneens aan Adjudant Spoelstra werd aangeboden.
Zichtbaar ontroerd nam tenslotte de scheidende Adjudant het woord en bedankte alle sprekers voor de
tot hem gerichte woorden en aangeboden cadeaux.
Hij verklaarde overtuigd te zijn steeds het goede met
het personeel voor te hebben gehad, doch steeds het
belang van de dienst voor ogen te hebben gesteld;
dat zich hierbij wel eens onplezierige dingen hadden
voorgedaan, was nu eenmaal een onvermijdelijk gevolg van een commandantschap.
Hij verzocht het
personeel dezelfde toewijding en medewerking
te
willen verlenen aan zijn opvolger.
Onder het genot van een rokertje en een kopje thee
met gebak, rondgediend door
enige
hulpvaardige
handen, werd nog enige tijd gezellig tezamen doorgebracht.
F. E. P.

Ik vroeg aan de schipper of hij mij een en ander
verklaren kon, maar deze wist het ook niet.
Toen ik daar mijn verwondering over uitsprak, vertelde de schipper mij het volgende.
Ik heb dit schip overgenomen van de vorige eigenaar, die inmiddels is overleden.
De vorige schipper heeft het stuurrad naar zijn eigen
mening ontworpen en hij heeft er mij niets anders
van verteld, dan dat de letters een vierregelig rijm
voorstellen, bestaande uit 77 letters, waarbij de letter ij uit de i en de j bestaat.
Omdat er precies 77 letters waren, heeft hij maar
elf spaken in het stuurrad laten zetten, omdat hij op
elke spaak precies evenveel letters wilde hebben.
De letters zijn maar niet zo lukraak over de spaken
verdeeld, maar zijn daar volgens een vaste lijn opgezet. Kunt U deze lijn vinden, dan is het een klein
kunstje om het vierregelig rijm te lezen.
Ik heb dit schip nu bijna twee jaar en ik heb ook
bijna twee jaar op verschillende manieren geprobeerd te lezen of uit te vinden wat er op het stuurrad staat, maar tot heden is het mij nog niet gelukt.
Mijn vraag is: "Wie heeft geen twee jaar nodig om
uit te vinden wat er staat?"
Op het eerste gezicht lijkt deze misschien wat moeilijk. Om U op weg te helpen, verklap ik, dat de vier
hoofdletters, welke op de spaken staan, de beginletters zijn van de vier regels van het rijmpje.
Degene, die beide oplossingen goed heeft, komt in
aanmerking voor een extra prijs. Bij meerdere goede inzendingen beslist het lot. Veel succes!!!
De oplossingen van beide puzzles dienen vóór of op
15 September 1953 in mijn bezit te zijn.

Pensionnering
Adjudant
P. J. Spoelstra,
Groepscommandant
te Bedum

Op 31 Juli was in verband met de pensionnering
van de Adjudant P. J. Spoelstra, het Groepsbureau
in een enigszins feestelijk kleed gestoken. Op verzoek van de Adjudant mocht van dit afscheid geen
"groots gebeuren" gemaakt worden, doch het perso. ne el meende toch op waardige wijze van zijn Groepscommandant afscheid te moeten nemen.
Toen te ongeveer 15.00 uur de Adjudant, vergezeld
van zijn echtgenote
het Groepsbureau
binnentrad,
waren aanwezig de Districtscommandant,
de Overste
J. B. S. Römelingh, de Kapitein G. van Dijk, een
tweetal vertegenwoordigers
van de Ned. Bond van
Chr. Pol. Ambt., alsmede het vrijwel voltallige personeel van de Groep.
Als eerste spreker voerde het woord
de Overste
Römelmgh, die de Adjudant ten voorbeeld stelde aan
het aanwezige personeel en in korte trekken de ruim
38 dienstjaren van de Adjudant naging. Hij memoreerde dat in die 38 jaren, alles wel niet geheel zou
zijn gegaan volgens de wens van de Adjudant, doch
deze had altijd met blijmoedigheid zijn taak verricht.
Hij wenste de Adjudant en diens echtgenote nog vele

Grote

voorraad

onderdelen.

van de

merken

vrachtwagens

J. KNOOPN.V .. ADUARD

meest

voorkomende

- Tel. 235 (K 5903)

AUTOSLOPERIJ

ti60)

ltJ,ot- ~

taC ~ ~.I
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ct{it~Lail Schietweá~tryáen
DISTRICT
Naam

Rang

GRONINGEN
Prijs

Groep

I

Tijd in
seconden

Punten
totaal

Waardering

Karabijn

v, Aalst, J.

Bedum
Park. Groningen
Verk. Groningen
Zuidhorn
Wehe
Wehe
Zuidhorn
Bedum

1e
2e
3e
4e
5e

18
20
20
21
20
21
20%
19%

32
35
33
33
31
32
30
26

88,89
87,50
82,50
78,57
77,50
76,19
73,17
66,67

Owmr.
Wmr.
Owmr.
Wmr.
Owmr.
Wmr.
Wmr. 1e kl.
Wmr. 1e kl.

Bedum
Uithuizen
Park. Groningen
Zuidhorn
Wehe
Park. Groningen
Verk. Groningen
Bedum

le
2e
3e
4e
5e

9
8
9
10
9
11
10
11

47
36
40
44
36
39
34
37

261,11
225,00
222,22
220,00
200,00
177,27
170,00
168,18

Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.

Grootegast
Zuidhorn
Uithuizen
Warffum
Warffum
Zuidhorn
Marum

Medema, J. F.
Dijkstra, R.
Kamps, H.
Kruit, J.
Hiddes, D.
Dobma, P.
Rozema, H.

Owmr.
Wmr 1e
Wmr 1e
Wmr.
Owmr.
Wmr 1e
Wmr 1e
Wmr.

Pistool
v. Aalst, J.
de Boer, P.
Hekman, H.
Kamps, H.
Kruit, J.
Baptist, J.
Huisman, J.
Broens, A. J.
Revolver
v. d. Kamp, H. J.
Buikema, M
Dob, J.
Scholma, D.
de Boer, J.
Kooistra, P. F.
Meijer, J.
Horinga. W.

kl.
kl.
kl.
kl.

Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.

I

I

55
52
47
45
44
39
30
29

1e
2e
.3e
4e

Grootegast

Uitslag van de op 20 Augustus 1953 te Groningen
gehouden Gewestelijke Schietwedstrijden.
Korpswedstrijd
Waardering
Karabijn

District
Groningen
Winschoten
Assen

,

- (8eroepspersoneel)

Waardering
Pistool

317,90

921,62

1239,52

383,43
282,22

570,72
667,39

954,15
949,61

Persoonlijke
Rang

Naam

Distr. Adj.
Owmr.
Wmr. I
Owmr.
Wmr. I
Wmr. I
Owmr.
Owmr.
Wmr. I
Wmr. I
Owmr.
Owmr.
Owmr.
Wmr.

Paulusma, E.
Stoel, D. J.
Hiddes, D.
Kruit, E.
Koning, A.
Leupen, H.
de Jong, J.
van Aalst, J.
Klevringa, O. H.
Schoonoord, J.
Hekman, H.
Koolman, E.
v. d. Sluis, S.
Dijkema, T.

wedstrijd

- (Beroepspersoneel)

District

Waardering
Karabijn

Heerenveen
Winschoten
Groningen
Winschoten
Heerenveen
Winschoten
Winschoten
Groningen
Assen
Winschoten
Groningen
Groningen
Heerenveen
Winschoten

Prijs

Totaal

Wisselbeker
plus 1e prijs
2e prijs
3e prijs

Waardering
Pistool

110,81
105,55
95,90,89,19
82,22
81,39
285,72
271,.fl.
264,29
207,14
200,178,57
172,22

Prijs
1e
2e
3e·
4e
5e
6e
7e
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
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Korpswedstrijd - (Reresve-personeel)
(Revolver W&S)
District

Aantal
punten

Prijs

254
247
155

1e
2e
3e

Assen
Heerenveen
Leeuwarden
Persoonlijke

wedstrijd
(Revolver

Rang

Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.
Res.

Wmr.
Wmr.
Wmr.
·Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.
Wmr.

de rest moet zeker gezocht worden in het mooie
zomerweer, waardoor de reservisten, die in de landbouw werkzaam zijn, wel genoodzaakt waren bij de
oogstwerkzaamheden
te blijven.
Zij die aanwezig
waren hebben fel maar kameraadschappelijk
gestreden om één van de mooie prijzen te bemachtigen.
De uitslag was als volgt:
1e pro res. Wmr. J. Hut, 54 p. (Boek "Ik wil leven");
2e pro res. Wmr. W. Kleine, 53 p. (Sigarettenstander);
3e pro res. Wmr. K. E. de Jonge, 49 p. (Koperen asbak); 4e pro res. Wmr. A. Koekoek, 47 p. (Zilveren
lepeltje); 5e pro res. Wmr. F. Sanders, 45 p. (Sierpul);
6e pro res. Wmr. R. Geerts, 44 p. (As-set); 7e pro res.
Wmr. L. Batterink,
42 p. (Sigarettenkoker);
8e pro
res. Wmr. K. de Vries, 41 p. (Doos sigaren); ge pro
res. Wmr. M. Botter, 40 p. (Doos sigaren); 10e pro res.
Wmr. R. Weijer, 40 p. (Doos sigaretten); 11e pro res.
Wmr. H. Kroezinga, 35 p. (Doos sigaretten).
Na afloop van iedere wedstrijd werden de prijzen
met een toepasselijk woord uitgereikt door de Adjudant De Vries.

- (Reserve-personeel)
W&S)

Naam

District

Dijkstra, G.
Kleine, W.
de Zwart, J.
Sanders, .F.
Enzing J.
Koekoek, A.
Hut, J.
de Haan, Sj.
Buikema, M.

Heerenveen
Assen
Leeuwarden
Assen
Heerenveen
Assen
Assen
Leeuwarden
Groningen

Aantal
punten
57
56
56
55
54
54
54
53
53

Prijs

1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
ge

Schietwedstrijden

Op 17 Augustus j.l. werd onder gunstige weersomstandigheden
de jaarlijks
weerkerende
Districtsschietwedstrijd
op de schietbaan te Groningen gehouden, waaraan behalve door het vaste personeel,
ook door het reserve personeel werd deelgenomen.
Door personeel van de 10 groepen, alsmede van de
Staf, werd een verbeten strijd gevoerd om in het
bezit te komen van de wisselbeker, die sinds 1948
telkens nog van groep verwisseld is.
Tot nu toe was deze achtereenvolgens
voor 1 jaar
in het bezit van de groepen Wildervank, Nieuwolda,
Appingedam, Scheemda en Finsterwolde, doch ook
laatstgenoemde
groep moest haar dit jaar weer afstaan, n.l. aan de Groep Nieuwolda.
Behalve de strijd om het bezit van de wisselbeker, werd er natuurlijk ook strijd gevoerd om voor
één der beschikbaar
gestelde persoonlijke prijsjes
in aanmerking te komen, welke prijzen na afloop
van de wedstrijd door de Districtscommandant
met
een toepasselijk woordje aan de gelukkige winnaars
werden uitgereikt.

Schietwedstrijden district Assen
Onder begunstiging van prachtig zomerweer werden
op Zaterdag 8 Augustus j.l., op de militaire schietbanen te Witten, de schietwedstrijden gehouden voor
het personeel van het District Assen.
De Districtscommandant,
Kapitein Mackay, die wegens verlof afwezig was, had de leiding van de wedstrijden overgedragen aan de Districts-Adjudant
A.
de Vries.
Met uitzondering van de Parketgroep, waarvan het
personeel door drukke dienst verhinderd was, werd
door elke groep van het District met de drie beste
schutters deelgenomen. Naast de individuele prijzen
was dit jaar voor het eerst een fraaie wisselbeker
ter beschikking gesteld voor de groep die op pistool
en karabijn de hoogste punten wist te behalen.
Er is met veel ambitie geschoten en na een felle
strijd traden de volgende prijswinnaars
naar voren:
Karabijnschutters:
1e pro Wmr. I. A. Folkers, 81.58 p.
(Boek "Dode getuigen"); 2e pro Owmr. J. de Kleine,
78.85 p. (Sierpul); 3e pro Wmr. 1. H. Houtman, 75 p.
(Doos sigaren); 4e pro Wmr. 1. W. Stebring, 74.47 p.
(Doos sigaretten).
Pistoolschutters:
1e pro Wmr. Ch. Heidema, 177.78 p.
(Boek "Kamer Dertien"); 2e pro Wmr. F. Vos, 163.16
p. (Sierpul); 3e pro Wmr H. Tinuner, 155.56 p. (Doos
sigaren); 4e pro Wmr. 1. R. M. Mantjes, 152.38 p.
(Doos sigaretten).
De wisselbeker werd voor de eerste maal gewonnen
door het personeel van de Groep Odoorn met 459.78
punten.
In de namiddag kwamen de reservisten
tegen elkaar uit. Van de 37 man die zich aanvankelijk opgegeven hadden, verschenen er 24. De afwezigheid van

De uitslag was als volgt:
Wisselbeker: Groep Niéuwolda (Wmr. 1. J. van Houten, Wmr. A. J. H. Bos).
Karabijn le groep: 1. Owmr. K. de Vries (Loppersum) 109.38; 2. Wmr. 1. C. Forrer (Finsterw.) 94.12;
3. Wmr. H. Bos (Wildervank) 80.56; 4. Owmr. J. de
Jong (Verkeer) 71.43.
Karabijn 2e groep: 1. Wmr. 1. H. Leupen (Nieuwoldal 100.-; 2. Owmr. E. Kruit (Wildervank) 85.71.
Pistool le groep: 1. Wachtm. 1. J. Schoonoord (Staf)
242.86; 2. Owmr. K. de Vries (Loppersum) 190.-; 3.
Wmr. H. V. d. Donk (Munten dam) 185.-; 4. Wmr. A.
J. H. Bos (Nieuwolda) 175.-.
Pistool 2e Groep: 1. Wmr. T. Dijkema (Verkeer) 213.33;
2. Owmr. D. J. Stoel (Staf) 190.-.
Webley & Scott: 1. Res. Wmr. H. P. Jager (Verkeer)
55; 2. Res. Wmr. W. Bos (Appingedam) 47; 3. Res.
Wmr. A. Rowaan (Appingedam) 42.

Gebr.

Voor Uw verhuizingen naar

N. V. Verentede

J. ZIGTERMAN - GRONINGEN
Als

één

het kan.

Kantoor Oosterhamrikkade

Ibelings
Nederlandse

Kleermakerijen

Pelsterstraat 16. Tel. 22812

GRONiNGEN

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

is 't Zfl(terman

102 -

district Winschoten

Tel. 22598 (K5900)

Daarbij zeer concurrerende prijzen'
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IN MEMORIAM

L. W. L IEP E R T Z
Bond, alsmede besturen en leden van de
voetbalverenigingen
Asser Boys, Blankenham, Dwingelo en Westerbork, van welke
verenigingen de overledene trainer was.
Onder de sonore klanken van de oude Ruiner kerkklokken
begeleidden we Leo Liepertz naar zijn laatste rustplaats.
Aan het graf werd
gesproken
door de
Districtscommandant,
die mede sprak
namens de Inspecteur-Generaal
en de Gewestcommandant. Hij schetste de overledene als
een zeer bekwaam sportinstructeur
en bracht
tot uiting dat er tussen hem en Liepertz een
band was gegroeid, welke band in hoofdzaak
was ontstaan door de sport. Voorts zeide hij
Liepertz altijd te hebben gezien als een gelukkig mens, omdat deze mens van zijn werk
zijn hobby maakte en zij die zulks kunnen
doen gelukkige mensen zijn. Thans heeft hij
echter het anker gelicht en is uitgevaren
naar een verre haven, een haven waarheen
wij allen hem eens zullen volgen. Tot slot
sprak de kapitein Mackay de hoop uit dat
Liepertz's echtgenote en familie de kracht
gegeven zal worden om tot innerlijke vrede
en berusting te komen.
Hierna werd nog gesproken door de Opperwachtmeester
B. Pegels,
Groepscommandant te Ruinen, die mede sprak namens de
Rijkspolitie-Steunvereniging
Groriingen en
als voorzitter van de afdeling Hoogeveen
van de Ned. Politiebond. Deze roemde Liepertz als een goed en actief collega, die zijn
hart aan de sport had verpand. Hij zegde
de familie alle steun toe.
Namens de voetbalverenigingen
sprak
de
heer G. Leppers, voorzitter van de voetbalvereniging "Asser Boys".
Deze bracht de
overledene dank voor al het goede, dat hij
belangeloos voor de verschillende verenigingen had gedaan.
Tot slot werd door de voorganger een dankwoord gesproken tot allen die van hun belangstelling hadden doen blijken.
Diep onder de indruk verlieten we daarna
het onder bloemen bedolven graf van collega Liepertz. Wij zullen hem zeker niet
vergeten. Dat hij moge rusten in vrede is
ons aller wens.

Temidden van de dagelijkse beslommeringen
bereikte
ons het ontstellende
bericht dat
onze collega, de wachtmeester
1e klasse L.
W. Liepertz, sportinstructeur
in het District
Assen der Rijkspolitie, in de avond van 27
Juli 1953 tengevolge van een motorongeval
nabij Beilen om het leven was gekomen.
Diep getroffen waren wij allen bij het vernemen van dit zo tragische
verscheiden.
Liepertz, die altijd met zeer veel toewijding zijn taak als sportinstructeur
verrichtte en voor wiens werk allen grote waardering hadden, plotseling uit ons midden
weggerukt. Moeilijk viel het om dit te beseffen en een diep gevoel van medeleven
overviel ons bij de gedachte aan zijn vrouw
en Zijn 3 jeugdige kinderen. Mogen zij de
steun en troost kunnen vinden om dit grote leed te dragen.
Op Vrijdag 31 Juli 1953 werd Liepertz met
korpseer te Ruinen, zijn woonplaats,
ter
aarde besteld.
De baar, gedragen door 12 collega's, wachtmeesters 1e klasse, was gedekt met vele
bloemstukken,
onder meer van het Gewest
Groningen, Staf District Assen, Groep Ruinen, Politie
Sportvereniging
Assen,
Ned.
Politie Bond, afdeling Hoogeveen, alsmede
van de voetbalverenigingen
Assen, Blankenham, Dwingelo, Meppel en Ruinen.
Van de zijde der politie waren aanwezig: de
heer Districtscommandant
der Rijkspolitie
te Assen, kapitein E. A. Mackay; de Districtsadjudant
A. de Vries, de Groepscommandant van Ruinen met het Personeel van
de Groep, de Groepscommandant
van Beilen, een deputatie van het Gewest Groningen, sportinstructeurs
uit het Gewest, Personeel van de Groep' Berger, alsmede deputaties
van de Gemeentepolitie
uit Hoogeveen en Coevorden, en de heer H. v. d.
Berg, als vertegenwoordiger
van de Politiesportvereniging
Assen. Voorts waren aanwezig de heer K. Luning, wethouder
der
gemeente Ruinen als vertegenwoordiger
van
de Burgemeester,
de Rijkshoofdcontroleur
van het Verkeer in het District Assen, M.
P. de Meijer, het dagelijks Bestuur van de
afdeling Hoogeveen van de
Ned. Politie
I

,

I

-

'
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DE GROEP GROOTEGAST KREEG EEN NIEUW GROEPSGEBOUW

Op Maandag 17 Augustus 1953 werd het nieuwe
Groepsbureau
te Grootegast door de Burgemeester
van deze Gemeente, D. v. d. Munnik, officieel aan
de Districtscommandant
der Rijkspolitie overgedragen.
Voor de overdracht werd het gebouw bezichtigd door
diverse genodigden, waaronder
zich o.m. bevonden
vertegenwoordigers
van het Bureau Beheer van het
Departement van Justitie, Afd. Politie, van de Rijksgebouwendienst, van het Gemeentebestuur
Grootegast, o.w. de Gemeente-architect
en de aannemer
van het Groepsbureau.
De leden van de Groep, alsmede collega's van de
Groepscommandant,
Owmr. Niemeijer, uit de naburige Groepen, gaven van hun belangstelling blijk.
Na de bezichtiging van dit
mooie
Groepsbureau
werden diverse toespraken gehouden in café Helmus, waarvan de bovenzaal door het Gemeentebestuur voor een allerprettigste ontvangst was ingericht.
Onder meer voerden het woord: de Burgemeester
van, Grootegast, de Districtscommandant
der Rijkspolitie te Groningen, de Vertegenwoordiger
van de
Rijksgebouwendienst,
de
Groepscommandant
der

VEILIG RIJDEN

Hartelijk dank voor de prachtige fruitmand, die ik na
de operatie en het ontslag uit het ziekenhuis mocht
ontvangen.
Ik ben weer geheel hersteld en waardeer het ten zeerste, dat ook de vrouwen van de politiemannen door het
Vijf cents fonds niet worden vergeten.
Tzummarum,

met goede

Deze

•

KRACHTIG

•

SOEPEL REMMEN

25 Augustus

1953.

C. KLUIWSTRA-JONKMANS

kan men alleen

Deze remmen moeten:

betrouwbare

eigenschappen

bezitten

remmen
de

DAM SNELREMMEN

WERKEN

(Goedgekeurd door Min. van Verkeer en Waterstaat)
Staatsblad no. 203

•

SNEL REMMEN

•

GELIJKMATIG

•

DE WIELEN NIET BLOKKEREN

Rijdt dus

Rijkspolitie te Grootegast en de Gemeente-architect.
Hulde en dank werd gebracht aan het Gemeentebestuur van Grootegast en meer speciaal aan de Gemeente-architect,
de heer J. Gelderloos, die zeker
meer dan één tekening had gemaakt, alvorens het
Groepsbureau kon verrijzen.
De Groep Grootegast heeft met dit prachtige bureau
een waardige huisvesting gekregen.

REMMEN

.

I

N.V. DAM

APPINGEDAM

I

MET DAM SNELREMMEN !
8
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;

eoadter
proe1tJaart

Cuck« welwillend. afgestaan
door

de

Meppeler

Courant

Bij het ambtshalve
passeren
van het Winschoter
Diep hadden wij de coaster "Ocistzee" geboren zien
worden. Toen zijn voorganger nog maar amper was
te water gelaten, werd reeds zijn kiel gelegd. Daarna
waren weken gevolgd, waarin met enorme zijplaten
werd getakeld en gemanoeuvreerd,
terwijl
maandenlang bij het passeren horen en zien je verging
van het scherpe geratel der klinkhamers.
En zie:
terwijl je je telkens weer afvraagt hoe het toch ter
wereld mogelijk is, dat men uit zo'n chaotische
massa van ijzer en staal iets kan brouwen, dat op
een schip lijkt, staat op zekere dag reeds de vlag op
voor- en achtersteven,
ten teken dat de "Oostzee"
te water zal worden gelaten.
Enig ceremonieel; luidkeelse redenaars op het geïmproviseerde
spreekgestoelte;
een doffe knal van
de uiteenspattende
champagne fles tegen de boeg en
daar glijdt de "Oostzee" op de bekende zijdelingse
wijze van de helling en maakt voor het eerst kennis met het zilte nat, voor zover we dan tenminste
de troebele, hevig riekende inhoud van het Winschoterdiep "zilt" kunnen noemen.
En zo gingen we enige.' maanden later op een buitengewoon
zonnige morgen te Delfzijl aan boord
van deze 1000 ton metende kustvaarder,
om getuige
te zijn van de proefvaart.
De geijkte route voor een proefvaart loopt meestal
via de Eems naar het Duitse eiland Borkum. Zo ook
de onze.
Men zegt wel eens, dat zij die aan een proefvaart
deelnemen, aan tenminste twee eisen moeten voldoen: Zij dienen een goede maag te hebben en behoren een "slordig borreltje" te kunnen verdragen.
Ge zult ervaren, dat in deze uitspraak veel waars
schuilt.
Als ge nog maar net uw eerste schreden op het fonkelnieuwe dek hebt gezet, komt één der hofmeesters
u beminnelijk lachend tegemoet met koffie en gebak.
En dan doolt ge over het schip: van voor naar achter en van onder naar boven en ge verbaast u over
de luxueuze inrichting van deze (per saldo) vrachtvaarder. Ge zakt weg in de kussens van het bankstel
in het salonnnetje van de kapitein en bewondert de
verblijven van de bemanning met warm en koud
stromend water, douches en bedden met sponsrubber matrassen.

En onderwijl passeren u diverse schotels met lekkernijen, die op hun beurt weer animeren tot het
gebruik van de kleine glaasjes met inhoud, die daarna volgen.
Met deze glaasjes wordt een practische methode gevolgd, berekend
op snelle afdoening. Want nadat
uw glaasje is volgeschonken, wacht de hofmeester
geduldig tot ge het hebt leeggedronken; hetgeen tot
gevolg heeft, dat ge geen kans krijgt de "nip-methode" te volgen en genoodzaakt bent de (vrij pittige)
inhoud meteen naar binnen te slaan, waarna de hofmeester zich vol zorg ontfermt over uw lege glaasje. Nabij Borkum wordt het schip officieel overgedragen van bouwer op reder. De vlaggen worden gewisseld en ieder is vol aandacht bij deze plechtigheid.
Men luistert naar het speechje van de bouwer, die
tien coasters per jaar van stapel laat lopen; tien
proefvaarten
per jaar meemaakt en tien van deze
speechjes per jaar ten beste pleegt te geven. Kort en
krachtig worden
welgemeende
woorden over en
weer gewisseld, doorspekt met kernachtige
vaktermen, die de leek zo weinig zeggen, doch die de insiders schijnen te ontroeren. Er zijn bloemen voor de
dames en vol eerbied wordt de diplomatentas met
de scheepspapieren overgedragen aan de oudste reder. En dan spoedt een ieder zich naar de kapiteinshut, want men weet:" nu zal er met grof geschut
worden gewerkt.
De borrelglaasjes
verdwijnen en de champagne-bellen verschijnen en reeds knallen de eerste kurken
tegen de zoldering en worden de fonkelende glazen
geheven, ter ere van het schip, ter ere van de rederij
en ter ere van de bemanning. Lege champagneflessen komen als miniatuurraketten
de kapiteinshut uit,
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vliegen met een vaartje
overboord
en verdwijnen
tjoempend
in de golven.
De bemanning......
Tja, die voelt zich vandaag een
beetje onwennig met al dat vreemde volk aan boord.
De kok staat op non-actief, aangezien zijn kombuis
vandaag in beslag genomen is door het personeel
van een Hogezandster hotelier, die tijdens de proefvaart de lakens uitdeelt.
De marconist draait aan de fonkelnieuwe
knoppen
van zijn moderne zendinstallatie
en verzorgt minzaam de gesprekken,
die de opvarenden
via radio
Scheveningen
willen voeren met de vaste wal.
Hij luistert geduldig naar al die stomme vragen van.
de landrotten
en legt voor de zoveelste maal aan
een stelletje dames de werking uit van een der vernuftigste technische snufjes: het echolood. Overigens
zult gé constateren, dat de wilde vaart niet meer zo
enerverend is als in de dagen van kapitein Marryat.
Er stampt niet 'n man met 'n houten been over 't dek
en de kapitein draagt geen zwart lapje voor z'n linker oog. Zelfs naar het eindje. teertouw, dat behoort
te bungelen uit de broekzak van de bootsman zult
ge vergeefs zoeken.
Ook de taal is niet meer je dát. Als ge bij het beklimmen van de brug tegen een matroos optornt,
verwacht geen vloed van woorden, zo in de geest
van: stomme dit-en-dat
kijk toch uit je zus-en-zo.
Het zal u tegenvallen.
De man wijkt beleefd opzij
om u te laten passeren en zegt enkel sorry-of-zo.
Enkele passagiers
omringen de kapitein
en haken
naar een romantisch
reisverhaaltje.
Maar de kapitein kijkt peinzend over het effen watervlak van de
Eems en zegt alleen, dat als alles goed gaat, de
"Oostzee" over tien dagen in Algiers zal lossen, als
gold het een rondvaart over het Paterswoldse
meer.
. Algiers .... de Kashba .... De toehoorders, tuk op een
pikant reisavontuur
spitsen de oren, doch de kapitein beweert, dat het er zo heet is as de dinges en
dat het er stinkt
.
De stuurman
voegt er aan toe, dat het bovendien
levensgevaarlijk
is om na zonsondergang in de Kashba te gaan passagieren
en doejenetwél,
dat ze je
dan zonder pardon overhoop steken en daar past hij
voor. Als hij dan toch moet vallen als slachtoffer
van zijn beroep, dan geeft hij er nog altijd de voorkeur aan die lol ergens in Mokum te beleven; dat
is dichter bij de deur en bovendien minder kostbaar
voor de nabestaanden.
En juist als de conversatie interessant begint te worden door een meningsverschil
tussen de stuurman
en de marconist over het feit, dat de basih-basih
in
El-Selam beslist lekkerder smaakt dan die in EI-Torok,
merkt de bootsman losjesweg op, dat hem niks gaat
boven z'n dubbele-witte-zonder-draad,
die hij al ja-renlang kweekt in z'n eigen tuintje aan de 2e Bedumerdwarsstraat
en dat alle basih-basih
hem daarvoor gestolen kan worden.

Voor auto-

en motorbanden

Dan luidt de bel voor de koffietafel en op een enorme schotel komt een droom van een hors d'oeuvre
aanzeilen, die zelfs de fijnproevers
onder ons stil
doet worden. De kok staat glimmend en lachend in
de deuropening en wacht merkbaar op het effect van
zijn eerste creatie.
De zware dieselmotoren
gaan weer op volle kracht
werken en kalmpjes stomen we weer naar Delfzijl
terug. De proefvaart
schijnt geslaagd.
En heimelijk nemen we ons voor eens de mogelijkheid te onderzoeken onze volgende vacantie door te
brengen op een schip als dit. Want lezers, die mogelijkheid bestaat. Voor een luttel bedrag kunt ge
als passagier
een coastertocht
meemaken. En hoe!
Ge zult zwerven door Hamburg,
Londen, Dublin,
Kopenhagen,
Casablanca en Algiers.
Elke dag in
een luie stoel aan dek. Elke dag een blauwe hemel,
een nog blauwer zee en een gouden zon. Elke dag
een vorstelijk maal, rijkelijk besproeid met (accijnsvrije) dranken en toebereid door een kok, die in het
Groninger Frigge geen gek figuur zou slaan. Tot
middernacht
doezelt ge in uw dekstoel onder een
ziveren maan, die het wijde water om u heen omtovert tot een zuiver wit veld.
Ge toeft bij de stuurman, die. rustig zijn pijpje staat
te roken en ziet het rijzen 'en . dalen van het voorschip. Ruimte en rust. Uw stemming wordt mild en
dan zegt ge plotseling: kom ik ga m'n hut maar eens
opzoeken. Ge wenst de stuurman
welterusten
en
vlijt u op uw ruime Epeda en op het vertrouwde
stampen der
machines laat ge u voeren
in een
droomloze slaap.
Dát is vacantie. 't Bezwaar is alleen, dat ge ponden
zwaarder naar uw bureaux zult terugkeren.
Bovendien zijn er mensen, die er het heen-en-weer
van
krijgen. Ook dat kan ik me voorstellen.
C.H.F.

U bent verantwoordetijk
voor de schade
veroorzaakt

door Uzelf. Uw echtgenote
minderjarige kinderen.

of Uw

De speciaal voor U ontworpen qezins- W.A.-polis .
(inclusief [uridische bijstand) van de
ARNHEMSCHE

VERZEKERING

MAATSCHAPPIJ

kunt U steeds terecht bij

••

G. TOPPER - GRONINGEN
WInschoterdiep 30 • Teleloon 23674

Vulc. en Coverbedrijf

- 30300

- Bandenhandel
kost U slechts tien gulden per jaar en beschermt
U tegen dit dagelijks dreigende risico.

Wordt U verplaatst 7 D~n is

Meubeltransport
uw aangewezen
Winschoten
T.I.51

NIEBOER

Zendt

adres

Uw adres of visite-kaartje
aan onze
Inspecteur voor het Noorden

Dlstrlcts-

C. H. Feenstra,
Parkweg
81 A te Groningen
EN U ONTVANGT ALLE GEWENSTE INLICHTINGEN

Emmen
T.I. 1372
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POLITIE

EN VUURWAPENEN
v.

De vorige malen hebben wij een vergelijking gemaakt tussen de waarde van het pistool en de waarde van de revolver bij een treffen met een tegenstander op korte afstand. Nu willen wij eens een
mogelijkheid gaan bekijken, waarbij wij ook van
vuurwapenen
gebruik zullen moeten maken, maar
waarbij het vuistvuurwapen waarschijnlijk in de tas
kan blijven.
In Amerika is het tijdens de bloeiperiode van het
gangsterwezen
herhaalde
malen voorgekomen dat
één of meer bandieten, teneinde aan een arrestatie
te ontkomen, vanuit een gebouw het vuur openden
op de politiemannen die hen wilden arresteren en
die meestal dit gebouw al omsingeld hadden. Nu was
men zo zoetjes aan aan deze gebeurtenissen wel gewend en daar van de zijde der misdadigers meer
dan één maal van een machinegeweer gebruik gemaakt werd, verscheen de politie daar doorgaans ook
niet met lege handen ten tonele.
Ook in Londen heeft zich eens iets dergelijks voorgedaan. De commandant van de belegerde politiemensen was toen een zekere mijnheer Winston Spencer Churchill, toendertijd naar ik meen minister van
Justitie.
In ons land zijn gelukkig tot nu toe, voor zover
mij bekend, ons dergelijke taferelen bespaard gebleven. Zeg evenwel niet, dat het hier nooit zover
zal komen. Wij zouden iets dergelijks heus wel kunnen meemaken.
Indien de moordenaar van Grootegast Eije Wijkstra

DE VLIEGER

indertijd in het bezit geweest was van een mitrailleur, dan was hij misschien na het plegen van zijn
afschuwelijke daad niet gevlucht, maar was wellicht
in zijn huis blijven zitten zonder dit in brand te
steken. En dan hadden wij ook iets dergelijks kunnen meemaken.
Stellen wij ons voor, dat wij ooit een dergelijke belegering moeten uitvoeren. Wij gaan hierbij uit van
de veronderstelling, dat dit tegen een alleenstaand
gebouw moet plaats vinden. Op het zuiveren van
een gebouw in een straat hoop ik later terug te komen.
Bij een dergelijke belegering zal onze lichte mitrailleur met zijn nauwkeurig vuur op grote afstand en
met zijn groot doordrtngingsvermogen
vermoedelijk
wel in staat zijn het vuur van onze tegenstanders
grotendeels te onderdrukken, terwijl onze karabijnschutters, hierdoor gesteund en vanuit iedere dekking door en naast de ramen vuren de, kunnen oprukken om te trachten het gebouw ergens binnen te
dringen. Is men eenmaal binnen, dan is de stengun
met zijn grote vuursnelheid een ideaal wapen. Een
paar "riedels" door plafonds, deuren en schotten en
de zaak moet voor de bakker -zijn. Het is evenwel
zaak een dergelijke stunt niet met beginnelingen uit
te voeren daar men dan
onherroepelijk
brokken
krijgt door eigen vuur. Een goede samenwerking van
alle aanvallers en een vast schema zijn een eerste
vereiste.
Dus. . .. te voren beoefenen.

GING NIET

't Was 20 December 1952, des avonds te omstreeks
zeven uur, terwijl de kachel heerlijk snorde, dat mijn
vrouw tegen me zei: "Man, zou je nog een boodschap
voor me willen doen?". Omdat ik toch nog een rokertje voor de Zondag moest halen, antwoordde ik prompt:
"Jawel wicht". Het was koud triestig weer die avond
en de sluizen boven onze hoofden waren lang niet gesloten, terwijl zo nu en dan een stevige windvlaag uit
het Noord-Westen je deed rillen. Onder ons gezegd; ik
was liever thuis gebleven, maar belofte maakt schuld!
Om dit hondenweer enigszins te kunnen trotseren,
zette ik m'n zondagse hoed op en trok m'n lange jas
aan. Ik kon er dus tegen. Nadat ik m'n karretje uit 't
schuurtje had gehaald, ging ik 't oorlogspad op (boodschappen doen). Daar ging Jan dus als een gehoorzame jongen voor moeder de vrouw op stap. Toen ik voor
m'n eega de nodige inkopen had gedaan, peddelde ik
naar onze tweede overbuurman om daar wat rokerij
te kopen. Ik rook immers graag. Ik zette mijn karretje
bij buurman tegen de voorgevel (niet op slot) en ging
de winkel binnen. Het was toen inmiddels ongeveer
acht uur geworden. Ik trof het prima; er stonden geen
klanten meer voor de toonbank te wachten. De baas
zelf bevond zich, zoals gewoonlijk met een halve sigaar
in z'n mond, in de winkel. Na elkaar te hebben begroet, zei de winkelier c.q, sigarenhandelaar: "En, wat
moet het zijn vandaag?". Ik deelde hem daarop mede,
dat ik gaarne een pakje Richmond en een doosje sigaren voor de Zondag wou hebben. Mijn oog had ik daarbij inmiddels op de nicotine afdeling gericht, die zich
achter in de winkel bevond. Ik stond dus min of meer
met de rug naar de winkeldeur gekeerd. Onderwijl ik
m'n bestelling deed en zo terloops een babbeltje met
de winkelier maakte, zei deze op een gegeven moment
toen hij door de glazen winkeldeur naar buiten keek:

OP

,.Die durft er zeker niet meer in te komen". Onmiddellijk maakte ik rechts-om-keert om te zien wie daar
voor de winkel stond. Ik zag echter vanuit de winkel
niets anders dan een druilerige motregen. Plotseling
schoot me de gedachte door het hoofd: "Die adspirant
koper of koopster herkent mij als dienaar van de Heilige Hermandad en die denkt natuurlijk dat het reeds
sluitingstijd is. Om hem of haar uit de droom te helpen,
begaf ik mij toen dadelijk naar buiten, met de bedoeling ze even duidelijk te maken, dat de winkels die
avond tot negen uur voor het publiek geopend waren,
zodat ze gerust nog het nodige konden gaan kopen.
Service is Immens alles bij de politie. Toen kwam
echter de klap op de vuurpijl. Ik zag nergens een adspirant koper, noch een adspirant koopster voor het
bewuste pand staan, maar wel zag ik, dat een klein
manneke hard wegliep in de richting Van de 1e zijstraat, terwijl hij een fiets aan de hand voortduwde.
Ogenblikkelijk richtte ik m'n kijkers naar de voorgevel, waartegen ik m'n karretje had neergezet en
kwam toen tot de minder aangename ontdekking, dat
het vehikel verdwenen was. Wat stond mij te doen.
Zonder verder na te denken, rende ik zo hard ik maar
kon, het kleine manneke na, want voor mij stond het
zonder meer vast, dat hij er met mijn fiets vandoor

Heerlijke Nachtrust geniet U op eese "EVERY HOME" Interieurmatrassen
met 15 Jaar garantie.
met kapokkussens
à 1 kg. Fraaie damasten, groen, blauw, terra of geel.
1 pers. 90/190 F 78.- 2 pers. 120/190 F 98.Eén briefkaart

en wiJ komen

ze U franco

.zIcht tonen.

Fa D. J. DE RU I TER TEL.K 5905-291,

ZUIDLAREN
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was gegaan. Dit was immers koren op mijn molen;
een dief betrappen op heterdaad overkomt je niet alle
dagen. Wij komen toch meestal met het zout a1s het ei
verorberd is. Dus moed houden en lopen maar om de
zwijntjesjager te ,grijpen. Dank zij het uitmergelingasysteem van onze sportinstructeur S. zaten m'n beenspieren nog behoorlijk los. Voordat het kleine manneke
echter de bewuste zijstraat had bereikt, was het mij
door m'n snelle sprint gelukt hem in te halen. Hoewel
me de tong haast op de tenen hing, greep ik hem bij
één van z'n schouders beet en schreeuwde: "Ho vriend,
je bent er bij". 'okWas natuurlijk ontzettend blij dat ik
de dader met m'n karretje te pakken had. Maar toen
kwam de ontgoocheling voor mij. De dief bleek mijn
zwager te zijn in eigen persoon die mij deze poets had
gebakken. Hij en zijn vrouw, kwamen die avond bij
ons op bezoek en op weg naar onze woning had zwagerlief mij in de winkel zien staan. Van je familie
moet je het toch maar hebben. Deze mop was natuurlijk het begin van een gezellig samenzijn en om nooit
meer te vergeten. Had ik even pech gehad!

molenaar
OOSTERDIJK 67

-

TELEFOON 2277

-

SNEEK

"SPECIAL" uniform n. maat
Langere

levensduur

-

lager

In

prijs

dat een winkel meestal op een hoek gevestigd is. Het
verband is duidelijk.
Misspellingen als bovenbedoeld konden - dikwijls ook
onder invloed van het spraakgebruik in bepaalde streken - tot gevolg hebben, dat een naam als Tarwebrood
verwerd tot Terrebrood en uiteindelijk zelfs tot Terbroodt. Dit z.g. "uitslijten" van namen door het wegvallen van letters is ook. zeer goed waarneembaar in
de naam Botteram, die als afkomstig van Boterham
moet worden beschouwd; de namen Boterenbrood.
Wittebrood e.d. geven toch een redelijke grond voor
dit vermoeden, hoewel een lichte neiging zou kunnen
ontstaan tot denken aan een "botte ram", waartoe weer
namen als Boistier, Wildebeest, Edelschaap e.a. aanleiding zouden kunnen geven. Deze laatste zijn wel
ontleend aan de reed:s terloops besproken uithangborden en gevelstenen.
.
Nog zij opgemerkt dat de veranderingen in spelling in
sommige namen veelal mede het gevolg waren van de
omstandigheid, dat men rond den jare 1800 nog voor
een groot deel analphabeet was; bij het - ook later doen inschrijven (b.v, bij verhuizingen, huwelijk e.d.)
wist men maar al te dikwijls zijn eigen naam niet te
schrijven en moest de invulling ervan in de officiële
stukken eigenlijk veelal op het gehoor plaats hebben.
En hierbij was de algemeen voorkomende luiheid in
de uitspraak dan tevens een belangrijke factor.
Lidwoorden en voorzetsel:s werden dikwijls tot voorveegsels, b.v. Te Pas =Tepas, Ter Berg = Terberg,
Ten Benzei = Tenbenzei, Oppedijk (van Op den Dijk),
Van der Velde = Vandervelde enz. Zo kunnen voorzetsels - al of niet tot voorvoegsel verworden - ook in
oude spelling voorkomen, zoals in Toe Laer, Toepoei,
Harinxma thoe Sloten, Tombrink, Tihorbecke, Van
Holte tot Echten. Dit "tot" is een oude uitdrukking
voor "te" en "Tom" in Tombrink is een samentrekking
voor "te" of "to" den Brink. Soms is dit gespeld als
Tembrink; dit is van Ten Brink, waarbij de n van Ten
onder invloed van de B van Brink tot m werd.

J. P. te Wildervank

Ol

Alvorens over te gaan tot een meer schematisch overzicht van de soorten van familienamen en de behandeling ervan, mogen hier nog enkele algemene opmerkingen een plaats vinden.
Onze taal is een "levende", waarmede in dit verband
gezegd wil zijn, dat ze in de loop der tijden veranderingen - ook 'in spelling - ondergaat. Deze invloed
tekent zich ook nu nog in vele namen af, waarbij dient
te worden bedacht, dat in 1811 (dus bijna anderhalve
eeuw geleden) deze spelling in vele opzichten een andere was dan de thans bestaande, maar ook, dat toen
reeds namen bestonden, die nog veel vroeger waren
ontstaan en uit die alleroudste spelling ervan nog
dikwijl:s vele sporen vertoonden. In de Register zijn
deze namen opgenomen in de op dat tijdstip gebruikelijke taal. En eenmaal zo te boek gesteld, leven ze thans
nog voort, gefixeerd als ze nu zijn in de spelling van
1811. Voorbeelden hiervan zouden kunnen zijn namen
als Craen (= Kraan), Boin (= Boon), Suyer (= Zuur),
Quist (= Kwist of Kist), Rooth (= Rood), lonker
(= Jonker) enz.
Ook komen vele "mis spellingen" voor. Zo is b.V. de
naam Ten Noever oorspronkelijk Ten Oever; de uitgangs n van het voorzetsel Ten ging over op de open
aanvangslettergreep
van Oever. Andere voorbeelden
hiervan zijn o.a. Van Noppen (= Van Oppen) , Van
Naerssen (= Van Aarssen). Iets dergelijks had plaats
met namen als Van Triet (= Van 't Riet), Schravendijk (= 's-Gravendijk, van "des Graven dijk") en
meer andere.
Van gelijke aard zijn namen a s Smulder's (= des
Mulders) en Swinkels (= des Winkels) welke beide
namen van een beroep zijn afgeleid, hoewel het woord
"winkel" ook wel duiden kan op een stuk grond, in
zulk een geval dan bedoeld als "hoek", waarbij opvalt

Tenslotte in dit verband nog even de mooie oude
Friese naam Lycklema a Nyeholt. Hier heeft het voorzetsel van het tweede deel van de naam een - eigenlijk
Latijnse - betekenis van "te". De naam á Shiling is
van gelijke aard.
Rectificatie
Geheel terecht kwam commentaar op het gestelde in
het vorig artikel (Hoe is Uw naam? lil) en het in de
2e alinea hiervan gestelde omtrent toestemming tot
naamsverandering. De Arr. Rechtbank kan om advies
worden gevraagd; de toestemming wordt bij Kon. Besluit eventueel verleend en in de Staatscourant bekendgemaakt.
Met dank voor de tip!

HET

AD R E S voor

.c.:

DENKT U

Verl.

huren

van

J-o.ucin'}cacó

van

aan onze adverteerders!?

he!
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Verplaatsingen:
Bijl de Vroe, W.C., Dir. Off. Rijkspol. 3e kl. , van
Heerenveen naar Staf Gewest Arnhem als toegevoegd Hoofd-Officier.
Aalders, P. J. G., Dir. Off. Rijkspel. 3e kl., van Almelo naar Heerenveen als Districtscommandant.
Jong, H. de, Wmr. le kl. no. 2007, van Winsum (Fr.)
naar Parketgroep Leeuwarden.
Pauw, D. J. Opperwmr. no. 634, van Zeegse naar
Vries als Post. C.-.
Zuidema, R. J., Wmr. le kl. no. 1785, van Vries naar
Zeegse als Post.C.-.
Vries, K. de, Opperwmr. no. 550, van 't Zandt naar
Loppersum als Post.C.-.
Otten, L., Wmr. le kl. no. 1500, van Havelte naar 't
Zandt als Post.C.-.
Westra-Winselaar
S., Wachtmr. no. 1877, van BerIikum naar Augustinusga.
Ploeg, L. v. d., Wachtmr, no. 1802, van Midlum naar
Nw. Scheemda.
Berga, L., Wachtmr. no. 1057, van Roden naar Wanswerd als Post.C.-.
Engelsman, O. C. den, Wmr. le kl. no. 742, van Drogeham naar Harkerna-Opeinde
als Post.C.-.
Marsman, H. B., Wmr. le kl. no. 691, van Verk.gr.
Groningen naar Dienst Luchtvaart Korps Rijkspol.
te Schiphol.
Nieuwenweg,
S., Wachtmr.
no. 333, van Vlieland
naar Bewakings Detachement H. M. de Koningin
Soestdijk, Gew. Amsterdam.
Faber, J., Wachtrnr. no. 2592, van Bewakingsdetachement H. M. de Koningin Soestdijk, Gew. Amsterdam naar Ruinen.
In de sterkte .opgenomen:
Meer, B. v. d., Adsp. Officier, afkomstig van het
Rijksinstituut
tot opleiding van hogere ambtenaren
voor het Corps Rijkspol. te Hilversum en ingedeeld bij Staf Gewest Groningen.
Bevorderd tot Wachtmeester Ie klasse:
Bergervoet, G. H., Wachtmr., no. 46, Zuidlaren.

Gedetacheerd:
Meer, B. v. d., Adsp. Officier, van Staf Gewest
Groningen naar Opleidingsschool der Rijkspol. te
Nistelrode.
Ruiswijk, G. v., Wmr. le kl., van Staf Gewest Groningen naar Rijksidentificatiedienst
te 's Gravenhage voor opleiding Gewestdeskundige.
Bevorderd tot adjudant:
IJpma, C., Opperwmr. no. 36, Metslawier.
Klijnstra, J., idem, no. 61, Wommels.
Booij, J., idem, no. 83, Beilen.
Zijlstra, R., idem, no. 94, Groningen.
Zwerver, D., idem, no. 103, Leeuwarden.
Bevorderd tot Opperwachtmeester:
Doorn, P. v., Wrnr. le kl., no. 250, Anjum.
Blanken, P. v., idem, no. 251, Ten Boer.
Vugteveen,

Met ontslag:
M., Wachtmr., no. 1237, Assen.

Met eervol ontslag op verzoek:
SeHes, P. A., Wmr. le kl., no. 572, Westerbork.

DE "CALMIX"
OLIEKACHEL
daar

roet

Gehuwd:
Siepel, H., Wmr., Haulerwijk.

over

horen

Gezinsuitbreiding
vond plaats bij:
Bergervoet. G. H., Wmr. le kl. , Zuidlaren, zoon.
Venema, G., Wmr., St. Johannesga, dochter.
Bogert, C. v. d., Wmr. le kl., Munnekezijl, dochter.
Rutgers. H., Wmr., Slochteren, zoon.
Sweers, K., Wmr. Rolde, zoon.
Sinnema, G., Wmr., Assen, dochter.
Ebbens, F., Wmr., Beerta, zoon.
Blanken, J., Wmr., Zuidlaren, dochter.
Rozema, R. J., Wmr., Arum, zoon.
Christiani, P., Wmr. le kl. , Groningen, dochter.

Zuinig
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Zeld aam, wa- een genot

I
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G. J. Smeenk, Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
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Wmr. 1 J. Oosting, Districtsstai
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In bijzondere gevallen kan een abonnement op Ons Orgaan worden toegewezen (bijv. aan gepensionneerde Rp.
~mbtenaren e.a. belangstellenden).
Aanvragen hiertoe dienen te worden gericht, door
tu ss enk 0 m s t van
deR e d act i e, aan. de uitgever van het Orgaan te Meppel. Een abonnement kost (inclusief
portokosten)
f 2,50 per jaar.

Ook ditmaal was het geen stroom van oplossingen,
welke binnenkwam. Eerlijk gezegd had ik er wel iets
meer van verwacht. Vooral op puzzle no. 1, welke
voor de tweede maal werd geplaatst en waarin enkele wijzigingen ter verduidelijking
en vergemakkelijking waren aangebracht,
had ik meerdere oplossingen verwacht. In totaal kwamen op deze puzzle 10
oplossingen binnen, waarvan er 6 goed waren.
Het spreekwoord, dat gevormd moest worden, luidde:
"Beter hard geblazen, dan de mond gebrand".
De woorden, welke dit spreekwoord moesten vormen,
waren: Bede, gezond, bad, bar, hart, leng, man, derden.
Het noodzakelijke "iets" voor meisjes, die graag trouwen is een man. Verschillende
puzzelaars
hadden
hier "geld" van gemaakt.
Verder hadden enkele puzzelaars voor "leng", "zand"
gevonden. Ook dit laatste komt helaas soms in het
brood voor, maar voor onze puzzle was "leng" nodig.
In verband
met het tweemaal plaatsen
van deze
puzzle, heb ik hiervoor twee prijzen beschikbaar
gesteld. Eén prijs van f 4.- en één van f 2.-.
Door loting werden als prijswinnaars
aangewezen:
lste prijs voor Owmr. B. Pegels te Ruinen;
2de prijs voor Wmr. A. IJtsma te Drogteropslagen
(Dr.).
Voor de "Stuurrad"
puzzle kwamen totaal 10 oplossingen binnen, welke ook alle goed waren.
Het rijmpje dat gevonden moest worden, luidde:

no 11. Daarna de tweede letter van spaak no 1 en
dan de op één na onderste letter van spaak no 11 en
zo vervolgens.
De gelukkige prijswinnaars
waren hier:
1e prijs ad f 5.- Owmr. Tj. Stel te Oude Pekela;
2e prijs ad f 3.- Wmr. 1e kl. J. v. d. Heide te Oude
Pekela;
3e prijs ad f 2.- Wmr. 1e kl. G. Kuilder te Groningen.
Zes puzzelaars zonden voor beide puzzles de oplossingen in. Hiervan waren 4 geheel goed.
Na loting werd de extra prijs, een boekwerk, hiervoor toegekend aan P. Steinfort, Esweg A 369/1 te
Ruinen.
Alle prijswinnaars
van harte proficiat!!!
En hier volgt dan weer de nieuwe puzzle. Het is een
gewoon kruiswoordraadsel,
dat door ieder. opgelost kan worden. Zet allen nog eens Uw beste beentje voor.
De oplossingen worden weer bij de Redactie ingewacht vóór 15 Oct. a.s.
Veel succes! ! !

"Ik vaar op mijn getij
Op zoete en zoute stromen.
Vaart iemand mij voorbij,
Ik hoop er ook te komen".
Dit rijmpje vindt U door de spaken te nummeren
van 1 t/m 11. Spaak no 1 is de spaak midden boven
en dan rechts-om gaande. U moet de spaken dan als
volgt combineren: 1 en 11; 2 en 10; 3 en 9; 4 en 8;
5 en 7; en 6.
U begint met de spaken 1 en 11. De bovenste letter
van spaak no 1 en dan de onderste letter van spaak
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Kruiswoord-puzzle

uitgang; 47 gang van een paard; 49 huish. voorwerp;
52. Bufo vulgaris; 54 nietig, waardeloos; 59 landschap
i.h, Westen van Hellas; 61 uurwerk; 62 gebergte; 63
wandelplaats;
64 uitroep van medelijden;
65 Ned.
blijspeldichter;
66 jongensnaam;
67 riviervis;
69
najade; 72 hoofdstad van Babylonië; 74 nieuw; 77
toiletartikelen;
80 gemalin van Crocus; 83 planeet;
85 vlakke landstreek;
88 gevlekt; 89 span; 91 bladader; 92 kledingstuk; 95 noot: ook a kruis; 96 plaats
in Overijsel; 97 halsbont; 98 driekwart
naam voertuig; 100 soort emaille; 102 noot; 103 verbindingswoordje.

Schietwedstrijden
Politie Sportvereniging

Heerenveen

Op Maandag 31 Augustus 1953 werden te Sneek de
jaarlijkse gecombineerde schietwedstrijden
van
de
Folitie Sportvereniging
Heerenveen e.o. en het District Rijkspolitie Heerenveen gehouden.
Evenals voorgaande jaren werd de strijd gevoerd
op de navolgende nummers:
a. Groepsvijftallen
karabijn. - schot voor schot.
b. Groepsvijftallen pistool - schot voor schot.
c. Personeel karabijn - schot voor schot.
d. Personeel pistool - schot voor schot.
e. Snelvuur karabijn.
f. Snelvuur pistool.
(e. en f. volgens voorschr. Corpswedstrijden
Rp.
alleen personeel).
Ondanks de slechte weersinvloeden
(de karabijnschutters lagen door de harde wind soms te schommelen op de brits) werd er over het algemeen vrij
goed geschoten en bleef de spanning voor de groepsstrijd er tot het laatst toe in.
De organisatie was weer als vanouds, prima in orde,
dank zij de zorgen van Heerenveen-Rp. voor wat de
administratie
betreft
en
Wymbritseradeel/Z.W.H.,
voor wat betreft de baan en de inwendige mens.
Onder vermelding,
dat de wedstrijden
ondermeer
werden bijgewoond door HH. A.O.M. in het Arr.
Leeuwarden
en de Burgemeester
van Doniawerstal,
'die blijk gaf wel iets van schieten af te weten, geven
wij hieronder de uitslagen.

Horizontaal: 1 Rijksinstelling; 17 koolhydraat; 18 redenaar en schrijver; 19 heeft de R.P. nogal eens mee
te maken; 21 zuiver; 23 drinkbaar vocht; 24 voorzetsel; 25 sluiskolk; 27 vrucht; 28 Jap. munt; 30 komt
voor in de sport; 31 maat; 32 stad; 34 bouwmateriaal;
36 wier; 37 dorp in Gelderland; 38 stukje zacht metaal dat in de bek van een bankschroef wordt gelegd;
40 sport; 41 stad in Gelderland; 42 stuk; 43 kledingstuk; 45 medicijn; 46 gewicht; 47 soort schip (verouderd); 48 Ned. wijsgeer; 50 rijkspolitiepost; 51 hebben we veel plezier van gehad na de bezetting; 52
uiterlijk vertoon; 53 ongewenste gasten; 55 die eerst
volgt; 56 niet stug; 57 schede; 58 chem. element; 60
onberaden; 64 zaadje; 67 beroep; 68 niet dik; 70 pilaar; 71 vlug; 72 speelgoed; 73 stad waar Hendrik VI
een school stichtte; 75 meisjesnaam; 76 meisjesnaam;
77 boterfabriek; 78 z'n geluk beproeven; 79 meisjesnaam; 81 geestelijke;
82 de verkondigende; 84 operettecomponist; 86 vogel; 87 vordering; 88 zangstem; 90
kippenverblijf; 91 proper; 93 stremsel; 94 niet in werkelijke dienst; 95 grote slagader; 97 vlaams dichter;
99 Fr. lidwoord; 100 voorschriften kunnen dit zijn;
102 komt veel in wiskunde voor; 104 Rijksinstelling.
Verticaal:
1 Rijksinstelling;
2 bestond tijdens de bezetting; 3 Jap.
munt; 4 snavel; 5 wondvocht; 6 steenmassa; 7 wisselgebruik; 8 pers. voornaamwoord; 9 niet toegestaan; 10
riks: (Barg); 11 uit Ierland; 12 Vlaams verteller; 13
wenk (aanwijzing); 14 wat voor een visser; 15 in
wezen; 16 verzamelplaats
van vuil; 20 dikke plank;
22 Europeaan; 24 amandelmelk;
26 zetel; 28 praal;
29 wijs en ervaren koning van Pulos; 31 dat moet
men bewijzen; 33 troefkaart;
34 vindt men aan een
schroef; 35 Keizer na de dood van Domitianus; 36
krantenjongen;
38 enkele wissel; 39 muziekinstrument; 42 volgens welke men marcheert;
44 achter-

A.

GROEPSWEDSTRIJDEN
(schot voor schot);
voor de prijzen waarvan het resultaat op beide
banen werd geteld. (Prijzen Wisselbeker en twee
medailles).

1. KARABIJN:

1e. Gem. Politie Opsterland met 209 punten.
2e. Z.W.H. (Rijksp. Koudum en Balk) met 204 p.
3e. Heerenveen Rijkspolitie met 197 p.
4e. Rijysp. Lemmer/Joure
met 196 p.
5e. OoststelLwerf Rijkspol. met 184 p.
6e. Westst.werf Rijkspol. met 183 p.
7e. Gem. Pol. Smallingerland
met 182 p.
8e. Rijkspol. Wymbritseradeel
met 175 p.
ge. Heerenveen-Gem.
Politie met 170 p.
2. PISTOOL:
1e. Weststell.werf Rijkspol. met 266 punten.
2e. Heerenveen Rijkskpol. met 261 p.
3e. Smallingerland-Gem.
Pol. met 244 p.
4e. Z.W.H. (Rijkspol. Koudum/Balk
met 226 p.
5e. Rijkspol. Lemmer/Joure
met 213 p.
6e. Rijkspol. OoststelLwerf met 211 p.
7e. Gem. Politie Opsterland met 201 p.
8e. Heerenveen-Gem.
Politie met 199 p.
ge. Rijkspol. Wymbritseradeel
met 160 p .

* EMIGRATIE
.•. VERHUIZINGEN

Groepsprijzen :
Ie. Heerenveen-Rijkspolitie
met 458 punten.
(Wisselbeker en medaille).
2e. Weststellingwerf-Rijkspolttie
met 449 p.
3e. Z.W.H. (Rijkspol. Koudum/Balk)
met 430 p.

-;
BOTERDIEP 75 .
TEL. 29520-25596
.-.,GRQNINGEN
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B. PERSONEEL KARABIJN (3 prijzen - luxe voorw.).
le. Ag. v. Pol. J. Tuinstra v. Gr. Opsterl. met 47 p.
2e. Wmr. le kl. D. A. v. d. Velde v. Z.W.H. m. 45 p.
3e. Owmr. S. v. d. Sluis v. Heerenveen-Rp.
m. 45 p.
4e. Bootsman Smit van Z.W.H. met 44 p.
5e. Wmr. le kl. N. v. Zanten v. Wymbr.deel m. 43 p.
6e. Hfd. Ag. v. Pol. J. Leijenaar van HeerenveenGem. Pol. met 43 p.
7e. Ag. v. Pol. R. v. d. Schaaf v. Opsterl. met 43 p.
8e. Insp. H. Kamphuis van Opsterland met 42 p.
ge. Wmr. le kl. A. Koning van Z.W.H. met 42 p.
10e. Ag. v. Pol. J. Lindeboom v. Opsterland met 42 p.
C. PERSONEEL

PISTOOL

(3 prijzen

- luxe

voorw.).

le. Owmr. A. J. Gruben v. Westst.werf met 58 p.
2e. Wmr. A. C. v. d. Burg v. Westst.werf met 57 p.
3e. Owmr. H. v. Dalfsen v. combo Lemmer/Joure
met 56 p.
4e. Wmr. W. Oppenhuis v. H'veen Rp. met 56 p.
5e. Brig. H. Dolsma V. H'veen-Gem. Pol. met 54 p.
6e. Brig. O. Dijksma V. Small ingerland met 54 p.
7e. Wmr. le kl. J. Stil V. Westst.werf met 54 p.
8e. Wmr. S. Eenkooren V. H'veen-Rp. met 54 p.
ge. Brig, G. de Jong van Smallingerland met- 54 p.
10e. Wmr. le kl. P. Terpstra van combo Lemmer/
Joure met 54 p.
De extra prijs - medaille - voor de beste allround schutter werd gewonnen door de Wmr.
le kl. D. A. van der Velde van Z.W.H. met 95 p.
D. SNELVUUR
(3 prijzen

KARABIJN

- Personeel.

- luxe voorwerpen).

le. Owmr. H. van Dalfsen van combo Lemmer!
Joure met 114,71 punten.
2e. Wmr. le kl. A. Koning V. Z.W.H. met 108,82 p.
3e. Owmr. P. de Haan van H'veen-Rp. met 97,37 p.
4e. Bootsman Smit van Z.W.H. met 96,88 p.
5e. Wmr. A. C. V. d. Burg V. Westst.werf m. 82,14 p.
6e. Adj. E. Paulusma V. H'veen-Rp.
met 80,56 p.
7e. Owmr. M. J. v. d. Meer V. Z.W.H. met 77,27 p.
8e. Owmr. J. Krol van Oostst.werf
met 72,50 p.
ge. Wmr. H. Worst van H'veen-Rp.
met 71,88 p.
10e. Owmr. D. de Vries V. combo Lemmer/Joure
met 70,59 p.
Rest nog te vermelden, dat de prijzen na afloop der
wedstrijden met een zeer toepasselijk woord werden
uitgereikt
door de 2e voorz. der P.S.V.H., de H.fd.
Ag. van Politie J. Dijkstra, zulks bij verhindering
van Majoor Bijl de Vroe, Distr. C.-Rp. te Heerenveen, tevens voorz. der P.S.V.H.
De Vr.
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Nationale reclasseringsdag 1953
Zaterdag 3 October zal weer de Nationale Reclasseringsdag worden gehouden.
Wat Reclassering is, mag thans als bekend worden
verondersteld:
het is, naar het woord van Prof. Mr
B. V. A. Röling, de werkzaamheid
die tot doel heeft
degenen,
die een strafbaar
feit hebben gepleegd,
weder een plaats in de maatschappij
te verschaffen.
De Reclassering
werd in ons land voor het eerst
georganiseerd
nagestreefd
door het in 1823 opgerichte Nederlands
Genootschap
tot Zedelijke Verbetering
der Gevangenen,
thans
het
Nederlands
Genootschap tot Reclassering geheten. Geeft de oude
naam
de oorspronkelijk
beperkte
activiteit
aan,
welke allereerst
gericht was op de morele verbetering van hen, die niet alleen door de begane misdaad, maar ook door de ondergane straf waren gedeclasseerd, thans is het werk van de Reclassering
veel omvangrijker
geworden. Men denke slechts aan
de zorg voor de gevangene tijdens en na de detentie,
aan het cel bezoek, aan het toezicht over voorwaardelijk veroordeelden
enz. en aan de voorl ichtingsrapporten.
Dat een dergelijke arbeid onze sympathie en steun
verdient,
zal zonder meer duidelijk zijn. Alleen al
maatschappelijk
gezien is de misdaad
zo'n groot
kwaad, dat elke poging tot bestrijding
van harte
toegejuicht
moet worden. Wat zou het bijvoorbeeld
een stap in de goede richting zijn als de schatkistmeer geld voor de bouw van scholen beschikbaar
kon stellen omdat er minder voor de gevangenissen
en de huizen van bewaring nodig was! Maar afgezien
van deze overwegingen
gaat het bij het reclasseringswerk in de eerste en laatste plaats om de mens
zelf.
Misdadigheid te vergoelijken is ons verre, maar men
vergete nooit, dat degene, die met de strafrechter
in
aanraking
kwam, een mens is "van gelijke beweging" als u en ik.
Lezen wij niet in het Evangelie, dat niemand goed
is dan God alleen en dat degenen, die staan, dienen
toe te zien dat zij niet vallen?
En om nog even verder te gaan: hebben niet menigmaal degenen, die een vrijheidsstraf
uitzitten, overtredingen begaan, waaraan
wij ons "slechts" in gedachten schuldig maakten?
Dit te bedenken zal ons niet alleen behoeden voor
een hooghartige
houding
jegens de veroordeelden,
maar er ons tevens van bewust maken, dat wij als
mens en als christen
een plicht tegenover
hen
hebben.
Deze plicht bestaat uit het reclasseren;
uit het toesteken van de helpende hand om de gestraften weer
in het rechte spoor te brengen en hun een plaats
in de samenleving te hergeven.
Dat naast het Nederlands Genootschap tot Reclassering ook de Protestants
Christelijkeen de Rooms
Katholieke
Reclasseringsverenigingen
' alsmede
het
Leger des Heils elk op hun terrein deze arbeid hebben aangevat, is natuurlijk
zeer verheugend.
Moge de Nationale Reclasseringsdag
1953 ons dan
bij vernieuwing
aan de bovengenoemde
plicht her-,
inneren, welke wij onder meer kunnen
vervullen
door dit prachtige werk eens met een extra gift te
steunen.
Dr H. A. TEN BRUGGENCATE

Onver'l0nleIJii

s:

.,~-

.~\~

~

,2:"

~~ .t.~\\\.y,..

- --~-~-;--:;

met

~

•••'

5 cents fonds

l"o'lsee,,1- /

Ceauseo ,

"Hartelijk
dank voor de prachtige fruitmand
welke
ik van de commissie Vijf-Cents-Fonds
mocht ontvangen.
Het doet zo goed als men ziet dat men niet wordt
vergeten als men ziek te bed ligt. Daarom wordt
deze attentie
door mij en mijn vrouw zo hogelijk
gewaardeerd" .
Wmr. G. Ottens, Dalen.
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bleek wel uit het feit, dat men algemeen van oordeel
was, dat de D.e. niet met lege handen naar Arnhem
mocht vertrekken.
Spontaan had men de mening geuit, jat een blijvend
aandenken aan Heerenveen e.o. hier op zijn plaats was.
Kennende de ambities van de D.e. had men gemeend
niet beter te kunnen doen, dan aan de lopende band
een volledige hengelsportuitrusting
aan te bieden.
Achtereenvolgens
werden, vergezeld van de nodige
aanbevelingen
en (on-) juiste
gebruiksaanwijzingen
overhandigd
een split-cane
werphengel,
een rail,
(werpmolen), een hengelhoes (aangeduid met de naam
schepnet), een werkelijk schepnet en een visstoeltje.
a deze aanbieding dankte Z.H.E.G. - kennelijk ontroerd door deze blijken van goodwill - het personeel
met de verzekering dat het District Heerenveen steeds
in dankbare herinnering bij hem zou blijven.
Vervolgens werd het woord gevoerd door de 2e Voorzitter der Pol. Sportv. Heerenveen, de Hoefdag. van
Gemeentepolitie
J. Dijkstra (Opsterland), die in het
kort memoreerde het vele goede, dat de vertrekkende
D.e. in zijn zesjarige ambtsperiode als Voorzitter der
P.S.V.H. ten behoeve van de lichamelijke oefening en
de vrije sport van de politie in het algemeen had gedaan.
De P.S.V.H. had gemeend bij dit afscheid eveneens een
blijvend aandenken met betrekking tot de sport te
moeten aanbieden, weshalve de heer Dijkstra de reeds
eerder aangeboden hengeluitrusting
completeerde met
een z.g. aaskit met binnenbak. Ook hierbij werd een
zeer deskundige handleiding ten beste gegeven, waarbij
nog even werd herinnerd aan de bepaling van de Visserijwet betreffende een zeker maximum.
Ook hierop volgde een dankwoord van Z.H.E.G.
En .... nog was de zaak niet compleet, want ook de
Owmr. Schoenmaker verkreeg nog het woord om namens het Bestuur van het Noordelijk
District
der
N.P.S.P. dank te brengen voor de steeds ondervonden
steun en hulp bij de sport in grotere omvang. Ook het
Districtsbestuur
had gemeend niet bij woorden alleen
te mogen blijven, weshalve Owmr. Schoenmaker
de
reed, ter tafel liggende visuitrusting
nog vollediger
maakte door het boek "Beet" van Kick Geudeker de meest volmaakte vis-handleiding - aan te bieden,
welk geschenk door de D.e. met open armen werd ontvangen en waarbij Mevrouw Bijl de Vroe bereids beloofde haar man hieruit in sommige dagen te zullen
voorlezen.
Vermeld dient nog te worden, dat de Adjudant De
Jong aan Mevr. Bijl de Vroe, namens het personeel een
bloemenmand aanbood, waarmee Mevrouw danig in
haar schik bleek te zijn.
Ten besluite van dit afscheid, hetwelk te omstreeks
12.00 uur eindigde, en waarbij danig van koffie, gebak
en tabak werd genoten, werd nog een tweetal groepsfoto's gemaakt.
De Vr.

Afscheid
Districtscomm.
Heerenveen
Dir. Olf. Rijkspolitie
3e kt.
W. C. Bijl de Vroe.

Op Zaterdag 29 Augustus j.l. werd, in verband met
de verplaatsing
van Z.H.E.e., naar de Staf van het
Gewest Arnhem, in besloten kring op het Districtsbureau te Heerenveen, afucheid genomen van de Districtscommandant,
Dir. Oif. der Rijkspolitie
3e kl.
W. e. Bijl de Vroe.
Bij dit afscheid waren, naast de vertrekkende
D.e.
en Mevr. Bijl de Vroe, aanwezig het voltallige personeel van de Districtsstaf,
alle Groepscommandanten
vergezeld van een Wachtmr. 1e kl. of Wachtmeester en
het Dagelijks Bestuur van de Politie Sportver. Heerenveen.
Nadat te omstreeks 10.30 uur alle genodigden aanwezig waren hield Z.H.E.G., die gemeend had ondanks
zijn ziekte deze bijeenkomst toch te moeten laten doorgaan, een korte toespraak tot de aanwezigen waarin
hij onder meer memoreerde het wel en wee .van het
Düstrict Heerenveen in de afgelopen zeven jaren, zowel
op het gebied van de dienst als wel de theoretische
vorming en de sport.
Nadat Z.E.H.G. zijn overzicht had beëindigd met een
woord van dank voor alle ontvangen medewerking,
werd het woord gevoerd door de Districts-Adjudant
De Jong - namens en op verzoek van het gehele personeel - die de afgelopen commando-periode
van de
D.e. van een andere kant belichtte en de scheidende
D.e. in het bijzonder dank bracht voor de humane wijze
waarop hij steeds het personeel was tegemoetgetreden
en voor de steun welke steeds bij de theoretisohe en
practiache opleiding van het jonge personeel was ondervonden.
Dat deze dank van het personeel geen loze vorm was,
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Van
lets over

Rode

de rechtspraak

Roede

tot Wachtmeester

en het politiewezen

in de Groninger

Ommelanden

VI
schikking
had. De Rechter van Appingedam
trekt
zich van het betoog niets aan, doch laat sindsdien
tevens Evert Berents te Appingedam diensten verrichten, zodat de gemeente dikwijls geheel van Politiemacht
ontbloot was. Dan schrijft de Secretaris
een brief aan de Landdrost van Groningen. Het kan,
aldus de secretaris, toch niet de bedoeling van Zijne
Majesteit Koning Lodewijk Napoleon zijn dat de gemeentelijke
regering
zelf het politiewerk
verricht.
Als een voorbeeld van de noodtoestand noemt hij het
geval dat hij zelf de Franse autoriteiten
de weg had
moeten wijzen, hetgeen zijns inziens het werk van
de Rode Roeden was. Het schijnt
dat
sindsdien
Evert Bererits wat vaker ter beschikking
van het
gemeentebestuur
kwam
en ook de geletterde
Jan
Meijer verricht daarna soms weer gemeentelijke politiediensten. In 1809 wordt hij door het gemeentebestuur belast met het nemen van maatregelen
tegen
de in de gemeente gelande Engelse troepen. Hij wordt
door
de Engelsen ontwapend
en daarna teruggestuurd.
Tijdens de inlijving bij Frankrijk (1810-1813) bedraagt
het salaris van de Garde-Champêtre
546 francs per
jaar. Het salaris werd berekend -in dier voege dat voor
elke ingezetene, die de gemeente telde, 75 eentimen
werd betaald.
De aanhouding
van een weerspannige
conscrit (een
ondergedoken
loteling) werd beloond met 25 francs.
"Zij die zich onttrokken aan hetgeen zij aan het Vaderland en den Souverein verschuldigd waren, moesten zonder ophouden worden vervolgd",
aldus de
Prefect van het Departement
van de Ooster-Eems.
De Garde-Champêtre
was, behalve aan het gemeentebestuur,
ondergeschikt
aan de
Gendarmerie;
de
Officieren en Onderofficieren
der Gendarmerie hadden na te gaan of de Garde-Champêtre
zijn plicht
deed en moesten bij de onder-prefect
verslag uitbrengen omtrent zijn gedrag en vlijt.
De GardeChampêtre
was verplicht
aan de Gendarmerie
signalementen
te verschaffen
van deserteurs en misdadigers. De Maires waren verplicht zorg te dragen
dat voor het Politieambt
alleen te goeder naam bekend staande personen werden aangesteld.
De Code Penal van Napoleon dringt in die tijd ook
tot de Ommelanden door. Het wetboek werd in alle
gemeenten op verschillende
plaatsen ter inzage gelegd.
In de bezettingstijd
had de Politie soms te maken
met pamfletten, welke door geallieerde vliegers boven het bezette gebied werden uitgestrooid.
Gedurende de inlijving bij Frankrijk konden de Engelsen
van vliegtuigen geen gebruik maken. Men ging toen
dergelijke pamfletten met anti-Franse
inhoud in zee
werpen vanaf schepen, met de bedoeling dat ze zouden aandrijven
en door de bevolking worden gelezen. De Politie moest deze pamfletten
zoveel mogelijk in beslagnemen en opzenden aan de onder-prefect
te Appingedam.
De door de Garde-Champêtre
aangehouden personen
werden door hem geleid voor de Maire (Burgemeester). Wanneer de aangahoudenen weigerachtig waren
om hun naam te noemen, moesten zij door de Maire
worden ondervraagd.
Van dit verhoor werd door de
Maire een afzonderlijk
proces-verbaal
opgemaakt.
Bij een volgende gelegenheid hoop ik een paar model-processen-verbaal
uit het jaar 1812 op te nemen,
zoals ik die in het archief van de gemeente Bierurn
vond.
C. Punter.

Ik kan me niet geheel onttrekken 'aan de indruk dat
de Redactie van de Reflector bij het lezen van het
vorige hoofdstuk van de "Rode Roede" gedacht heeft:
"Punter, je stukken worden te taai man, we zullen
daarin eens een vrolijker noot brengen". Aan het
slot van
dit hoofdstuk
plaatste
ik een eigenfabrikaat
gevleugeld woord: "Regeringen
komen en
gaan, maar de Politie zal blijven bestaan." Ik knoopte daaraan
de nogal wijsgerige ontboezeming
vast
dat politieke omstandigheden
de. noodzaak van de
aanwezigheid
der Politie nimmer
ophieven. Al of
niet met behulp van het drukfoutenduiveltje
heeft
men daarvan gemaakt: De noodzaak van de afwezigheid der Politie!
Zoals eerder reeds werd gememoreerd, verdwenen in
de Franse tijd de Wedlieden van het toneel. Ook de
dorpsrechters,
Redgers genaamd, worden in die tijd
van hun waardigheden
beroofd. Zo werd er voor het
Fivelingo-kwartier
één rechter benoemd met Appinge dam als standplaats.
In de, in die tijd opgerichte,
gemeente Bierum verrichten
dan 2 politie-ambtenaren hun dienst. De naam Rode Roede is vervangen
door Karspeldienaar.
Tijdens de inlijving bij Frankrijk moeten ze zich Garde-champêtre
of Veldwachter noemen en na 1813 is alleen de titel Veldwachter
in gebruik.
De voornaamste taak van deze politiemannen bestond
in het bezorgen van de brieven van het gemeentebestuur. Voor dit werk was Jan Meijer de meest
geschikte want hij kon lezen en schrijven. Zijn collega Evert Berents was analfabeet.
Die laatste omstandigheid was soms toch wel eens lastig, want er
wordt in de stukken melding gemaakt
dat Evert
Berents niet in staat is de belastingbiljetten
rond te
brengen, aangezien hij de adressen niet kon lezen.
Toch heeft Evert Berents het op den duur nog zo
ver gebracht dat hij onder de acten van de burgerlijke stand een trillerige handtekening
kon plaatsen.
Na 1811 gaat Evert Berents de familienaam Stuivinga
voeren. In de officiële stukken blijft men hem echter
zonder meer betitelen
als "de Veldwachter
Evert
Berents".
Tegenwoordig
komt het voor dat sommige Burgemeesters zich "Generaal zonder leger" noemen, omdat zij niet meer de .bèschikking over eigen Politie
hebben. In de Franse tijd was die situatie al niet
veel anders. Het gemeentebestuur
kon zelfstandig
over de Plaatselijke Politie beschikken doch de Rechter van Appingedam kon dit ook en hij liet Jan
Meijer vrijwel steeds op zijn parket werkzaamheden
verrichten.
De Secretaris van het gemeentebestuur
schrijft dan een brief van 8 kantjes aan deze Rechter, waarin hij betoogt dat het plaatselijk
bestuur
de beschikking over de plaatselijke
politie aan zich
behoort te houden. Het laten bezorgen van een brief
kost 8 tot 10 stuivers nu Jan Meijer dat niet meer
doet. De Secretaris grijpt terug naar een oud voorschrift uit 1716, waarin staat dat de Rode Roeden
moeten waken tegen
bedelaars
en landlopers
en
nadien is een voorschrift verschenen, waarin bepaald
is dat de Politie hieromtrent
dagelijks aan het gemeentebestuur
moet rapporteren.
Ook een wet van
1808 schrijft
voor dat de gemeentebesturen
mede
gebruik maken van de Karspeldienaars,
welke ambtenaren trouwens ook door het gemeentebestuur werden bezworen (= beëdigd). Het gemeentebestuur
kon
de verantwoordelijkheid
niet langer dragen als niet
gezorgd werd dat het voldoende politie te zijner be-
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OPEN

BRIEF

aan mijn
vriend Bart

Beste Bart,
Wel bedankt voor je laatste brief. De groeten aan mijn
vrouw bracht ik over. Ze zei: "Laat hij zelf maar eens
komen en zijn hel e gezin meenemen. Hij heeft het ruim
een jaar geleden al beloofd". Het zal mij benieuwen
wat je daar op te zeggen zult hebben. Wil je het haar
persoonlijk even schrijven?
.
.
In mijn laatste brief aan jou schreef Ik dat er hier
wat "raars" gebeurd was - onder P.S. nietwaar? en dat ik er over zou vertellen. Bij nader inzien wil het
mij voorkomen, dat ik je daar te gelegene~~ijd ??aar
eens persoonlijk over moet vertellen. Mogelijk bIJ het
bezoek dat je ons - volgens belofte - toch nog moet
brengen.
.
Natuurlijk waren er mmiddels wel weer gebeurtenissen welke de moeite waard zijn om je er van te vertellen. Er zijn wel eens mensen die van mening zijn,
dat het bij de politie maar een "dooie boel" is en zij
spreken over een somber vak, w:~arbij je door al~e
narigheid waarmee je te doen krijgt wel zwartgallig
en levensmoe zult worden. Natuurlijk heeft ons beroep
minder prettige kanten - ik behoef daar hier waarachtig niet nader op in te gaan - doch ik ben lang niet
altijd overtuigd dat velen onder ons wel de humor van
sommige voorvallen
geheel aanvoelen
en beleven.
Graag geef ik je hier een "reportage" van een voorval
dat mij even heeft doen grinniken.
Het gebeurde enkele weken geleden in een rijdende
autobus op de lijndienst Groningen-Emmen.
Een drietal heren, uit wier woorden men kon opmaken dat
zij vrij geregeld met een auto bij de weg waren, voerden zeer luidruchtig een "gesprek" over de politie.
Hier volgt een gedeelte van dat gesprek:
Man met hoed: "En ik zeg je, geef ze maar een grote
mond. Je moet niet bang voor die kerels zijn. Als je
iets niet aanstaat zeg je, dat je wel even naar de commandant zult .gaan of een brief zult zenden aan de
Officier van Justitie. Verder zeg ik altijd dat mijn tijd
druk bezet is en dat ik veel haast heb. Je moet van je
afbijten".
.
Man met pet: "Ik pas een heel andere tactiek toè.
Wordt ik aangehouden voor controle van de papieren,
dan zet ik eerst de auto netjes aan de rechterkant van
de weg. Ik glimlach tegen de "heren" en vraag ze of
ze een stgaret van mij willen opsteken. Dat willen ze
gewoonlijk niet, doch het kweekt goodwill. Ik maak
dan een opmerking over het slechte weer of - maar
dat komt toch bijna nimmer voor - over het mooie
weer. Tenslotte stel ik een enkele vraag en doe of ik
erg belangstellend ben voor het doen en laten van de
politie. Kortom, ik ben van mening dat je heel erg
fatsoenlijk moet doen".
Man met bril: "Nou moet je mij toch niet kwalijk nemen (de twee anderen schudden met hun hoofden ten
teken dat ze dat niet zouden doen) .... als ik jullie
beiden niet goed kan volgen. Als je nu toch zorgt dat
je papieren in orde zijn en je gedraagt je in het verkeer zoals dat van een behoorlijk autobestuurder
gevraagd mag worden, waarom zijn dan al die kronkels
nodig?
.
Mijn vrouw (die in de onmiddellijke
nabijheid van
deze heren zat en zich tot de laatste spreker wendde) :
Juist mijnheer, ik meen dat mijn man onlangs onge~eer uw woorden gebruikte, toen hij een automobilist
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Man met hoed: ???, doch blozende. Man met pet: ???,
doch rood aanlopende tot in zijn haarwortels. Man met

bril: zwijgende, doch stil glimlachende.
Ach ja, natuurlijk zijn we vaak het onderwerp van
gesprekken en - even natuurlijk - van cynische en
kwade gesprekken van ontevreden mensen. Als je
soms eens hoort wat wij al van elkander hebben te
vertellen, dan behoeft het toch werkelijk geen wonder
te zijn, dat "niet politiemannen" ook eens een duit in
het zakje willen doen.
Waarmee ik echter de goedwillende en met open vizier
strijdende mensen in de wereld niet te kort wens te
doen.
Overigens ben ik overtuigd dat deze hier besproken
mannen een afspiegeling vormen van mensen waarmee wij dagelijks te doen krijgen. Op één der komende
dagen zal het personeel van onze Post echter ook weer
eens te doen krijgen met een heel ander publiek dan
hetwelk wij gewoon zijn. Wij zullen dan alles wat we
op kunnen brengen aan tactiek en onverstoorbaarheid
nodig hebben, om de "elkander ontgroenende" studenten van de Groninger universiteit in het spoor te houden. Deze heren verschijnen namelijk - zoals ik al eens
eerder schreef - eenmaal per jaar in landauers, kinderwagens, wipkarren, bakfietsen en andere vehikels
op hun "buitenbezitting",
zoals zij ons dorp believen
te noemen. Het gekste is dan gewoonlijk niet gek genoeg om aan de geestelijke en stoffelijke eisen van de
"meerderejaars"
te voldoen.
Vorig jaar bekeurde ik en bloc al deze ,,10 Vivatters"
(volgens historische gewoonte en op de wijze zoals
hierna vermeld).
Ik maakte met "vrucht" proces-verbaal
op wegens
overtreding van art. 12 van het Pleedekselbesluit, art.
87 lid 3a van de Verordening op de Beplantingen, art.
7 van de Wet op loslopende honden, zulks met toepassing van art. 3 (opsporen van kwaaddoenders) art.
5 (bebloede wapenen bij zich hebben) en art. 28 (het

Met de ..BRANDARIS"

zit

U

er warmpjes :hij

•

Uiterst zuinige verbranding;

•

extra krachtige hetelucht-cf r cutatf
de hoeken
van Uw kamer

•

groot vrijliggend vuur; daardoor krachtige
micaruiten en veel warmte over de vloer

•

Forse cap. van 320

snel op te stoken; snel te temperen
e: aangename

warmte

uitstraling

ook In
door

de

nM3. Prijs f. 290-

Hij loodst U zuiniger naar de Lente!

lELD~RDEN

125

ui.teen drijven van niet gewapende zamenrottingen)
van het aloude Reglement op de Poli cie.
Jij hebt dat Reglement zeker nog in je bezit? 't Zou
me niet verwonderen.
Hier volgt een gedeelte uit de "aanhef" van het op'gemaakt Proces-Verbaal: -"zag ik dat deze - zich
noemende - Studenten van de Groninger Universiteit, een driewielige wagen meevoerden, waarop zich
112 ontvreemde pleedeksels bevonden (is historisch)
van diverse afmetingen en kleuren, voorts dat een
zevental jongemannen met kaalgeschoren hoofden zich
al kruipende op de openbare weg bevonden en voortbewogen en daardoor het verkeer ernstig overlast bezorgden en tenslotte, dat deze personen onder het
zingen van het mij onbekende lied ,,10 Vivat", meer
aandacht aan de dorpsschonen schonken dan de welvoeglijkheid redelijkerwijze toeliet en dat die jongelieden in strijd met de bestaande wetten en verordeningen een zodanige indruk maakten op het 6-jarig
zoontje van één onzer wachtmeesters, dat deze jongen
na het passeren van deze Studenten, buiten adem het
ouderlijk huis bereikte en zonder enige inleiding tot
zijn vader sprak: "Ik wil later ook Student worden".
Aan de hand van dit proces-verbaal werd een groep
van studenten enkele maanden later door een "Juridische Raad" van 3e en 4e [aars veroordeeld tot 25
gulden boete, welk bedrag - op verzoek - werd overgemaakt ten name van onze plaatselijke afdeling van
het Groene Kruis. Je ziet het, men doet wel eens wat
en komt daarbij voor een kort moment eens uit de
dagelijkse "plooi". Kan geen kwaad meen ik.
Beste Bart, de brief is reeds vrij lang geworden en ik
wil er nu meteen maar 'n eind aan maken. Een volgende
keer dacht ik je onder meer iets te vertellen over de
nieuwe Winkelsluitingswet. Dat vinden we hier toch
wel zo'n alleraardigst
en gemakkelijk toe te pa'Ssen
wetje, dat we er dagelijks met elkander genoegen
van beleven. Mijn vrouw wacht dus op een brief van
jou en ik eveneens (de gebruikelijke), Doe de groeten
thuis en schrijf terug. Op antwoord kun je rekenen.
Dag hoor.
RoeI.
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Clean Sbaven
Een scheersalon is voor mij een obsessie.
Wij Rijkspolitieambtenaren,
die tóch al van de vroege morgen tot de late avond moeten "keuvelen" tegen
overtreders van de wet, hebben er over het algemeen
geen behoefte aan om ons met
een wildvreemde
baardkrabber
in een onvruchtbaar
gesprek te moeten werpen, aangaande Korea of de weerkansen. Ik
althans heb die behoefte niet.
Mede om deze redenen en om de financiële consequenties, ben ik dan ook een overtuigd zelfscheerder.
Korte tijd geleden echter, toen ik gedetacheerd was,
moest ik mij wel laten onderwerpen aan de handgrepen van de plaatselijke barbier.
Ik had mijn scheergerei in de haast vergeten en
overtuigd van de wens van mijn hoogste chef, dat hij
zijn mensen goed gekleed en clean-ehaven in dienst
wenst te zien, toog ik op scheer-expeditie.
Ik vlijde mij in een scheerstoel en sloot de ogen.
Ik ga namelijk gebukt onder het euvel, dat ik 's morgens enige tijd nodig heb om op toeren te komen en
hoopte op deze wijze een zwijgende behandeling te
kunnen forceren.
Maar de kapper dacht er anders over. Hij begon
met een sombere voorspelling weg te geven, terwijl hij me enkele decimeters grondwaarts vijzelde.
Daarna wist hij uit vertrouwde
bron te vertellen,
dat het mis liep met de wereld; de aarde draaide hem
te onregelmatig en Nederland zou vermoedelijk op
de plaats van Spitsbergen terecht komen. Het verschil in temperatuur in Groningen en Maastricht kon
je al duidelijk merken. De ijselijkste dingen zouden
binnenkort gebeuren. Maar, zo voegde hij er geruststellend aan toe, wij zouden al dat moois wel niet
meer beleven, want vóór die tijd zou de atoombom ..
Ik zuchtte en keek door mijn oogharen naar de optimistische figaro. Deze begon me onverstoorbaar
in
te zepen.
De man had iets van tragiek in zijn peinzende blik.
Hij keek somber neer op zijn arbeidsterrein, dat hij
met enkele neerslachtige
halen in
een weelderig
schuimpje zette.
"Meneer is geen vaste klant in onze zaak, hé?"
Ik schudde van neen en bracht moeizaam uit, dat
ik zelfs geen vaste klant in zijn woonplaats was.
"Aha", zei de kapper en kuchte schriel. "Dan heeft
meneer natuurlijk ook mijn broer niet gekend .... "
Ik begon te gevoelen, dat deze man "iets" had; dat
hij waarschijnlijk
gebukt ging onder een nameloos
leed en mij blijkbaar rijp achtte om deelgenoot te
worden van zijn kommer.
Weer spraken zijn ogen van tragiek, toen hij mijn
aandacht vestigde op een smetteloos witte kappersjas, die eenzaam aan een kapstok hing.
"Daar hangt de jas van mijn broer", vervolgde hij
met toonloze stem, "Hij zal hem voorlopig, wel niet
meer dragen....
de stumper .... "
Niettegenstaande
het' vroege uur was mijn belangstelling als politieambtenaar
gewekt. Ik
keek
zo
sympathiek mogelijk in de richting van de eenzame
kappersjas en vroeg bijzonderheden. Misschien kon
ik er mijn voordeel mee doen.
De kapper zeepte droef mijmerend door. "Een treurige geschiedenis met mijn broer, meneer. Diep treurig. Soms denk ik, dat ik er overheen ben, maar dat
, is maar schijn. Steeds weer moet ik die historie ophalen. U moet weten, ik dreef deze zaak aanvankelijk met m'n broer samen. Hij leek sprekend op mij,
in meer dan één opzicht. Niets wees er op, dat hij ..
dat hij zó zou worden. Een prima vakman, meneer.
Zelden zó. Alleen aan scheren had ie een stierlijke
hekel. Maar die onderving ik door hem de knipklanten te laten en zelf zoveel mogelijk de scheerklanten
te nemen. Een kwestie van onderling overleg. Altijd
was hij opgewekt, en vol werklust.

g"
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Doch opeens meende ik op te merken, dat hij stiller
werd. Hij kon nu en dan op zo'n vreemde manier uit
het raam staren en af en toe boog hij zich met zo'n
eigenaardige blik over het hoofd van een klant heen,
dat ik wel eens dacht....
Maar ach, tenslotte hebben we allemaal wel eens een minder opgewekte
bui. En aanvankelijk stelde ik mij dan ook gerust met
de idee, dat hij misschien een vrouw aan z'n hoo~d
had of andere zorgen, die hem tijdelijk een beetje
van z'n apropos brachten.
Tot die morgen kwam. Een vreselijke morgen, meneer. 'k Vergeet het m'n leven niet meer. 't Was een
morgen als vandaag. Harde wind en een druilerige
motregen. Echt zo'n morgen, waarop je van alles
kunt verwachten. Ik zie het. toneel nog voor me. M'n
broer behandelde iemand voor scheren. Een rustige,
vriendelijke klant, net als U, maar dan zonder uniform. Maar plotseling kijk ik op!!"
De kapper zweeg en veegde het klamme zweet van
z'n voorhoofd bij de gedachte aan 't trieste gebeuren.
"Ja?", vroeg ik geënerveerd. "En?"
De kapper vermande zich.
.
"Plotseling kijk ik op, meneer en wat zie ik? Een verschrikkelijk
gezicht....
Ik zie hoe m'n broer een
scheermes van de tafel neemt, dat hij juist van tevoren zorgvuldig had aangezet....
hij buigt zich over
de klant heen....
moordlust is in zijn ogen....
hij
heft de hand op .... "
"Ontzettend!",
ontsnapte mij onwillekeurig.
"Dat wás het, meneer. Enfin, hij heft zijn hand op ..
reeds is hij bij de keel van de klant, als ik met een
tijgersprong naar voren spring.
Op het laatste moment, op het nijpende nippertje
weet ik z'n hand te grijpen en sleur mijn broer opzij.
Ongelukkige, roep ik.
Wat bezielt je? Wat wil je
doen?
Nog steeds die opgejaagde en tegelijk moordlustige
blik in z'n ogen ....
"Hij is de tiende!", roept hij. "Hij is ?e tiende!"
"Hij is de tiende!" krijt hij weer en kijkt verlangend
van het scheermes naar de keel van de klant. "Tien
keer heb ik vanmorgen
aan een klant gevraagd:
Knippen meneer? en tien keer zeiden ze botweg van
nee. Dat maakt me gek. Ik houd het niet vol. Ik moet
hem.. ik zal hem.. Mijn arme broer .... "
De kapper zweeg en scheerde mij af.
Onder het afdrogen zei hij smartelijk: "Ik heb hem
moeten wegbrengen. Het lijkt zo'n kleinigheid: "knippen, meneer", maar voor zijn overspannen geest betekende het alles ....
Hij zou die klant de keel hebben afgesneden als ik
niet. ... "
Ik knikte en keek naar hem, terwijl hij aan de tafel
tussen z'n gereedschappen rommelde. Toen kwam hij
weer bij mijn stoel, terwijl hij het scheermes wette
op z'n vlakke hand.
Voor het eerst sedert de behandeling zag ik, dat hij
glimlachte. Het mes glinsterde in zijn vingers, toen

hij beleefd, doch met nadruk vroeg: "Ook knippen,
meneer??"
Om vcor een gang naar Utrecht bespaard te blijven
heb ik maar ja geknikt.
XYZ.

HO.ltUI'S
Ja de één spaart munten en een ander spaart ze niet.
D~ ene politie-ambtenaar
zit graag bij een mierennest
en de andere loopt er hard voorbij en meent zo de
strekking van één van Salomo's wijsheden te ontkomen.
Maar ik wil het eens hebben over mijn hobby. Tot
voor kort was ik hobby-loos. Dat kwam mijn .studie ten
goede want hobby-tijd is geen studietijd. Deze opmerking wilde ik nog graag even plaatsen want er zit
iets in voor een goede beurt.
Op zekere dag moest ik voor een dienstreisje naar een
der Groepsstandplaatsen
in ons gewest. 't Is een b ehoorlijke groep en daar willen ze ook graag voor doorgaan. Mij dunkt, da's duidelijk.
..
"
Na mij te hebben aan- en afgemeld bIJ de. "OUW,.€.
,
had ik het voorrecht bij de PostCdt een kOPJe koffi e
te mogen gebruiken.
'
Laat ik ter geruststelling even zeggen dat de PostCdt
en ik elkaar al zo'n beetje kennen vanaf '14-'18 en
dat zo'n kopje koffie heus geen afbreuk doet aan de
hiërarohieke verhoudingen.
Via de huiskamer
kwamen we uiteindelijk
in de
echuur en zie, de PostCdt had muizen. Witte muizen.
U kent ze wel. Die beestjes van: "Zet 'm op".
Maar, het moet gezegd: de fokker had pech. Al jaren
leefde dit muizenpaar, niet gescheiden van tafel en bed,
maar nimmer was dit tot een gezinsuitbreiding
gekomen. Dit verdroot de bezitter en na een korte, doch
hevige gemoedsstrijd overwon hij zichzelf en bood mij
het muizenpaar'aan.
Of het nu komt dat ik van agrarische afkomst ben en de PostCdt mij in dat stuk van
zaken hoger achtte dan zichzelf of dat hij daoht dat het
voor een vroom doel was, ik accepteerde de muizen en
daar geachte lezers, begon mijn hobby.
Woning, zaagsel, drinkbakje, muizen, alles in de fietstas. (Nee, geen controle gehad onderweg dit keer).
ThUÏ!3.?De jongens vonden ze, ja tussen mooi en afschuwelijk in. Zeg het maar! Na een paar dagen bleek
mij dat het muizenpaar van gelijkelijk geslacht was.
Het behoeft dus geen verwondering
te wekken dat
des gevers hoop nimmer in vervulling was gegaan.
Je bent per slot agrariër of je bent het niet.
..
Hoe ging dit verder? Luister! Toen ik bij een aanrrjding werd geroepen moest ik ook het geschaafde en
ontvelde jongetje horen. Laat die nou witte muizen
hebben. Wij ruilen. Hij één van mijn oude vrijgezellen
en ik een uit zijn stamboekstal. Laat ik nu niet overdrijven, maar momenteel heb ik in mijn nieuwbouwschuurtje (2 x 2 m), laat 's kijken, 2, 4 en 6 en 7 is 19
witte muisjes. En werkelijk, lezers, de een zal lachen,
de ander zeggen: "wat 'n vieze beesten" en toch ik
zou er niet één voor de poes durven gooien of gaan
verdrinken.
Wat ik zeggen wil: wie moet er nog witte muizen?
Aanvragen alléén aan de Redactie. Als ieder mee~?et
kunnen we misschien komen tot een gewestelijke
witte-muizen-stamboek-fokvereniging.
Ja, die kant moet 't op!
H.

Fa. H. DRENTH Langestr. 16 Tel. 450 Winschoten
Het adres

voor

Uw

UNIFORM

BURGER KLEDING

Scherp gestelde prijzen.

Vraagt

bezoek of offerte

Prima stoffen met kleermakerswerk

Fa. W.K.W.
CARROSSERIEBEDRl]F
GRONINGEN
Telefoon

32733
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'S GEUT

velden of wegen te bekennen was. Tot hij op een
keer de keuken binnenkwam in het uniform van de
Oostenrijkse gendarmerie. Blijkbaar voelde hij mijn
verwonderde blikken en naast mij zittende begon hij
te vertellen.
Als kleine jongen had hij altijd al graag bij de politie gewild, en groter geworden mocht hij vaders
boerderij (waar twee broers al werkzaam
waren)
verlaten om dienst te nemen. De oorlog kwam en
beide broers sneuvelden aan het Oostfront. Hier
wachtte hij even. "Ik was de enige die over was, en
moest zodoende terugkomen. En nu heb ik het maar
verdeeld. 's Morgens op de boerderij en 's middags
bij de politie. Ik kan geen bevordering meer maken,
maar opgeven doe ik het nooit; hier voel ik voor
begrijp je, en op de boerderij ben ik omdat het moet,
maar 's geht schon", liet hij er langzaam op volgen.
Toen ik hem vertelde dat mijn vader óók bij de 'pelitie was, was hij enthousiast. Zijn mooiste uniform
kwam uit de kast, zijn karabijn en alles wat er maar
verband mee hield. "Heeft jouw vader dat ook zo en
dit .... " Ik moest beloven de hartelijke groeten over
te brengen van een Oostenrijkse collega.
Toen de dag kwam dat we afscheid moesten nemen
van de bewoners uit dit kleine dorp aan de Brennerpas, daar waar Hitler en Mussolini elkaar -eens
ontmoetten. De meesten van hen gingen mee .naar
het kleine stationnetje
en bleven wachten tot de
trein vertrok.
Op een weitje achter zijn huis stond Leitner met aan
zijn hand Adelheit en wuifde ....
Willy Buitenhuis.

SCCUON

.>
.-/

Natuurlijk had men zich in het hotelletje niet aan
de afspraak gehouden en de helft van het gezelschap
moest bij de bewoners van het bergdorpje worden
ondergebracht.
Je er over opwinden zou onzin zijn, want zoiets is
in Oostenrijk heel gewoon. ,,'s Geht schon", placht
men dan te zeggen, en als Hollander ga je deze zienswijze tenslotte als de negatieve kimt van de "gemütlichkeit" beschouwen.
In het gezin van boer Leitner werd ik hartelijk ontvangen en ik voelde me er dadelijk al thuis toen ik
de grote gezellige keuken binnenkwam. Zij een tengere vrouw met prachtig haar, hij een forse opgewekte man en dan nog hun drie kinderen waarvan
de oudste de naam Adelheit draagt.
Het werd gewoonte dat ik 's avonds, wanneer ik stoffig en moe van een bergtocht terugkwam, eerst nog
een uurtje in de keuken kwam praten. Het halve
dorp zat er dan bij elkaar, de mannen met een pijp
de vrouwen met een breiwerkje. Honderden vragen
werden op me afgevuurd en telkens moest ik weer
vertellen over Holland, waar geen bergen waren, en
alles vlak was. Iets wat men haast niet kon geloven.
Het was me opgevallen dat Leitner, die 's morgens
ijverig op zijn boerderij werkte, 's middags in geen

Voor auto- en motorbanden kunt U steeds

terecht

------

--

Er moet wat geluk bij
Ja, ook de politie kan het niet altijd zonder Vrouwe
Fortuna stellen, ook al wil zij de omgang met haar
niet al te intiem maken.
Twee aanrijdingen vlak achter elkaar en de getuigen
her en der. Dus werk aan de winkel.
In verband hiermee in het stadje F.
Zo ineens een bejaarde man voor je neus, met reusachtige hangsnor.
Een walrus? Neen, een man!
"Oh, U hebt een aanrijding gehad? Juist!
U neemt het niet, om door een vrachtauto aangereden
te worden?

Gebr. Ibelings

bij

N.V. Verentede

G. TOPPER - GRONINGEN
WInscholerdiep 30 . Telefoon 23674

Pelsterstraat

Nederlandse

Kleermakerijen

16. ïel. 22812 GRONiNGEN

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

- 30300

Vulc. en Coverbedrijf - Bandenhandel

Daarbij zeer concurrerende prijzen'
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Neen, dat zou ik ook niet doen!
U bent aangereden te S.? Nu, dan moet U bij mijn
collega te P. zijn.
Al. gebeld, maar ziek? Ja dat is beroerd.
Dan komt collega te R. eerst aan bod.
Oh woont U daar naast en is die met verlof?
Jà' dan gaan wij wel even kijken hoor. Zo, is die
~~çhtwagen
doorgereden? Dat is niet leuk. U hebt
het nummer mooi zo! Juist B-30405. Nee maar, dan
komt het w~l voor elkaar.
B:-36405: afgegeven aan het P.E.B. te L.
Nee;.,nu lijkt dit gegeven niet erg betrouwbaar
meer.
Toch)aten
onderzoeken.
Verkeersgroep inschakelen! Resultaat: vrachtauto met
dat :kenteken is niet weggeweest; staat defect in de
garage; inlichtingen betrouwbaar.
Ja .... met welke variatie op dit nummer heeft men
nu te. doen?
Eerst maar eens nauwkeurig signalement ophalen bij
het .getuigen-gezin.
Ja, het was een compleet gezin:
vader, moeder en zoon.
.
Oe. vader: Ja, naar mijn idee een blauwachtige vrachtauto; platte laadbak met opstaande schotten.
De', moeder en de zoon: Een groene vrachtauto
en
groene schotten op een platte laadbak; model zoiets
als· een chevrolet.
Dat -was dan het signalement, blauwen
groen.
Mooie kleuren voor je ogen!
Nog even binnenwippen bij zieke collega te P.
Oh, juist voordat men jou belde heeft je vrouw een
vrachtauto met rode cabine zien passeren. Reed nogal
hard. Ja, zit wat in.
Eenvoudiger wordt het niet: blauw-groen-rood.
Toch maar verheugd verder.
Nog even bij de expediteur op de hoek kijken.
Dus, wel vrachtauto gezien met rode cabine en anders
niets.
Rode vrachtauto is van K. te F.? Zo .... , ja nu wordt
het nog ingewikkeld. K. te F. is broer van "vader-getuige"!
Vandaar soms dat blauw met groen naast dat rood?
Nee nu ÎIS het niet mooi meer. Toch eerst maar naar
K. te F.
Zoon van K. was met chauffeur D. met een rode
vrachtauto door S. en P. gekomen.
In de garage van K. staan drie "roden".
Welke is het nu? 0, ik zie het al, de B-30423.
Even kijken. Ja, de bumper links voor, alsmede het
linker-voorspatscherm
zijn beschadigd. Vrij verse beschadigingen. Het nummerbord is vuil aan de achterzijde. Het onderste gedeelte van de ,,2" ook. Ja, die
zou men wel voor een ,,0" kunnen aanzien en die ,,3"
kan men wel met een ,,5" verwisselen. Dit lijkt er op.
Zoonlief ontkent hardnekkig met die auto gereden te
hebben en zegt:
"Nee, het was die andere. Die U aanwijst, daar zijn
niet eeDISpapieren bij".
Tja,. dat zou eventueel een reden kunnen zijn om
eventueel door te rijden! Of niet?
K. komt er nu ook bij: "Nee, mijnheer. die auto is er
nietruit geweest. In geen week. Dat kunt U wel nagaan",
Die K. is anders wel een betrouwbare kerel, maar ja,
in dit geval, geen papieren bij die auto. Ik weet het
niet! ".
HoeIaat? Àl half één. Ja ik voel het ook wel aan mijn
maag.

P«

door te kopen

bij onze adverteerders
steunt

gij ons

Die andere chauffeur kan nog thuis komen.
Wat nu doen, eten of wachten? Toch maar wachten,
geen risico nemen.
Eerst D. maar even horen voordat er contact is geweest.
De vrouw maar even bellen: " .... nee, ik kom niet
thuis .... "
Eens even kijken. Neen, D. is nog niet thuis.
Dan nog maar even in F. rondneuzen, misschien kom
ik hem tegen of. . .. misschien is er een andere kans.
Hé wat staat daar in die zijstraat, ook een rode
cabine?
't Zal wel niets zijn, toch maar even kijken.
Maar wat komt hier de hoek om rollen? Daar veer
je gewoon van omhoog! Weg honger.
Nee maar .... , ongelooflijk gewoon. Wat zie ik daar?
,,405" en daarvoor "B-36" en ....
groen? Groene cabine, groene schotten
en blauwachtig
achter schot.
Dus toch blauwen
groen. En dat achternummerbord,
nee, dat kun je nooit anders lezen, B-30405. Dit kan
nooit missen. Wat stond er ook maar weer aan de
voorkant? 0 ja, B-36405. Nee, dat haaltje van die ,,6"
kon je aan de achterzijde niet zien.
Maar waar kart dat ding naar toe? Mooi, rechter richtingaanwijzer uit, dan moet je voor de brug wachten
knaap!
En nu racen jongens!
Ha daar hebben we hem al!
Ja' inderdaad omstreeks die tijd door S. gekomen en
ook: zwarte personenauto
in die bocht gepasseerd.
Erg nauw ja. Maar .... aangereden? Nee, dat begrijp
ik niet!
Enfin het was hem!!!
Een beetje geluk? Nu, mij dunkt het!
Het is toch wel waar: "Zonder geluk vaart niemand
wel!"
E. H. te T.

KANTOORMACHINES
-

GRONINGEN.

U het

adres van goed gereviseerde

zowel

portahles

als

Dan is

Meubeltransport NIEBOER

TELEFOON 27116

uw aangewezen
V';"r

blad!
.

Wordt U verplaatst?

H. Sijbes

OUDE EBBINGESTR.55

Ook

adres

schrijfmaChines.

Winschoten

kantoormachines

Tel. 51

Emmen
Tel. 1372
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*
Gedetacheerd

bij de P.T.D. te Delft:

Nijenhuis, A., Owmr, Staf
heerder).
Gedetacheerd

aan

Gewest (bureau

Mat. be-

de Kaderopleidingsschool
Bilthoven:

te

Brouwer, P., Wmr 1e kl. no 346, Parketgr, Leeuwarden.
Duut, H., Wmr 1e kl. no 317, Boijl.
•
Kuipers, A., Wmr 1e kl. no 438, Oosterhesselen.
Meijer, B., Wmr 1e kl no 64, Wommels.
Sterenborg, W., Wmr le kl. no 395, Oppenhuizen.
Terug van detachering bij de Rijksidentüicatiedienst
te 's-Gravenhage:
Ruiswijk. G. v., Wmr 1e kl., Staf Gewest Groningen.
Met bijzender verlof:
Karelse, P. J., Wmr 1e kl. no 2016, Nieuw Buinen.
Wegens verbintenis
bij de Kon. Landmacht voor
6 maanden.

Verplaa tsingen;
Blomberg. A. J., Wmr 1e kl. no 1394, van Noordbroek
naar Staf District Winschoten als Distr. rechercheur.
Harnminga, A., Wmr. no 964, van Verk.groep Winschoten naar Verk.gr. Eindhoven, Gew. 's-Hertogenbosch.
Luijn, J. C. J. van, Wmr no 583, van Verk.gr. Eindhoven naar Verk.gr. Winschoten.
Boer, J. Th. G. de, Wmr 1e kl. no 643, van Spannum
naar Groep en Post Staphorst, Gew. Arnhem.
Kuur, S. v. d., Wmr no 1836, van Verk.gr. Roermond,
Gew. 's-Hertogenbosch naar Verk.gr. Heerenveen.
Lange, K. de, Wmr 1e kl., van Coevorden naar Parketgr. Groningen.
In de sterkte

,

Met eervol ontslag:
Jagt, A. v. d., Adj. no 124, Winschoten. Met pensioen.
Molog, D., Wmr na 2133, Beerta. Wegens aanstelling
tot agent van Politie ln de gemeente De Bilt.
Bevorderd tot Dir. Off. der RijkspoI. 2e klasse:
Fogteloo, A. S., Dir. Off. 3e klasse, Distr.C.-Leeuwarden.
Bevorderd tot Dir. Off. der RijkspoI. 3e klasse:
Kuik, C. S. v., Off. 1e klasse, Distr.C.-Winschoten.

opgenomen:

Op 24-9-1953 het Politiediploma
Ennema, B., Wachtm., Grootegast.

Nijenhuis, A., Owmr, van Staf Korps Rijkspolitie
naar de Staf van het Gewest Groningen (bureau
Mat. beheerder).
Bandsma, S., Transportgeleider
in vaste dienst, Parketgroep Groningen.
Bel, A., Transportgeleider in vaste dienst, Parketgroep
Groningen.

behaald:

Organisatie:
Op 1-10-1953 geformeerd de Groep Coevorden
Rijkspolitie, behorende tot het District Assen.

der

•

'"I. Wat

is

dit' -

BO

Gezinsuitbreiding vond plaats bij:
Woud, H. v. d., Wmr, Dokkum, dochter.
Jong, P. A. de, Wmr, St. Anna Parochie, zoon.
Hofstra, C., Wmr, Warns, dochter.
Tijmstra, D. R., Wmr 1e kl. , Kollumerzwaag, zoon.
Wegman. M., Wmr, Assen, zoon.
Piel, E., Wmr, Vledder, dochter.
Veerman, H. J., Wmr, Grootegast, zoon.
Bakker. C., Wmr 1e kl. , Garijp, dochter.
Hagedoorn, J., Wmr, Roden, dochter.
Geluk, J., Wmr, Vries, dochter.

punten.
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.

Sint cnicolaa"

'i'ry""raag 1953
Evenals het vorige jaar, is ook nu weer een Sint Nicola as Prijsvraag in onze Reflector opgenomen. Het
is mij een behoefte om U allen, die medegewerkt
hebben om deze puzzle tot stand te brengen en hebben gezorgd, dat Sint straks niet met lege' handen
bij U komt, hartelijk dank te zeggen. Ik heb zo het
idee, dat Sinterklaas
deze keer een royale bui zal
hebben en beter voor de dag zal komen dan het vorige jaar.
In het December-nummer,
dat op 5 December a.s.
zal verschijnen, zal de uitslag van zijn goede gaven
bekend gemaakt worden.
De prijsvraag van het' vorige jaar was een succes,
hoewel er wel redactionele fouten aan kleefden; ik
hoop het deze keer beter te hebben gedaan.
Verschillende oplossers zonden het vorige jaar hun
oplossingen getypt in en er waren er verschillende
bij, die zelfs doorslagen inzonden. Het is nu niet bepaald de bedoeling, dat één man de oplossing inzendt
voor de hele Groep, vandaar, dat ik dit jaar wens
dat de oplossing geschreven wordt ingezonden
en
vanwege de duidelijkheid in blokletters. Het gebruik
van carbon is hierbij ook niet toegestaan!
In dit orgaan vindt U 23 genummerde foto's met onderschriften
en waarderingscijfers.
Indien U op alle
vragen het juiste antwoord heeft gevonden, wat ik
zeer betwijfel, kunt U maximaal 260 punten halen.
Het is zeker niet noodzakelijk om alle antwoorden'
goed te hebben om voor een bezoek van Sinterklaas
in aanmerking
te komen. Indien U dus niet alles
weet of kunt raden, zendt dan toch Uw oplossing in!!
In twee gevallen heb ik een
onduidelijke
vraag
moeten stellen; dit was nodig omdat ik U anders de
oplossing in de mond - of aanwijzing in een bepaalde' richting - gaf. Van deze twee verwacht ik echter wel een be p a a I d antwoord.

Hier volgen dan de aanwijzmgen voor de prijsvraag.
1. Oplossingen worden ingewacht
bij de Redactie
van de Reflector, Verlengde Hereweg 44, Groningen,
in gesloten enveloppe.
2. In de linkerbovenhoek
moet vermeld worden St.
Nicolaas Prijsvraag 1953.
3. De oplossingen moeten uiterlijk de 17e Novembe:c
1953 in het bezit van de redactie zijn. Te late inzendingen worden terzijde gelegd.
4. De oplossingen mogen niet getypt worden, doch
in blokschrift geschreven.
5. De antwoorden worden genummerd van 1 tot en
met 23. Een margine van 5 centimeter is gewenst.
6. Onder het laatste antwoord moet een ruimte voor
de optelling blijven.
7. Door één gezin mogen niet meer dan twee oplossingen worden ingezonden; één persoon mag geen
twee oplossingen inzenden.
8. In één gezin kunnen geen twee prijzen vallen.
9. Voor tweeledige uitleg vatbare antwoorden worden als fout gerekend.
10. Verzamelde oplossingen mogen in één enveloppe
worden verzonden.
11. Boven de oplossing dient naam en adres vermeld
te worden.
12. Door de jury zal een extra prijs worden toe ge- .
kend voor het "mooiste" gedicht, dat op deze puzzle
gemaakt wordt.
En nu, dames en heren, jongens en meisjes, lezers
van de Reflector, aan de slag.
Ik wens U veel succes!
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Coevorden Rijkspolitie
Onder de rubriek "Mutaties" hebt U kunnen lezen,
dat met ingang van 1 October 1953, het Gemeentelijk
Pelttiekorps
Coevorden is komen te behoren tot de
Rijkspo.litie in ons Gewest.
Zonder in te gaan op de omstandigheden
waardoor
deze beslissing is genomen, roepen wij, Rijkspo.litieambtenaren van het Gewest Oroningen, onze nieuwe
collega's in Coevorden een hartelijk welkom toe en
spreken de wens uit dat zij zich spoedig thuis zullen
voelen in onze gelederen.

25-jarig
ambtsjubileum
Owmr. H. van Dijk
te Beilen

De Kruiswoord-puzzle
was blijkbaar
toch niet zo.
gemakkelijk. Als ik tenminste de commentaren, welke bij de oplossingen werden geschreven zo. eens bekijk, dan zijn er heel wat "bro.nnen" aangesproken
om tot de oplossing te komen. Inderdaad was deze
puzzle ook niet gemakkelijk. Ik heb dan ook besloten om de oplossingen, waarin drie fouten of minder
voorkwamen, nog als goed aan te merken. Het aantal inzendingen
bedroeg 24 oplossingen, waarvan
6
foutief waren. Terwille :van de plaatsruimte
voor de
"St. Nico.laas"-prijsvraag
laat ik commentaar
op de
oplossingen achterwege.
De oplossing luidt als volgt:
Hotizontaal:
1 Rijksseruminrichting;
17 pentose; 18
laelius; 19 k. b.; 21 netto; 23 drank; 24 om: 25 sas;
27 bes; 28 sen; 30 set; 31 are; 32 aden; 34 steen; 36
alge; 37 uddel; 38 'spansel: 40 skiën; 41 tiel; 42 moot:
43 trui; 45 obat; 46 ons: 47 galei; 48 ovink; 50 ide;
51 m.g.; 52 parade; 53 ratten; 55 e.v.; 56 mals; 57
etui; 58 b.a.; 60 dolkop; 64 korrel: 67 b.i.; 68 iel;
70 pijler; 71 agiel; 72 bal; 73 eton; 75 nora; 76 sien;
77 karn; 78 loten; 79 katrien: 81 rabbi; 82 clio; 84
lehar; 86 mees; 87 eis; 88 bas; 90 ren; 91 net; 93
leb; 94 n/a; 95 aorta: 97 beers; 99 le; 100 bindend;
102 formule; 104 rijkstelegraafdienst.

. 14.. Wat is diU

Verticaal:

-

1 rijksautomobtelcentr.;

5 ptmten.

2 K.P. "(knokploeg);

3 sen; 4 sneb; 5 etter; 6 rots; 7 uso ; 8 me; 9 n.l.; 10

rad; 11 iers; 12 claes; 13 hint; 14 tuk; 15 is; Hl gemeentevuilnisbelt;
20 badding; 22 deen; 24 orgëade;
26 sedes; 28 statie; 29 nestor: 31 alibi; 33 nel; 34
spoed; 35 nerva; 36 ako; 38 sola; 39 luit; 42 marslijn;
44 interen; 47 galop; 49 ketel; 52 pad; 54'nul; 59 aetolia; 61 klok; 62 oeral: 63 prater; 64 kasian; 65 ogier ;
66 rien: 67 barbeel; 69 Iotis; 72 babel; 74 neo; 77
kam; 80 rhea; 83 aarde; 85 beemd; 88 bont; 89 stel;
91 nerf; 92 trui; 95 ais; 96 ane; 97 boa; 98 sle; 100
B.K.; 102 fa; 103 en.
Door loting werden de volgende prijswinnaars
aangewezen: 1e pro ad f 5.-: Wmr 1e kl. J. Th. Dunnewijk te Berger: 2e prijs ad f 3.-: Owmr B. Sietsma
te Giekerk; 3e pro ad f 2.-: Postcdt Havelte.
Allen weer van harte gefeliciteerd.
En nu puzzelaars allen aan de slag voor de St. Nicolaas-prijsvraag.
Grijp de kans om met St. Nicolaas
een aardige verrassing
thuis te krijgen. De oplossingen moeten vóór of op 17 November a.s. bij de
Redactie binnen zijn. Veel succes!!!

Op 6 October 1953 was de opperwachtmeester
H. v.
Dijk, Postcommandant
der Rijkspo.litie te Beilen, 25
jaar in overheidsdienst.
Hoewel hij te kennen had
gegeven dat hij daaraan geen officiële plechtigheid
verbonden wilde zien, was het personeel van de groep
Beilen eenparig voornemens die dag toch niet geheel
ongemerkt voorbij te laten gaan. Uitvoering gevende
aan dat voornemen was het personeel
van
deze
groep, voor zover de dienst dat toeliet, omstreeks
15.30 uur aan de woning van Opper Van Dijk aanwezig orn de jubilaris en zijn gezin geluk te wensen.
Nauwelijks waren allen gezeten in de reeds met bloemen gesierde kamer of daar verscheen ook de Burgemeester, geflankeerd door de -beide Wethouders en
gevolgd door de waarnemend
gemeentesecretaris.
Z.E.A. opende meteen de rij der sprekers door Opper
Van Dijk van harte geluk te wensen met zijn jubileum en sprak de hoop uit, dat deze nog lang,
op de hem eigen wijze, zijn dienst Zo.Umogen verrichten. Zijn woorden liet hij vergezeld gaan van een
rokertje
voor de jubilaris en bloemen voor diens
echtgenote,
De Districtscommandant
der Rijkspelttie
te Assen,
Kap. Mackay, die daarna het woord voerde, stelde in
zijn toespraak
Opper Van Dijk tot voorbeeld van
vele jongeren vanwege zijn dienstijver en besloot met
het overhandigen van de gebruikelijke chèque.
Vervolgens voerde de groepscommandant
Adjudant
Booij, het woord en schetste Opper Van Dijk als een
eerlijk en betrouwbaar
politieman, die via de Huzaren, het "Wapen", de gemeentepolitie,
de gemeenteveldwacht en de Staatspolitie in de gelederen van de
Rijkspo.litie was getreden.
Hij bood hem namens de groep als blijvend aandenken een bureaulamp aan, waar hij bloemen voor
Mevr. Van Dijk aan toe voegde.
De afdeling Beilen van de Ned. Politiebond had de
jubilaris
reeds haar bloemenhulde
doen toekomen,
welke door de wachtmeester 1e klasse Vo.Swerd aangevuld, door Van Dijk dank te brengen voor hetgeen
deze resp. als lid, bestuurslid en voorzitter voor de
afdeling had gedaan.
Verder gaven o.a, nog blijk van belangstelling
de
Districtsadjudant
De Vries, de groepscommandant
te
Sleen opperwachtmeester
Hoekstra
en de Geneesheer-Directeur
van de stichting "Beilero.o.rd" dr Zijlstra.
Mevr. Van Dijk gaf intussen blijk niet alleen een go.ede politievrouw maar ook een zeer goede gastvrouw
te zijn, die wel wat verdragen kan, gezien het rookgordijn dat werd gelegd, zonder dat zij klachten over
haar gordijnen liet horen.
Het scheen haar zelfs goed te zijn bevallen, want zij
nodigde de aanwezigen uit om 's avonds
met
de
dames terug te kernen, waaraan door verschillenden
moet zijn voldaan, die daar een gezellige avond hebben gehad.
Al met al dus een goed jubileum, waarbij ik de leuze vernam "Op, naar de 40".
V.
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Afscheid

Adjudant

A.

van

der

toespraak bleek de waardering, die ook hij had voor
het werk van de Adjudant. Typerend was daarbij,
dat een oude rot als de Adjudant Van der Jagt getoond heeft, de geëffende paden te durven verlaten,
als het gewone routinewerk niet het vereiste resultaat bracht.
De Kap i t e i n liet zijn goede wensen voor de toekomst van de Adjudant vergezeld gaan van sigaren.
De Districtsrecherche
van het Gewest bood, in vereniging met de Gewestdeskundigen,
de twee boekwerken aan van de "vertellende Commissaris". Een
zeer geschikt cadeau voor een gepensionneerde
politieman, om nog eens in de oude sfeer te komen.
De Adjudant Van der Jagt dankte voor de goede
wensen en de cadeaux. Zijn instelling bleek nogmaals uit zijn verklaring, dat hij zich altijd bereid
zou tonen, ook "in ruste" te fungeren als bron van
kennis omtrent zaken en personen.
Adjudant, ook van deze plaats wensen wij U en de
Uwen het allerbeste toe.

Jagt

"Je hebt 41 jaren lang je beste krachten gegeven
aan de taak, die je was opgedragen. Wij kunnen ons
voorstellen, dat het je weemoedig stemt, je werk te
moeten opgeven en wij willen graag toegeven, dat wij
in deze weemoed delen, nu je voor het laatst in ons
midden bent. Wij hebben jou altijd zeer gewaardeerd".
Dit was ongeveer de kern van de toespraak, die de
Adjudant L. J. de Goede hield als voorzitter van de
samenkomst
van de districtsrecherche
uit het Gewest Groningen, ter gelegenheid van het afscheid van
de Adjudant A. van der Jagt, die op 1 October 1953
gepensionneerd werd.
Inderdaad, wij hebbén dit goed begrepen. Afschejd
nemen van ons werk is des te moeilijker, naarmate
men zich heeft vereenzelvigd met dat werk. Het is
misschien niet meer zo algemeen gebruikelijk,
dat
men zich met zijn' gehele persoonlijkheid .inzet, zoals
dat heet. Misschien is het ook beter, dat wij onze
aandacht wat meer verdelen tussen ons werk en b.v. de
sport, het gezin, het maatschappelijk leven. Het verruimt ons inzicht,' onze algemene ontwikkeling, we
worden minder bekrompen. Daardoor komen wij ook
gemakkelijker heen over teleurstellingen in ons werk,
zoals het mislukken van onderzoeken, minder waardering dan we verwachtten enz. Daar staat echter tegenover, dat wij minder
verantwoordelijkheidsgevoel krijgen, zich uitend in 't gemakkelijker "nemen"
van verlies ten opzichte van onze tegenstanders.
Dit laatste kan niet worden gezegd van de Adjudant
Van der Jagt. Hij "nam" het nooit, als de tegenpartij
in een' onderzoek aan de winnende hand was. Vandaar zijn belangstelling, zijn ijver, zijn doorzettingsvermogen, niet alleen in de zaken, die hem persoonlijk aangingen, maar ook als een collega met moeilijkheden zat.
.
Noemde de voorzitter de Adjudant niet een "ouwe
taaie"? In dit verband een eretitel!
Op de samenkomsten van de districtsrecherche. stimuleerde de scheidende politieman steeds de onderlinge verbondenheid " door zijn algemene belangstelling. Een verbondenheid,
die zo hard nodig is, omdat wij allen voor hetzelfde doel werken, hetgeen
onze moeilijkheden parallel doet lopen.
De Commandant van het district Winschoten, toen
nog de Kap i t e i n C. S. van Kuik, was bij het afscheid aanwezig. Kap i t e i n Van Kuik verklaarde
gaarne van de gelegenheid gebruik te willen maken
om de Adjudant Van der Jagt uit te luiden. Uit zijn

Gebr.
NV.

~. Wat is dit? -

Tevredenheidsbetuiging
Bij Besluit van de Heer Algemeen Inspecteur van
Rijkspolitie nr 17883/53, dd. 24-9-1953, werd aan:
de Adjudant der Rijkspolitie R. van Beek, groepscommandant te Schoonebeek, en
de Wachtmeester
der Rijkspolitie 1e kl. R. Plaatje,
Rijksspeurhondgeleider
te Hoogeveen;
diens bijzondere tevredenheid betuigd voor de doeltreffende wijze waarop zij zijn opgetreden. bij het
opsporen van de verdachte
van een omvangrijke
brandstichting in hetveengebied
onder de gemeente
Schoonebeek.
Uiteraard geldt de tevredenheidsbetuiging
welke de
Adjudant Van Beek ten deel is gevallen, mede voor
het personeel van de Groep Schoonebeek, dat actief
aan het onderzoek heeft deelgenomen, waarbij de
naam van de Opperwachtmeester
J. Kruit, Postcommandant . te Schoonebeek niet onvermeld mag worden gelaten.

Ibelings

Verenigde

Nederlandse

Pelstersereer r6.

Tel.

Voor auto- en mo{orbanden kunt U steeds tere~ht

Kleermakerijen

22812

concurrerende

bij

G. TO':'PER '!'GRÓNINGEN

GRON!NGEN

U N I F 0 R MEN
naar maat en "in
voorraad
vervaardigd"
van de fijnste
kamgarens.
De er bli zeer

15 punten.

Winsch:terdiep 30 : Telelodn 23674

Vulc. en Coverbedrijf

- 30300

-',8andenhandel

orijzen
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25-jarig jubileum groepscommandant te Joure
Op Woensdag 2 September
1953, was de raadzaal
Van Haskerland,
die anders
wordt gebruikt
voor
een politiek duel der partijen,
die de Nederlandse
staat in enge zin vertegenwoordigen,
versierd en gaf
een zeer feestelijke
indruk. De Groepscommandant
der Rijkspolitie te Joure, F. van der Veen, herdacht
zijn 25-jarig ambtsjubileum.
In de raadzaal
troffen wij o.a. aan de heer Districts-Commandant
der
Rijkspolitie Majoor P. J. G. Aalders, de heer Burgemeester der gemeente Haskerland
Mr. W. Hoekstra.
de districts-adjudant
E. Paulusrna, en meerdere collega's uit de dagelijkse dienst en van de Politiebond.
Toen omstreeks 14.30 uur de jubilaris, vergezeld van
zijn vrouwen
dochter de raadzaal betraden, kon de
huldiging een aanvang nemen. Uit de woorden die
door de sprekers tot de jubilaris werden gericht, was
waar te nemen,
dat Opper Van der Veen
steeds
nauwgezet en met de meeste plichtsbetrachting
zijn
taak bij de politie in de afgelopen 25 jaar heeft vervuld.
Het leek ons dan ook toe, dat toen Opperwachtmeester Van der Veen zijn pen (immers voordien was
hij kantoorbediende),
met de gummistok verwisselde, dit voor hem, alsmede voor de politie geen slechte keus was geweest.

21. Wat is dit?

-

5 punten.

Aan de jubilaris
werden vele cadeaux aangeboden,
werd in de huldiging betrokken, daar haar een vaas
met bloemen werd aangeboden.
Ook deze attentie
aan het adres van deze politie-vrouw,
die haar man
gedurende 25 jaar voor een groot deel moest afstaan
aan de dienst, was zeer zeker op zijn plaats. Na afloop van de huldiging werd een ieder verzocht om in
een gezellig samenzijn ten huize van de jubilaris het
feest voort te zetten. Hier kreeg een ieder die nog
niet in de gelegenheid was. geweest om Opper Van
der Veen geluk te wensen, de kans om de jubilaris
de hand te drukken.
Ook wij bieden hierbij onze
gelukwensen aan, en hopen, dat aan Opper Van der
Veen nog een zeer vruchtbare
tijd in zijn politieloopbaan beschoren ligt.
getuigende van de goede verstandhouding
tussen de
aanbieders en de jubilaris. Ook Mevr. Van der Veen

Overlijden

Mevrouw

Folkerts

Op 26 September 1953 is nog vrij plotseling aan een
ongeneeslijke ziekte overleden de echtgenote van de
Wachtmeester
der Rijkspolitie
1e klasse A. F 0 I k e r s, Postcommandant
te Pat e r s wol d e.
Hoewel nog operatief werd ingegrepen, mocht zulks
helaas niet meer baten. Haar optimisme mocht zij
tot haar overlijden behouden.
Bij de begrafenis te Eelde waren een grote schare
familieleden,
vrienden en bekenden aanwezig.
Personeel van de groep Vries legde een krans op de
baar.
Aan het graf werden waarderende
woorden gesproken en woorden van troost aan Wachtmeester
1e
klasse Folkers, zijn zoon en naaste familieleden.
Laat het voor Folkers een troost en berusting zijn,
dat hij een goed en gelukkig huwelijk heeft gehad.
Mevrouw Folkers ruste in vrede.
L. S.

6. Waar is dit plaatje

van afkomstig?

eOl1trêLe
Grote

voorraad

J. KOOP

20 punten.

~yk~politie!

onderdelen.
merken

-

van

de

meest

voorkomende

vrachtwagens

N.V.• ADUARD

- Tel.

235

(K

5903)

AUTOSLOPERIJ

~

(160)
~

tut ~ huxIp.1
3.

dit?

-

20 punten.
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VERSLAG
van de gehouden schietwedstrijd,
georganiseerd door de politie sportvereniging Emmen
op 7 October 1953 te Westenesch, gemeente
Emmen.
Op Woensdag 7 October vond voor de vierde achtereenvolgende maal de jaarlijkse schietwedstrijd plaats
tussen vijftallen van de beste schutters op het pistool
van de gemeente-politie Emmen, de douane en de reserve gemeente-politie en grens bewaking in de ZuidOosthoek van Drente en rijkspolitie van de groepen
Exloo, Sleen en Schoonebeek, op de prachtig gelegen
schietbaan van de gemeente-politie
Emmen te Westenesch.
Door de gemeente-politie Emmen en de douane werd
met twee vijftallen deelgenomen, terwijl het vf:jftal
van de rijkspolitie bestond uit de Owmr Blouw, de
Wmrs I Slik en Wietsrna, de Wmr Olijve en ondergetekende. Onder de aanwezigen merkten
we onder
meer op de Burgemeesters der gemeenten Emmen en
Schoonebeek, alsmede verschillende autoriteiten
van
de deelnemende corpsen.

17. Wie is dit'!

-

18. Wat is dit'!

10 punten.
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15. Hoe heet deze vogel? -

---5 punten,

leiding aan zijn corps, maar toonde ook hier
een
voorbeeld te zijn voor zijn ondergeschikten
en alle
aanwezige schutters, door met 71 punten onbedreigd
beslag te leggen op de eerste persoónlijke
prijs,
waardoor hij in het bezit kwam van de wisselbeker,

Wordt U verplaatst 7 Dan is

Voor

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen
Winschoten
Tel. 51

10 punten.

die het vorige jaar was gewonnen door de Wmr 1.
Wietsrna.
Maar ook de overige 4 schutters van het eerste vijftal van de gemeente-politie Emmen toonden, dat zij
een scherp oog en vaste hand hadden en noteerden
allen boven de 65 punten, zodat dit vijftal de eerste
grospsprijs in de wacht sleepte.
De rijkspolitie liet zich echter ook niet onbetuigd en
vooral de Wmr I Slik, Owmr Blouwen
Wmr Olijve
boekten goede resultaten, door series te schieten van
68, 68 en 65 punten, waardoor Slik en Blouw in het
bezit kwamen van de tweede en derde persoonlijke
prijs.
Jammer was het, dat Wmr I Wietsma en ondergetekende ver beneden hun normale prestaties bleven,
waardoor de kans op de eerste groepsprijs aan hen
voorbij ging. Nu moesten zij zich tevreden stellen met
de tweede groepsprijs, echter ook zeker nog een goed
resultaat.
Mocht het nog eens komen, dat de beste schutters in
deze Zuid-Oosthoek in den vervolge bij de oefeningen konden oefenen op een -afstand van 25 meter en
niet steeds weer op een afstand van 10 en 15 meter,
dan weet ik zeker, dat de gemeente-politie
en de
anderen aan de rijkspolitie kwade concurrenten krijgen voor de eerste groepaprijs en persoonlijke prijzen.
Om ± 13.00 uur viel het laatste schot, waarna door
de H.I. van de gemeente-politie Emmen de verschillende prijzen aan de winnaars werden uitgereikt.
Het vijftal van de rijkspolitie ontving een aardige
beker, welke aan het bureau van de District-Commandant te Assen zal worden afgegeven, om daar te
worden bewaard.
Rest mij nog te vermelden, dat deze jaarlijks terugkerende wedstrijden worden georganiseerd
door de
politie-sportvereniging
Emmen, die ook steeds de gehele verzorging op zich neemt. Alles verliep zeer
vlot en was keurig geregeld. Zelfs de cantine ontbrak
niet, waarin de aanwezigen op de traditionele Drentse koffie met koek werden onthaald.
De wedstrijd vond onder vrij gunstige
weersomstandigheden
plaats; de stemming was zeer opgewekt en gaf duidelijk de goede verstandhouding weer,
die er heerst onder de verschillende corpsen hier in
de Zuid-Oosthoek van Drente.
Dat deze sportdag nog vele jaren moge worden gehouden, is de wens van
de Owmr G. J. Overbeek.

Nadat door de Heer Burgemeester der gemeente Emmen een inleidend woord was gesproken, werd met
de wedstrijd een aanvang gemaakt.
Er werd meer zeer veel animo geschoten op 'n afstand
van 25 meter, waarbij een 12 het hoogste was en 72
punten het maximum, dat men met 6 schoten kon
behalen. Emmens H.I. geeft niet alleen in de dienst

,

-

Uw

verhuizingen

naar

J. ZIGTERMAN - -GRONINGEN

adres

Als één het kan, is 't ZllIterman
Emmen
Kantoor

Tel. 1372

Oosterhamrikkacle

102

-

Tel.

22598

(K 5900)
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Op deze bijeenkomsten werden de diploma's "geoefend
man" aan de daarvoor geslaagde reservisten uitgereikt.
In Winschoten geschiedde deze uitreiking
door de
Gewestcommandant, die zeide zich te verheugen, dat
zoveel reservisten in het District Winschoten aan de
daarvoor gestelde eisen hadden voldaan, daarbij de
hoop uitsprekend, dat zij op de ingeslagen weg zouden voortgaan, opdat zij in de toekomst ook zouden
slagen voor "buitengewoon geoefend man".
Hierna hield de Districtscommandant,
Majoor C. S.
van Kuik een inleiding over het prostitutiewezen,
waardoor de aanwezigen meer inzicht kregen in de
oorsprong, ontwikkeling en bestrijding van de prostitutie.
Tenslotte was het de Gewestdeskundige, de Owmr. B.
Mensinga. die in een zeer leerzame voordracht, verduidelijkt met lantaarnplaatjes,
liet uitkomen welke
hulpmiddelen de politie ten dienste staan bij de opsporing van strafbare feiten. De demonstratie
met
de kwarts-lamp
had de speciale belangstelling van
de reservisten.
Te omstreeks 22.00 uur werden deze bijeenkomsten,
welke zeer geslaagd kunnen worden genoemd, door
de Districtscommandant
met een kort woord gesloten.

Aan commrssres en leden 5 cents-fonds
Moe lag te bed, was ziek,
Had last van rheumatiek.
En dat was lang niet mis,
't Gaf ook veel ergenis.
Vooral voor het gezin,
Er was geen regel in.
Wat is het dan toch fijn,
Dat er nog mensen zijn
Die, door een schaal met fruit,
Hun medeleven tonen.
Daar knapt moe vast van op,
En dankt bij dezen partelijk
Voor dit geschenk en wenst,
Des gevers alle goeds.
Met vr. gr.
E. Procee-Jagersma
Leeuwarden.

Ook zo helpen wij elkaar
TE KOOP AANGEBODEN
3 Tunieken maat 51, waarvan 1 z.g.a.n.; 1 Ballonbroek
maat 51; 1 Winterjas duffel maat 51; 1 Overjas waterproof maat 51; 2 pr Beenstukken, maat 45, waarvan 1 pr nieuw; 3 pr Schoenen maat 44, waarvan 1
pr z.g.a.n.; 1 pr Laarzen maat 44; 1 Lijfriem nieuw;
1 Pet maat 56 nieuw; 1 Veldmuts maat 56; 1 pr Handschoenen wit katoen Holl. nieuw.
Tegen elk aannemelijk bod. Te bezichtigen en te bevragen bij de Materieelbeheerder.
Betaling kan geschieden via de kledingrekening.

5 cents-fonds
Het ,,5 cents-fonds", ons welbekend
Dat heeft mij laatst heel erg verwend.
Ik lag zowat een maand te bed,
Werd er wat voor mijn neus gezet.
Het was een prachtige mand met fruit,
Ik keek mijn ogen er op uit.
Maar tevens een dankbaar gevoel
Als gevolg van het doel
Wat het ,,5 cents-fonds" bereikt,
Wanneer het door ziekte wel eens somber lijkt.
Het fleurt je op en geeft je kracht,
Bij het aanschouwen van die vruchten-pracht.
Het werkte mee aan mijn herstel,
o 5 cents-fonds, ik dank U wel.

Dienstavonden beroep- en reserveRijkspolitie personeel
Voor het beroeps- en reservepersoneel
der Rijkspolitie in het District Winschoten werden op 16 en 17
September .1953 respectievelijk
te Appingedam en
Winschoten zgn. dienstavonden georganiseerd.

Wmr A. Warntjes,

Assen.

8. Dit is reclame van
iemand, die geregeld in
ons blad adverteert. Welke slagzin" gebruikt hij f
5 punten.

22. Welke klederdracht

is ditf

-

5 punten.

12. Welke maatschappij
voert dit embleem f 5 punten.
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Rijkspolitie

trotseerde

ken. Slechts een enkele zelfmoordenaar waagde het,
in de nabijheid van de politie boten te komen, wat
voor hem prompt eindigde met arrestatie en opslui-x
ting in de leefnetten.
Omstreeks drie uur werd verzamelen geblazen om de
uitslag van deze wedstrijd bekend te kunnen maken.
Eén van de deelnemers bleek echter nog zoek te zijn.
Een tweetal boten werd vaarklaar
gemaakt om de
man op te sporen. Men was juist van wal gestoken,
toen men de visserman door de weilanden zag aankomen. Het geweld van de hoge golven had hem
gedwongen, de boot in het riet achter te laten en te
voet naar Steen dam te gaan. Toen hij eenmaal bij de
"Keet" was aangeland, kon opper W. Ramaker uit
Loppersum, voorzitter van de districts-sportverentging, de uitslag bekendmaken. Deze voorzitter heeft
er slag van, een dorre uitslag tot een aantrekkelijke
gebeurtenis
te maken. Ieder van de manschappen
kreeg bij zijn prijs een aardige speech, waardoor het
geheel weer een uitermate gezellig karakter kreeg.
De uitslag was als volgt: 1. W. Braad, Appingedam;
2. L. Burgler, Winschoten; 3. H. v. d. Donk, Muntendam; 4. G. J. Zwart, Appingedam; 5. K. Koning, Appingedam; 6. R. Zwaanstra, Nieuwe Pekela; 7. R.

regen en storm

Poedelprijs werd wisselprijs.
Als de mannen van de rijkspolitie ergens de "neus"
van hebben gekregen laten ze zich niet afschrikken
door regen of wind. Hun vak brengt nu eenmaal
mee, dat de weersomstandigheden
geen rol kunnen
en mogen spelen. Daarom zagen de manschappen van
de Rijkspolitie .Sportverenigtng
Winschoten er dan
ook niet tegen op, in de vroegte naar het Schildmeer
te trekken, om_daar een gezamenlijke actie te onder-

23. Wat is dit? -

10. Wat stelt dit voor? -

10 punten.

Klein, Oude-Schans; 8. S. Krol, Winschoten; 9. N.
Toonder, Stedum; 10. A. Hamminga; Winschoten: 11.
T. Dijkema, Winschoten; 12. W. Ramaker, Lopper't Voeren, dat weet je wel. Verwacht een muis jongen
sum: 13. T. R. Meijer, Winschoten; 14. T. Blokzijl,
Scheemda.
Laatstgenoemde
verwierf de poedelprijs voor de
opvallendste prestatie van deze dag. De heer. Blokzijl presteerde het, om met slechts één, worm twaalf
"schele jongens" te vangen. Hem werd daarvoor een
"nachtspiegel" overhandigd, Zichtbaar getroffen door
deze .prijs, stelde de heer Blokzijl het voorwerp heel
sportief beschikbaar als wisselprijs, zodat dit nuttige
voorwerp nog meerdere malen de ronde kan doen.
Ondanks de slechte weersomstandigheden
waren allen het er over eens" dat het toch nog een gezellige
dag was geweest.

10 punten.

nemen tegen de snoek, baars en andere' waterbewoners. Enige politiemannen toonden, dat ze zelfs voor
hoge golven niet bang waren. Manmoedig werden de
boten in gereedheid gebracht en werd "zee" gekozen.
Anderen, die eigenlijk gezegd liever in wat rustiger
water gingen vissen, trokken naar het Afwateringskanaal, om daar hun geluk te beproeven. De vissen,
schijnbaar niet gediend van deze politionele actie,
hadden haastig de, "vinnen" genomen en waren ver
en diep in het riet een veilige schuilplaats gaan zoe-

Breuk heeft men nimmer
Bij verhuizingen met Timmer

Verhuisbedrijf

TI MME R

Helper Oostsingel 26 - Telef. 29854
GRONI NGEN

5. Wat is dit?

-

20 punten.
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heerlijke
matrassen

Ondanks

alle gepuz:z:le geniet U een

nachtrust

op onze "EVERY

met

Fraaie

15 jaar garantie,

damasten,

1 pers.

90/190

Eén briefkaart

groen,

met
blauw,

F 78.- 2 pers.

HOME"

terra

à 1 kg.

of geel.

120/190 F 98.-

en wij komen ze U franco

Fa D. J. DE RUI TER

Interieur-

kapokkussens

\

zicht tonen.

TEL.K5905-291,

ZUIDLAREN

Zo togen we dan op 9 October nog in schemerdonker het mooie Zufdlaardermeer op. De weergoden waren ons gunstig gezind en we genoten volop van een
sportieve strijd. Een ieder zocht de naar zijn oordeel
mooiste plek op waar hij dacht succes te kunnen
hebben. Zo had de een meer geluk dan de ander. Over
het algemeen waren de resultaten maar zo .. zo.
De H.H. Ousen
en Christiani
die aan de kop
lagen,
hebben
elkaar
fel
bestreden.
De
heer
Ousen, een doorgewinterde
specialist
op snoek,
kwam
met
2 snoeken
en 3 voorns
aan
wal;
Chris ti ani moest het laten bij acht voorns. Zij behaalden resp. 13 en 8 punten, waardoor de heer
Ousen eindigde als no 1 met 59 punten over dit seizoen en daarmede voor 1 jaar de wisselbeker in de
wacht sleepte. Christiani, die nu eindigde op de 2e
plaats, won de beker in 1951 en 1952.
In begin Januari van het volgend jaar kunnen op
onze vergadering verder de volgende prijzen worden
uitgereikt aan de H.H. 3. L. J. v. d. Aar; 4. J. Pruis;
5. G. Zijlstra; 6. G. W. Mekel; 7. H. Gommers; 8. H.
W. Bergman; 9. J. Koopmans. terwijl voorts nog een

9.. Hoe heet deze mijnheer?

Hengelclub

-

15 punten.

"Onder Ons"

Toen we de vorige maand onze 4e wedstrijd van dit
seizoen hadden afgesloten te Oosterlittens, waar de
Burgemeester van de gemeente Baarderadeel na afloop een door Z.E.A. beschikbaar gestelde medaille
uitreikte aan de heer G. Zijlstra, die zo gelukkig was
geweest het zwaarste gewicht aan vis van alle vangsten aan de wedstrijd-commissie
te kunnen voorleggen, hadden we er geen vermoeden van, dat nogmaals
een wedstrijd zou moeten worden gehouden, om te
beslissen wie dit jaar de .wisselbeker de zijne zou
kunnen noemen.
Wat was n.l. het geval? De H.H. Ousen en Christiani
waren met een gelijk aantal punten over dit seizoen
geëindigd. Eigenlijk had ook om de le prijs kunnen
worden geloot, maar toen iemand voorstelde, om een
5e wedstrijd te houden, sternden we daarmede allen
gaarne in. Besloten werd het Zuidlaardermeer
als
operatieterrein
te beproeven.

13. Wat is dit?

-

10 punten.

prijs in ontvangst hebben te nemen: voor de zwaarste brasem: V. d. Aar; zwaarste paling: Pruis; zwaarste voorn: V. d. Ploeg; zwaarste snoek: Zijlstra en
zwaarste baars: Christiani.
Zo is dit wedstrijdseizoen dan weer afgesloten. Het
zijn voor ons steeds hoogtijdagen. Niet alle leden konden aan de 5 wedstrijden
deelnemen. De "dienst"
gooide wel eens roet in het eten.
We hopen ook het volgende jaar onze mooie hengelsport weer te kunnen beoefenen.
Tl.
Adressen

die men moet weten:

• Hotel Van Wely, Coevorden, Tel. 5
• Hotel "De leeuwenbrug"
Tel. 3741 (3 lijnen)
1. Kent

Deventer

u dit plaat~e? -:- 5 punten.

10
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2.

Wat dacht u hiervan?

-

en dus intijds de plaat gepoetst werd.
Ten bewijze, dat ik er werkelijk geweest ben, kan
ik je vertellen, dat ik achter je woning iets heb zien
staan, waar ik bij heb gestaan, zoals het "Manneke in
Brussel"! Gij gevoelt mijn waarde, dat dergelijke
"stille getuigen" niet zijn weg te praten.
Evengoed zal ik een derde reis voor jullie gaan ondernemen, want ik ben vreselijk benieuwd naar dat
"raars". Ik zal mij echter tevoren overtuigen, dat ik
werkelijk kans maak, jullie thuis te treffen. Hoe?
Dat zal je wel hor en!
Nu ik toch bezig ben mijn hart een beetje te luchten
(een beetje late najaarsschoonmaak
denk ik) vraag
ik mij voorts af, of er in ons Gewest zo weinig puzzelaars zijn. Of hebben al deze wapenbroeders genoeg
te kampen met andere puzzles, zodat ze er niet toe
komen, om die uit de Reflector op te lossen. Ik weet·
het, het leven eens politiemans gaat nu eenmaal niet
altijd over rozen, maar ik hoop toch, dat de Redactie
met de Sinterklaas-prijsvraag
onder oplossingen bedolven wordt. Come on, strijdmakkers, even de hersenen wat los gewerkt en er gezamenlijk voor gezorgd, dat er een papierlawine in de brievenbus van
4 x 11 neerdaalt. 't Geeft heus voor een keertje niet,
al raakt die bus eens. wat verstopt.
Ja, Roel, het is waar, dat de politie in het algemeen
nogal eens wat zwart afgeschilderd wordt. Ons beroep brengt nu eenmaal mede, dat wij niet met alle
mensen vrienden kunnen zijn. De politieman in zijn
toch heel mooie beroep, schept niet iets zoals een
beeldhouwer,
een meubelmaker,
een schilder
e.d.

20 punten.

Open brief
aan mijn vriend Roei

~e

•.de

~oeL/

Dank zij bet feit, dat de puzzle in onze laatste Reflector geen onoverkomelijke bezwaren bood, al had de
samensteller er listig de nodige voetangels en klemmen in gelegd, heb ik nog tijd disponibel gekregen,
om je brief te beantwoorden.
Toch moet mij hierbij één ding van het hart, n.l. dat
ik met deze schrijverij niet kan doorgaan, als het
steeds zo laat wordt, voor de post de Reflector brengt.
Indien de Redactie ervoor kon zorgen, dat deze alleszins lezenswaardige periodiek werkelijk
op één
der eerste dagen van de maand bij ons binnenvalt,
inplaats van zoals nu, pas op 6 October, hebben allicht ook meer puzzelaars gelegenheid, hun hersenen
in de nodige kronkels te leggen en komen er meer
pentosen, nerva's en wat dies meer zij, op het tapijt.
Hoewel ik nog geen antwoord van je heb gekregen
op de vraag in mijn laatste brief, sla ik toch maar
vast aan op het begin van jouw brief.
Ik moet zeggen, Roel, je vrouw heeft goed praten
(welke vrouw heeft trouwens stof nodig om te praten) maar als ze eens bij de buren ging informeren,
dan zou ze vernemen, dat ik al tweemaal met een
hele karrevracht vol voor de deur heb gestaan, maar
ik heb zo'n vermoeden, dat er tijdig lont geroken is

19. Wat is dit? -

20. Dit

is?

-

15 punten.

maar evengoed is ons werk van wel zo groot belang,
dat het waarschijnlijk zonder dat, niet mogelijk zou
zijn voor al deze andere wel "scheppende categorieën"
hun arbeid ononderbroken te verrichten.
Maar ja, praat over zulke dingen maar niet te veel
met "the man in the street", want dan krijg je toch
de kous op de kop. .
Hoewel ik in de afgelopen "zomer" niet zo ver van
huis ben geweest als jij, heb ik toch nog wel een
beetje kris kras door ons mooie landje gereden en
geen enkele maal controle gehad, alzo: ze zijn nog
zo kwaad niet!
Ik heb in ons rampgebied in stilte onze polderwerkers e.a. bewonderd. Mijn pet af (al had ik die niet
bij mij) voor wat er gepresteerd is.
Honderden meters nieuwe dijken zijn er gelegd in
een tempo, waaraan
de D.U.W. niet kan tippen.
Bergen werk zijn er verzet in stromende regen in de
taaie klei, waar de ene G.M.C.'er de andere er weer
uit moest trekken. Laten wij ons rustig even op de
borst slaan, dat het kleine Nederland zoiets wist te
presteren. En niet alleen op de grond, ook op het
water, op het ijs en in de lucht spreken we nog een
hartig woordje mee. Zie wat onze K.L.M. maar weer
volbracht van 8-10 October. Alleen op het gras met

10 punten.
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een bal wil het niet best meer; maar dat is dan ook
maar spel en de rest bittere werkelijkheid.
Tot slot nog iets op het gebied van humor. Nadat
de Districts-Adjudant
kortelings
(helaas in bijzijn
van mijn jongste spruit) de nodige handtekeningen
had gezet in diverse registers, vatte de Postcommandant het Rapportenboek, om dat in overeenstemming
te brengen met de tijd van de dag. Zeunlief wist
daarop te vertellen, dat de Adjudant daar net ook nog
in had zitten "krassen".
Bij een controle op de capaciteit van een handrem
van een motorrijwiel, (die blijkbaar betere dagen had

16. Wie is dit? -

10 punten.

gekend) vroeg de bestuurder zo langs zijn neus weg
aan de wachtmeester,
of hij wel de overeenkomst
wist tussen een handrem en een peignoir.
.
Stomverbaasd
over een dergelijke vraag op zodanig
tijdstip, bleef de wachtmeester
(wijselijk?) het antwoord schuldig, waarop hij te horen kreeg, dat je
die dingen alleen aantrok in "noodgevallen"!
RoeI, ik houd er weer mede op, want anders ben ik
bang voor "ruimtenood" van de redactie en dat mag
niet. Aangezien ik wel geloof, dat je vrouw ook in
de Reflector zal "neuzen" krijgt ze geen aparte brief
hoor. Bij gelegenheid komen we zelf wel de groeten
brengen.
BART.

;;.eo/"bV·" *

Witte

muizen

Noordbergum, 9 Oct. 1953.
Beste meneer,
Ik heb in vaders Reflector gelezen, onder de naam
"Hobby's", van de witte muizen. Een jaar geleden
had ik twee muizen gekregen, die bleven ook met
z'n beide, want het waren twee vrouwtjes. Toen wij
op 11 Mei verhuisden van Leeuwarden naar Noordbergurn zei mijn vader: "Ze moesten maar buiten
hangen". Hun woning werd tegen de muur opgehangen. Een paar weken geleden viel de muizenwoning van de wand. En er werd een nieuwe muizenwoning getimmerd. Nu staan ze boven op het
konijnenhok binnen. En nu zou ik willen vragen of
ik één of twee mannetjes muizen van U mag hebben. En wanneer kunnen de jongen bij de oude vandaan, meneer? Ik hoop dat U mij helpen kan. _
Hartelijke groeten van
Simon Koorn, oud 13 jaar,
wonende Politiekazerne te Noordbergurn 223, Post Veenwouden.
Beste Simon,
Met machtig veel plezier heb ik je brief gelezen en
ga je nu met evenveel genoegen antwoorden. We
doen dat maar in de Reflector, omdat dit ons familieblad is. Ik moet je even op een foutje wijzen. Je
schreef over "je vaders Reflector"; mis jong! Het is

12
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Langere

levensduur

.

lager

in

prijs

ook jouw krant hoor .. Het is van ons allemaal en zó
moet je de Reflector ook bezien.
Je schreef dat je muizenwoning van de muur was
gevallen en dat je een nieuw hokje had getimmerd.
Nu is een houten woning voor muizen niet zo erg
geschikt, Je weet dat alle schepsels, ook muizen,
vocht afscheiden. Dit vocht trekt in het hout zodat
je eigenlijk nooit een droog en fris hokje hebt. Eén
der bezwaren tegen muizen is dat ze stinken. Om dat
bezwaar weg te nemen heb ik mijn muizen gehuisvest in een glazen kistje. Een oud aquarium is heel
erg geschikt. Een grote snoepfles is ook goed of een
haringfles.
Weet je wat het voordeel is van een glazen woning?
Die kun je bijv. eens per week helemaal met water
omspoelen. Daarna uit laten lekken of afdrogen en
je hebt weer een heerlijk, fris muizenhokje. Verder
doe je er maar flink zaagsel- onderin en wat houtkrulletjes er over heen.
't Voeren dat weet je wel. Verwacht een muis jongen
dan begin je met een beetje melk te geven; 'n spekzwoertje of kaaskorst je. Ook een paar erwten, eikels
of een kastanje zijn heel goed voor de muizen. Daaraan knagen ze en je weet dat een knaagdier knagen
moet om zijn gebit kort en scherp te houden. Een
stukje hard hout is ook goed, maar dan zitten ze
maar op een houtje te bijten en je weet wel wat dat
betekent.
Hebben de muizen jongen gekregen laat dan het mannetje er nog veertien dagen bij. Hij helpt dan mee
zijn jongen warm te houden. Doe er bij de geboorte
een paar stukjes watten in en de jonge muizen hebben een fijn, warm holletje. Na. een dag of tien krijgen de jonge muizen een wit velletje en zo tegen de
14 dagen gaan hun oogjes open.
Dan wordt het tijd om het mannetje er bij weg te
doen, anders heb je heel gauw jongen weer en dat
is te vlug. Zijn de jongen ongeveer 6 weken oud
dan kunnen ze wel bij de moeder vandaan.
Zoals ik al schreef: Je komt maar zo gauw mogelijk
eens langs om een paar muisjes af te halen. Mocht
je dan nog wat te vragen hebben dan zal ik je wel

H.

14. Wie is dit? -

10 punten.
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Kingma, G., Wmr. 1e kl., Assen.
Volders, G., Wmr., Blijham.
Warntjes, A., Wmr. 1e kl., Assen.
Zuiderveld, S., Wmr., Oude-Pekela.

Personeel afkomstig van Gemeentepolitie
de sterkte opgenomen:

Coevorden in

Kampstra, R., Adj.
Schipper, W., Owmr.
Nolles, M., Wmr. le kl.
Lange, K. de, Wmr. 1e kl., inmiddels overgeplaatst
Parketgroep Groningen.
Jeurink, G., Wmr.
Hummel, G., Wmr.
Drent, P. J., Wmr.
Zwart, C., Wmr.
Klomp, G., Wmr.
Sluis, J. v. d., Wrnr.
Achterstraat, J., Wmr.
Wieringa. L. J., Wmr.

Verplaatsingen:
Zeubring, H. H., Wmr., no. 769, van Beilen naar Beerta.
Houtman, H., Wmr. le kl., no. 1724, van 2e Exloërmond
naar Ternaard als Post.C.-.
Buitenga, G., Wmr., no. 1149, Van Heeg naar Lemmer.
Meijer, K. J., Owmr., no. 798, Van Muntendam naar
Heiligerlee als Post.C.-.
Dijkstra, P., Wmr. le kl., no. 161, Van Heiligerlee naar
Muntendam als Post.C.-.
Heeling, R., Wmr. le kl., no. 895, Van Gieterveen naar
Beilen.
Tamminga, J. A., Wmr. le kl., no. 1571, Van Annen naar
Gieterveen als Post.C.-.
Schuldink, H., Wmr. le kl., no. 729, Van Beilen naar
Twello Gewest Arnhem als Post.C.-.

naar

Met eervol ontslag:
Kwant, J., Wmr., no. 609, Hoogkerk. Emigratie naar
Amerika.
Lutter, G., Adj., no. 125, Leeuwarden. Met pensioen.
Nijmanting, G., Wmr., no. 1654, Lemmer. Wegens overgang in burgerbetrekking.
Overleden:
Nijboer, W., Adj., no. 180, Menaldum.

Gedetacheerd bij de Kaderschool te Bilthoven:
Meijer, B., Wmr. 1e kl., no. 64, Wommels.
Duut, H., Wmr. 1e kl., no. 317, Boijl.
Brouwer, P., Wmr. 1e kl., no. 346, Leeuwarden.
Stèrenborg. W., Wmr. 1e kl., no. 395, Oppenhuizen.
Kuipers, A., Wmr. 1e kl., no. 438, Oosterhesselen.
Geslaagd voor de herscholingscursus personeel
Verkeersgroepen te Bilthoven:
Dijkstra, R., Wmr. 1e kl., no. 1286, Verkeersgroep Groningen.
Wiekamp, J. H., Wmr., no. 1102, Verkeersgroep Leeuwarden.
Westerhof, R., Wmr., no. 757, Verkeersgroep Assen.
Gezinsuitbreiding vond plaats bij:

Geslaagd voor Getuigschrift Engelse taal voor
Politieambtenaren:

Klevringa, O. H., Wmr. 1e kl., Assen, zoon.
Kok, S., Wmr., Koekange, dochter.
Blaauwgeers, H. A., Wmr., Schoonebeek, 2 zoons.
Wier inga, L. J., Wmr., Coevorden, zoon.
Kooi, J. v. d., Wmr., Heerenveen, zoon.
Sikkema, S., Wmr. 1e kl., Assen, dochter.

Bos, E., Wmr. 1e kl., Winschoten.
Eleveld, F., Owmr., Winschoten.
Geels, J. J., Wmr. 1e kl., Blijham.
Kap, B. J. P., Wmr., Winschoten.

Pijn?·

RHEU MIN

helpt!

20 tabl. 55 cc.
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der

Giro Redactie
Medewerkers:
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de Vries, Districtsstaf
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44, Groningen.

G. J. Smeenk, Districtsstaf
Winschoten;
Wmr. J. Krediet,
Districtsstaf
Leeuwarden;
Heerenveen;
Wmr. 1 J. Oosting, Dis! rictsstai
Assen; Owmr. B. Lijklema, Geweststaf

ADVERTENTIES:

VAN

Rijkspolitie,

G. van Dijk, Off. der Rijkspolitie

Wmr. 1 T.
Groningen.

DRUKKERIJ TE MEPPEL, POSTBUS 6, TELEFOON K 5220-1241
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(9

kom er eens kijken
Wat de Sint U nu weer geeft
,
alles gekregen
doordat de eendracht leeft!

Zo is het dan, geachte lezers en lezeressen van de
Reflector, dat ik met ware voldoening Uw steun heb
gevolgd en beleefd, die ik in de afgelopen maand van
U heb mogen ontvangen. Het is toch zo, dat men makkelijk een St-Nicolaas actie op touw kan zetten met
een lege beurs, maar dat een dergelijke actie geen
enkele kans van slagen heeft, als er niet een saamhorigheid bestaat, in dit geval in het Gewest Groningen, die het geopperde idee ook werkelijk steunt. En
dit is dan ook gebeurd. Het resultaat vindt U in de
gewonnen prijzen.
Mijn hartelijke dank voor Uw spontane medewerking;
ik meen te mogen concluderen uit het grote aantal inzendingen van echtgenoten en ook kinderen, dat die
medewerking ook te danken is aan hun steun en stimulerende kracht.
.
Ook voor de steun van 'onze sympathieke uitgever van
de Reflector ben ik ten zeerste erkentelijk.
En nu iets over de prijsvraag zelf. Deze was moeilijker
dan het vorige jaar. Ondanks dat kwamen el' 455 oplossingen binnen (verleden jaar 345), dus kan men van
een grote vooruitgang spreken. Mocht er volgend jaar
weer gesinterklaasd worden, dan neem ik aan, dat er
minstens 600 oplossingen binnen komen.
Op Woensdag 18 November kwam de jury, afkomstig
uit 5 verschillende Districtsplaatsen,
op het Districtsbureau te Groningen bijeen. De jury bestond uit:
Owmr. G. J. Smeenk, Districtsstaf Winschoten; Owmr.
B. Lij klem a, Verkeersgroep Groningen; Wmr. J. Krediet, Districtsstaf Leeuwarden; Wmr. 1e kl. T. de Vries,
Districtsstaf
Heerenveen;
Wmr. 1e kl. J. Oosting,
Districtsstaf Assen; Wmr. 1e kl. F. de Vries, Districtsstaf Groningen.
Over de antwoorden op de gestelde vragen bij de geplaatste foto's werd niet lang gediscuteerd.
De oplossing was:
1. ja, uit het Alg. Politieblad (bldz. 172 van 1953);
2. Overste Van Helden;
3. berkenschors;
4. Reflector (van auto);

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

bovenaanzicht pijpekop;
van een bankbiljet van tien gulden;
.
bovenaanzicht van een sigaret (vergroting);
KNOOP helpt velen uit de knoop;
Visscher;
aardappelmoeheid
(worteltjes met cysten);
wapen van Assen (Drenthe werd ook goed gerekend);
12. N.V. ArnhemscheVerzekeringsmaatschappij;
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13.
14.
15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.
23.

rubberboom (opvangen
Dr. M. Euwe;
Grutto;
Clark Gable;
J. S. Bach;
turf;
roller van een rail;
Abe Lenstra;
sigarenknipper;
Zeeuwse klederdracht;
spitsmuis.

van latex);

Enfin, nu maar eens aan het zoeken
In politiebladen en in boeken.
'
Hé ja, daar zie ik nummer 1.
't Is de overstroming naar ik meen.
Dat valt mij nog niet eens zo tegen,
't Stond in politieblad no. 9.
No. 2 die had ik even snel.
Het is geperforeerd en wel,
De commandant van ons Gewest.
Dat gaat toch werkelijk opperbest.
Bij nummer 3 bleef ik even steken.
Ik heb haar tot en met bekeken.
Maar toch zeg ik, al is 't ook mis,
Dat 't drooggevallen Zeeland is.
Wat zou no. 4 nu toch wel zijn?
Die heb ik ook zo gauw niet klein
o ja, nu zie ik het, al is 't wat laat,
Reflector heet dat apparaat.
En dan zie 'k nummer 5 eens aan.
Ja, wat ik daar nu toch zie staan,
Is een pijpekop vol met tabak
Het merk dat noem ik niet vo~r het gemak.
No. 6 die had ik niet zo snel.
Gevonden heb ik haar toch wel,
Want toen ik ons dik salaris zag,
Waarbij ook nog een tientje lag,
Bleek weldra dat het hierop stond'
Gelukkig, dat ik die ook vond.
'
No. 7 bleek ook lang niet mis,
Omdat het een vergroting is
Van, hé, ik steek er net één op.
De roem ervan die stijgt ten top.
De sigaret, die 'k zo maar had,
Hij stond reeds in een ander blad.
No. 8 is naar ik vurig hoop,
Knoop, helpt velen uit de knoop.
No. 9, och ik zocht maar even
Stond in politieblad no. 7.
Dat wist ik dus wel wisser,
Want ied're Visscher is geen visser.
En wat te zeggen van no. 10,
H~t is toch duidelijk te zien,
Hiertegen woedt een zware strijd,
De aardappel die aan moeheid lijdt.
En wat is dit? vraagt nummer 11.
Het staat op de reflector zelf,
Het Drentse wapen zeer beslist
'k Geloof dat niemand deez' vraag mist.
Uit Arnhem staat er ook iets bij
't Is een verzekerings-maatschappij
Die 't embleem van nummer 12 draagt
Dit is 't antwoord op hetgeen men vr~agt
Bij 13, 't ongeluksgetal,
Liep ik haast ook nog in de val.
Het bracht mij werkelijk tot bezinning
lVIaar toch zeg ik 't is rubberwinning.
No. 14 zette mij niet schaak.
Ik sla de spijker toch wel raak
Als ik zeg, hoewel met bokshandschoenen aan
Zie ik hier toch Dr. Euwe staan.
Dat de vogel die bij 15 staat
En waar ik nu maar eens naar raad
Een grutto is weet ik niet vast
'
Hij bezorgde mij nogal veel la;t.
Van 16 zei men wel heel dra,
't Is Gewest-deskundige
Mensinga.
'k Weet niet of ieder hem wel kent
Maar is dat wel zo'n knappe vent? '
Ik meen toch zeker en gewis,
Dat 't filmheld Clark Gable is
Die door een meisje doelbewust
Op één der wangen werd gekust.
En wat ik nu in zeventien zag,
Dat was die Ouwe J. S. Bach,
Die menigeen verstrooiing bood
Met zijn muziek zo zwaar als lood.
No. 18 die was niet zo zwaar,
De lichte turf die zag ik daar,

Op hoop van zegen
Mijnheer de Redacteur, de oplossing op rijm;
Die zal van deez prijsvraag zo eenvoudig niet zijn,
Ik Wil het proberen en lukt het mij niet·
Dan heb ik wat pech en geen prijs in 't ~erschiet.
Een is een plaatje uit het rampengebied;
Zoals men dat in 't Politieblad ziet
In nummer negen van het lopende jaar;
Daar staat het, heel duidelijk en klaar.
De tweede dat is de Gewestcommandant
Bij de Rijkspolitie in het noorden van 't land.
Drie is de bast van een prachtige berk;
Dat amateursgrapje
gaf mij aardig wat werk.
Vier is een reflector, van rubber heel net
Die voorkomt op Austins Summerset,
Vijf is een pijpekop met wat tabak;
Dat zie je zo, op je .... gemak.
Zes is de van Ruijsdaels molen;
Van een bankje van tien heel netjes gestolen.
Zeven is een sigaret, 0 ja;
Van dat merk rookt Bauke Mensinga.
Acht is een truc van de autosloop;
Knoop helpt velen uit de knoop.
Uit negen blijkt dat iedere Visscher;
Nog niet is een echte visser.
Tien is de wortel van een aardappelplant;
Door de aardappelmoeheid
aangerand.
Elf is zeker het wapen van Drenthe;
De provincie beroemd om z'n bollen met krenten.
Twaalf de Arnhemsche Verzekeringsmaatschappij'
En dertien daar tapt men de latex heel vrij.
'
Veertien is Euwe, de schaakkampioen;
Vijftien een tureluur, die inspectie gaat doen.
Zestien is Gable, de filmartist;
Zeventien Bach, een groot componist.
Achttien is turf, te drogen op 't veld;
Op negentien zijn de dames gesteld,
Zo'n loper met ring is niet te vervangen;
Daar kunnen gordijnen zo prachtig aan hangen.
En twintig is Lenstra, us Abe de man,
Dat is toch de Fries, die zo voetballen kan??
Dan volgt de punter voor de dure sigaren,
Tenminste ik kan het niet anders verklaren.
Dan komen de dames in Zuidbevelands dracht·
Ten laatste de spitsmuis, in z'n eenvoudige v~cht.
Zo heb ik ten einde mijn arbeid verricht;
De hoop doet mij leven op het mooiste gedicht,
Maar gaat toch de prijs aan mijn neus nog voorbij;
Ik ~enk dan maar even, dat mag ik toch vrij,
Er IS baas boven baas, 't is nooit anders geweest
Mijn rivalen geluk dan met St. Nicolaasfeest.
'
Hoogeveen, 16 November 1953.

Adj. de Vries.

Ha! Ha! wat gooit de post daarin?
't Is het lijfblad van het pol. gezin.
'k Ge190f, als ik mij goed "remember"
't Is bijna al weer vijf December,
Zodat het net als vorig jaar
Een puzzle inhoudt, ja 't is waar.
Ik zie het al het zijn weer plaatjes'
Met hier en daar wat kleine praatj~s.
Waardering in een puntental
En hier en daar een kleine val.
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Terwijl no. 19 wel zal zijn,
Een instrument voor het gordijn.
Het gaat op wieltjes langs een baan
Dat zal wel heel gemakkelijk gaan.
No. 20 die ging toch gesmeerd,
Werd tot kap'tein gebombardeerd.
't Is Abe Lenstra naar ik meen,
De voetbalheld van Heerenveen.
Hierna ging 'k mij met Lips bemoeien.
Ik zei warempel eerst 't zijn boeien,
Maar toen ik 't hoorde stond ik paf,
't Snijdt punten van sigaren af.
Die vrouwen met hun kleding aan,
Zou toch niet zo gemakkelijk gaan
Het lijken mij twee Zeeuwse schonen,
Die naar ik meen op Walcheren wonen.
De laatste plaat van 't hele stel,
Wist ik gelukkig ook nog wel.
'k Heb haar maar liever niet in huis,
Zo'n hele kleine spitse muis.
En dit is dan het eind van 't lied.
Het is wel lang zoals U ziet.
Ik hoop nu maar, dat ik finaal,
Het hoogste aantal punten haal
Zodat de prijs dan is gewonnen,
Daar is 't tenslotte om begonnen.

POCKET HOOKS,

DE WlrJE RAAF-SERIE
PRIJS

PfR DffL f UiO
Bess Streeter Aldrich

JlltJNIERS
Nederlandse

Miguel de Unamuno

ABEl. SANCNEZ
Verhaal
Nederlandse

peinst ge toch politieman,
is er aan de hand,
is er toch te piekeren,
staat daar in die krant?

dat U niet ziet en waar ge al
Zo lang op zit te staren.
Ze zal U zeker en gewis
voor 'n blunder slaan bewaren!

van

Dr

G. J.

Geers

Alvar Nur\ez Cabeza de Vaca

Wat heeft de Sint 't weer uitgezocht!
Waar haalde hij 't vandaan?
De éne helft is wel te doen,
Maar d'andere helft!!!....
kom aan.

SCHIJlBREU/(EI.INtlEN
Nederlandse

vertaling

van

Dr

G. J. Geen

De tocht, die de auteur in dit boek beschrijft,
maakte hij mee als schatmeester
des Konings
op de tocht van Pánfilo de Narváez, die in
1527 naar Florida vertrok met een concessie
van Karel V om de landen ten Westen van de
Kaap van Florida te veroveren en te besturen.
Van de honderden, deelnemers blijven slechts
Cabeza de Vaca en drie makkers in leven. En zij zwerven,
te voet en naakt, waarschijnlijk van Galveston Eiland door
Texas en New Mexico tot ze in 1536 voor het eerst landgenoten terugzagen bij Culiacán aan de Golf van California.

Politiemensen, ge hebt meermalen reeds
voor 'n heter vuur als dit gestaan.
.Maar, onversaagbaar voortgegaan!
Onwankelbaar als steeds!
Toont, dat g'een voorbeeld zijt
van scherp vernuft en geest
en toont dat 't Groningse gewest
geen moeilijkheden vreest!

1953.

van hartstocht

vertaling

Miguel de Nunamuno
(1865-1936) was hoogleraar in het Grieks en vele jaren rector van de
oeraude Universiteit
van Salamanca.
Hoewel
een Bask, voelde hij zich zeer verwant aan het
dorre, harde Castilië. Hij was een man die altijd
in tweestrijd leefde, in radeloze hoop vooral
op eeuwig voortbestaan.
Zijn paradoxale
geschriften hebben de Spaanse jeugd hevig aangegrepen.
Tegelijk had hij het beste van Spanje wiJlen behouden en
het. wiJlen europeïzeren. Hij werd onder de dictator Primo de
Rivera verbannen en leefde ook op het eind van zijn leven
bewaakt door de franquisten.

Ah, juist ik zie het al m'n vriend,
't Is een politieblad
en wel één, die "Reflector" heet,
Uw vrouw ziet reeds 't gat,

November

van A. E. de Vries

De roman "Pioniers van het Westen", oorspronkelijke titel "A Lantern in her Hand" vindt zijn
begin in 1860, de tijd van Abraham Lincoln
en loopt tot ongeveer :).900. De tijd dus van de
pioniers en van de kinderen van de pioniers, de
jonge Amerikanen,
die in alle opzichten de
ruimte hebben gekregen.
Een boek, dat in de Verenigde staten
van
Amerika nog algemeen wordt gehouden voor hèt grote boek
over de eerstelingen,
over de pioniers. Het beleefde niet
minder dan 78 drukken en daarnaast vele vertalingen.

H. Taekema,
Wmr. Rijkspolitie Post Terhorne.
Voor de maand December Post,
Kop Afsluitdijk.
Wat
Wat
Wat
Wat

VAN HET WESTEN
vertaling

G. Kingma-Martinus,
Pelikaanstraat
69,
Assen

Robert Louis Balfour Stevenson

SCHA7E/I.AND
Nederlandse
Verkrijgbaar
erkende

UITG~VERIJ

bij

boekhandel

eere~

MEPPEL

vertaling

van

C. C. Klay-Làncée

de

Robert Louis Balfour Stevenson (1850-1894) was
Schots romanschrriver. essayist en dichter. Hij
zwierf al schrijvende en op zoek naar genezing
voor een long-aandoening van Schotland naar
Davos. naar Hyères, naar de Verenigde Staten
rAdlrondacks en Californië) en ten 'slotte, in
1890. naar Vaileina op Samoa, waar hij door de
inlanders Tusitala g-enoemd en als stamhoofd erkend werd.
Het eiland werd zijn laatste station .. Hij heeft er vier jaar
lang, d.w.z. tot aan zijn dood toe, verblijf gehouden.
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't Heerlijk

avondje

Berkelstraat
24b, Groningen, Staaflantaarn;
28e J.
Huisman, Wmr. 1e kl., Soerabajastraat,
Groningen,
Staaflantaarn;
2ge W. van Harten, Hoornkampen
9,
Rolde, Wetboek v, Strafrecht (Van der Berg); 30e B.
Balkema, Van Roijenlaan 36a, Groningen, Verzilverde
briefopener; 31e P. Christiani, Bataviastraat
57a, Groningen, Boek "Ivanhoe"; 32e Mevr. T. Timmer-Bakker,
A 51 te Zweeloo (Dr.}, Fruitschaal; 33e H. Krommedijk,
Verl. Hogeveensevaart
5, Geesbrug (Dr.), Boek "De
vrouw, die met de duivel danste". 34e J. T. Dam, Korreweg 115a, Groningen, Boek "Het proces-verbaal en de
Strafvordering"; 35e G. de Jonge, M. de Grootestraat 1,
Heerenveen, Fruitschaal;
36e Mej. A. Karnpstra. Mr
Linthorst-Homanlaan
5, Coevorden, Boek "De wilde
hoeve", plus doosje hoestpastilles;
37e M. Wegman,
Mr. S. van Houtenstraat 40, Assen, Aquarel - Seidel;
38e H. Rodenburg. Noordersingel 37, Assen, Sierpot;
3ge E. Koolrnan, Haren, Boek "Onveranderlijk
einde";
40e M. Nolles, Wmr. 1e kl. , Coevorden, Boek "Onveranderlijk einde"; 41e Mevr. G. Nijmeijer-Dijkhuizen,
A 52 te Zweeloo (Dr.), Bonbonschaal, Aardewerk; 42e
Mevr. A. Tap-De Bruin, Tuinstraat 91, Assen, Flacon
Eau de Cologne; 43e Joke Hoekstra, A 38 te Sleen (Dr.),
idem; 44e G. Klomp, Van Eibergenstraat 16, Coevorden,
Boek "De Pastorie van Maybury"; 45e F. A. Daling,
Verl. Hereweg 12a, Groningen, Sierpul; 46e R. Zijlstra,
Nieuwlandsweg 5, Haren, Zilveren sigarettendover; 47e
Mevr. J. v. d. Ploeg-Balkerna, Prins Bernhardstraat
10,
Assen, Groene sierpot; 48e Mevr. G. Schipper-Grootoonk, A 53 te Zweeloo (Dr.), Siervaas (Bruin).
255 punten: 4ge T. H. A. Dijkman, Stationsweg 8,
Appingedam, Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood;
50e A. de Vries, Pesserstraat 21, Hoogeveen, idem; 51e
D. Schalk, B. E. Weg no. 17 te Middelstum, idem; 52e
C. J. Visser, Oesterweg 103, Haren, idem; 53e J. Oosting; Leliestraat 20, Assen, idem; 54e Mevr. A. Wieririga-Snijder, Schaepmanstraat
28, Coevorden, Flacon
Eau de Cologne; 55e S. F. de Vries, Anreperstraat
102,
Assen, Delfts Blauwe tegel Watersnaad;
56e P. A.
Goudswaard, Kanaal 75a, Assen, idem; 57e E. Buwalda,
Jacobsstraat 47, Usquert, idem; 58e Mevr. C. S. Jeurink-Hoekstra,
Dr. J. C. Homanstraat 65, Coevorden,
Eierstel (aardewerk); 5ge Th. J. Dijkstra, KamerlinghOnnesstraat 198, Groningen, Delfts Blauwe Wandtegel
Watersnood; 60e Mevr. H. Witteveen-Middelveld, D 33j,
Hooghalen, Fruittest;
61e Mevr. G. Vedder-Arends,
D 33, Hooghalen. Gele Bloemenvaas (aardewerk); 62e
Mevr. J. Klein-Vos, Meppen C 49 b, Zweeloo, Kleine
sierpot; 63e Mevr. P. Mackaij-Post, Wilhelminastraat 5,
Assen, Bonbonschaaltje (aardewerk) plus verrassing.
250 punten: 64e P. M. Nieboer, Wagneraingel 4a, Groningen, Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood; 65e T.
Zwaneveld, Stationsweg 10, Appingedam, idem; 66e
Mevr. E. S. van Helden-Treffers, Gorechtkade 54, Groningen, idem; 67e Tj. Oldenburger, Middelhorsterweg38, Haren, Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood; 68e
P. Siitsma, Stationsstraat
114, Usquert, idem; 6ge Mevr.
.T. Warntjes-Pot,
Sperwerstraat
44, Assen, idem; 70e
H. J. Dontje, Steendijk 114, Assen, idem.

zàl komen

't Avondje van Sinterklaas.
Schijnt "REFLECTOR" door de bomen,
Of zijn 't stippen van de baas?
Muizen,
Vliegen
'k Zou
Doch 't

molens, vissers, schakers,
aan mijn oog voorbij.
zo graag eens rustig slapen,
is ijd'le wens voor mij.

Vele uren, dagen, nachten,
Is gepeinsd, getobd, gedacht.
Zou de goede Sint nu komen? ...
Nu de uitkomst weggebracht!
Al de mannen van het Noorden,
Wachten nu op 't resultaat.
Op de uitslag van de prijsvraag,
Wie met 't prijsje strijken gaat.
Mocht U Sint voordien nog spreken,
Geeft U hem de "sterkte" dan?
Want ook hij dient nu te weten,
Van "ex-lege" overgang.
Wmr. L. J. Wieringa,
Schaepmanstraat
28,
Coevorden

Uitslag
Sint-Nicolaas prijsvra~g 1953
van "De Reflector"
260 punten: 1e prijs M. F. Mein, Sabastraat 93, Groningen, Kleine Winkler Prins Encyclopaedie; 2e J. H.
Assen, Paterswoldseweg l11c, Groningen, Electr. Scheerapparaat; 3e Mevr. H. Spijk-Schaalma, Pioenstraat 153,
Groningen, Box-camera; 4e Mevr. Ruiter-Britstra,
Archipelweg 21, Leeuwarden, Klokje;5e Mevr. D. Houwing-Van Herksen, H. Ronnerstraat 45, Assen, Electr.
Maasbal; 6e E. Hiemstra, Adj. Rijkspolitie, Warffum,
Succes-Agenda; 7e Willy Smeenk, B. E. Laan 25, Winschoten, Electr. Maasbal; 8e G. Baron-Woldijk Wagnersingel 8a, Groningen, Klokje; ge Mevr. J. L. GerritseVan Assenderp,
Oranjestraat
23, Assen, Verzilverd
roomstel; 10e B. Lijklema, Soerabajastraat
39, Groningen, Groene bloemen-pul; lle E. Eggink, Tuinstraat 39,
Assen, Succes-Agenda; 12e B. Baar, Wmr. Rijkspolitie,
Bedum, Boek ,,40-jaren Speurderswerk";
13e J. Achterstraat, Batavierstr, 50, Coevorden, Succes-Agenda; 14e
C. Punter, Wmr. 1e kl. Grijpskerk, Succes-Agenda;
15e J. H. Wiekamp, Paulus Potterstr. 17, Leeuwarden,
Succes-Agenda; 16e J. Pruis, Stephensonstr. 30, Groningen, Boek "Commissaris kan me nog meer vertellen";
17e H. Bosma, Rodeweg 6, Assen, Boek "Commissaris
vertelt"; 18e F. de Vries, Berkelstraat 24b, Groningen,
Asbakje; 1ge G. Zijlst ra, Soendastraat 55, Groningen,
Boek "Commissaris vertelt verder"; 20e E. Remerie,
Wagnersingel 6a, Groningen, Staaflantaarn;
21 Mevr.
J. Schoenmaker-Bazuin,
Kanaal 203 te Assen, Luxe
nest schalen; 22e Mevr. A. Wilkes-Hoeksema, Stijfselweg 370, Usquert, Verzilverd bonbonschaaltje;
23e T.
Luppens, Onnerweg 51a, Haren, Ingelijste Crayontekening ; 24e Mevr. A. Tienstra-Arnolli,
Wagnersingel 8,
Groningen, Bonbonschaaltjes; 25e J. v. d. Weide, Mesdagstraat 35, Assen, Staaflantaarn; 26e E. J. Woortman,
Spoorstraat 5, Waffum, Staaflantaarn; 27e K. de Lange,

Fa. H. DRENTH
Het adres

voor

245 punten: 71e G. J. Overbeek, Hoofdstraat· 28, Dalen,
idem; 72e J. Boxma, Helperweststraat
57, Groningen,
idem; 73e K. Woldendorp, Timorstraat 41a, Groningen,
idem; 74e E. Sevinga, Corantijnestraat
61, Groningen,
idem; 75e A. Oussen, Sav. Lohmanlaan 26a, Groningen,
idem; 76e E. de Vries, Wmr. 1e kl. te Marssum 116b,
idem; 77e J. R. Bennema, Parketgroep Assen, idem;
78e W. Schipper, Schoonebekerstraat
1, Coevorden,

Fa. H. Sijbes

Langestr. 16 Tel. 450 Winschoten

OUDE EBBINGESTR. 55

Uw

UNIFORM
Scherp gestelde prijzen.

KANTOORMACHINES
-

GRONINGEN.

TELEFOON 27116

BURGER KLEDING
Voor

Vraagt bezoek of offerte

Prima stoffen met kleermakerswerk

U het

adres

zowel

van goed gereviseerde

portahTes

schrijfmachines.

aTs kantoormachines
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idem; 7ge G. Hummel, Secr. Bruintjesstraat
1, Coevorden, idem; 80e S. v. d. Sluis, Hiddingastraat 23, Heerenveen, idem; 81e Mevr. A. Russchen-Mulder, Garrelsweer C 86, bloemenstandaard
(aardewerk); 82e K. de
Vries, Loppersum A 477, Delfts Blauwe Wandtegel
Watersnood.
240 punten: 83e F. J. Sijtsema, Meuleveldweg 16, Oosterwolde, idem; 84e E. Rijpkema, Verkeersgroep Leeuwarden, idem; 85e B. Henstra, Leeuwerikstraat
37,
Leeuwarden, idem; 86e Mevr. G. Kalma-Edema, St.
Eustatiusstraat
19, Leeuwarden, Sierbloempot (aardewerk); 87e K. de Boer, d'-Hondecoeterstraat
81, Leeuwarden, Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood;
88e
Mevr. S. v. d. Berg-de Vries, Surinamestraat 15b, Leeuwarden, Bloemenstandaard
(ring) (aardewerk);
8ge
Mevr. H. de Boer-Wever, Doniastraat, Leeuwarden,
Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood; 90e K. Tuininga,
Linnaeusstraat 35, Leeuwarden, idem; 91e Mevr. T. de
Groot-Vellinga, Van Roonhuisestraat
8, Leeuwarden,
idem; 92e Mej. B. den Dikken, E. Halbertsmastraat
71,
Heerenveen, Boek "Het Valkenhuis"; 93e Mevr. M. Eenkoorn-Dragtsma, Rozenstraat 38a, Heerenveen, Delfts
Blauwe Wandtegel Watersnood; 94e J. v. d. Zee, Wmr.
1e kl. te Oosterwolde, idem; 95e L. J. Hogesteger. 214 c
te Menaldum, idem; 96e C. Hofing, Opperwachtmeester
R. P. te Menaldum, idem; 97e Mevr. J. W. RozemaPlanting, Noordeind 29, Lollum, idem; 98e W. Oppenhuis, Burgemeester Falkenaweg 137, Heerenveen, idem;
sse Mevr. J. Gijsen-Kerkstra, Rijksstraatweg 114, Buitenpost, idem; 100e H. Houwing, Emmastraat 42a, Groningen, idem; 101e Mevr. K. Baptist- Yntema, Van
Roijenlaan 34a, Groningen, idem; 102e Mevr. T. Aardema-v. d. Berg, Marowijnestraat 76, Groningen, idem;
103e H. Oosting, Garmerwolde, D 174, idem; 104e Dirkje
de Haan, Burgemeester Falkenaweg 74 N, Heerenveen,
pot honing en hoestpastilles; 105e H. J. Dol, Mesdagstraat 61, Assen, Delfts Blauwe Wandtegel Watersnood;
106e Mevr. J. S. Blaauw-Siderius,
Mantgum No. 18,
idem; 107e H. Fopma, Verkeersgroep Heerenveen, idem;
108e E. Kuipers, Van Dekemalaan 56, Heerenveen, Boek
"Het vergeten Paradijske";
rose G. Westra, Waling
Dijkstrastraat 4, Heerenveen, Boek "De Man met het
IJzeren masker"; 110e Mevr. J. Huiser-Van Heek, E.
Halbertsmastraat
42, Heerenveen, Boek "Casper van
Adel"; 111e M. Schoonhoven, Walfriduslaan 34, Bedum,
Boek "Strijd om Rome"; 112e Mevr. F. H. HogestegerWierda, Corn. Trooststraat 1b, Leeuwarden, Bloemenring (kleine) aardewerk; 113e Mevr. Aarderna-Smidt,
Verl. Schrans 120, Leeuwarden, Boek "Het Licht der
Wereld"; 114e Mevr. F. J. M. Drent-Dijkmeijer, Wilhelminasingel 22, Coevorden, Fles Jecovitol; 115e Mevr. A.
Bakker-Schrotenboer,
Oosterhoutstraat
51, Assen,
Boek "Dageraad der Vrijheid"; 116e E. Boes, Vries,
A 244 IV, Boek "Burggraaf van Bragelonne"; 117e J.
P. A. Voorthuis, Hoofdstraat 34 te Winsum (Gr.), Boek
"Burggraaf
van Bragelonne"; 118e J. v. d. Woude,
Groepscommandant, Uithuizen, Boek "De Man met het
IJzeren Masker"; 11ge H. Meerveld, Soendastraat 27,
Groningen, Boek "Stijd om Rome"; 120e J. G. Pijkstra,
Verkeersgroep Groningen, Boek "De Graaf van Monte
Cristo"; 121e Mevr. A. Ringnalda-F'aber, Merelstraat 41,
Leeuwarden, Koperen Sierketeltje, 122e F. E. Padje,
Stationsweg 72, Bedum, Boek "Criminele Tactiek"; 123e
A. B. Spa, Huijgensstraat 91, Groningen, Taalboek ten
dienste van Pol. cursussen; 124e Mevr. H. Kort-Kruidhof, Terhorne no. 70, Boek "De Onzichtbaren"; 125e
H. Taekema, Terkaple, F 33 IV, Boek "Winkelsluitingswet 1951"; 126e B. Span, Jan van Scorelstraat 56c, Leeuwarden, Boek ,,50 modellen processen-verbaal";
127e
Mevr. B. Olsder-Engels, Nieuw Scheemda, Boek "De
Gevloekte"; 128e J. Schoemaker, Burg. Falkenaweg 73,
Heerenveen, Boek "Wet op de Economische Delicten";
12ge M. Buurmeijer, Melch. de Grootestraat 12, Heerenveen, Boek "De Tinnen Soldaat"; 130e B. Wiegrnan,
Kanaalstraat 55, Assen, Boek "Wendelmoet"; 131e K.
Boersma, Van Brakelplein 30a, Groningen, Doos postpapier; 132e H. v. Ringen, Marwixstraat 6a, Groningen,

idem; 133e P. Pruim, Stephensonstraat 15b, Groningen,
idem; 134e M. Kingma, Haydnlaan 3b, Groningen, idem;
135e E. J. de Graaf, Wagnersingel 8b, Groningen, idem;
136e M. 'I'igchelaar, Burg. Falkenaweg 65, Heerenveen,
idem; 137e J. v. d. Heide, Rozenstraat 6, Heerenveen,
idem; 138e C. Staal, Helperwestsingel 84, Groningen,
idem; 13ge A. H. v. d. Berg, Kerkstraat 19, Groningen,
idem; HOe J. Bults, Coendersweg 4-lb, idem; 141e S.
Sikkema, Leliestraat 29, Assen, idem; 142e F. Sleiffer,
Koningin Julianaweg 33, Oranjewoud, idem; 143e G. Sinnema, Mesdagstraat 44, Assen, idem; 144e Mevr. J. de
Boer-Dijkstra, Oosterparallelweg 56, Assen, idem; 145e
G. van Limbergen, Schoolstraat B 246 A 2, Uithuizen,
idem.
235 punten: 146e P. Heistra, Groepscommandant Rijkspolitie, Mantgum, 1 Printator ; 147e J. Miedema, Weidum, Fr., idem; 148e S. v. d. Kuur, Geraniumstraat
6,
Heerenveen, idem; 14ge R. Middel, Wmr. 1e kl. te
Grijpskerk, idem; 150e R. Groenewoud, Districtsstaf,
Heerenveen, idem.
230 punten: 151e Mevr. J. v. d. Sluis-Vogelzang, Oude
Molenweg 15, Heerenveen, Doos postpapier; 152e J. L.
Wiersma, Asserstraat 15, Rolde, Printator: 153e Tj. J.
Bleeker, Ver!. Schrans 69, Leeuwarden, idem; 154e J.
Krediet, Langemarktstraat
14, Leeuwarden, idem; 155e
P. Kuindersma,
Wouwermanstraat
6, Leeuwarden,
idem; 156e H. Harstra, Corellistraat 24, Leeuwarden,
idem; 157e H. W. Bergman, Woldweg 3, Ruischerbrug,
Ballpoint; 158e L. J. de Goede, Mozartstraat 77, Leeuwarden, idem; isse W. Ramaker, Loppersum A 53,
idem; 160e P. J. Zwerver, Goudenregenstraat 30, Leeuwarden, idem; 161e Mevr. S. van Ingen-Van Dijk,
Aduard, A 55, Doos postpapier; 162e D. N. Tits, Sabastraat lOb, Leeuwarden, Ballpoint; 163e C. Deij, Burg.
v. d. Lelysingel 11, Coevorden, Zakagenda; 164e J. G.
Hut, Zuidwolde (Gr.), idem; 165e T. J. Prins, Valerlusstraat
57c, Leeuwarden,
idem; 166e G. de Graaf,
Obrechtstraat 3, Leeuwarden, idem; 167e A. Deij, Marssum 157, idem.
5 punten - poedelprijs: H. A. Brouwer, Commandant
Verkeersgroep Groningen, Delfts Blauwe Wandtegel
Watersnood.
(Nummering verkeerd. Red.)

,- ~~\~~ - --=----;-~
-. ~:" met ••.
DEIMAN's

•.\~

.,,-~I\"V;··

~

~

TOURINGCARS
GRINTWEG64 • TEL 381 . WIHsr"Ol-'

Extra prijzen.
Er waren velen in het Gewest, die hun puzzle vergezeld
deden gaan van een prachtig gedicht. Erg moeilijk was
het om uit te maken, wie nu het mooiste gedicht had
ingezonden Na lezen en herlezen heb ik de knoop maar
doorgehakt en besloten niet één, maar 5 extra prijzen
beschikbaar te stellen aan:
1. Owmr. P. M. Nieboer, Wagnersingel 4a, Groningen
(E.H.B.O.-doos, van Brocades-Stheeman);
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2.

Mevr. J. Kingma-Markus, Pelikaanstraat
(E.H.B.O.-doos, van Brocades-Stheeman);

69, Assen

3. Wmr. H. Taekema, Post Kop Afsluitdijk (fles Sanostol, van Brocades-Stheeman);
4.

Adj. de Vries, Hoogeveen (fles Sanostol, van Brocades-Stheeman) ;

5. Wmr. L. J. Wieringa, Coevorden (fles Jecovitol, van
Brocades-Stheeman).
Mocht er plaatsruimte in dit nummer zijn, dan zullen
de gedichten van deze gelukkige winnaars worden geplaatst. Het zeer grote gedicht van de le prijs winnaar
(2 pagina's druk) komt daar jammer genoeg niet voor
in aanmerking; misschien als er een periode komt, dat
ik gebrek aan copy heb, wat tot op heden nog nooit is
gebeurd.
In de niet beloonde gedichten kwamen toch ook heel
aardige stukken voor. Hier volgen enkele passages uit
deze overblijvers:
"Abe Lenstra zonder kuif, met pet
wie heeft jou zo op de kiek gezet?
Je bent een ster op 't groene veld
Ook zonder drie sterren, onze voetbalheld!"
Wmr. R. v. Nieuwenhoven,

Wolvega.

Plaatje vier wist mijn kleine te vertellen
en zij fluisterde heel zacht,
"is een omgekeerde spiegel
voor het gebruik al in de nacht."
Wmr. R. v. Nieuwenhoven,
Een onvolledig plaatje
was daarna weer aan de beurt
vrouwlief zei: "Huzarenslaatje,"
Kindlief: "Van het paard," terwijl

Wolvega.

zij kleurt.

Wmr. R. v. Nieuwenhoven,

Wolvega.

Van 16 zei men wel heel dra,
't Is Gewest-deskundige Mensinga.
'k Weet niet of ieder hem wel kent,
Maar is dat wel zo'n knappe vent?
Ik meen toch zeker en gewis,
Dat 4 filmheld Clark Gable is.
Die door een meisje doelbewust,
Op één der wangen werd gekust.

Toch zijn er bij die zo ervaren,
ook deze puzzle zullen klaren.
De steller nu van dit gedicht,
is voor de moeilijkheid gezwicht.
Hij heeft ondanks zijn denken, zoeken,
Successen hier niet kunnen boeken.
Dus dokter "Denker" 'k maak me sterk,
Dat U veel eer heeft van Uw werk!!

Wmr. Taekema, Terhorne.
'k Heb met het kalf van mijn man geploegd.
Hij had op de puzzle voor twee gezwoegd.
En men zegt altijd: man en vrouw zijn één.
Dus vind ik dat ploegen niet zo heel gemeen.
Want weet U, de prijsvraag ging boven mijn pet.
En toch wou 'k meedoen; daar hebt U 't maar net.

Maar Jaap zei: "Kien zelf maar uit."
en dacht: "D2 prijs is mij als buit."

Dank zij mijn man heb ik d'antwoorden klaar.
Wat vindt U, verdiende hij geen sigaar?

En zo zou ik door kunnen gaan, maar ik hou er mee op;
nee wacht even .... de allerlaatste!

Mevr. N. Klomp-Leonhardt,

•:~,;.

,,-,

S".

Coevorden.

'

••

_

Doet U mij toch plezier Sint-Nicolaas
En plaats haar niet bóven mijn naam.
In huis ben ik immers de baas;
Toe sterk mij, please, toch in die waan.

.~.GRà'~hNGEN"

••••.•

'

Wildervank.

Mn' chtgenote tracht als altijd,
mij hierin weer "de baas te zijn".
Ze dicht helaas met grote vrijheid
En vindt het zelfs nog reuze fijn.

BOTERDIEP' 75> .. ' '::,'.;".'.:;

Ç..,'.

':';'TEi: 29520;2'5596'
•

Adj. A. Buitenhuis,

Wmr. I G. Kingrna, Assen .

••
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Adjudant

R. van der Zee veertig dienstjaren

Op 13 October 1953 herdacht Adjudant R. VA.."'If DER
ZEE van de Districtsstaf Leeuwarden de dag waarop
hij 40 jaar in overheidsdienst
was.
In de bovenzaal van Hotel "De Nederlanden" te Leeuwarden waren te omstreeks 10 uur alle Groepscommandanten van het District, alsmede het voltallige personeel van de Districtsstaf aanwezig om de jubilaris en
zijn familie met dit heuglijke feit geluk te wenzen.
De Districtscommandant,
Overste FOGTELOO, die vergezeld was van zijn echtgenote, sprak als eerste de
jubilaris toe:
"Veertig jaar is een onbegrijpelijk lange tijd als men
ervoor staat, doch nu kunt U zeggen waar is die tijd
gebleven. U mag zich gelukkig prijzen nog volkomen
vitaal te zijn en in staat om Uw werk ten volle te verrichten. Veertig jaren hebt U vlekkeloos de staat gediend als militair en als politieambtenaar
en juist Uw
kwaliteit als militair en Uw rijke ervaring in deze heeft
tot gevolg gehad, dat U een zekere militaire stijl in het
Corps Rijkspolitie hebt gebracht, hetgeen ik persoonlijk waardeer daar ik de aanwezigheid van deze stijl
van grote waarde acht. Daarom heb ik ook bewondering voor Uw persoon. En de persoonlijke waardering
die ik voor U heb, leeft ook in het Corps.
Tevens wil ik van deze gelegenheid gebruik maken, aldus Overste FOGTELOO, om U allen te danken voor de

wijze waarop U steeds met mij hebt samengewerkt; een
samenwerking, waar ik mijn bevordering tot Overste
mede aan te danken heb."
Namens de Groepscommandanten
in het District sprak
Adjudant MIEDEMA, die Adjudant VAN DER ZEE geluk wenste met dit in de politiegelederen zelden voorkomend jubileum. Als blijvend aandenken werd de jubilaris een vulpen met inscriptie overhandigd.
Adjudant PROCEE sprak namens het personeel van de
Staf, liet zijn felicitatie vergezeld gaan van een passend
cadeau, terwijl Mevr. VAN DER ZEE in de bloemetjes
werd gezet.
Vervolgens sprak de Heer Mackay namens de Kon.
Bond van Oud-Onderofficieren
en bood bloemen aan.
Owmr. DIJKSTRA, als voorzitter van de Rijkspolitie
Sportvereniging
Leeuwarden,
was ook niet met lege
handen gekomen en bood een bonbonnière met inscriptie aan.
Als laatste spreker trad de gep.-Adjudant L. Drolenga
naar voren, die in een humoristisch speechje de goede
kwaliteiten van de jubilaris roemde.
Tenslotte dankte Adjudant VAN DER ZEE voor de felicitaties en de aangeboden cadeaux.
Onder het genot van een rokertje e.d. werd nog geruime
tijd gezellig bij elkaar gebleven.

Cursus Engelse taal voor Politieambtenaren
In verband met het feit. dat het aantal vreemdelingen,
hetwelk in de zomermaanden
via Nieuweschans
ons
land binnenkomt elk jaar weer toeneemt en bij verkeersongevallen
meerdere malen buitenlandse
auto's
betrokken zijn, werd door een commissie, gekozen uit
de Afdelingen Winschoten van de Ned. Politie Bond
en de Bond van Chr. Pol. Ambtenaren in Ned., de mogelijkheid onderzocht een cursus Engels te organiseren,
zowel voor Rijks- als gemeentepolitie.
De heer W. P. Huisman, leraar Engels te Winschoten
bleek genegen te zijn als docent op te treden, terwijl de
Burgemeester van Winschoten zich bereid verklaarde,
een lokaal ter beschikking te stellen.
Aldus kon begin September i952 worden aangevangen
met een cursus voor gevorderden
(14 man) en beginners (18 man).
Als oefenstof werd genomen het boekje "Engels voor
de politie" door Dr. H. ·G. de Maar.
De eisen voor het verkrijgen van een getuigschrift luiden als volgt:

worden toegekend als aan die, welke later na het inwerking treden van het genoemde K.B. zullen worden
uitgegeven.
Mede ook op grond van dit laatste, verklaarde
de
Gewestcommandant
der Rijkspolitie te Groningen zich
bereid bij goed gevolg een door hem ontworpen getuigschrift uit te reiken. De examens zijn gehouden onder toezicht van de Inspecteur van het Politieonderwijs.
Op 27 en 28 October j.l. werden deze examens op het
bureau van gemeentepolitie
te Winschoten gehouden.
Als examinator trad op de leraar Engels M.O. aan de
R.H.B.S. te Assen, de Heer A. Schutter, terwijl als gedelegeerden fungeerden de Corpschef van gemeentepolitie en de Districtscommandant
der Rijkspolitie te
Winschoten.
De Burgemeester van Winschoten en de Gewestcommandant te Groningen gaven van hun belangstelling
blijk.
Het examen duurde voor elke man ongeveer een half
uur.
De candidaten waren vol lof over de wijze, waarop
werd geëxamineerd.
De diploma's werden door de Burgemeester van Winschoten uitgereikt aan de leden van zijn corps, terwijl
de Gewestcommandant
de geslaagde Rijkspolitieambtenaren het getuigschrift overhandigde. Laatstgenoemde,
die zijn toespraak grotendeels in de Engelse taal uitsprak, sprak zijn grote voldoening er over uit, dat de
politieambtenaren
uit zichzelf aan de studie waren getogen en dat deze cursus en de examens door goede
onderlinge samenwerking
van politieorganisaties
waren totstandgekomen.
De geslaagden waren van de gemeentepolitie
Winschoten: Brigadier G. Tuin, de hoofdagenten
G. van
Doorn, J. Daalman, F. Olivier en H. A. Kuiper.
En van de Rijkspolitie: de Opperwachtmeester
F. Eleveld, de Wachtmeesters 1e klasse E. Bos en J. J. Geels
en de Wachtmeesters
G. Volders, S. Zuiderveld en B.
J. P. Kap, benevens de Wachtmeesters
1e klasse G.
Kingma en A. Warritjes van het District Assen.

1. Lezen van een stuk zeer eenvoudig proza in de
Engelse taal en het zonder gebruikmaking van een
woordenboek, vertalen daarvan in het Nederlands.
Dus uitspraak en vertaling.
Het zich in deze vreemde taal kunnen uitdrukken
bij:
2. het maken van een wandeling door de stad en het
aanwijzen van bezienswaardigheden
e.d. en het wijzen van de weg.
3. Het geven van korte aanwijzingen ten aanzien van
het verkeer enz.
4. Het afvragen van de gegevens, benodigd voor het
opmaken van een proces-verbaal.
Daar het K.B. betreffende
aanstellingsen bevorderingseisen nog steeds niet in werking is getreden, werd
met de Inspecteur van het Politieonderwijs,
Mr. N.
Groeneweg. overleg gepleegd, of het eventueel uit te
geven getuigschrift geviseerd kon worden. Dit is geschied, zodat aan de diploma's dezelfde waarde kan
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Adjudant Nijboer

met korpseer begraven
woordelijkheidsgevoel de grootste deugd van de overledene was geweest. Hij was een trouw lid van de vakvereniging; geen babbelaar, maar een denker, die het
standpunt huldigde dat dienen gaat boven het gediend
worden. Owmr. G. Dijkstra sprak namens de Rijkspolitiesportvereniging
Leeuwarden.
De laatste spreker was burgemeester D. Torensma, als
hoofd van de politie in Menaldumadeel, die Adjudant
Nijboer een stille werker noemde, die zijn arbeid zonder
veel ophef verrichtte. Zijn heengaan was zowel voor
hem als voor de gemeente Menaldumadeel een groot
verlies. De achting die de overledene had van de gemeenschap, aldus de burgemeester, blijkt wel uit de
enorme belangstelling zowel uit, als buiten het Korps;
moge dit, zij het een geringe, troost zijn voor de nabestaanden. De herinnering aan de overledene blijft, als
Adjudant-Groepscommandant,
als mens en als lid der
gemeenschap.
Aan het graf vond kranslegging' plaats door Overste
Fogteloo namens het Gewest Groningen en door Adjudant R. van der Zee namens het District Leeuwarden,
terwijl eenzelfde handeling werd verricht door Owmr.
Deij namens de Groep Menaldumadeel; Wmr. 1e kl.
Boonstra namens de N.P.B. en Owmr. Dijkstra namens
de Sportvereniging.
Tot slot las Ds. Brommet een gedeelte uit Psalm 23 en
bad het Onze Vader.
De oudste zoon van de overledene dankte voor de eer,
zijn vader bewezen.

Op Zondag 1 November j.l. overleed in het Diaconessenhuis te Leeuwarden de Adjudant W. NIJBOER, Commandant van de Groep Menaldumadeel.
De begrafenis vond plaats te Menaldum op 4 November
1953. Alle Groepscommandanten
uit het District Leeuwarden en verscheidene
andere politieambtenaren,
waaronder alle leden van de reserve-Rijkspolitie
van
de Groep Menaldumadeel, waren aanwezig om de overledene de laatste eer te bewijzen. Ook was er een deputatie van het Leeuwarder Politiecorps, w.o. de Commissaris van Politie. Tevens merkten we op burgemeester Jhr. J. M. Beijma thoe Kingma van Rauwerderhem, in welke gemeente de overledene vele jaren als
gemeenteveldwachter
heeft gediend.
Collega's Groepscommandanten fungeerden als slippendragers en droegen het stoffelijk overschot naar de laatste rustplaats. Vele kransen en bloemstukken dekten de
baar.
.
Nadat ds. I. Brommet van Leeuwarden woorden van
troost tot de familie had gesproken naar aanleiding van
de gelijkenis van de talenten, kwam Overste A. S.
FOGTELOO, Districtscommandant
te Leeuwarden naar
voren en sprak een kort woord ten afscheid tot zijn
overleden Adjudant. Hij prees hem om zijn eenvoud en
hartelijkheid
en noemde hem een sieraad voor het
Korps. Als oudste lid van de Groep voerde Owmr. A.
Deij het woord, die de overledene als een goed mens
schetste. Hij was een chef die zijn ondergeschikten
gaarne hielp als zij in moeilijkheden verkeerden. Verder
sprak Wmr. 1e kl. A. Boonstra namens de Afdeling
Franeker van de Ned. Politie Bond en zeide dat verant-

Adjudant

Nijboer ruste in vrede!

Verslag van de Voetbalwedstrijd
die op 21 October
Oefengroep
Woonoord

1953 te Finsterwolde

Finsterwolde

C. C. P.

der

U verplaatst?

(

Dan is

Meubeltransport NIEBOER
uw aangewezen
Winschoten
Tel. 51

W,

gespeeld

en :een

tussen

elftal

een elftal van de

Ambonezen

van

het

Finsterwolde.

15e minuut de stand op 1-0 en in de 20e minuut op
2-0. Een op de rechter frontsector ondernomen politionele actie werd door H. Freederiks met succes bekroond. Stand: 3-0. De Oosterlingen bleven fanatiek
volhouden, de ravitaillering vanuit het achterland was
bij hen goed verzorgd, doch de verdediging van de
politietroepen wist van geen wijken. Toen na 35 minuten strijd de commissaris van goede diensten naar
de beruchte plaats wees, weigerde onze bruine tegenstander het vonnis te voltrekken. Hij schoot wel doch
opzettelijk met een te geringe lading en naast het doel.
In de 40e minuut van de strijd werd het na een totale
aanval van Ambon 3-1.
Na 45 minuten strijd werd de wapenstilstandsovereen'
komst, voor de duur van 15 minuten, gesloten. Broeder-

Carper bracht op de demarcatielijn de bal aan het rollen. De strijd was begonnen en beperkte zich aanvankelijk tot wederzijdse verkenningen in het voorterrein.
Geleidelijk werden de aanvallen der Ambonezen massaler, doch op de beslissende momenten ontbrak het aan
doorstootkracht. Regelmatig werden er ook politioneletegen-acties ondernomen en hierbij verschoot men niet
voor niets zijn kruit. Vanaf de linkerfrontsector,
nam
Boeve het vijandelijk doel onder vuur en bracht in de

Wordt

R. S.O.

in de gemeente

Toen de, door de referee Buitenweg opgeworpen, florijn was neergekomen, vlak voor de voeten van de beide
aanvoerders bleek de Ambonees' de tos te hebben gewonnen. Deze verkoos de aanvallen van uit het noorden
op te bouwen.

werd

Fa. W.K.W.

Emmen

CARROSSERIEBEDRlfF
GRONINGEN

Tel. 1372

TeleFoon

adres
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Gebr. Ibelings

Breuk heeft men nzmmer
Bij verhuizingen met Timmer

NV.

Vereniode Nederlandse

Pelsters:raat

i

Kleermakerijen

6, Tel. 22812

GRONiNGEN

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

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

Daarbij zeer concurrerende prijzen

veel van de verdedigers en Ambon bracht door een
treffer van Siahija de stand op 3-2 en door een treffer
van Aponno, vanuit een andere geschutsstelling afgevuurd op 3-3. Geen der partijen wenste een vrede door
vergelijk. Alles werd in de strijd geworpen, ook de
veteranen en het was één van dezen, te weten L. S.
Carper, die het laatste en beslissende succes boekte:
4-3. Nog werden enkele massale Ambon-aanvallen met
felle politionele acties der Westerlingen afgewisseld,
doch dit was voor de beslissing niet meer van betekenis.
De secr. Oefengroep F.-H. H. B.

lijk zaten tijdens dit bestand de beide partijen bij elkaar
in het terrein, om de door de intendenee aangevoerde
thee te verorberen.
'
Na het bestand was het strijdbeeld ongeveer gelijk aan
dat van voor het bestand. Bij enkele massale aanvallen
gelukte het de Ambonezen voorbij de geduchte egelstelling "Frederiks L" te komen, doch voorlopig werd in
laatste instantie nog redding gebracht door de man van
wie gezegd kan worden: "Zijn naam is KLEIN, zijn daden bennen groot, hij heeft gewonnen menig duel." Maar
op de duur vergden de vele aanvallen der Ambonezen te

lets over de "International

Police Association"

(I. P. A.)
Onlangs stelden we aan het slot van een beknopt overzicht van een in de afgelopen zomer gemaakte reis in
het buitenland (Augustusnummer
.,de Reflector" van
1953) de vraag of er in onze Rijkspolitiegelederen
mogelijk belangstelling bestaat voor enig contact met collega's in het buitenland. Graag wil ik nu - gedeeltelijk daarop aansluitend - U iets vertellen over een nog
jonge organisatie, waarvan velen van U vermoedelijk
nog niet eerder hoorden, namelijk de "International
Poli ce Association", of wel afgekort, de LP.A.
EEN MONUMENT IN

~#~
:..------------;:::;..--:

~

~h,~~

.

_

"aluu,.sl:en ,s

Onver'l0nieltiJ

r

Deze poging werd ondersteund door individuele politiemannen uit verschillende landen in Europa en daarbuiten. In October 1949 werd in Londen een vergadering gehouden en werd de basis gelegd voor de oprichting van de Britse Sectie van de LP.A. en werd tevens het besluit genomen dat de Hoofdzetel van de
LP.A. in Londen gevestigd zou worden. Nadien zijn
Afdelingen (Secties) opgericht in Noorwegen, Denemarken, Frankrijk, België en Nederland. Luxemburg,
Zwitserland en de Bondsrepubliek Westduitsland zullen dezer dagen vermoedelijk toetreden.
De statuten van de LP.A. gelden voor alle aangesloten landelijke Afdelingen, evenals enkele reglementen. Deze zijn dus internationaal.
De International
Poli ce Association streeft geen enkele politieke doelstelling na, zij laat ieder lid vrij in zijn (of haar) godsdienstige overtuigingen, zij behartigt voorts geen economische belangen van haar leden (daarvoor zijn de
vakbonden), doch ijvert - zeer algemeen gesproken voor behoud van de cultuur in de wereld.
Enkele van haar doelstellingen - zoals die zijn vastgelegd in de Reglementen - moge ik U hier noemen,
namelijk:

!,.o'lsee,.1- /

eeuwen,

1. Het verenigen door dienst- en vriendschapsbanden
van alle leden en' gepensionneerde
leden van de
Politie in de vrije wereld, ongeacht hun rang, geslacht, kleur, taal of godsdienst.

GRONINGEN
De LP.A. werd geboren als gevolg van een lang gevoelde behoefte aan een organisatie, die de helpende
hand zou kunnen bieden bij het tot stand brengen van
meer contact tussen politiemannen in de vrije wereld.
Reeds in 1912 werkte een lid van de Parijse Politie, een
zekere TISOX, aan de samenstelling van een wereldassociatie. In 1949 echter werd als gevolg van een
artikel, gepubliceerd in het Engelse ,.Police Review",
een nieuwe poging aangewend om de oprichting van
een overkoepelende organisatie te verwezenlijken.

Ook

door te kopen

bij onze adverteerders
.,

steunt

gij ons

blad!
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2.

Contacten tot stand brengen tussen leden van de
Politie in alle landen, door correspondentie,
vacantie-uitwisseling,
het uitwisselen van culturele
waarden en het tot stand brengen van een internationaal bureau van de LP.A.

3. Het bevorderen
van een betere verstandhouding
tussen Politie en Publiek en van een hechtere samenwerking
tussen de Landelijke Politiekorpsen,
b.v. door sportuitwisseling,
uitwisseling van tijdschriften en personeelsorganen,
enz.
De Nederlandse Afdeling van de LP.A. is gevestigd te
DEN HAAG, secretariaat:
Sandenburgstraat
128. De
aan het lidmaatschap verbonden contributie bedraagt
f 2,50 per jaar. Deze contributie zal mogelijk verlaagd
worden, indien het aantal leden wordt verhoogd.
De Nederlandse Afdeling ontving reeds groepen Politiemannen en Echtgenoten (en zelfs politiegezinnen) uit
het buitenland, namelijk uit Engeland, Denemarken en
Duitsland. Het ligt in de bedoeling reeds in de komende
zomer - middels uitwisseling - vacanties te organiseren voor groepen Nederlandse
Politiemannen.
De
prijzen kunnen daarbij zodanig "gedrukt" worden, dat
voor velen een vacantie buiten de landsgrenzen mogelijk wordt. Correspondentie-adressen
kunnen terstond
worden aangevraagd. Te zijner tijd zal de Nederlandse
Afdeling der LP.A. een eigen tijdschrift
uitgeven.
Thans verschijnt een "bulletin", dat echter nog in zeer
eenvoudige uitgave uitkomt.
Het ligt in de bedoeling om in ons Noordelijke Gewest
van de Rijkspolitie een "Gewest" (die benaming kent
de LP. A. ook) van de International
Police Organisation op te richten.
Ondergetekende - lid van de LP.A. - zal U gaarne
alle verdere inlichtingen doen toekomen, zo U deze
mocht vragen. Het volledig Statuut en het Reglement
van de LP.A. kunnen U worden toegezonden. Indien
U lid van de LP.A. wilt worden, kunt U mij dat eveneens berichten. Bespreekt U dit eens onderling op de
Groepen en Posten en op onze Bureaux. Persoonlijk
zag ik in deze LP.A. een eerlijk streven om meer
vriendschap
en meer begrip te kweken tussen de
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Voor

auto- en motorbanden kunt U steeds terecht

G. TOPPER·

bij

GRONINGEN

Winscholerdiep 30 - Telefoon 23674 - 30300

Vulc. en Coverbedrijf

- Bandenhandel

Politie in de verschillende landen, zowel landelijk als
op internationaal
terrein. Blijkt in de toekomst dat.
ook deze organisatie zich te buiten gaat aan handelingen welke op politiek of economisch-materieel
terrein liggen, dan zal ik mij terstond terug trekken. De
topleiding kennende, geloof ik daar echter voorlopig
niet in. Wie heeft hier interesse voor?
Mijn adres is: Bernhardlaan

2 te ZUIDLAREN.
R. de Lange.

Onze oprechte dank, voor de prachtige bloemen, die
mijn vrouw tijdens haar ziekbed van de commissie
"Vijf-Cents-Fonds"
mocht ontvangen. Een nogal langJurig ziekbed is altijd voor de patiënt en voor het gezin, een min of meer troosteloos geval. Als men dan
geheel onverwacht de bloemist bij de voordeur heeft
staan met een prachtig bloemstuk, dat doet een mens
goed, het geheel fleurt hier door op. Komt het daarnaast nog uit je eigen kring van collega's, dan gevoelt
men zich nog niet geheel vergeten. Deze geste wordt
dan ook door mijn vrouwen
mij, ten zeerste op prijs
gesteld.
Wmr. L. Wolf, Veenoord.
"Langs deze weg betuig ik mijn hartelijke dank aan
het. Vijf-Cents-Fonds"
voor de mooie fruitmand, welke
ik mocht ontvangen."
Havelte, 28 October 1953.

M. Zijlstra-Dassen.
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