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Belcr ng rii ke ontwikkel ingen

de zelfbewegende stoomwogen von
Cugnot

De eerste lomp
komen op noom

en de phonogroof . . .

von het genie Edison.

Suur- sTNfr"G,
M61gs 9t!

een Amerikoonse Velocipède

BENZINE EN PETROTEUNi HANDEL
Verkooporgonisotie voor Nederlond

lsooc Singer's . . . eerste noqimochine !

ilIAATSCHAPPIJ N.V. AMSTERDAM
Yon ïhe British Petroleum Co. Ltd.
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Bii de sfcr rt

Toen mij enige maanden geleden de suggestie gedaan werd.
tot oprichting van een Korpsblad voor het Korps Rijkspo-
litie, werden bij mij uiteraard-behalve de aantrekketij*rèia
van deze idee - ook bezwaren naar voren gebracht.
Deze bedenkingen betroffen dan voornamelijk de practische
uitvoerbaarheid ervan in verband met het fËit dat de arbeid
die er aan vastzit altijd weer neerkomt op enkele figuren,
die ,,zwoegend" de taak waarvoor zrj zich beschikbaai stel-
den moeten voortzetten.
Inderdaad gaat het dikwijls zo. Doch hoe dan ook, ons Korps-
blad is er nu, dank zij de zwoegers. Ik wil het een gelukkig
initiatief noemen, dat zo snel vorm heeft gekregen.
Bij een Korps met een organieke sterkte van bijna 7000 man
behoort natuurlijk een Korpsblad.
Het zal op een behoorlijk peil moeten staan en ik hoop dat
na de eerste kennismaking elk lid van ons Korps, - ook elke
reservist dus -, zich op het blad zal abonneren.
Mogen vele bijdragen der leden bij de redactie binnenstro-
men als levenswater voor het blad, opdat er een tijdschrift
komt waarnaar men iedere maand met verlangen uitziet.
Werkt allen mede om het de redactie nu en in de toekomst
zo gemakkelijk mogelijk te maken haar moeilijke doch
schone taak te kunnen volbrengen.

De Al.gerleen Inspecteur aan het Korps
de Inspecteur-Generaal der Ríjkspolitr,e
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n) on de redctctíe-oo kAyníooíe

Bij de start van ons nieuwe Korpsblad^ past een \Moord van
de redactie zelf.

De samenstelling van de redactie kunt U in dit nummer
vinden en het zal U daarbij opvallen, dat het bepaald niet de
bedoeling is geweest om alleen daarbij officieren van het
Korps de teugels in de hand te geven. De opbouw is, gezien
de staf van contactmannen en correspondenten, pyramide-
vormig en U kunt daaruit concluderen, dat het een blad zal
worden dat voor U en door U wordt samengesteld.

De redactiecommissie rekent dan ook op de volle mede-
werking van U allen, aI bent U dan ook niet aangezocht als
contactman of correspondent.

Dat ook een lid van de reserve-politie in de landelijke redac-
tiecommissie zal worden opgenomen spreekt vanzelf.

Ik geloof niet dat ik moet uitweiden over de vraag hoe de
inhoud er in de toekomst uit zal zien, dat is U al in de U
toegezonden folder uiteengezet en bovendien is het toch zo,
dat zo'n Korpsblad moet groeien en dat het pas op den duur
een bepaalde gestalte krijgt.
\ryij, redactiecommissieleden, zullen ons best doen om het
iedere maand opnieuw aantrekkelijk te maken, en weten
ons daarbij gesteund door de grote ijver en bekwaamheid
van een beroepsjournalist. Uw aller medewerking kunnen wij
echter desondanks niet missen.

Mogelijk, dat aan Uw verwachtingen, ten aanzien van het
tijdstip van uitgave van het eerste nummer, niet geheel is
voldaan - ook wij hadden de jonggeborene liever eerder het
levenslieht willen doen aanschouwen - doch de technische
moeilijkheden vóór de start waren van dien aard (adres-
sering, P.T.T., postbundeling, adresplaatjes enz.) dat wij
bij eerdere uitgave niet een volwaardig kind, doch slechts een
couveuse-baby ter wereld gebracht zouden hebben.

Het kind is er nu, en \Mees er gelukkig en wijs mee. Zorg
ervoor dat het vele, vele zorgzame ouders krijgt. Zíet de
gebreken maar vooral ook de goede dingen. Probeert het
door gezamenlijke steun te brengen op een niveau waar het
thuis behoort, opdat wij met trots kunnen wijzen naar deze
nieuw geborene, ons Korpsblad Rijkspolitie.
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Ingrijpende reorgoniscltie vo,n de
verkeersgroepe n vo,n het
Korps Riikspolitie beginf nog ditiaar

.1T.P.W.tt unieke verschiining op de
Nederlondse wegen

Nog drt jaar zal u:orden begonnen met een ingrijpende reorganísatíe
uan de uerkeersgroepen uan het Korps Rijkspolitíe. De ueruolma-
king en aanpassíng Dan deze groepen zal in 1961 worden uoltooid
en houdt níet alleen ín, dat de totale sterkte uan de uerkeersgroepen,
uan ruzm 500 rnan met 70 tot 37 rnx"n per groep, zal ttsorden Der-
dubbeld en derhalue ruim 7000 man zal, omuatten met 74 tot 80 rnan
per groep, rnq,ar dit alLes betekent teuens, dat er níeuw moteríeel,
op de weg zal, komen, uaarbij de ni,eutpe Technísche Patrouílle-
u)a.gen, ottewel de ,,T.P.W.", bepo,ald een naar uest-Europese be-
grippen gerekend, sensatíonele uerschijntng op de Nederlandse ue-
gen zal uorrnen.

Dit alles is de korte samenvatting van een onder-
houd dat wij hadden met de majoor W. H. van
Ballegooijen De Jong, Hoofd Bureau Verkeers-
zaken van de Algemene Inspectie van het Korps
Rijkspolitie, die ons hierbij tevens de bijzonder
interessante feiten omtrent deze reorganisatie uit
de doeken deed.

Surveillance werd sluitpost

Het ligt voor de hand, dat vooral in het westen van
het 1and, waar de verkeersdichtheid enerzijds en
de onderbezetting van de verkeersgroepen ander-
zijds het grootst zijn, de sterkste uitbreiding zal
plaats vinden. Het is vooral tengevolge van de ver-
keersdichtheid en de steriie uitbreiding van de
werkzaamheden van de verkeersgroepen, dat de
surveillance op de grote wegen in het gedrang
dreigde te komen. En de verkeerssurveillance, zo-
wel overdag als 's nachts, vormt een van de be-
Iangrijkste taken van de verkeersgroepen, zulks
uiteraard met het verrichten van technische on-
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derzoeken aan mo-
torrijtuigen en con-
troles zonder meer
of activiteiten bij
aanrijdingen. Dit aI-
les om van begelei-
dingen en daarmee
verband houdende
verkeersregelingen
bij officiële bezoe-
ken, zoals kort ge-
leden bij dat van de
Sjah van lran of van

Dcnk zii een onderhoud, dot

wri mochten hebben met de

moioor W. H. v. Bollegooiien

De Jong, Hoofd Bureou Ver-

keerszoken von de Algemene

lnspectie von het Korps Riiks-

politie, ziln wii in stoot reeds

in het eerste nummer von hel

Korpsblod, het zo belongrilke

nieuws over de reorgonisolie

von de verkeersgroepen, te

publiceren. Dit nieuws is von

dermote groot belong, dot wii

het verontwoord ochten, om

in verbond met het hierdoor

ontstone plootsgebrek, enkele

ondere rubrieken fe lolen ver-

vo llen.

Koning Boudewijn van België, maar niet eens te
spreken, want die vormen nog een hoofdstuk apart,
evenals de assistentieverlening aan de gewone
groepen, het onderzoeken van verkeerssituaties,
het uitbrengen van verkeersadviezen en de ge-
bruikelijke werkzaamheden zoals administratie,
plantondiensten, onderhoud van materieel, cur-
sussen, sport en wat dies meer zij. Tot nu toe wer-
den al deze werkzaamheden, die men eenvoudig
niet achterwege kan laten, uitgevoerd en wat er
dan nog aan tijd en manschappen overbleef, was
beschikbaar voor de surveillance, die dus de sluit-
post was bij het uitmaken van de dienst, met als
gevolg, dat veelvuldig van een niet verantwoorde
surveillance op de grote wegen kon worden ge-
sproken.

Verbeterittg. .

'Weliswaar werd enige jaren geleden al verbete-
ring verkregen door invoering van de bekende
Regionale Verkeerssurveillance, doch mede in
verband met de toename van de verkeersintensi-
teit kon hiermee geen blijvende oplossing worden
bereikt.

Nieuw systeem

,,Daarom is", aldus de majoor Van Ballegooijen
De Jong, ,,gezocht naar een systeem om de sur-
veillance los te maken van alle overige werkzaam-
heden van de verkeersgroepen. Daartoe zullen nu
in een tijdsverloop van de nog resterende maanden

Experiment mel de witte noppatex-motoroveroll, die
mísschien gedr,ogen zol worden bii speciole

in de foekomsl
diensÍen
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Drl is een von de nreuwsÍe Fords, dre Íot heÍ opvollenC moÍerieeÍ
behoort

van dit jaar en voorts in 1960 en 1961 de taken van
de verkeersgroepen worden ingedeeld in drie cate-
goriën: A, B en C.

Categorie A
De categorie A zal de surveillance met opvallend
materieel op de belangrijkste interlocale wegen
omvatten. Die rvegen, welke worden aangewezen
door de Algemeen Inspecteur, worden verdeeld in
surveillancetrajecten van omstreeks vijftig kilo-
meter, die niet gebonden zijn aan de grenzen van
de districten. Een traject zal nooit door meer dan
een verkeersgroep worden bestreken. Het streven
is er echter wel op gericht, dat ieder traject van
7 tot 23 uur wordt bereden.

Categorie B

De categorie B betreft de surveillance overdag
met onopvallend materieel op de daartoe, even-
eens door de Algemeen Inspecteur, voorgeschre-
ven wegen, alsmede de nachtsurveillance op alle
wegen. De wegen voor de surveillance overdag
hebben ook wel een interlocaal karakter, doch
tevens een meer locale betekenis. De verkeersin-
tensiteit op deze wegen zal overwegend lager zijn
dan op de wegen van de categorie A. Bij de sur-
veillance met betrekking tot de categorie B wor-
den de districtsgrenzen wel in acht genomen.
Alle overige wegen vallen overdag onder recht-
streeks toezicht van de gewone groepen. 's Nachts
valt de nachtsurveillance ook onder de categorie
B. Deze surveillance omvat alle wegen. Hiervoor
wordt het land verdeeld in zevenenzestig bewa-
kingsgebieden.

ffi;Í;ÍliÍï;;iiii..iiliii;;ililË,llllÍiirfr,',11;''*l11r;1ii;lr.;i.liti*;ll,r.t.i.iiiiirii'.';i..i..ïtliXiiiii'ii.rï-f.t*ill$

Aulo's, die toÍ het onopvollend bewokingsmoÍerieel worden gerekend

4
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Categorie C

Rest ons nog bíj de samenuatti.ng uan dít all,es, de
categorie C, die aLLe oueríge uerkzaamheden, zo-
als bureaudienst, admínístratie, assístentíeuerle-
níng en uat dtes n'Leer ztj en uooral ook het tn-
stellen uan technische onderzoeken omuat, die tot
nu toe uerri,cht zíjn door bemtddeling uan suroeíL-
Lance-auto's, rnelke zích ín f eíte niet Lenen uoor het
rneenernen Dan technísche hulpmíddelen. Híerbíj
uJas een ander nadeel,, dat bíj deze ttserkwíjze de
surueíllance te Lang uerd onderbroken en níet in
de Laatste pl,aats, dat het te Lang duurde uoor rnen
de plaats uan een aanrijdíng kon berer,ken. Om op
dít punt tot een betere regel,tng te komen, is be-
sl,oten tot het ínstell,en uan een soort mobiele-pos-
tensAsteem tn de uorm uan specíale technische pa-
troutlleusagens, die ztch zul,Len beuínden inkrtngen
uelke geuormd zijn met inachtneming uan het
wegennet, de uerkeersintensiteit en de ongeuall,en-
ctjfers uan deze gebieden, waarbij uooral is gelet
op een zo groot mogelíjke beuegelijkhei,d, uooral.
in deze krtngen onderl,tng.

De rrT.P.\M."
De Technzsche patrouilleuagen is bepaald een
uni,cum. Deze nd"arn is gekozen omdat d,eze usagen
in de eerste plaats bestemd ís uoor technische on-
derzoeken en zo moest bíi de naamgeuíng het
utoord,,Technísch" uel, uooropga,an. Aangezien
deze tuagen uiteraard ook de suruer,Ll,ance dient en
dus patrouíLleert, is het uerder een patrouíLl"e-
u)agen, díe dan ook prompt de naa.ríL Techntsche
patrouillewagen heeft gekregen, u)aarnLee dan
tegelíjk de nieuue afkorti,ng ,,T.P.W.", zijn in-
trede doet in het Korps Rijkspolítie. Wanneer de
gehele reorganisatíe uol,trokken is, zullen 63 uan
deze uagens in het algemeen Dan 7 tot 23 uur in
bedrijf zijn ín euenzouel,e kringen. De grenzen Dan
deze kri,ngen zijn in de eerste plaats geografische,
zoals riuieren en lnegen, uaarbij zo mogelíjk be-
Langrijke uegen ueel,al de grens tussen ttpee knn-
gen zullen uitmaken, hetgeen betekent, dat de
dístríctsgrenzen niet'altíjd ín acht uorden geno-
lnen. Voorts ztjn de kringen niet al.tijd euengroot.
Ze uorden nameltjk klei,ner naarmate in een be-
paald gebíed ríLeer ongeuall,en pl,egen te gebeuren.
Er uordt no.ar gestreefd, dat de T.P.W.'s na een
oproep per mobilofoon in uíterlijk uíjffien à trnín-
tíg minuten op de pl,aats uan de aanri,jding kunnen
ztjn.

,,IIet kan uiteraard voorkomen, dat een T.P.rff. na
een oproep niet naar een aanrijding kan, omdat
de ,,bemanning" juist bezig is met een andere aan-
rijding, maar in dat geval kan de T.P.W. uit een
aangrenzende kring snel ter plaatse zijtt", aldus
majoor Van Ballegooijen De Jong, die voorts nog
uiteenzette, waarom voor de T.P.W.'S de keuze
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is gevallen op de Citroënbestelauto 1500. ,,Dat isgebeurd omdat deze wagen een lage laadvloer
heeft, een grote inwendige hoogte, voldoende
ruimte voor technische hulpmiddelen en voor het
plaatsen van een tafel met stoeltjes ten behoeve
van administratief werk of het afnemen van ver-
horen", aldus de majoor. ,,Behalve een grote ver-
scheidenheid aan technische hulpmiddelen en ob-
stakelmateriaal, is de wagen ook uitgerust met een
lichtaggregaat voor de stroomlevering aan mobi-
lofoon en verlichtingsapparatuur en vele andere
zaken."
Met deze reorganisatie en de T.P.W., (met witte en
blauwe banen beschilderd), zal de taak van de
groeiende verkeersgroepen worden aangepast aan
de eisen des tijds. Internationaal gezien is het
nieuwe systeem uniek, hetgeen ook wel blijkt uit
het feit, dat de majoor Van Ballegooijen De Jong
hiervoor een bijzonder geïnteresseerd gehoor zal
vinden tijdens een inleiding, die hij hierover zal
houden op het tweede internationale verkeers-
politie-congres dat deze week in Essen wordt ge-
houden.

Q,o^cl de geboorte
aan de T.P.U/.

Hoe eigenli;k de T.P.W. tot stand is gekomen, vormt een
verhaal op zichzelf. Wie meent, dat het hier gewoon is
gegaan om de aankoop van een bestelwagen, ',À/aar wat
materiaal ,,in gesmakt" wordt en waar een paar aardige
kleurtjes op geschilderd, is er naast. Er is eerst gezocht
naar een auto die aan de te stellen eisen kon voldoen en
zelfs dat viel niet mee. Tenslotte viel de keus op de
Citroên 1500. En daarmee begon het pas goed, want die
wagen moest worden ingericht overeenkomstig de prak-
tijk. Daartoe is bij het Bureau Verkeerszaken aangetrol<-
ken de opperwachtmeester J. de Groot, van de Verkeers-
groep Doetinchem, die niet alleen zeer geroutineerd is jn
verkeerswerkzaamheden, maar bovendien een ervaren
tekenaar is. Die heeft kaarten getekend, totdat hij zelf
bijna niet meer wist hoeveel, en daarnaast was hij als
praktisch verkeersman direct betrokken bij de inrichting
van de T.P.W. Hij maakte alle tekeningen voor de kasten
en laden, waarin het materieel lammelvrij opgeborgen
moet worden. Dat daarbij ook rekening gehouden moest
worden met een goede gewichtsverdeling, maakte de zaak
alleen maar meer gecompliceerd.
Dank zij het uitstekende samenspel van o.m. het Bureau
Verkeerszaken, de Inspecteur Motormaterieel, de Politre
Technische Dienst en de Politie Verbindingsdienst kwem
de T.P.W. tot stand.
Het resultaat is er naar.

Dit;s de eersÍe folo yon de T.P.W. oítewel de ïechnische p'otrouille-
wogen, dre iolriike mogelrjkheden biedt en een unieke verschiining

op de Nederlondse wêgen zol zijn.
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Het interieur von de ïechnische Potrouílle-Wogen
Een uiÍersl doelmoÍige indeling en een groÍe

hoeveelheid Íechnische opporotuvr.

De T.P.W.-inhoud bestaat o.m. uit:

Complete fotografische apparatuur.
W egafzettings- en obstakelmateriaal,
uaaronder rubberkegels, hand- en
signaall,arnpen.

V erkeerstechnísch materiaal, zoals :

Tapleg-meter, wiel"drukmeter, grijze
schijf , een uítgebreide luchtdrukrerÍL-
te stappar atutn, T err,spo orm,e etappo"r a-
ten, uitdeukapparao,t enz.

Een zeer uitgebrei,de set gereedschap-
pen,een uterkbank rnet bankschroef je.

Een schrijbureau en sehrijfrnachine en
díu. adminístrati,eue benodigdheden.

Een aolledige EHBO-uítrusting.

Dreg. Watertank.

In het uoertuig is ingebouutd, een Licht-
aggrego,at, taaardoor het mogelijk is
orn te allen ti,jde en'wael ook een eígen
str oomu o or zíeni,ng te u erzor gen.
Dít zal uooral, op het pl"attel,and een
uitkomst zijn.

Op het dak uan het aoertuig zijn
enkele statteuen aanu:ezi,g luaaraan
breedstraLers kunnen usorden beues-
tigd.

Ook is 100 m oerlengsnoer aantaezí7.

Vanzelf sprekend zijn all,e T.P.W.'s uit-
g er ust met mobtlof oonappar atuur.

Rp.org_KB1959_09_Sept_Nr.01 8
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È^. qd

Nouwer conÍoct mef de jeugd

5.OOO kinderen

,,Op een zeker moment wisten
we, dat het Korps Rijkspolitie
eer^ Dienst Luchtvaart heeft, en
hoewel wij nauwelijks durfden
hopen, hebben wij toch een ver-
zoek om medewerking gedaan
en met succes. ,,Dit is uniek," zei
de heer J. Veenstra van de af-
deling publiciteit van de Shell.
En hij had helemaal gelijk ook.
Het opereren van de Auster PH-
Pol bij een dergelijke gelegen-
heid was een primeur, een uni-
cum, dat een succes is geworden.
,,Dat wisten jutlie niet hè," zei
dus de heer Zandvliet, ,,maar
daar gaan ze, met het vliegtuig
van de Rijkspolitie." En inder-
daad, de jeugd wist het tot dat
moment niet en vele ouderen
evenmin.

6

P.H.'PO[ spoorde ,dief'op i
fen Grcrnschouwe vgin

Succesv oI optreden von Diensf Luchtvsart
op vliegfeesf te Hilversum

Opsporing ,,dief"
De R.P.-200 was in een bijzon-
der aardig bedacht spel door de
gemeentepolitie van Hilversum
ingeschakeld om een dief, die
kort tevoren uit een politie-auto
was ontsnapt, vanuit de lucht op
te sporen. Via de mobilofoon
kwamen de meldingen feilloos
door. En, wellicht hebben de
heren Verdellen en Van der Spek
zelden de volbrenging van een
opdracht zo op een presenteer-
blaadje gekregen.
De ,,dief" was (om niet op te val-
len) gekleed in een lila shirt en
stormde het vliegveld op. De
R.P.-200 gaf de melding prompt
door. Er ontstond een worsteling
tussen een toegesnelde rijkspoli-

,,Dat h'adden iullie niet gedochÍ hè,

dot er ook Rijkspolitie in de lucht

is." Dit zei op 23 mei de lterechf;
zeer bekende commenÍoÍor von vlíeg-

íeeslen, de heer J. Zondvliet op het

zon ov e r got en lí ilversumse vl iegvel d,

lerwiil de Ausler R.P. 200 von de

Diensl Luchlvoor! von hef Korps

RijkspoliÍie, bemond met de opper-

wochÍmeesÍer J. H. Verdellen en de

wochÍmeesler le klos A. J. von der

Spek, schommelend Íegen een fel/e

wínd, hoogte kreeg. De sfem von de

heer Zondvlief klonk vio luidspre-

kers door Íof de gespitsÍe oren von

noor sch,olf ing omslreeks viiÍduizend

kinderen von schoolriip tol vijÍtíen
joor en honderden volwossenen, die

uiÍ ve/e windrichtingen woren ge-

komen om /ongs de liinen von Hil-
versums vliegveld heÍ jeugdvliegÍeesf

gode Íe sl'oon, dot de Shell-junior

Club hier orgoniseerde, zulks in so-

menwerking meÍ de Koninklijke Ne-

derlondse Vereniging voor Lucht-
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De opperwochlmeesler J. H. Verdellen (rechts) en de wochÍmeester le klos Á. J. von der Spek
zools zij zo dikwiils somen in de cockpiÍ von de PH-POL zitten, dilmool om een ,,dieí" op

te sporen met behulp von rodiogroíisch conÍocl.

Korpsblad Nr. 1 September 1959.

VRAAG EN AANBOD

Vraag en aanbod spelen in deze
wereld een rol van de eerste
orde en aangezien iedereen op
z'n tijd iets nodig heeÍt ofwel:
iets weg te geven, te ruilen
te verkopen en wat dies meer
zij, waarb{ een kleine adver-
tentie een goede hulp kan zijn,
mag een rubriek ,,Vraag en
aanbod" in ons I{orpsblad niet
ontbreken.
Te beginnen met het komende
nummer zal daarom maande-
lijks een dergelijke rubriek voor
kleine advertenties worclen op-
genomen, waarin rijp en groen
ofwel: alles wat maar moge-
lijk is, te ruil, te koop of tegeef kan worden aangeboden
en waarin voorts alles wat men
zich maar denken kan, gevraagd
kan worden.
Teneinde het levendige karakter
van een dergelijke rubriek niet
direct orn hals te brengen, zrjn
evenwel leerboeken en uniform-
kledingstukken als voorwerpen
van ,,handel" via deze rubriek
uitgesloten.
Om praktische redenen kan de
redactie geen bemoeienis met of
verantwoordelijkheid voor deze
rubriek of daaruit voortvloeien-
de vraagstukken hebben.
De advertenties mogen ten hoog-
ste 30 woorden omvatten, inclu-
sief het adres van de lnzender,
en dienen met de admlnistratie-
kosten van twee kwartJes (te
voldoen in postzegels) vóór de
vijftiend.e van ied,ere maand te
worden gezond.en aan:

Uitgeverlj SchaaÍsma & Brourver
afd. administratie Korpsblad,

Rijkspolitie, Postbus 10, Dokkum

tieman, maar het tafereel was
in die zin uit het leven gegrepen,
dat de ,,dief" hulp kreeg van
derden. ditmaal zelfs al zeer
drastisch. Plotseling verscheen
een,,Djinn"-helikopter, waarin
de ,,dief" ontsnapte. Enfin, ten-
slotte werd de misdadiger toch
overmeesterd na een goedradio-
grafisch samenspel tussen po-
litie in de lucht en te land.

Meer dan kijkspel
Dit alles was niet alleen een aar-
dig kijkspel in het raam van dit
vliegfeest, waarop bij de veel-
soortige demonstraties met klei-
nere vliegtuigen onder meer het
voorvliegen van en het stunten
met de Nederlandse helikopter
,,Kolibrie" zeet veel bewonde-
ring oogstte. Het optreden van
de PH-Pol was meer.
Het vliegen over de zee-armen
in Zeeland om robben te tellen
of over de Waddenzee, het vlie-
gen over rijkswegen en ver-
keersknooppunten om de op-
stoppingen te signaleren of te
voorspellen, of om ongelukken
te melden, opdat de gronddien-
sten met de meest bekwame
spoed kunnen ingrijpen; dat aI-
les is voor de mannen van de
Dienst Luchtvaart al gewone
zaak geworden.

,,Dit is l.Deer eens uat arlders",
zeíden ze. En dat uas het; dít
LDas nauLDer contact met de
jeugd en bij nauu)er contact be-
gínt uaak beter begríp en popu-
Laritei.t, tuee di.ngen, die in het

leuen zo niet onontbeerlíjk, dan
toch prettige omstandtgheden
zíjn. Híertoe heeÍt het optreden
uan de Rijkspolítie bij dit alieg-
teest stellíg bijgedragen, het op-
treden in de lucht en Later dat
op de grond, toen de heren Ver-
dellen enVan der Spek een aan-
tal jongeren de oude trouttse en
onmísbare PH-PoI nog eens uan
dichtbij hebben Laten zien . . . .

.,th

Onder de duizenden loeschouwers bij heÍ Hilversumse vliegfeesf, merkÍen wii ook op
het hoofd von het Korps Gewopende Politie in Surin,ome, de heer J. Douglos met ziin

gezin en de Territoriool lnspecleur Íe AmsÍerdom, de kolonel E. Meiier.

È;i
t1l:-,:"'l,: À

j .r.' :; *-'';.- 
1Í1.'

ttr li
'i;'i1 ..-" "i",,r'Í:
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Hulpvddrdige rijksp olitie in
- ng,o,r befere foekomsf sfrerr end -

Friesland heeft elf steden, dat
is genoegzaam bekend, al was
het alleen maar door de elf-
stedentochten per schaats (dit
jaar officieel precies een hal-
ve eeuw oud), door elfsteden-
tochten per autornotorrbrom-
fiets en te yoet. Maar, wan-
neer het niet snel verandert,
heeft Friesland eerlang slechts
tien steden over, want het klei-
ne Hindeloopen op de eenzame
landtong aan de Friese lJsel-
meerkusto is yan een welva-
rende Hanzestad in het verle-
den, geworden tot een een-
zaam en yergeten beeldschoon
stiefkind onder de Friese elf.

Burgemeester A. Atema, de
raad, de Hindelooper Vereni-
ging voor Vreemdelingenver-
keer en trouwens heel Hinde-
loopen, vinden dat er een eind
moet komen aar' de aftake-
ling. Het aantal inwoners van
deze stad is teruggelopen van
omstreeks tweeduizend tot
845 zielen. In de na-oorlogse
jaren daalde het inwonertal
zelfs met 10,2 olo. De werk-
loosheid steeg er met 5,6 olo

van de manlijke beroepsbevol-
king en de jongeren blijven
wegtrekken. omdat er in de
oude verstilde Hanzestad
geen werk en geen brood meer
voor hen is.

L(D(Dtil P ltililE

. . . . . Nief olleen plichtsgeÍrouw, moor ook hulpvoardig .

Toerísfen rfloefen er foe biidragen
dot FrÍeslond ll sfeden houdt

vreemdelingenverkeer en in-
dustrievestiging.
Als goed begin heeft Hinde-
loopen een feestweek georga-
niseerd als inzet van een naar
men hoopt druk seizoen, een
feestweek, compleet met man-
nen en vrouwen in Hindeloo-
per costuum, met een vlieg-

op de zeedijk bij Hindeloopen,
terwijl het vliegfeest in volle
gang was de wachtmeesters
eerste klasse M. Alberts, G.
H. K. Woltjer en K. Lubberts,
alsmede de wachtmeester M.
Bosma, die Hindeloopen een
handje hielpen om alle acti-
viteiten zo goed mogelijk tot
z'n recht te laten komen.

Het is niet bij een vliegfeest
gebleven, verre van da1. In
Hindeloopens museum, de
Hidde Nijland Stichting, die
dit jaar precies veertig jaar
oud is, werd onder dè titel
,,De muze van Hindeloopen"
een expositie ingericht van
Hindelooper volkskunst en
van de rijke Hindelooper kle-
derdracht. De tentoonstelling
is tot 15 oktober geopend.
In l9l2 schonk de verzame-
laar Hidde Niiland, geboren
te Leeuwarden,- jaten inworr..
van Dordrecht en overleden

Om deze nogal zorgelijke re-
denen is in Hindeloopen een
aantal activiteiten ontplooid
om de aandacht te trekken,
de aandacht van toeristen en
ook van industriëlen, voor zo-
ver die ernaar hunkeren een
filiaal of een nieuw bedrijf te
stichten. Dit worden namelijk
de enige mogelijkheden voor
de oude Hanzestad geacht:

I

feest, inclusief overgierende
straaljagers en stuntende
Beechcrafts, die de aanloop
moest zijn voor een sprong
naar een betere toekomst.

Bij de inzet van deze activi-
teiten bleek één man r'an ons
Korp,s Rijkspolitie te weinig
om de drukte in goede banen
te houden enzo ontmoettenwij
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Het Korps Rijkspo/itie w,os (uiÍeroord; brj de Íeesfen, die het begin woren von Hindeloopen's
slreven n'oor meer Íoekomslmogelijkheden. Von rechts noor links: Wmr. le kl. K. lubberfs,

de Wmr. M. Bosrno en de Wmrs. le kl. M. Alberfs enG.H,K.Woltier,

Korpsblad Nr. l september 1959.

Mcloslcl nd

Kort geleden heeft de

rechtbank te Rotterdam
drie goede bekenden van
de politie veroordeeld tot
respectievetijk 3 jaar, 21lz

jaar en I jaar gevangenis-

straf met aftrek.

De behandeling van deze

zaak vormde de slotacte

van een geschiedenis. die

een detective-spel zou

kunnen zijn, ware het niet,
dat het allemaal helemaal
echt gebeurd is: de overval
op de Boerenleenbank te
Maasland, waarover in-
middels veel gesproken en
geschreven is, al was het
alleen maar, omdat leden

van het Korps Rijkspoli-
tie, hier een zo bijzonder
succesvolle rol bij speel-
den, door te fungeren als

,,comité van ontvangst"
voor twee bankrovers, die
dan ook met veel ,,warm-
te" werden ingehaald. De-
ze geschiedenis. een van
de glorierijke histories uit
de annalen van het Korps
Rijkspolitie, is stellig der-
mate de moeite waard. dat
wij onze lezers hierbij het

,,ware verhaal" van de

overval op de Boerenleen-
bank van het stille Maas-

land afdrukken, geschre-

ven door de wachtmeester
le klasse J. van der Heide
te 's-Gravenhage.

in 1931 te Den Haag, de man
die niet alleen Hindelooper
kunst verzarnelde, maar ook
al omstreeks 1890 de toen nog
als waardeloos beschouwde
tekeningen van Vincent van
Gogh kocht, zijn hele Hinde-
looper bezit aan de stad van
herkomst. Dat feit was aan-
leiding om in het voormalige,
zeventiende-eeuwse raadhuis
een museum te stichten, dat de
naam van Hidde Nijland
kreeg. Niet alleen in dif mu-
seum zijn overigens deze zo-
mer de fraaie Hindelooper
klederdrachten te zien, die een
tastbare herinnering vormen
aan de tijd, toen Hindeloopen
nog een bloeiende Hanzestad
was, de ttjd waarin men de
duurste stoffen kocht voor de
fraaiste klederdracht, die men
ooit rond het IJsselmeer zag,
toen men de huizen rijk ver-
sierde met beschilderde meu-
bels en betimmeringen. Van-
daag de dag brengt de oude
klederdracht, bezien naar toe-
ristische maatstaven, voor het
eerst geld op.
Er gaan soms vrouwen langs
de oude waag en de leugen-
bank bij de haven, waarin dit
jaar voor het eerst plezierbo-

ten liggen voor toeristen. Er
gaan mannen in Hindelooper
dracht langs de haven, waar-
bij nu een scheepswerf wordt
ingericht, die naast een hand-
werkbedrijf voor Hindelooper
meubels en een pottenbak-
kerij de enige industrie van
Hindeloopen zal vormen.
En de vreemdelingen vinden
het allemaal zo wonderschoon,
zo schilderachtig en elegant.

Als er nu maar veel toeristen
komen, is Hindeloopen in eer-
ste aanleg tevreden, even te-
vreden als de twee dames in
Hindelooper dracht, toen zii
door plichtsgetrouwe en hulp-
vaardige leden van ons Korps
Rijkspolitie werden geassi-
steerd om van de steile helling
van de zeedijk af te dalen
naar de bazaltglooiing aan de
dijkvoet, teneinde een foto-
graaf in de gelegenheid te stel-
len een voor deze ttjd bijna
sprookjesachtig tafereel vast
te leggen. En is het te ver-
wonderen, dat de hulpvaar-
digheid van het Korps Rijks-
politie op de Hindelooper zee-
dijk op bijgaand uniek plaat-
je aan de vergetelheid is ont-
rukt?
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Mcrqslg,nd ols ,rcomité vcrn onlvgrngsttt
lg.oor drie bonkrovers

*
door J. VAN DER HEIDE, 's-Grovenhoge

Rtikspol itiemqnnen fungeerden in

In.het begin_van dit, jaar, toen ons land. wekenlang voor de
buitenrvereld vrijwel onvindbaar \Mas, door een diàhte mist,
die. mensen, dieren en dingen verborg in eindeloze, vuile
sluiers; in die tijd kwamen drie onguré mannen, goede be-
kenden van de_politie bijeen in een óafé in een ,ratide grote
steden in het westen van ons land, om plannen te beràmen
voor het slaar v3l een grote slag, plannen om in één klap
lijk te worden. Zij wisten, dat de cbóperatieve Boerenleen-
bank te Maasland, een rustig plaatsje ten Noord.en van
Maassluis, op_ sommige dagen eeá sorn getd bevatte, die de
moeite waard _was. De vraag, hoe de kluis geopená moest
worden, vormde nog een probleem, maar aè aiie mannen
dachten tenslotte, dat de inwonende kassier, die nog maar
kort was getrouwd, na enige ,,zaehte aandrang', weimede-
w_erking zou willen verlenen. zo begon de gesóhiedenis van
Maasland, die in ruim_e kring de nodige aandacht heeft ge-
trokken, en die, ook al is de mist over ons land en dus oók
over Maasland reeds lang opgetrokken en vergeten, toch
zeer de moeite waard blijft.

Op een van die mistige avonden
had de nijvere bevolking van
Maasland zíeh zoals gewoonlijk
al vroeg te bed begeven.
Het was zeer stil op de toch aI
niet drukke wegen van Maas-
land. Een enkele laatkomer
zocht zijn weg door de mist en
wenste, dat hij die avond niet
van huis was gegaan. Alleen
over de rijksweg Den Haag-
Vlaardingen, die dicht langs
Maasland leidt, doken auto's op
uit de mist en verdwenen daarin
weer. Ook de laatste bus was al
gepasseerd en dat was 

- 
26g19

voor elk plattelandsdorp 
- 

het
teken dat de nacht bezit geno-
men had van de wereld.

Rustig ? ....
Maasland leek volkomen rustig,
iedereen sliep.
Nee, niet iedereen: een stel wak-
kere mannen vsreef zich de slaap
uit de ogen en hield zich paraat
om het bezit van de gemeen-
schap te beschermen.'Welk bezit? Een ingewijde had
u daar meer van kunnen vertel-
len, bijvoorbeeld zo:
,,Ziet U dat merkwaardig ge-
vormde gebouw daar? Daarin is
nu de Boerenleenbank van Maas-
land gevestigd. Het is eigenlijk
geen bankgebouw, maar een
oude school. Een beveiliging, zo-

10
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als banken meestal hebben, ont-
breekt hier geheel ......
Vele ramen van dit gebouw wor-
den slechts met de ouderwetse
raampen gesloten. En wist Lf,
maar dat mag U niet aan and-
ren vertellen, dat er verschillen-
de van die pennen zoek zijn, zo-
dat er ramen bij zijn, die in het
geheel niet vergrendeld zijn..?
Het ziet er aan de buitenkant
nogal vredig uit, vindt U niet?
Alle lichten zi.jn uit en er is geen
levend wezen te bekennen. Maar
laat U niet misleiden. Binnen
zitten een stuk of acht rijkspoli-
tiemannen. Het is de rijkspolitie
namelijk bekend geworden, dat
kort geleden enige mannen zich
op wat men noemt ,,zeer ver-
dachte wijze" bij dit gebouw op-
hielden. En nu verwacht men,
dat ze op een geschikte nacht
zullen terugkomen om de
bank te beroven. Twee stoere
politiemannen liggen DU, met
een pyama over hun uniform
aangetrokken, in het bed van de
kassier en zijn vrouw. Boven-
dien zijn er in de verschillende
vertrekken van het gebouw an-
dere mannen van de rijkspolitie
aanwezig om de heren een even-
tuele vlucht te beletten.
Rondom het bankgebouw zijn
ook nog posten uitgezet, die áe
Eangen van de eventuele rovers

bu_iten het gebouw nauwkeurig
volgen en tot taak hebbsn ssn -bijna niet voor mogelijk te hou-
dgn 

- 
ontvluchting uit het ge-

bouw tegen te gaan en bovèn-
dien eventuele ,,uitkijkers,' in
de kr,aag te grijpen. Denk niet,
dat al deze mannen, bij elkaar
een stuk of achttien, deze nacht
voor het eerst hier zitten. Het is
hun zevende of achtste nacht.
En ze blijven overtuigd, d,at de
bende zal komen, want reeds
twee maal zijn de adspirant-ro-
vers gesignaleerd, maar beide
keren trokken ze zich op het
laatste ogenblik terug. Dat wa-ren spannende ogenblikken.
Denkt U zich even in de plaats
van die politieman, die aán de
ene kant van de deur staat en
door een spleetje via het deur-
raampje de mannen aan de an-
dere kant (buitenkant) van die-
zelfde deur ziet staan, met el-
kaar overleggende: zirllen .we
naar binnen gaan of niet
Of gaat IJ eens in het kassiers-
bedliggen (in gedachten altháns)
op de plaats van een van die
twee politiemannen. Wat zullen
de rovers doen? Hebben ze wa-
pens bij zich? Zullen ze geweld
gebruiken?

Degelijke voorbereiding
Laten we nog eens een kijkje
gaan nemen bij Oe buitenposten.
Als U goed kijkt, maar dan moet
U er wel dicht bij staan, dan ziet
U daar een donkergekleurde
personenauto staan, bijna geheel
verscholen in een ommuurde
zandopslagplaats van de Rijks-
waterstaat. Deze auto is zó kun-
stig weggezet, dat U hem op
enige meters afstand beslist niet
ziet staan.
In de wagen zitten twee mannen.
Ze hebben een prima uitzicht op
de rijksweg Den Haag-Vlaar-
dingen. Over deze weg moeten
de rovers namelijk komen, met
een auto. Daarnaast houden de
beide mannen de achterkant van
het bankgebouw goed in het oog.
Een andere post is opgesteld in
een telhuisje van de rijkswater-
staat vlak bij de rijksweg. Ook
deze mannen hebben de beschik-
king over een auto en grendelen
zo'nodig de verbindingsweg tus-
sen Maasland en de rijksweg af.
Een derde post is ondergebrácht
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in een kamer van een woning
gelegen tegenover het veiling-
terrein. Verrvacht wordt, dat de
rovers hun auto op dit terrein
zullen plaatsen, zoals ze de vo-
rige keren ook gedaan hebben.
Toen bleef steeds één van het
drietal in de auto achter, die
vanzelfsprekend 'ook ingere-
kend moet worden. Met het doel
de vlucht van deze man onmoge-
lijk te maken, is op het veiling-
terrein zelf tenslotte nog een
vierde post opgesteld, die de
gang van zaken op het terrein
nauwlettend observeert.
Jawel. uiterlijk slaapt Maasland,
maar schijn bedriegt ook hier.
Een team politiemannen houdt
de wacht. Het merkwaardige is,
dat niemand van de inwoners
van het dorp maar ook iets ge-
merkt heeft van de uitgebreide
val, welke de politie voor de zo-
veelste maal heeft opgesteld.

Lfur rr0t'....

Het middernachtelijk uur was
reeds verstreken en de mannen
op de verschillende posten
wachtten gespannen op de ko-
mende gebeurtenissen. Ieder
spande zijn zintuigen tot het ui-
terste in. De gesprekken onder-
ling stokten.
Op de autouseg userd het steed"s
mínder druk. Tot opeens . . . . . .

Daar draaíde een kl,eine perso-
nenauto uan d,e ríjknneg at naar
de ríchting Maasl"and. De Licht-
bundels zutaaiden rnee no,ar
links. AlIe pol,i,tiernannen op de
buitenposten keken gespannen
toe. Binnen enkele ogenblikken
uas de korte afstand tussen de
r$ksweg en het aeílíngterrein
algelegd en de auto reed het toe-
gangshek uan het aetlíngterreín
bínnen. De rouers u)aren u)eer
gearríueerd...

De drie mannen in de auto
waanden ziclt ongezien. Ze
moesten eens weten van het
,,comité van ontvangst", dat hen
opwachtte .. . .... Ze waren er
blijkbaar van overtuigd, dat de
mist en de duisternis hun han-
delingen mild zouden bedekken.
Twee van hen stapten na een
korte tijd uit en liepen over de
weg van het veilingterrein in de
richting van het bankgebouw.
Ze deden geen enkele poging
zich te verbergen. Een eenzame
straatlantaarn verlichtte hen,
toen ze passeerden.
Ademloos zaten de politieman-
nen op hun schuilhoeken een en
ander te bekijken, tot in alle ve-
zels van het lichaam gespannen.
De rovers, een vri.i lange en een
kleinere, liepen kort achter el-
kaar. Wij zagen ze in het licht
van de straatlantaarn heel dui-
detijk en we konden de kiezel-
steentjes onder hun schoenen
horen knerpen.
De mannen in de bank waren in-
tussen door een korte telefo-
nische boodschap op de hoogte
gebracht.
Ook zij verkeerden nu in grote
spanning.

Nylonkous

Drie maal is scheepsrecht en
naar dit spreekwoord gerekend
zou de overval nu toch werke-
lijk moeten plaatsvinden.
De twee rovers waren nu aan de
achterkant van het bankgebouw
gekomen. Ze liepen regelrecht
naar een klein raampje. Een
ging met de rug tegen de muur
staan. de ander stapte in zijn
handen en klom door het raam
naar binnen. Enkele ogenblik-
ken later had hij voor zijn met-
gezel de keukendeur van bin-
nenuit geopend.
Binnengekomen trokken ze bei-
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den een speciaal voor dat doel
meegenomen nylonkous over
het hooÍd en zetten een hoed
diep over de ogen. Nu was het
precies als in griezelverhaaltjes.

,r\Mie is daar?"
De nrannen líepen bij het llcht
Dan eerL ontstoken, n1,aar afge-
scherrnde zakl,antaarn aehter
elkaar de gang ín naar de slaap-
kamer oan de kassíer en zíjn
'DroulD. Ze usisten blijkbaar de
ueg op hun dui,mpje, utant ze
openden zonder zích te uergr,s-
sen behoedzaam de slaapkarner-
deur.
De rnan in het bed had, zeker
toch eni,g gerucht gehoorcl, utant
híj riep met een ,,benau,wd"
stemmetje: ,,Wíe is daar?" De
rovers u)aren echter niet uan
zins zích uitgebreid aoor te stel-
len, utant ze antusoordden niet
en gi.ngen onveruaard tot daden
over. Eén oan hen stapte op de
zogenaanlde kassíer toe en gaf
hem met de uuist een dreunende
sl,ag bouen het Linkeroog. Toen
leek het uoor de bandieten of de
userel(I oerging. Eén oan hen zei
Later: ,,Het uas of er een doosje
met olooien opengíng, ooeral
kusamen ze uandaan". En zo u)a,s
het ook. Als usrekende gerech-
tigheden kusarnen de twee potí-
tiemannen in het bed orsereind
en gaaen de roaers Links en
rechts om de oren. Op hetzelfde
ogenblik uerden Dan u)eerskan-
ten deuren geopend, usaardoor
politi,emannen nq"ar binnen
stormden. De rouers usaren ech-
ter usel uerrast, Trlaar nog níet
uerslagen, tnant met een paar
desperate sprongen trachtten ze
zich aan de arrestatie te onttrek-
ken. Ze userden echter door de
op deze acti,e reeds eníge tijd
p o orb er eíd zíjnd"e p olítíemannen
op uakkundíge en solíde uijze in
eníg e dubbele,,Nelson's" gelegd
en kreten useldra, dat ze zich
oDergaDen.
Er was van geen enkel wapen
gebruik gemaakt.

,,Dolle Dries"

Nadat het licht \Mas aangedaan
werd de post tegenover het vei-
lingterrein, die telefonisch con-
tact had met het bankgebouw,
op de hoogte gesteld van de ge-
slaagde arrestatie. IJlings be-
gaven de mannen zich door het
duister en de mist naar Ce wach-
tende auto. Daarin zat een heel
goede bekende van de politie,
Dolle Dries, in zijn ,,goeie" tijd
een bekend vechter en thans nog
in dienst zijnde ,,uitsmijter", op
zijn kornuiten te wachten.
Met de operatie ,,Maasland" was
een succesvol hoofdstuk toege-
voegd aan de annalen van het
Korps Rijkspolitie.

zEG, LTEVERD, rrdón JtJ NlKS ?"
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Het was met een zekere schroom,
dat twintig rijkspolitiemannen
enkele maanden geleden op een
mistige en sombere dag, de
Amersfoortse berg ,,beklom-
men", waar zij in het gebouw
van de Nederlandse Jeugdher-
berg Centrale, ,,de Grasheuvel",
twee maanden zouden worden
ondergebracht om een vor-
mingscursus voor groepscom-
mandanten te volgen.
Tu:ee maanden uít je gezi,n en
uit je groep gehaald worden, een
areemd bed beslapen op een ge-
me enschapp elíjk e slaapzaal,, ont-
moetíngen met onbekende colle-
ga's e'n de cursusl,eíders, terusíjl
ie - 

zoals het l,esrooster aangaf

- 
te doen zou krijgen met een

rij uan docenten, díe je alle mo-
gelijke uíjsheid zouden uti.llen
bíjbrengen, rnaar w&aruan nog
zou moeten blijken of ie het
boeiend en leerzaam, dan utel
oeruelend of onbelangríjk zou
uinden.

Korpsblad Nr. l September 1959.

,rffiemoirestt over de 7 e vormingscursus
YOOr groeps commandonten

Deze en andere gedachten speel-
den ons door het hoofd, toen wij
druppelsgewijze het hoofdge-
bouw van de ,,Grasheuvel" be-
traden.
Hoe anders heeft het zich voor
de cursisten allemaal uitgepakt
en hoe vlug voelden zij zich thuis
in dit prachtig gelegen gebouw
en tussen deze gemeenschap van
politiemannen, die van heinde
en ver naar Amersfoort waren

we geloven namens alle cursis-
ten te mogen spreken als we
zeggen. dat deze twee maanden
welbesteed zijn geweest en dat
we met een overvloed aan nieu-
we indrukken, gedachten en ge-
voelens, weer op onze stand-
plaatsen zijn teruggekeerd.
Terwijl we dit overzicht 

- 
dat

uiteraard slechts summier kan
zijn 

- 
in de beslotenheid van

onze huiskamer onder woorden

Ontmoeting op de

gekomen en vrijwel alle Distric-
ten van ons Korps Rijkspolitie
vertegenwoordigden.

Op prettige wijze werden we
door de cursus- en dagelijks lei-
der ontvangen en hoe aange-
naam troffen ons de vriendelijke
woorden, welke de Generaal in
de namiddag aan de eerste le-
zing deed voorafgaan.

De cursisten zijn inmiddels weer
thuis en deze 7e voimingscursus
ligt al weer enkele weken achter
ons. We kunnen zeggen dat we
enigszins ,,afstand" van dit in-
termezzo in onze politieloop-
baan hebben kunnen nemen en

rrG,Ícrsheuveltt
door R. DE LANGE te Diever

trachten te brengen, komt de
vraag naar voren wat nu precies
het doel van deze vormingscur-
sussen is en wat de deelneming
aan één dezer cursussen voor
ons, cursisten, opleverde.
Om even bij het doel stil te
staan; wij geloven dat dit niet
nauwkeurig te omschrijven valt.
Waarschijnlijk lopen de gedach-
ten van de cursisten daarover
uiteen. Voor mij was dit het be-
langrijkste:,,\{'ij oudere politie-
mannen 

- 
vaak voortgekomen

uit een eenvoudig milieu 
- 

die
ons moeilijk beroep hebben aan-
vaard uitsluitend gewapend met
lagere schoolkennis, hebben ons
in onze loopbaan vaak tot het
uiterste moeten inspannen om
datgene aan kennis te verkrij-
gen wat voor de uitoefening van
ons beroep noodzakelijk is."
Men kan daardoor onder een te-
kort aan ruimer inzicht lijden,
hetgeen veelal tot een vorm van
bekrompenheid of onbegrip
leidt.
Ervaring en praktische kennis
staan hier echter tegenover en
ik moet toch ook zeggen groot
respekt te hebben voor de wijze
en de ,,doordachtheid." waarmee
sommige cursisten een docent
,,te lijf" gingen, als zij het met
diens zienswiize niet eens waren.
Hoe het ook zij. de hogere lei-
ding zal bij het instellen van de
vormingscursussen naast andere
doeleinden zeker ook aan bo'-
venstaande stelling gedacht heb-
ben. Mogelijk ook zijn zij nog
zoekende om dêze cursussen op
nog hoger niveau te brengen en
wellicht uit te breiden tot an-
dere functionarissen en perso-
neelsleden van ons Korps.
Dit omtrent het doel van de vor-
mingscursus. Laten wij nu ook
even onder de loep nemen, wat
deze vormingscursus voor ons

- 
s111.sisten 

- 
opleverde.

Ook hier zullen we beknopt
moeten zijn en zullen de gedach-
ten daarover uiteenlopen. Voor
mij persoonlijk was de ,,ontmoe-
ting" het belangfijkste.
De ontmoeting met collega's uit
alle streken van ons land. Vogels
van diverse pluimage en allen
verschillend van karakter en
overtuiging. Collega's die vaak

- 
zo bleek het uit onze gesprek-

tlsn 
- 

dezelfde zorgen en moei-
lijkheden in hun groep onder-
vonden, dezelfde prettige erva-
ríngen opdeden, soms een geheel

t2
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andere werkwijze betreffende
de uitvoering van de politie-
dienst bij hun groep hadden in-
gevoerd, terwiil we ook vaak de
eigen werkwijze herkenden.
Collega's waarin je ,,de mens"
ontmoette en daarnaast de poli-
tieman. De,,mens" was in hoofd-
zaak ook het onderwerp van de
beste docenten die wij mochten
beluisteren. Ook hier was spra-
ke van ,,ontmoeting". zowel met
de inleider zelve, als met de
menselijke figuren en karakters
die hij belichtte.

In mijn aantekeningen zie ik
staan:

,,Ieder mens ís ín teíte een índi-
uídu en heeft zíjn eigen uaarde
als mens. Híi ts ueranttnoorde-
Ltjk aoor zijn daden (uítgezon-
derd geestelíjk gestoorden en
b.u. jonge kínderen) omdat hij
een ,,rDíL" en de ,,redett heeft
ontuangen, alsook het ,,geu)e-
ten" dat deze gauen kan toet-
sen."

En even verder:

,,Het is aLtijd slechts de ,1nens"
díe ouer andere ,,rnenserl" moet
oordelen. Alleen al" de eigen-
u)aan uan de rnens maakt, dat hij
tn zijn oordeel zo uaak laalt."
Zo zou ik door kunnen gaan met
aan te tonen, hoe ,,de mens" en
de ontmoeting met ,,de mens" op

deze vormingscursus een zeer
belangrijke plaats innamen.

Natuurlijk is hiermede niet alles
over de vormingscursus gezegd;
je zou er een boek over kunnen
schrijven. 'We denken aan de
prachtige lezingen over Surina-
me en Nieuw Guinea, over het
Deltaplan en de Zeesleepvaart,
over de Wereldgeschiedenis en
het gezag. Graag memoreren wij
de prettige wijze waarop onze
officieren, bij de lezingen en de
daarop volgende discussies, ons
tegemoet traden. De excursies
waren uitstekend georganiseerd
en een welkome afwisseling van
de reeks van voordrachten.

Bíjzondet' hebben wíj het ge-
waardeerd dot onze Generaal, zo
uaak Dan zíjn belangstellíng
deed blijken en sorns uren lang
tn ons midden uerbleef .

Mag ik in dit verband een op-
merking van een cursist vermel-
den? Hii zei: ,,Er is toch veel ten
goede veranderd in de wereld
sinds een generaal van Napoleon
zich door zijn echtgenote liet
aanspreken met,,Excellentie".
De laatste avond was een prach-
tige afsluiting van deze 7e vor-
mingscursus, toen we met onze
gasten genoeglijk samen waren
en de Generaal het slotwoord
sprak.

Korpsblad Nr. l September 1959.

Werpen we nog een vluchtige
blik terug, dan denken we toch
ook nog even aan de ,,zenu'wen",
welke de provinciale lezingen
voorafgingen, en aan de 

- 
rssd5

iet of wat vergrijsde 
- 

adju-
dant, die onder minstens acht
kribben doorkroop om in de
,,naakte nacht" een collega een
poets te bakken. Natuurlijk den-
ken we ook aan de ,,ongelooflij-
ke" woordenschat van onze da-
gelijkse leider. die overal raad
op wist en iedere depressie wist
op te vangen en om te zetten in
,,hoge luchtdruk".

Nog even neem ik de Íoto voor
mij, waarop de deelnemers der
7e vormingscursus en onze twee
leiders staan afgebeeld. Afge-
zien van al wat ons in die twee
maanden aan kennis en mogelijk
aan wijsheid werd bijgebracht,
maakt zich een gevoel van dank-
baarheid van mij meester, als ik
de gezichten nog eens langs ga.

Ik meen dat wij allen blij zijn
elkander te hebben ontmoet en
dankbaar voor de ondervonden
vriendschap. Ook dot kan een
hoeksteen vormen voor de ver-
dere uitbouw van ons jonge
maar krachtig levende Korps
Rijkspolitie.

Is misschien alleen daarom
reeds deze 7e vormingscursus
geslaagd?

ffi

Iffi
nffi

HÏ
XXm,,,,,,'ii

Deze foto uan de zeuende uormíngscurs?rs Door groepscon'Lmandanten is uoor de deelnemers níet
,,zornaar een plaatje" zonder rneer, doch ook eentastbaar ouerbl,tjfsel,uan eenueel,zíjdíge ontmoetíng
op ,,De Grasheuuel,".
Von links n,oor rechfs, zitlend: Adi. Overbeeke, Owmr. Piinenburg, Adi. Remiin, Ádi. Schoenmoker, Kopt. Ziip, Disrr.-Ádj. Reij, Ádi.
Vruggink, Adi. SchouÍen, Owmr. Huismon en Adj. Gerords.

Von links noor rechls, sÍoond: Ádj. Visser, Adj. Book, Adi. De longe, Adi. O. KooisÍro, Adi. Gulmons, Adi. Ophelders, Adi. De Ridder,
Adi. Viin, Adi. De Hoon, Adi. Kruit, Adi. Lyklemo en Adi. Bierma.
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SHELL.FITMS

De Shell Filmcentrale beschikt over
meer dan 1OO boeiende en interessante
films, niet alleen op het gebied. wan de
aardolie-industrre, doch ook over ta,l van
onderwerpen die daarmed.e verband.
houden. Voor verenigingen, bedrijven,
onderwijs- en a,ndere instellingen d.ie
zelf een 16 mm geluids-projector bezitten,
bestaat de mogelijkheid kopieën van
deze films kosteloos in gebruik te ver-
krijgen. In geval niet over eigen appa-
ratuur ka,n worden beschikt, is de pro-
jectiedienst van de Shell Filmcentrale
voor zover mogelijk, bereid de vertoning
van de films te verzorgen, eventueel
met toelichting of lezing door een des-
kundige. Als voorwaarde geldt slechts,
dat bij de vertoning van Shell-films
geen entreegelden worden geheven.

voor aanurage en nadere inlíchtíngen wende men zich tot de

sHEtL FILMCENTRALE, Postbus 162, 's-Grauenhage. Kantooradres: u. Alkemadelaan 700, TeI. 180080.

TAALBOEK
ÍEN D'ENSTE YAN POLITTECURSUSSEN

door F. von Doorn en M. G. Mosies
herzien door H. W. Lichtendohl

*
De combinolte von weinig lheorie
(geen schoolse theorie) met heel
veel oefenstof, moken deze uitgove
bij uitstek geschikt voor de prokti;k
en voor de politie-exomens A(o), B.

*
ZEVENDE DRUK

NIEUWSTE SPELLING

WOORDENLIJST

Gedrukt op houtvrii beschriifboor popier

,NGENÁÁ'D F 3.90

SCHA AFSMA & BROUWER
DOKKU M

Uitgeverij von werken op politiegebied

. IDÍ,AAI,
alsUnÍets anders hebt

naz? een iêhta flett
zoelct U vÍt

hiiuwBtfNUS dea[er

L7
Rp.org_KB1959_09_Sept_Nr.01 17



www.riikspolitie.ors

Groeiend bezoek c,c,n Wadden-
eilsnden geeft Rijksp olitie veel
extro werk
Het toenemende tekort aan recreatieruimte in ons land., alsme-
9. dg ,,kuddegeest" in ons volk om ,,op een kluitje" met va-
kantie te qaal in dezelfde periode tuisen half 3ïti en half
augustus, u-lrgJ er nimmer over vakantiespreiding il gesproken,
heeft in-talrijke vakantiecentra in ons lànd, gróte f.obletrre.t
tot gevolg, problemen ook voor het Korps Rijkspolifie, dat op
vele p-laatsen, w_aarop de stroom van vakantiegangers is ge-
richt, handen vol extra werk krijgt en hanclen tekort komt, áo-
dat versterking gedurende het hoogseizoen nodig is. Tot die
plaatsen behoren ook de Waddeneilanden, die èen voor ons
land uniek recreatiegebied vertegenwoordigen en in de afge-
lopen jarerr dan ook een steeds groter aantal bezoekers kregen
te verwerken, waarvan het totale aantal de kwart miljoen per
jaar reeds heeft overschreden.

Korpsblad Nr. l september 1959.

De in de maanden buiten het
seizoen zo rustig verlopende
veerdiensten naar de eilanden
zijlr op de zaterdagen in het
hoogseizoen dikwijls niet brj

Politie in Surínome
vervolg von pog. 1ó

Opleiding
De opleiding tot agent 4e klasse
heeft plaats op de politie-oplei-
dingsschool in de buitenwijk
Zorg en Hoop. Behalve een ruim
theorielokaal is daar een groot
sportveld en een overdekte
gymnastiekzaal met douches en
wat dies meer zij.
Ook vrouwelijke agenten zijn
daar in opleiding om later dienst
te gaan doen bij de afdeling Ver-
keer en de Kinderpolitie. Bij
beide diensten zijn ze gekleed in
khakirok, -blouse en -muts.

Groeiende taak
Zoals in Nederland is ook hier
voor het politieambt meer vraag
dan aanbod. Vooral gezien de
plannen voor grote technische
werken, zoals de grote Broko-
pondo stuwdam met krachtcen-
trales en bauxietbedrijven en
werken in het kader van het
tien-jaren-plan, mag verwacht
worden dat er grote industriële
vorderingen in dit land gemaakt
zullen worden in de nabije toe-
komst, hetgeen uiteindelijk ook
weer in een vergroting van de
politietaak resulteert.
Maar een korps dat als wapen-
spreuk: ,,Viribus Audax" voert,
oftewel ,,Trots op onze kracht",
zal eventuele moeilijkheden niet
uit de weg gaan.

18

machte, ondanks sterk opge-
voerde activiteit en capaciteit,
om alle liefhebbers te vervoe-

ren. Lawines van fietsen en
stukken bagage worden op de
pieren en kaden aan- en afge-
voerd en op die zaterdagen
worden er duizenden vakán-
tiegangers, soms als haringen
i1 9en ton opeengepakt, ove.
de Waddenzee gebràcht
Dit alles brengt voor het
Korps Rijkspolitle zeer veel
extra werk met zich. Het is
geen zelTlaamheid, dat op de
pier van Holwerd met walkie-
talkies worden gewerkt om de
stroom in goede banen te lei-
den. Er moet voorkomen wor-
den, dat de schepen ondanks
het toezicht van het personeel,
overbelast worden. Men dient
toe te zien, dat de bagage niet
op -een dusdanige manier
wordt opgestapeldr-dat er geen
m€ns meer langs kan, dat er
op de kaden en pieren geen
opstoppingen van voertuigen
ontstaan en wat dies meet zij.
En op de eilanden zelf heerst
eveneens een verhoogde acti-
viteit, die deels beh-oort tot
een uitgebreide maar dan toch
normale politiedienst, doch
an.{grzrjds ook gericht is op de
veiligheid van baders.
Hoe de zaken er ongeveer op
de eilanden toegaan, tnogè
blijken uit enkele mededeliá-
gen van de adjudant H. Oving
dje op Terschelling de politi-
ele scepter zwaait,- zulki bui-
ten het hoogseizoen met be-
hulp van drie man in West
Terschelling, een man in
Midsland, plus een politiehond
en een JeeP.

,,Terschelling krijgt omstreeks
65.000 gasten per jaar. Als
we _in het hoogseizoen niet bij
de boot zijn, staat iedereen bij
de loopplank en dan ligt dè
bagage ervoor", zegt hij. Dan
kunnen we het ook nièt met
onze eigen mensen af. In de
zomer zijn we met vier bere-
d.l manschappen, speciaal
ook voor de stranddienst en
vier onbereden. En als we
dan niet alle zeilen bijzetten,
\omt het nog niet -goed".

Jlwel, zo is dat dus op Ter-
schelling. In de winter ii er de
normale dienst, inclusief het

Dot de Rijkspo/íÍie op ferschelling goede
m,ooÍjes is mef de gosÍen, blijkt uit deze
íolo, woorop een yerfrekkende gosf, legen
de ochtergrond von Terschelling,s vermoot-
de Brondoris, de odiudonf Íen oíscheid de
hond schudt. ln hef hoogseizoen hebben de
monnen von hel Korps Rijkspolitie op de
eilonden echÍer weinig tijd om hondjes fe
geven.
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A'on de hond von deze, in heÍ hoogseizoen bij het verlrek von de posÍboof von fersche/ling
noor Horltngen, op een gewone ,,doordeweekse dog", gemookÍe íoto, met links de odju-
clonl Oving en een von ziin mannen, rechÍs de ferschellinger R.P.-jeep en verder de drukte,

kon men zich ol een beeld votmen von hoe het wel in hef hoogseizoen is.

Korpsblad Nr. l- September 1959.

Corresp ondenlen
Confoctmannen

De correspondenten zijn vet gedrukt.
RESSOR,T GRONINGEN:
Lnt. A. C. van Dlik, Distr. Staf
Leepward.en, tel. bur. 05100-22345,
thuis 23676.
Owmr. F. de Vries, Groningen,
tel. bur. 05900-29904.
Adj. Tj. Bleeker, Leeuwarden.
tel. bur. 05100-22345/6, thuis 23460.
Oymr. J. I{leppers, Winschoten,
tel. bur. 05970-2002.
Owmr, T. de Vries, Ileerenveen,
tel. bur. 05130-2110, thuis B0??.
Owmr. G. Schoemaker, Assen,
tel. bur. 05920-2?69.

RESSOIÈT AIiNHEM:
Owmr. J. v. d. Wetering, Distr. Staf
Arn-hem, tel. bur. 08300-22841-42-,13,
thuis 33231.
Adj. F. van Vliet, Almelo, tel. bur.
05490-3434 of 5866, thuis 4600.
Aqj. D. F. A. v. d. Berg, Apeldoorn,
tel. bur. 06760-3343 oÍ 3344, thuis 2S41.Adj. J. G. .tansen, Nijmegen, tel.
bur. 08800-25927, thuis 829b5.
Owmr. G. A. Tónies, Doetinchem,
tel. bur. 08340-3500, thuis 3318.
Owmr. B. C. BIom, Balkbrug, tel. ?12.

RESSORT AMSTERDAM:
Owmr. D. Versluis, Staf Terr. Insp.
Amsterdam, tel. bureau 020-?9E910,
?98913 en 724658.
'Wmr. le kl. R. M. Teensma, parket-
groep Amsterdam, tel. bur. 020-221260,
thuis 1215?7.
Wmr. te kl. G. P. Schothorst, Staf
Pistr. Alkmaar, tel. bur. 02200-6444,
45 en 46.
Wmr. le kl. A. Koops, Groep Wijk
bij Duurstede, post Odijk, tel. 0t405-bÓ3.

RESSORT'S-GRAVENHAGE:
Wmr. le kl. P. M. Driesen, Distr.
Bureau 's-Gravenhage, tel. bureau
070-r83430.
Adj. L. Stolk, Distr. Bureau 's-Gra-
venhage, tel. bur. 0?0-188430, thuis
558323.
Owmr. D, v. Buren, Distr, Bureau
Leiden, tel. bur. 01?10-82245.
Owmr. rfif. A. J. v. d. l\rijngaard,
Distr. Bureau Dordrecht, tel. bur.
01850-7141, thuis 8171.
Owmr. C. den Otter, Distr. Bureau
Middelburg, tel. bur. 01180-2?BB, t}n.4Zg2.
RESSOR,T's-HER,TOGENBOSCH:
H._ {. I(loezemanr's-Hertogenbosch,
tel. bur. 04100-8E59, thuis 3E80.
Adj. c. Th. Volk, Distr. ,s-Hertogen-
bosch, tel. bur. 04100-8859, thuis 56?0.
Adj. M. II. Segers, voor Distr. Breda,
te Terheijden, tel. 01690-391.
Owmr. F. S. Weterings, voor Distr.
Tilburg, te Tilburg, tel. bur. 04250-
25470 of 21482
Adj. J. M. Tijssen, voor Distr. Eind-
hoven, tel. 04900-23?85/10444.'Wmr. le kI. H. M. van At'k, Distr.
Roermond, tel. 04750-3315.
Adj. J. H. Huskens, Distr. Maas-
tricht, tel. bur. 04400-8145 en 8146,
thuis 04499-244.

RIJI{SPOLITIE TE WATER,:
Adj. A. c. C. M. Elchhorn, Staf Rijks-politie te Water, Amsterdam, tel. bur.
020-63311, thuis 8?426.
Adi. c. M. Achterberg, voor Distr.
Amsterdam, tel. bur. 020-63811, th. E9?49.
Adj. Joh. C. de Leeuw, voor Distr.
Nijmegen, tel. bur. 08E00-Z6ll9.
Owmr. F. Oosterhof, voor Distr.
Leeuwarden, tel. bur. 05100-Zg044lZgOq5.
AdJ. .f. C. van der Hilst, voor Distr.
Vlaardingen, tel. bur. 0r89E-2332, th. 3?98.

DIENST LUCHTVAART
DER, R,IJI{SPOLITIE:
Wmr. le kl. \il. H. Hoffmeister,
Luchthaven Schiphol, tel. 020-?9996E;
thuis tel. 020-506E0.
Pol. Opl. School Arnhem,

optreden tegen stroperij op de
Bosplaat, het unieke, maar
bar uitgestrekte natuurreser-
vaat op de oostpunt van het
eiland.

,,Daar is de jeep eigenlijk het
enige goede vervoermiddel en
zelfs daarmee blijft een tocht
naar de Bosplaat een benauwd
avontuur, je bent er zomaat
verdwaald", aldus de adju-
dant, die vertelt, hoe htj op
een zondagmiddag heeft vast-
gezeten op de zogenaamde
tweede duintjes. "Het werd
mistig en we wisten niet meer
welke kant we op moesten,
maar tenslotte kwamen we er
toch uit", zegt hij. Dit gebied
blijft_ de aandacht vragen.
,,De Bosplaat" is twaalf kllo-
meter lang. En het kan zíjn
dat je achter op de plaat bent
terwijl ze vooraan bezig zijn
met stropen", aldus de heer
Oving.

De bemoeienissen met de stro-
perlj van konijnen en ook van
zeehonden, worden in de zo-
mer evenwel overschaduwd
door alle drukte, die duizen-
den vakantiegangers met zich
meebrengen. ,,De controle op
vreemdelingen neemt toè,
want nu al komen ze het hele

jaar, vooral Duitsers en de
drukte wordt van jaar tot jaar
groter". ,,Dan is er altijd een
massa gevonden voorwerpen
en als onze vrouwen niet po-
litieman meespelen, kunnen
we het niet af", meent de ad-
judant,die voor wat betreft al
deze activiteiten ten opzichte
van Terschelling eigenlijk te-
gelijkertijd een indruk geeft
van de omvang van het werk
van de rijkspolitie op alle ei-
landen.

Bij ons vertrek met de post-
boot naar Harlingen, was de
adjudant met een van zijn
mannen op de kade. Sommige
vertrekkende eilandbezoekers
kwamen hem nogeens de hand
drukken. Zo hoort het eigen-
lijk: ook goede maatiesblijven
met de gasten. Maar, in het
hoogseizoen heeft noch de ad-
judant, noch een van zijn
mannen, tijd om veel handen
te drukken. ,rIJ moet eens te-
rugkomen, midden in het
hoogseizoen dan gebeurt er
wat", zei de adjudant nog...
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toperclríe bloembol'
4OS mo-n riikspolitie
regelen ,bollenfeesi'
voor 35O.OOO bezoekers

De tulpen, narcissen en hyacin-
ten zijn al uitgebloeid en verge-
ten. Vergeten is het Íeit, dat de
nationale bloemententoonstel-
ling op de ,,KeukenhoÍ" dit jaar
650.000 bezoekers trok, hetgeen
meer is dan ooit tevoren in het
tienjarig bestaan van deze inter-
nationaal vermaarde sprookjes-
tuin. Dat die Keukenhof op He-
melvaartsdag 50.000 bezoekers
kreeg, dat in de drie dagen van
het voorgaande weekend op het
parkeerterrein 1300 autobussen
stonden, waarvan de helft uit
Duitsland, dat er in diezelfde da-
gen 30.000 personenauto's kwa-
men: het is allemaal vergeten,
evenals het feit, dat het bij hetjaarlijkse vermaarde bloemen
corso met naar schatting 350.000
bezoekers drukker was dan ooit
tevoren. Op die dag alleen kwa-
men er 100.000 bezoekers op de
Keukenhof. Er moesten 12.000
personenwagens en zeshonderd

ln de drukte bij Eennebroek sfonden de
bronding gereed om direct op

20
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De wochlm. le kl . A. Kouprie en de opperw. J. Gieske in ocÍie om vooÍ êen
vlotte verbinding Íe zotgen

leden von de bereden politie
te treden, woor dot nodig zou

bussen, waarvan zestig procent
uit het buitenland, worden ge-
parkeerd: Vergeten is echter
nog niet en stellig niet in ons
korps, de enorme activiteit. die
werd ontplooid om vooral op de
dag van het corso, de enorme
verkeersstroom, waarin steeds
weer opstoppingen dreigden, in
goede banen te leiden. Sommige
leden van ons korps waren zes-
tien uur achtereen in touw,
maar het resultaat was, dat de
reusachtige operatie bloembol,
zonder dat een buitenstaander
het heeft gemerkt, resulteerde

in een overwinning voor het
Korps Rijkspolitie.
Vijfhonderd mannen en vrou-
wen hebben in de dagen voor het
corso vrijwel dag en nacht ge-
werkt om dertig praalwagens op
te tuigen. Sommigen meenden
nochtans, dat er sprake is ge-
weest van een routinecorso zon-
der verrassingen. Dé verrassing
van het grootscheeps optreden
van het Korps Rijkspolitie is
evenwel menigeen ontgaan.
In totaal vierhonderdenvijf man
van de rijkspolitie zijn erin ge-
slaagd ervoor te zorgen, dat de
tocht van de 30 praalwagens en
de 21 muziekkorpsen langs Hil-
legom, Lisse en Sassenheim door
een haag van die 350.000 toe-
schouwers, geen Janboel is ge-
worden.

Gesmeerd......
De uitvoerige voorbereidingen,
de vele berekeningen omtrent
hoe snel het moest en kon of be-
slist niet mocht zijn, de schema's
over wat gebeuren moest, de
verwachtingen over '*'at gebeu-
ren kon en de voorspellingen ten
aanzien van de vraag, waar wel
knelpunten konden zitten, ble-
ken allemaal te kloppen en het
liep gesmeerd, dank zij die meer
dan vierhonderd leden van het
Korps, uit de ressorten Amster-
dam, Groningen, Den Bosch en
Arnhem en vanzelfsprekend uit
het ressort's-Gravenhage.

,,Zouer gaat de seruice uan de
r ij ksp oliti e t e g enu o or dt g," h o or -

ols roÍsen in de
ziin.
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den usij een Groninger zeggen,
,dat een bezoeker uit Groni,ngen
door een poli,tieman uít zijn
eígen uoonplaats in Liss e word.t
beschermd tegen het onder d,e
aoet Lopen."

Er waren dertien mobilofoon-
auto's, zeven radioposten, 58
solo-motoren, waaronder de eer-
ste ,,witte", tien motoren met
zijspan, 22 man bereden politie,
vier ravitailleringswagens en
twee takelwagens. Bovendien
cirkelde de R.P. 200 boven het
hele gewoel.

Bijenkorf ..... ..
Het groepsbureau in Lisse was
een soort bijenkorf waarin alle
activiteiten werden gecoórdi-
neerd.
In verband met ziekte van de
majoor drs. L. J. van der Meulen
had de overste jonkheer \ry. A.
Gevers Deynoot, commandant
van het district Den Haag, de al-
gehele leiding van deze operatie
bloembol.
Van minuut tot minuut kwamen
de mededelingen binnen om-
trent de plaats, waar het corso
zich bevond, over de stroom van
auto's, over knelpunten.

Geen verrassingen

Mogelijkheden voor verrassin-
gen waren er eigenlijk maar
weinig, want lang voor het corso
begon stond alles wat gebeuren
kon al op papier. En in de cen-
trale post hebben onder meer de
inspecteur van de politieverbin-
dingsdienst de heer A. van Min,
de opperwachtmeester J. Gies-
ke en de wachtmeester A. Kou-
prie, de stembanden half versle-
ten om alle feiten en orders door
te geven. Het was een komen en
gaan van mannen en de radio
was niet uit de lucht.
Voor het groepsbureau sloegen,
onder meer de kolonel W. de
Gast, territoriaal inspecteur in
het ressort's-Gravenhage, en de
majoor 'W. van Ballegoyen de
Jong, hoofd Bureau Verkeers-
zaken, met als gast wijlen de am-
bassadeur van India, de heer
John A. Thivy met zijn gezin,
het corso gade.

De heer Thíuy heeft ni,et sl,echts
bi,j deze gel,egenheíd grote be-
Lang stel,Ling g eto ond u o or b el,ang -
rijke gebeurtenissen of aspecten I

i.n ons lund,doch ook tijdens uele
bezoeken, die hij aan uerschíL-
Lende prouincíes Dan o?Ls Land,

bracht. De heer Thi.rsg, die ouer_
aL sgmpathie oogstte orn zijn
mínzaamheíd, schreef een bui-
tengewoon sgmpathieke dank-
brief uoor het teít, dat hij ooor
het groepsbureau in Lisse het
Corso had kunnen gad,eslaan.
Helaas is hij begin juni in zíjn
usoning te Wassen&ar ouerled,en
tengeaolge oan een hartuerlarn-
mtng.

Lange dag

Lang nadat het corso voor de
tweede maal, met als comman-
dant van de begeleidingsploeg,
de adjudant A. Bot, voornij waé
getrokken, lang nadat de bere-
den politie van ons korps gewel-
dige mensenmassa's aan de kant
van de wegh?d.moeten houden,
waren mobilofoonwagens en
motorrijders en vele anderen
1og bezig om ervoor te zorgen,
dat iedereen, die dit bij uitstek
Nederlandse voorjaarsfêest had
beleefd, de bollenstreek ook
weer zonder kleerscheuren kon
verlaten.
Terwijl de duisternis begon in tevallen, zat de wachtmeester
Kouprie nog bij de radio alsof
hij net was begonnen. Toen arri-
veerde bij het groepsbureau, en
dat stond niet in de schema's,
de 3lste praalwagen: een motor
met zijspan, versierd met een
geweldige bos tulpen.
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De groepscornnland,ant, d,e ad,ju-
dant H. G. Hendrikse, had, intus-
sen ook een zeer zu)ole taak uer-
auld met de uerzorgíng uan het
personeel. Zíjn gr ote plaatselíjke
bekendheid beusees ook goed,e
díensten. Het feít, d"at meurouu
Hendrikse zoaeel koppen koffíe
en thee heeft geschonken, d.at zij
er uelltcht nu nog 'snachts uan
droomt, mag bij dit all,es ook
zeker níet onuermeld. bt"ijuen.

vervolg op pog. 22

L
"ï
.g
\<-

de laatste praaluagen
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@ ob a o er?"o erL,, eeAUo p o litíe
Het ligt uoor de hand, dat blíjkens reacties, díe usij nu reed,s ont-
oingen, ook in kríngen uan het Korps Reserue Rijkspotitíe, d,e uer-
schíjníng uan het Korpsbrad met enthousi,asme is begroet. lrnnr,ers,
usat geldt uoor het Korps Rijkspolítíe, gaat euenzeer op uoor het
Korps Reserae Rijkspolítie. zonder een eigen Korpsblad, ueet geen
sterueling in het noorden, usat de gemoederen in het zui.d,en bezíg-
houdt en omgekeerd. Een Korpsblad kan ook aoor het Korps Reserue
Rijkspolítie (tenminste, rDanneer men ook uanuít deze kringen con
Q,rÍLOre medeuserking uerleent), een usaardeuol rnediurn zijn. Dat
'rnoge alleen al bli,jken ul,t het feit, dat, hoeu:el het aoontuur zích al
enige tíjd geleden afspeelde, nog niemand eld"ers in den land,e op de
hoogte i,s uan het staaltje uan doortastendhei.d Dan reserue-usacht-
meester conjour te obbicht en aan het nurnmertje goede sarnen-
userki,ng tussen Rijkspolitie en Reseroe Rijksporitie, dat Leídd,e tot
een belangrqke anestatie. Het aerhaal ouer d,eze zaak, uíndt de
lezer alsnog híerbij, omdat het èn als relaas èn naar de aard oan de
hístoríe, stellig de moeíte usaard is.

Jnternatíonale herbplunderaer gearreoteerd door

aetíoiteit uan rêóêtsê-waehtmecotcr

Het leek_ er o_p, dat het een dag ander was er aanleiding toe, dat
zou worden als vele andere, toen ergens in het achterhóofd 

-van
de reserve-wachtmeester con- de reserve-wachtmeester ,,een
i_our zijn dagelijks_e wandeling rood lampie begon te brandên",
door zijn. -rustige dorp- Ojcbicht hetgeen het sein ,,zwijgen en
maakte. Alles was, zoals hij het handelen" inhield.-Hoe-wel het
al zovele malen,had_gezien, nou een ongewoon tijdstip was, ging
j_a. alles. : één ding was an- ook de heer Cónjotir de 

' 
ÈeiÈders. voor de parochlekerk binnen om eens poorshoogte te

stond een Duitse auto en bepaald nemen van 's oósterbuuimans
ongewoon was, dat de bestuur- begeren. De vreemde bezoeker
der van die auto de kerk binnen- werd gealarmeerfl door het feit,ging en de deuren zorgvuldig dat de kerkdeurscharnieren
achter zich dicht deed. Een en slecht gesmeerd waren en der-
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halve niet geluidloos werkten,
hetgeen hem ogenblikkelijk het
hazepad deed kiezen. Zijn be-
doelingen waren echter duide-
Iijk: hij was bezig om op vak-
kundige wijze een offerblok te
openen

Zoals altijd in het leven, waren
ook nu de kansen nogal ongelijk
verdeeld. De reserve-wacht-
meester was te voet, de vreemde
bezoeker beschikte over zijn
auto Het bestaan van de tele-
foon bracht de balans weer in
evenwicht. Met het autonummer
en het type van de wagen in zijn
geheugen gegrift, sprintte de
reserve-wachtmeester naar een
telefoon, waarschuwde de post-
commandant van de rijkspolitie
en beslechtte daarmee de strijd:
enkele uren later was de vreem-
de kerkbezoeker aangehouden.

Het bleek, dat de Rijkspolitie,
dank zij de reserve-wachtmees-
ter Conjour een goede vangst
had gedaan. De Duitser had zijn
kennis ten aanzien van het lich-
ten van offerblokken niet uit de
boeken, maar regelrecht uit een
gedegen praktijk. Zowel in zijn
vaderland, als in België, Luxem-
burg en in andere kerken in
Zuid-Limburg, had hij met suc-
ces geopereerd. Een doodgewoon
dagelijks wandelingetje van een
reserve-wachtmeester op een
doodgewone dag, een behoorlij-
ke dosis doortastendheid aan de
zijde van het recht, waarvoor
alle respect op z'n plaats is, wer-
den een internationale kerkdief
noodlottig en oogstten lauweren
voor de getoonde samenwerking
tussen reserve-rijkspolitie en
rijkspolitie.

,Operatie Bloembol'
vervolg von pog.21

En in het nabijgelegen Bavo
druppelden 's avonds de uit an-
dere gewesten geleende mannen
van ons Korps binnen, om stoom
af te blazen en om te ervaren,
dat het na gedane arbeid ook bij
de ontspanningsmogelijkheden,
die hier geboden werden, goed
toeven is. Zij aten en dronken en
gaven intussen soms de meest
sprankelende commentaren op
alles wat de Bollenstreek had
beziggehouden, zulks met een
ondertoon van waardering voor
ieders werk en vooral voor het
feit, dat de kolonel de avond te-
voren een toespraak was komen
houden.

Bij het leggen van contacten en
de regeling van de verzorging
heeft de wachtmeester le klas
G. P. Lakeman een zo grote rol
gespeeld, dat hij pas laat in de
avond tijd had, zich het bezwete
voorhoofd af te vegen.
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Mef de RtÍkspolitie
in Zeeuws -Vlscrnderen

op wolreniocht
Kort geleden uterd l"aat in de
auond door een beuoner uan het
buurtschap Níeuusesl"uis in de
gemeente Breskens, medege-
deeld dat hij een Dreemd dier
had gezien.
Het Ltep bij zíjn kíppenhok.
Wat het usas wist hij niet. WeL
wíst hij dat het geen hond was.
Het dier had uolgens hem zu)ar-
te strepen otser het Líchaarn.
Geuapend met deze uetenschap
to g en tus ee ri,jkspolítíeambtena-
ren op speurtocht naar het onbe-
kende, het auontuur tegemoet.
Dit usas het begín uan een merk-
uaardíge en auontuurlíjke zaak;
uan de utoloenjacht in Zeeuuss-
VLaanderen.
De kans op succes werd bij die
eerste speurtocht sterk vermin-
derd door de invallende duister-
nis. maar toch . toch lukte
het de twee rijkspolitiemannen
in het halfduister een vreemd-
soortig dier te ontdekken.
Het liep op een polderweg, doch
op vrij grote afstand verdween
het in de korenvelden.'Wel werd nog enige malen de
kop van een dier met twee recht-
opstaande oren zichtbaar, doch
daar bleef het bij.
Beide ambtenaren meenden ook
dat het geen hond was, maar wat
was het dan wel? Het antwoord
op die vraag bleef duister als de
invallende nacht.

Schaap vermoord
De volgende dag bleef de rijks-
politie oplettend, maar er werd
niets bijzonders waargenomen
of gemeld.
Dinsdagmorgen 7.00 uur werd
alarm geslagen door een land-
bouwer te Nieuwesluis.
Op de Scheldedijk liepen de
avond tevoren veertien schapen.
's-Nachts was er één afgemaakt.
De ingewanden lagen op een
hoopje op de dijk. De maag van
het schaap lag iets verder en
twee stukken werden tbrugge-
vonden, verstopt onder een haag
en in het gras. Die stukken wa-
ren vrijwel geheel van de huid
ontdaan.
Verschillende uragen uterden
opgeworpen:
Is het een dier dat aan de slagers
geleerd heeft,hoe een schaap ge-
dood en geslacht moet worden,
of hebben de slagers het oan
deze diersoort geleerd? Vele

uragen, doch u)eer geen ant-
woord.
'Wel stond ondertussen vast dat
het dier, hetwelk in de omge-
ving van Nieuwesluis opereerde
geen hond, doch een vreemd dier
was.

Onrust
Intussen begon de onrust ter-
plaatse toe te nemen.
Al het kleinvee werd des nachts
opgesloten. Geruchten deden de
ronde omtrent een wild dier dat
in België uit een dierenpark was
ontsnapt.
Ter handhaving en herstelling
van de rust en mede met het oog
op de veiligheid werd besloten
een verscherpte bewaking in te
stellen in en om het buurtschap.
Dit hield onder meer in dat de
twee stukken vlees terplaatse
werden bewaakt door politie-
ambtenaren, bewapend met ka-
rabijn.
Vanzelfsprekend moest daarbij
voorzichtigheid worden be-
tracht. Het gebruik van een ka-
rabijn verdraagt geen risico. Ook
wilde de rijkspolitie de zaak zo
stil mogelijk houden omdat be-
langstelling van de zijde van het
publiek door het dier kennelijk
niet op prijs werd gesteld.
De bedoeling van de genomen
maatregelen was het dier te ver-
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sehalken op een van ziin roof-
tochten of bij terugkeer naar de
buit van maandag.
Dat de duisternis tijdens de mid-
dernachtelijke uren verwezen-
lijking van het beoogde doel
sterk in de weg stond, lag wel
voor de hand.
Na twee nachten tevergeefs
speuren en waken bleek dat de
Felangstelling van de zijde van
het publiek te groot wêrd. Er
verschenen ook lieden met au-
to's. motoren en bromfietsen.
Mede daardoor beantwoordde
het opgezette plan niet aan de
gestelde verwachtingen.
Wel werd het dier met behulp
van een kijker waargenomen in
een korenveld, doch op zo grote
afstand dat het niet onder vuur
kon worden genomen.
Het dier verkende de omgeving,
want verschillende malen ver-
scheen een vrij grote zwarte kop
met rechtopstaande oren boven
het graan.
Zodra een motorrijtuig of rijwiel
op enige honderden meters af-
stand langs een der polderwegen
reed, verdween het beest weer
geheel in het graan.

Drijfjacht
In overleg met de burgemeester
van Breskens, de heer J. A. Eek-
hout, werd besloten een drijf-jacht te organiseren, waaraan
werd deelgenomen door om-
streeks veertig personen.
De rijkspolitie ontbrak hierbij
uiteraard niet.
Besloten was het aantal kara-
bijnen zo klein mogelijk te hou-
den. in verband met de daaraan
verbonden gevaren.
Volstaan werd met twee kara-

' :t a:':f .i.s,1..ii,
ï.;i,'i.].;'$

Enkele der jogers mef de buit von een merkwaordige iachtportii.
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Jong wachtmeester
op tragische wijze

omgekomen

Wiilen wochtmeesÍer
C. P. OSSEWÁARDE

Vervuld van diep respect, ma-
ken wij alsnog melding van de
buitengewoon tragische en held-
haftige wijze, waarop kort ge-
leden de jonge wachtmeester
Cornelis Pieter Ossewaarde, die
nog maar twee jaar tot het
Korps Rijkspolitie behoorde, op

25-jarige leeftijd is omgekomen
bij de uitoefening van zijn func-
tie en de vervulling van zijn
diep menselijke plicht.
De 25-jarige wachtmeester be-
hoorde tot de groep 's lIeer
Arendskerke. Zijn echtgenote
was als leidster van een meisjes-
vereniging met een groep van
twintig leden naar het vormings-
centrum Hedenesse te Cadzand
vertrokken, waar de meeste le-
den zich direct na aankomst in
zee begaven, blijkbaar zonder
zich voldoende bewust te zijn
van de gevaren, van het op dat
moment woelige water. Na korte
tijd raakten enkele meisjes in
moeilijkheden. De heer Osse-
waarde, die ter plaatse was, be-
gaf zich onmiddellijk te water
en slaagde er in twee meisjes
veilig aan land te brengen. Hij
ging opnieuw te water, om ook
nog twee anderen te redden,
doch daarbij verdronk hij jam-
merlijk. Korte tijd later spoelde
zijn stoffelijk overschot en dat
van een meisje aan.
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De wachtmeester Ossewaarde is
te Kapelle met korpseer en on-
der grote belangstelling ter aar-
de besteld. Namens het Korps
Rijkspolitie bracht een ere-de-
tachement een laatste saluut. De
Territoriaal Inspecteur, de Kolo-
nel'W. de Gast voerde het woord
namens de Algemeen Inspecteur.
Hij sprak onder meer van de
grote idealen, die de wachtmees-
ter bezat. De burgemeester van
's Heer Arendskerke, de heer
D. M. Vermet, noemde de over-
leden wachtmeester een zeet
ambitieus mens. Namens de
sportvereniging Luctor sprak de
adjudant F. Eleveld, comman-
dant van de Verkeersgroep Mid-
delburg en de opperwachtmees-
ter N. V. Eekman voerde het
woord als hoofdbestuurslid van
de Ned. Pol. Bond. Voorts werd
gesproken door mevrouw A. v.
Koeveren-Bliek uit Schore en
door dominee E. P. J. Jebbink,
die ook de aan de teraardebe-
stelling voorafgaande rou\M-
dienst had geleid.

BEVORDERINGEI\i
Ressort Amsterdam:
tot Wachtmeester:
H. Lassche, Broek in rffaterland; B.
T. Stroosnijder, Diernen te Diemer-
brug; J. E. Houweling, Bunschoten;
H. W. Lubbers, Wilnis; E. Heethuis,
Purmerend; D. Jonkers, Heiloo; N.
de l(roon, Uitgeest; J. F. Talens,
Heiloo.

Ressort's-Hertogenbosch:
tot Wachtmeester:
P. \/. Blankendaal, Heeze; p. J. M.
Brans-Brabant, Venray; B. S. Bruyn,
St. Michielsgestel; A. c. W. v. Dijk,
Valkenburg; H. J. J. Evers, Rijen;
G. J. ÏIarmsen, Cuijk; A. Kleine,
Voerendaal; J. H. A. Lucassen,
Kaatsheuvel; F. J. G. Samson, Lin-
ne; G. S. Schoots, Aarle-Rixtel; H.
J. Theunissen, Rucphen; p. C. A.
Versijp, Echt; Ir. J. Weusthuis, Maar-
heeze.

R,essort Arnhem:
tot Adjudant:
E. J. Marskamp, Wijhe.

tot Wachtmeester 1e kl.:
A. v. Soest, Varik.

tot Wachtmeester:
J. C. van Doorn, Aalten; J. Schouw-
burg, Groesbeek; M. Bouwman,
Voorst; J. G. M. Loohuis, Deurningen.

?"róencrlist
Ressort Groningen:
tot Adjudant:
R. de Lange, Diever.

tot Wachtmeester le kl.:
A. J. Weggelaar, Groningen.

tot Wachtmeester:
P. J. Veldman, Balk; M. Th. Be-
rendsen, Buitenpost; G. J. v. Lim-
beek, Slochteren; K. van der Veen,
Uithuizen; J. W. Gehasse, Lemmer;
N. E. Bloemendal, Franeker; C. van
der Wal, Koudum;

Ressort's-Gravenhage:
tot Wachtmeester:
J. Alberda, Zoetermeer; M. H. Bot-
bijl, Wateringen; A. van Ginkel, Ben.
Hardinxveld; N. M. Mimpen, Hulst;
P. A. Schoonhoven, Oegstgeest; C.
P. -v. d. Velde, Brielle; Vf. Vlot,
Bodegraven; W. P. van ZtJl, pijn-
acker.

Rijkspolitie te Wa,ter:

tot Wachtmeester:
A. Huizing, Vlaardingen; P. Hartog,
Vreeswijk; J. van der I{amp, Am-
sterciam.

DE DIENST VERLATEN
Per I juli 1959:

R,essort's-Gravenhage:
A. Lit, Wmr. 1e kl. te Goudriaan;

F. I(alse, Wrrrr. te Leidschendam; S.Douma, Wmr. te Haastrecht,

Ressort Amsterdam:
J. Groeneveldt, 'Wmr. te De Rijp.

Ressort's-Hertogenbosch:
J. van Ooijen, Wmr. le kl. te Some_r9n; G. J. Mayeur, Wmr. te Maas-niel; M. J. A. LoefÍen, Wmr. te Nue-
nen.

AANWIJZING \/OOR, F'UNCTIE
Ressort Groningen:
Owmr. J. J. Alers, 1S-?-'59, Groeps-
commandant Slochteren.

OVDRLEDEN PERSONEEL
Ressort Amsterdam
M. J. Nieuwenhuizen, 'Wmr. le kl.,
Heemskerk, b-?-'b9.

VERPLAATSINGEN
juli re5e:

R,essort Amsterdam:
'W. Eijzenga, 'Wmr. le kl., van Koog
a.d. Zaan (Asd.) naar R,ijssen (Ah.);
H. Sikkema, Wmr., van Broek tn
Waterland naar de Rrjp; ff. J. v. d.
Brink, Ajd., van Muiden naar '\Mier-
den (ress. Ah.); W. Dudinlr, Ytrmr. le
kl., van Purmerend naar Heemskerk

27
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R,essort,s-Hertogenbosch:
A. Baan, Wmr,, van Eindhoven naarRoermond; A. v. Harberden, Wmr.,van Asten naar Someren; W. v, d.Hoeven, 'Wmr. le kl., van prinsen_
beek naar Iiruisland; S. Timmer-
mans, Wmr. le kl. van rJVillemstad
naar Prinsenbeek; J. Vijn, 'Wmr.,
van I(ruisland naar Willemstad; J.W. Egberts, Wmr,, van Uden naar
9ldebroek (ress. Arnhem); L. J.Habets, Owmr., van Boekel naarGemert; A.-Nagtzaam, 'Wmr. le kl.,van Raamsdonk naar. Nieuw Vosse_meer; J. C. Holtmann, Wmr. le kl.,van Heeze naar Boekel,

Ressort Arnhem:
J. A. v. Uitert, Wmr., van Zaltbom-
mel naar Hendrik Ido Ambacht(ress. 's-Gravenhage); J. D. v. d.
Sioot, Owmr., vanNiJkerkerveennaar
Nijkerk; J. H. H. le Roux, Adj. van
Apeldoorn naar Zwolle; R. van
Beek, Adj., van Zwolle naar Apel-
doorn; K. A. J. Krosse, Owmr., van
Zieuwent naar Lichtenvoor'de; M.
Kempes, Wmr'., van Oldebroek naar
Veessen; A. F. Jager, Wmr. le kl.,
van Rijssen naar Vroomshoop; H. J.
van Essen, Owmr., van Vroomshoop
naar Wijhe; J. A. Winkel, Wmr. le
kl., van Driel naar Woezik; G. J.Dimmendaal, Wmr. van Giesbeek
naal Aalten; G. H. te pas, Wmr. le
kl., van Wehl naar Giesbeek; J.
Renshof, Wmr. le kl., van Aalten
naar Buren.

Ressort Groningen:
F. I(roon, 'Wmr., van Oude pekela
naar Nieuwolda; I{. de Boer, Wmr.,
van Nieuwolda naar Finsterwolde;
J. Postma, Wmr., van Finsterwolde
naar Oude Pekela; J. J. Engelkes,
Wmr. le kl., van Oude pekela naar't Zandti J. Dijkstra, 'Wmr. le kI.,
van Terschelling naar Midsland.

Bessort's-Gravenhage:
J. Pruim, Owmr., van papendrecht
naar De Lier; G. G. v. Tussenbroek,
Owmr., van De Lier naar Goudri_
aan; A. I(uijper, Wmr., van HendrikIdo Ambacht naar Zaltbommel; G.
Overbeeke, Adj. van Bruinisse naar
I{apelle.

RIJI{SPOLITIE TE WATER,

Adreswijzigingen:

D. de Vries, Wmr., Hugo de Vries-
str.47, Aalsmeer, m.i.v. tl-6-'59; S.
Bouma, Wmr., Pieter Stuyvesantweg
139, Leeuwarden, m.i.v. B-?-'bg; A.
G. F rik, Wmr. te kl., Invasiestr. 62,
Groningen, m.i.v. lZ-?-'S9; G. J. F.
Teunissen, Wmr. le kl., Jan Mankes-
str. 50 II, Amsterdam, m.i.v. Z2-7-,59.

Korpsblad Nr. 1 September 1959.

Ambrsjubitreo
iuli 1959à

Owmr. A. B. Kuvt
te Groenekon '

ressort Amslerdom
25 ioor op 2-7-1959

Adi. P. Smit
le Anno Poulowno
ressort Amsterdom

25 foor op 2-7-1959

Adi. J. B. v. d. Sluis
te Almelo

ressort Arnhem
25 ioor op 2-7-1959

Adi. F. J. v. d. Akker
te 's-Grovenhoge

ressort's-Grovenhoge
40 joor op 28-7-1959

Adi. J. Jonsen
te Venroii

ress.'s-Hert.bosch
25 ioor op 2-7-1959

Wmr. le kl.
A. Eromkomp
te Rotterdom

ressort 's-Grovenhoge
25 ioor op 2-7-1959

Adi. P. Vlieg
te Gorinchem

District Vloordingen
Riikspolitie te Woter
25 ioor op 9-7-1959

Wmr.'l e kl.
P. J. A. de Kort

te Nulond
ress.'s-Hert.bosch

25 ioor op 2-7-1959

Owmr. H. l. Muller
te Borendrecht

ressort 's-Grovenhooe
25 ioor op 2-7-1959

Adi. J. Kruit
te Woddinxveen

ressort 's-Grovenhoge
25 ioor op 16-7-1959

ffia'ilo'+'* +,*?
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Owmr. W. Louisse
te Kloetinge

ressori 's-Grovenhooe
25 foor op 2-7-19i9

Rp.org_KB1959_09_Sept_Nr.01 25



'656I raqollo 'z'rN pelqsdro) ffi

€B
* *:4

g

Í

Rp.org_KB1959_10_Okt_Nr.02 26



'656T raqotlo 'z .rN pelqsdro) ffi

Eersfe nummer Korpsblcld officÍeel
ove rhdndigd c,c,n de lnspecfe ut-Gen erc,ell

Enthousiosfe ontvangsf
in olle delen vo,n het lond

Het eerste nummer van het
Korpsblad Rijkspolitie, dat na
maandenlange voorbereidingen
in het begin van september ver-
scheen, blijkt overal in het land
met grote waardering te zijn be-
groet. Dat was het eerst het ge-
val in de kamer van de Inspec-
teur-Generaal te Den Haag,
waar in de ochtend van de eerste
september het eerste nummer
officieel aan de Inspecteur-
Generaal J. Gerritsen werd aan-
geboden in aanwezigheid van de
commissie van voorbereiding en
van de redactiecommissie. Het
Iag wel voor de hand, dat de
aanbieding geschiedde door de
voorzitter van de commissie van
voorbereiding, de overste P. C.
Silver, die een kort overzicht
gaf van de totstandkoming van
het Korpsblad. De Inspecteur-
Generaal, die in de afgelopen

De commissie von voorbereiding en de redoctie bij de ontvongsÍ door de lnspecÍeur-Generool J. Gerrrlsen (midden) op de Algemene /rrspecf ie

V.ln r: De opperwmr. J. J: H. von Aerssen, de wmr. le kl ,8. deHeus,deodi. J.Ronseloor,deheerJ.W.Brouwervon Schoof-
smo en Brouwer, urlgevers v.on heÍ Korpsblod, de moloor G von Dtik en rechÍs noosÍ de lnspecÍeur-Generool de oversÍe P C Srlver, de

luttenont W F. K J F. Frockers, de koprÍein J. W. Builendijk en de overste mr. J. P. von der Sfeur.

,,Generool , hier is het eersÍe nummer von heÍ Korpsblod Rijkspolitíe, dol mef uw
medewerking loÍ stond kwom," oldus de oyersle Silver.
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,,ls dot nu het Korpsblad?" vroeg de dochÍer von de wochÍmeesÍe r A. Eekhol von de
verkeclsgroep Íe's-Grovenhoge
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,,Ktjk, er sfoot ook ieÍs voor de ieugd in , zei de wmr Ïe kl M C.

von der Kooden in s-Grovenhoge, loen hri met zí1n echtgenote en

zoon het eersle nummer doorkeek.

KW
RTTreMUTAE

Officieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
herd von de redoctrc, somengesteld
docr de Algemeen lnspecieur von

het Korps Rr;kspolitie

*
Redoctie:

Moloor G. von Diik te Heerenveen

Luitenont A. C. Vogel
te's-Grovenhoge

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

Adjudont J. Ronseloor
te's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. von Aerssen te Nrimegen

Wochtmeester le klos
E. de Heus te Ulestroten-l.

Res.-odjudont F. de Joger
te Roermond

*
Uitgove

SchooÍsmo en Brouwer
Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 per ioor

*
Adverlenties:

Postbus l0 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 - Giro 83311.|

*
Te JAARGANG

No 2 Oktober ]959

VERSCHIJNTI XPERMAAND

*
INHOUD

Eerste nummer of f icieel overhond rgd
oon de lnspecteur-Generool.

Opsporrng von,,moederloze veu-
lens" longs Neerlonds volle
strond.

R,ikspolrtre te woter: onmtsboor
,, bed rr 

1 
f".

100 ioor polrtietoezicht op de groie
woterwegen.

,,Een klop rn het gezicht."
Echigenote von Domburgs postcom-

mondont kreeg tevredenheids-
betuiging.

R.P. 2l mookte controletocht noor
twee moderne Robrnsons.

Rrlkspolitie in 43sie vierdoogse.
'10 loor Rrlkspolitiekopel.
Voor Moeder en Kind.
De Wielerronde von de Rilkspolitie.
Atletiek-komproenschoppen in het

ressort Gronrngen.
Adl. Souer. 25 x N.O C.-proeven.
Mr.rtotres en Ambtslubrleo.

FoÍo omslog:

V ln r. de wmr. 'l e kl. D. M. de
Jonge, de wrnr M. A. von der Groof
en de wmrs.'l e kl. G. B. A. Jokei
en M. J. Heinsdrjl< tiidens strondsur-
verllonce in het ofgelopen seizoen.

(Foio's Technische Recherche's-Grovenhogc)
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uitgever op dat ogenblik konden
verwachten.
Tijdens een ongedwongen sa-
menzijn heeft de voorzitter van
de redactiecommissie de majoor
G. van Dijk daarna nog dank ge-
bracht aan de overste Silver,
wiens sympathieke leiding van
de voorbereidende vergaderin-
gen niet weinig heeft bijgedra-
gen tot de goede sfeer, die voor
de totstandkoming onmisbaar
was.
Van de aanbieding van het eer-
ste nummer van het Korpsblad
aan de Algemeen Inspecteur en
van de ontvangst van het Korps-
blad elders in het land zijn hier-
bij een aantal foto's afgedrukt,
die wel bewijzen, dat het Korps-
blad niet alleen in Den Haag met
waardering is ontvangen, doch
dat er ook elders in het land van
enthousiasme omtrent de ver-
schijning gesproken kan wor-
den, een enthousiasme, dat naar
men mag verwachten in meer-
dere opzichten verheugend en
vruchtdragend zal zijn.

FoÍo boven; ln een slevige honddruk von de
moioor G. von Diik log ,alle sympothie en

woordering besloten voor de wiize woorop
de oversÍe P. C. Silver sleeds de vergode-
ringen von de commissie von voorbereiding
leidde.

Fofo links: ,,Ziet er goed uit hè," zeiden de
odiudont J. Ronseloor en de opperwacht-
meesler J. J. H, von Aerssen.

Onder de rook von de Stoofsmijn Mourits kreeg de posÍbode kenne/iik geen Íiid om von de
Íiefs Íe stoppen. De owmr. J. J. Cremers, groepscdt. le Sfein, wochÍle hem ol op.

maanden met grote belangstel-
ling de vorderingen van de com-
missie van voorbereiding had
gadegeslagen, verklaarde in zijn
antwoord verheugd te zijn dat
het Korpsblad is verschenen en
hij sprak de verwachting uit, dat
geen van de leden van het l(orps
Rijkspolitie en van de Reserve
Rijkspolitie zal verzuimen zich
te abonneren, en voorts zei hij er
zeker van te zijn, dat het Korps-
blad een grote bindende functie
zal hebben.
Met veel waardering heeft de
generaal het eerste nummer in-
gezien. ,,Ik kan het natuurlijk
hier niet direct lezen, maar het
ziet er goed uit," verklaarde hij
en dat was wel de grootste lof,
die de commissie van voorberei-
ding, de redactiecommissie en de

2
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OPSPOR'NG
v3ln

,rmoederloze veulenstt
longs Neerlcrnds volle
sfrqnd

belangrijke taak langs de kust

f out had gemaakt te denken, dat
hij aan Nederl,ands kusf rustig
zou kunnen steruen,'m,et gekra-
keel, om pa, di,e al,s een eik ín het
zand Lag en uol,gens ma teueel,
naar de mezsjes keek, met blè-
rende draagbare radío's, rDa,ar-
uan rnen de uztutnders soms met
de bezítters heeft usíLl,en etecu-
teren en met ínternatíonale her-
ríe om het zandkasteel dat ge-
bouud door Dussel,dorf en uer-
Iaten geuonden mítsgaders inge-
nornen door Amsterdam, u)eer
door Dussel,dorf werd opgeëíst.
Ook dat rDaren soÍns dtngen
'roaarríLee de polítie te maken
kreeg.
Maar kleine Piet hoorde het rui-
sen van de zee, waarvoor hij ge-
komen was niet meer. Hij zag de
overigens weinig maagdelijke
duinen niet; hij zocht alleen
maar. En verderop waren zijn
vader en moeder radeloos bij-
een. Immers, Piet kon wel ver-
dronken zijn of meegenomen of

.; hoeveel boze mogelijk-
heden biedt deze samenleving
voor een weerloos kind in mi-
niscule zwembroek?

Meer dan vijftig man
Al dan niet in samenwerking
met de gemeentepolitie hebben
de meer dan vijftig man van de
bereden groepen van het Korps
Rijkspolitie ettelijke,,moeder-
loze veulens" opgespoord en te-
ruggebracht, kleine zwervertjes
voor erger gespaard, ongeruste
ouders gerustgesteld. Op ver-
schillende plaatsen hebben wij
personeel van de bereden groe-
pen 

- 
al dan niet tijdelijk inge-

zet langs de kust 
- 

in actie ge-
zien; tussen Katwijk en Scheve-
ningen, bij Zandvoort, Heems-
kerk en Egmond, in Zeeland en
op de lloordzee-eilanden. Tussen

Duizenden bodgosÍen kregen voorlichting

Bereden Riikspolitie had

Kleine Piet was z'n vader en moeder kwijt, en kleine Henk ook en
Rosemarietje en Hannelore en'Willem en nou ja, hoeveel kin-
dergn waren eigenlijk in de afgelopen maanden hun ouders kwijt
en hoeveel vaders en moeders mistón plotseling een kind? HoeveéI
mensen dwaalden in paniek langs Neêrlands strand, op zoek naar
verloren schapen, hoeveel ,,moederloze veulens" zochten hun
ouders? Wij hebben geen tijd gehad ze te tellen en de mannen van
het Korps Rijkspolitie, die in de afgelopen maanden langs de Ne-
derlandse stranden van noord tot zuid dienst deden, ook niet. Het
was immers een van de drukste badseizoens, die men zich herinngrt !

Maar een feit is, dat de Rijkspolitie langs en bij de vloedlijn druk
werk had en niet alleen met de opsporing van ,,moederlo2e veu-
lens", maar ook met allerlei andere zaken. Hoeveel kilometers
zouden er surveillerend zijn afgelegd door bossen en duinen, hoe-
veel mensen hebben er bij hun verblijf aan zee het leven'afge-
bracht dank zij waarschuwingen van de Rijkspolitie?

Maar, afgezien uan al,les: kl,etne naal rust snakkend,e mensenklu-
Píet usas z'n pq,der en moeder u)en was, met geschTeeuu) en ge-
kuijt. Dat uas erg, het uas zel,f s joel, met prílle lief d,e 

- 
d,te hóm

nog erger,taantPíetbeuondzi,ch areemd u)as 
- 

Langs de d"utn-
tussen duízenden hem onbeken- Doet, met gíLl,ende schrík r,angs
de andere aaders en rnoeders en de uloedri,jn om een aangespoóL-
ktnderen aan het strand, dat een de ktual,, díe de onuergeléLíike

4
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Katrvijk en Scheveningen ont-
moetten wij de wachtmeesters
1e klas M. J. Heinsdijk, G. B. A.
Jaket en D. M. de Jonge, alsmede
de rvachtmeester M. A. van der
Graaf. Wij zagen hen als stipjes
langs het strand komen, hier en
daar de paarden in zee sturend
om een vermetele badgast, die
zich te ver in zee rd/aagde, terug
te roepen. \ryij zagen hen uitleg
geven op een van de vele vragen
van badgasten en wij zagen hen
in aetie inzake ,,moederloze veu-
lens".

Niet alleen: te paard zitten
Strandsurveillance is meer dan
een beetje te paard zitten en
rondrijden, dat is ons in een kort
gesprek wel duidelijk geworden.
De veiligheid van de baders
vraagt steeds de aandaeht. ,,De
zee is bij eb gevaarlijk en vooral
buitenlanders, met name Duit-
sers wagen te veel omdat zij de
zee niet kennen". zei de wmr. le
kI. Heinsdijk. Trouwens, het wa-
ken over de veiligheid is niet de
enige taak. Er wordt ook ge-
waakt tegen het dragen van on-
gepaste kleding. Er zijn nu
eenmaal plaatselijke verorde-
ningen, zoals in 'Wassenaar,

waar dames volgens de letter
van de verord.ening geen twee-
delig badpak mogen dragen en
het ligt voor de hand, dat ook
de mannen van de bereden
Rijkspolitie optreden tegen lie-
den met ,,ongepaste" of zo u wilt:
niet passende kleding, dus tegen
het in gevaar brengen van de
openbare zeden. En dan is er
natuurlijk bewaking om te voor-
komen, dat onbevoegden zich in
verboden duingebied bevinden.
Een heel gamma van activitei-

En Ánneliesje, Peler,

ten, waarover eigenlijk een
boek te schrijven zou zijn, houdt
gedurende het seizoen de rijks-
politie aan de stranden bezig en
ieder onderdeel kost tijd, met
name het opsporen en terug-
brengen van ,,moederloze veu-
lens", waar soms vele uren mee
zijn vervlogen, zulks met dank-
baarheid van ouders en kinderen
als waardevolle beloning.

Prettige dienst. . ....
Nee, men heeft niet bijgehouden
hoeveel kinderen werden terug-

H'onnelore en Willem kwomen weer bii popo.

gebracht, hoeveel mensen dank
zij waarschuwingen of actief en
daadwerkelijk ingrijpen het le-
ven hebben behouden. Maar wij
zijn er zeker van, dat Piet en
Willem en Rosemarie en Hanne-
lore en al die anderen weer bij
hun vaders en moeders zijn. Ze
zijn allemaal weer terechtgeko-
men en velen van hen hebben nu
prettige herinneringen aan de
benauwde uren, die eindigden
met een ritje voor op het paard
van ,,ome-politie", die achteraf
zegt: ,,IIet was een prettige
dienst
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,,Niel verder in zee, er sÍooÍ een ebsÍroorn"
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Riikspolitie te waten
onmisbaan ,rbednaiÍ"
door de overste P. C. SILVER

,,Laat hem een beetje afvallen en vier de schoten
iets op, haal de vallen nog wat door en laten we
fluiten om wat meer wind, want op deze manier
krijgen we die sleep nooit te pakkenl"
Twee uur later brult er een dreigende stem door
de scheepsroeper: ,,Hier Rijkspolitie, stoppen ka-
pitein", en met flapperende zeilen kruipt het
Rijkspolitiezeiljacht langszij van de stoomsleep-
boot.
Zo ging het in 1890. Reeds was er voortgang
te boeken in het Rijkspolitietoezicht op onze grote
stromen, want voorheen, sinds 1859, bestond dit
uit een surveillance met roeiboten, vooral in de
omgeving van Rotterdam en Dordrecht.

,,Ilard stuurboord, volle kracht vooruit op beide
motoren, radar bij, want met dit verwenste slechte
zicht ben je die rijnmotor zo kwijt."
Met gierende motoren zwiept de ,,R.P. 25" rond,
terwijl witbruisend water achter het schip opspuit
en flarden buiswater de rustig draaiende radar-
scanner op het dak van de stuurhut geselen.
Tien minuten later dreunt een mechanische stem
over het water: ,,Ilier Rijkspolitie, stoppen kapi-
tein", en met een behendige beweging ligt het
politievaartuig langszij van het schip.
Wij schrijven nu anno 1959 en de voortgang
die er gemaakt werd sinds roeiboten en Rijks-
politiezeiljachten, bemand met Rijkspolitieman-
nen, de strijd aanbonden tegen de onveiligheid op
onze Nederlandse waterwegen, is zeet aanzienlijk,

Rijkspolitie-toezicht te water, een van de gespe-
cialiseerde taken van ons Korps op de vele vaar-
wegen, die ons land doorkruisen; vaarwegen met
een totaal lengte van meer dan 7000 kilometer.
Veel is veranderd, veel is gebleven.

Veranderd zijn de Rijkspolitievaartuigen, het
uiterlijk aanzien van de daarop dienstdoende
Rijkspolitiemannen; hun sociale status en hun
werkuren zijn veranderd, doch gebleven is de ei-
gen sfeer van dit Rijkspolitie-onderdeel, de spij-
kerharde teamgeest en de liefde die er is voor het
werk en hun vaartuigen.
,,Een best baantje", oordelen velen, die, als zij
's zomers met vrouw en kroost zich amuseren op
of aan het water, een Rijkspolitie-vaartuig voorbij
zien varen. Maar 's wintersavonds als men gezellig
bij de kachel zit te bladeren in de foto's van de
vakantie, terwijl de regen tegen de ruiten klettert
en de wind de deuren doet rammelen, ook d a n
vaart datzelfde Rijkspolitievaartuig ! 7000 kilo-
meter vaarweg in ons land is een heel eind. Als U
die afstand achter elkaar zou leggen en eens af-
passen op de kaart dan komt U, vertrekkende van
ons land, ergens diep in Afrika terecht.
Vaarwegen, waarop zowel nationaal als inter-
nationaal scheepvaartverkeer zich beweegt.
De waterwegen zijn vanouds belangrijke verkeers-
wegen in en door ons land geweest en met de toe-
name van de ontwikkeling van ons land en de lan-
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den tot ver in Europa. is de belangrijkheid van die
rvaterverkeerswegen toegenomen.
Zeer grote havens groeiden - en groeien nog steeds
- aan onze kusten. Amsterdam en Rotterdam zijn
internationale begríppen geworden en een groot
deel van de daar met zeeschepen aangevoerde
ladingen, gaat met rijn- en binnenschepen naar
bestemmingen in óns land, in Duitsland, Frank-
rijk, Zwitserland en waar al niet meer.
Wilt U weer enige cijfers horen?
In 1958 passeerden 140.000 schepen Lobith aan de
Rijn met een laadvermogen van 140 miljoen ton,
schepen die komen van en varen naar de zeeha-
vens Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen; sche-
pen die de vlaggen voeren van Nederland, Duits-
land, Zwitserland, Frankrijk en België; schepen
van de nieuwste typen, snelvarend, uitgerust met
radar en mobilofoon. schepen met vaak woningen
er op voor de opvarenden, waarop een ,,'rvalmens"
jaloers kan zijn, met koud en warm stromend wa-
ter, centrale verwarming, ijskast er,u,. enz. En on-
der al die schepen zijn die, die de Nederlandse
vlag voeren het talrijkst.
Op 1 januari 1959 bestond de Nederlandse binnen-
vloot uit 18.136 schepen met 4.866.000 ton laad-
vermogen.
En voor de veiligheid van de vaart over deze vaar-
wegen en voor de veiligheid van de vervoerde
ladingen en personen, waakt de Rijkspolitie te'Water, die nu daarvoor de beschikking heeft
over 55 vaartuigen, van verschillend type, met af-
metingen die variëren van 10 m lengte tot 25 m
Iengte. met machinevermogens van 25 pk tot 500
à 600 pk, terwijl ruim 300 man, van kolonel tot
adspirant, dit bedrijf bemant.
Hoe dit alles tot stand gekomen is en groeide tot
wat het nu is, daarover vertelt de majoor L. P. H.
de Jong in het volgende artikel.

Een Bataaus Bilonet maaht alles

beter te dragen
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Op een Bataaus rijwiel gaat U
met aleugeh !
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HeÍ Rijkspolitie-zeiliocht, doÍ eens diensÍ deed vonuii V/rssrngen.

W

het jaar 1908 geleidelijk roei- en
zeilbootjes werden aangeschaft
of gehuurd.
Toen met de toename van het
verkeer te water diefstallen en
verduisteringen eveneens sterk
toenamen, werden deze roei- en
zcilvaartuigen tevens dienstbaar
gemaakt aan een bestrijding van
deze onregelmatigheden.
Blijkbaar voldeden de roeiboten
al spoedig niet meer; in juli 1875
althans stelde de Procureur-
Generaal voor, in plaats van ver-
s:hillende roeiboten, enkele zeil-
boten aan te schaffen waarmee
men meende het doel beter te
kunnen bereiken. In het tijdperk
van 1BB0 tot 1900 werden meer
in het bijzonder voor de Zeeuwse
en Zuidhollandse wateren hoog-
aarzen ten dienste van de Rijks-
veldwacht aangeschaft, welke
op behoorlijke wijze logies bo-
den aan de opvarenden.
In 1893, toen de Inspecteurs der

i*' 
,.

t\ ",\

IOO JAAR POLITIETOEZ,ICHT

weinig bewaard gebleven over
de ontwikkeling van het politie-
toezicht te water.
Het visserijtoezicht, dat in die
tijd en nog vele jaren daarna on-
der het Departement van Justi-
tie ressorteerde, maakte een
scherpe bewaking te water even-
zeer noodzakelijk en leidde me-
de er toe dat vanaf 1859 tot aan

Rijksveldwacht (welke later te-
vens de titel van Districtscom-
mandant voerden) aangesteld
werden, rverden deze met het
beheer der vaartuigen belast;
voordien regelden blijkbaar de
Brigadecommandanten der
Rijksveldwacht zelf de dienst.
De dienst aan boord der vaar-
tuigen rverd uitgeoefend door

i#*ri:..,i:,i,'

ln de ioren 1921 en 1922 deed het recherche-voortuíg ,,Horingvliet" von de Eewokingsdiensl
op de groÍe sÍromen nog diensl op de grole wolerwegen.

OP DE GROTE WATERWEGE]I
door moloor L. P. H. de JONG

Het begon met roei- en zeilboten yoor visserijtoezicht en ter bestrijding van dieÍstallen

Het uas dít jaar honderd jaar
geleden, dat uoor het eerst aan-
toonbaar sprake is uan een offi-
cieel políttetoezícht te taater. Op
75 junt 1859 ríchtte de Mini,ster
uan Justítíe een míssieue tot de
Rijksuelduacht, gestationeerd
Langs de Níeutne Maas, de Lek,
de Noord en de Merwede, rnet de
opdracht, scherp te surueíll,eren
in uerband met díetstallen díe
gepleegd ttserden met gebruík-
makíng uan uaartuigen. De eíge-
naars uan f abrteken en tafríeken
gelegen Langs de Maas, de Noord
en de Meruede tussen Rotter-
darn en Dordrecht onderuonden,
zo schreef de Míníster, ernstíg
schade door nachtelijke diefsfuL-
Len. De Míníster uerklaarde zich
bereíd de nodige gelden beschik-
baar te stellen Door het tijdel.ijk
u erríchten u an sur u eill,ancedien-
sten door mtddel uan roeíboten.

Het is natuurlijk verkeerd hier-
uit te concluderen, dat op 15 juni
1859 het eerste politietoezicht te
water ontstond. Men mag aanne-
men, dat ook vóór die datum de
rijksveldwachters, die in water-
rijke gebieden waren gestatio-
neerd, bij hun dienst een vaar-
tuig als vervoermiddel gebruik-
ten. Tot 1908 is overigens zeer

I
Rp.org_KB1959_10_Okt_Nr.02 34



'656I raqotlo .z .rN pelqsdro)

Zo zog de sleepbool M,orto lV er utt, dre in 1919 bemond mef Rrlksveldwochfers werd
ingezet op de Zuid-Hollondse en Zeeuwse sfromen ler bestrrjding von de smokkelhondel.

@

tie Rotterdam tot een afzonder-
Iijk bedrijf van specialisten, zo-
dat de rijksveldwacht zich meer
en meer uit het havengebied van
Rottdrdam terugtrok. Voorts
werd in 1913 te Krimpen a. d.
Lek een klein vaartuig bij de
rijksveldwacht ingedeeld, zodal
de boot te Rotterdam die de be-
waking had tot Tiel, steeds meer
uit het centrum van het bewa-
kingsgebied geraakte.

Bij het uitbreken van de eerste
wereldoorlog in 1914 had men
nu dus de beschikking over twee
motorboten voor de dienst op de
vaarweg naar Duitsland, één
zeilvaartuig in de omgeving van
Dordrecht en één hoogaars voor
de dienst op de Zuidhollandse en
Zeeuwse stromen. Dit politietoe-
zicht was zó gebrekkig dat on-
der auspiciën van de Steenkolen
Handelsvereniging te Rotterdam
een particuliere bewakings-
dienst werd ingesteld. Er werd
een sleepboot gehuurd, waar-
mede men trachtte vooral de
diefstallen uit de lading van
schepen op de Noord, de Merwe-
de en de 'Waal tegen te gaan. Na
verloop van tijd werd aan deze
controle een meer officiele sta-
tus gegeven, door tijdens de sur-
veillancediensten twee rijks-
veldwachters mee te laten va-
ren. In samenwerking met de
twee politieboten, de R.P. 1 en
R.P. 2, \Merd een intensieve
dienst ingesteld, waarbij vooral

rijksveldwachters, wier hoofd-
bezigheid intussen bestond uit
surveillance aan de wal. Her-
haaldelijk gebeurde het, dat
wanneer de bemanning op een
bepaald ogenblik was samenge-
komen om rivierdienst te doen,
hiervan moest worden afgezien
omdat de aanwezigheid van de
manschappen aan de wal vereist
werd.

Van een werkelijk nauwgezette
uitoefening van de waterdienst
kwam dan ook in de praktijk
niet veel terecht; gevaren werd
uitsluitend wanneer de belangen
van de landdienst zich daartegen
niet verzetten.
In de jaren rondom de eeuwwis-
seling breidde de binnenvaart
zich steeds meer uit. Het verkeer
op de Rijn vooral werd steeds in-
tensiever. Het politietoezicht op
de 'Waal, dat tot nu toe door de
bovenomschreven zeilvaartui-
gen werd uitgeoefend, werd
steeds minder effectief en het
ging klachten regenen.
Het bedrijfsleven stak de koppen
bij elkaar en richtte zich tot de
Kamers van Koophandel. Voor-
aI de Kamer van Koophandel te
Rotterdam schreef vele malen
dringende rekwesten aan de Mi-
nister van Justitie om beter poli-
tietoezicht op de vaarweg van
Lobith naar Rotterdam. De Mi-
nister van Justitie zwichtte in
1907 en ging over tot aankoop
van twee motorvaartuigen, de
R.P. I en R.P. 2, die in februari
1908 te Rotterdam werden gesta-
tioneerd. Deze vaartuigen wer-
den bemand met rijksveldwach-
ters, die tot opdracht hadden,
onder verantwoordelijkheid van
de Commissaris van Politie te
Rotterdam, tevens Commissaris
van Rijkspolitie, het politietoe-
zicht van Rotterdam naar Lobith

uit te oefenen. Hier ontstond dus
het eerste centraal geleide poli-
tietoezicht op de grote internati-
onale vaarroute.
Al gauw bleek, dat Rotterdam
als startplaats voor de twee bo-
ten niet geschikt was. De boten
moesten veel te ver varen om op
de'WaaI te komen. Daarom werd
de afstand Rotterdam-Lobith in
twee stukken gehakt en één boot
werd in Tiel gestationeerd. In-
middels ontwikkelde zich de ri-
vierdienst van de gemeentepoli-
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De R.P. l0 met stondp/'oots Terneuzen is één von de zeer moderne, mel tol yon fechnische
hulpmiddelen uiÍgerusÍe voortuigen, wootover de Rijkspolitie le Woter beschikt.

de rivierventers en opkopers telijf werden gegaan.
Inmiddels rfi/erd er voortdurend
lij de reggring op aangedrongen,
dat de politiedienst ts water ge-
rationalise€rd en uitgebreid z-ou
worden. Dit streven werd ten_
slotte beloond. Bij besluit van 9februari 1923, houdende bepa-
lirge.t betreffende het Rijkspo-
litietoezicht te water weid -de
eerste rivierbrigade van de rijks-
veldwacht opgericht te Tiel met3 boten, namelijk een boot in
Tiel, een in Gorinchem en een in
Sliedrecht, waaraan op g okto-
ber 1927 nog een vierde boot met
standplaats Zwijndrecht werd
toegevoegd.
In deze beschikking werd de ri-
vierbrigade Tiel-Dordtsche Kil
ingesteld, die onder toezicht
werd gesteld van de Districts-

ss
3s.$

\

-|9--a'í

commandant van de Rijksveld-
wacht in het bde district. Het
personeel van deze brigade deed
voortaan alleen rivierdienst en
hier ziet men dus voor het eerst
een organisatie van de rivier_
dienst los van de waldienst. Uit
vorenstaande ziet men een stre-
ven dwars door die organisatie
van de Rijksveldwacht om hetpolitietoezicht op de grote vaar_
weg naar Duitsland als een ge_
heel te gaan beschouwen. Blijk-
baar lagen de bedreigde punien
vooral in de omgeving vah Dor_
drecht en Gorinchem, want in
deze beschikking wordt nog
slechts gesproken over het stuË
vaarweg Tiel-Dordtsche Kil. Het
feit, dat zoals artikel 11 van de
beschikking zegt, de brigadier-
majoor der Rijksveldwacht te
Tiel tíjdelijk werd belast met het

ffi

commando over de brigade
wijst el op dat de opzet een proe
was, die voor alle mogelijké wij
zigingen vatbaar zou zljn.
Die proef heeft blijkbaar vol
daan, want in L9ZB werd dr
1y""4q brigade uitgezet, namelijt Vlaardingen. Onder dezr
brigade horen de R.p. ZB tr
Vlaardingen en de R.p. 14 tr
Krimpen a. d. Lek.
Gaan we nu weer eens even te
rug en bekijken wij de toestan<
van de Politie te Water over he
gehele land. Zoals ik reeds in dr
aanhef vaststelde, had men over
het gehele land, daar waar er
behoefte aan bestond, bootjel
gestationeerd. Wanneer op de
verschillende standplaatsen bo.
ten werden ingedeeld is niet mer
zekerheid te zeggen. Ik bezit in.
delingsbesehikkingen van deRijksveldwacht vanaf 1993waarin de standplaatsen der
rijksveldwachters Zijn vermelcl
Of op die standplaatsen boten
beschikbaar waren wordt daar-bij echter niet vermeld. Die bo-
ten liepen blijkbaar te boek, zo-
als tegenwoordig een schrijfma-
chine.

De beschikking van 27 februari
1926 gaat de indeling van de bri-
gades der rijksveldwacht, zoals
die vastgesteld is in de indelings-
beschikking van B0 mei 1g08,
geven in de vorm van een staat.
En dan vindt men plotseling, be-
halve de rivierbrigade Tiel'bo-
lgu ingedeeld te Numansáorp,
Vere en Krimpen a. d. Lek. Van
alle roeiboten, die wellicht laterdoor motorvaartuigen werden
vervangen, vindt men in deze
staat nog niets.
In de ,,Mededeling van de wijzi-
ging- van indeling der Rijksvóta-
wacht in Brigaden" van B no-
vember 1927, vindt men de vol-gende standplaatsen waar mo-
torboten werden ingedeeld:
Drimmelen (R.P. B), Zwartsluis
!R F 22), Kampen (R.P. 2o),
Krimpen a. d. Lek (R.p. L4r',
Pernis (R.P. 12), Vere (R.p. t0):
G-orinchem (R.P.2). Tiet (R.p.1),
Sliedrecht (R.P. 0), ZwijndrechÍ
(R.P. 16), Ouderkerk a. d. IJsseI
!R.8. _?1), Akersloot (R.p. 7),
Oude Wetering (R.P. 8) en Zaan-
dam (R.P. 15).
Hieruit blijkt, dat men in diejaren tot het inzicht is gekomen,
dat de politiedienst te water in
ons waterrijke land, met kracht
moest worden opgebouwd. Dat
wordt ook wel begrijpelijk want
de ontwikkeling van de scheep-
vaart ging in die tijd met spron-gen omhoog. In 1g2B ontstaat
dus de rivierbrigade Vlaardin-gen, in 1932 nog eens een uit-
breiding van vier vaartuigen.
één te Medemblik, één te Hoórnj
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een te Schagen en één te Aals-
n'reer. In 1934 werd te Vreeswijk
een boot ingezet en in 1939 één
in Roermond.
Tenslotte werden in de dertiger
jaren 

- 
de juiste tijdstippen heb

ik niet kunnen achterhalsn 
- 

fs
Sneek de R.P. IV, te Woudsend
(brigade Sneek) de R.P. V, te
Grouw (brigade lrnsum) de R,P.
XVII, te Giethoorn (brigade
Steenwijk) de R.P. XVIII, te
Nieuwersluis (brigade Loenen)
de R.P. XIX en te Echten (bri-
gade Lemmer) de R.P. XXVII
uitgezet, terwijl kort voor het
uitbreken van de oorlog in 1940
of direct daarna, de R.P. XXIX
te'Wartena (brigade lrnsum) en
de R.P. XXX te Loosdrecht (bri-
gade Loenen) werden gestatio-
neerd. Om nu een goed begrip te
krijgen van de verdere ontwik-
keling tot de huidige organisatie
van de dienst der Politie te'Wa-
ter is het noodzakelijk zich te
realiseren, dat er drie verschij-
ningsvormen van politiedienst
te water bij de Rijksveldwacht
waren ontstaan, n.l.:

le. Zuivere rivierdienst onder
een brigadecommandant,
die alleen belast was met de
leiding over een rivierbri-
gade (Gorinchem en Vlaar-
dingen).

2e. Zuivere rivierdienst onder
de leiding van een brigade-
commandant van de wal-
dienst (Arnhem, Wemeldin-
ge, Roermond en Kampen).

3e. Politiedienst te water met
boten, die bij de walbriga-
des waren ingedeeld en die
bemand werden met perso-
neel van die walbrigades.
Dit personeel verrichtte dus
dienst aan de wal en dienst
op de Boot (Drimmelen,
Sneek, 'Woudsend, Oude
'Wetering, Zaandam, Grouw
Giethoorn, Nieuwersluis,
Ouderkerk a. d. Amstel,
Akersloot, Zwartsluis, Me-
demblik, Grootebroek,
Warmenhuizen, Echten,
Aalsmeer,'Wartena en Loos-
drecht).

De zich steeds uitbreidende
vloot, met de grote kosten die
daaraan verbonden waren, deed
behoefte ontstaan aan centraal
beheer van die vaartuigen en
een coórdinatie van de dienst
daarvan. Er werd aan de inmid-
dels opgerichte Inspectie van de
Rijksveldwacht te's-Gravenha-
ge omstreeks 1938 een ambte-
naar benoemd, die belast werd
met dat beheer en die coórdina-
tie. Men zocht destijds naar een
organisatie van de politiedienst
te water, waarin bovengenoem-
de drie verschijningsvormen
pasten, zonder al teveel te cen-
traliseren. Deze ontwikkeling
werd, zoals zovele andere ont-
wikkelingen in het politiewezen,
wreed verstoord door de bezet-
ting van ons land.
De Rijksveldwacht werd in de
marechaussee opgelost en de ri-
vierdienst werd eveneens een

W

onderdeel van de marechaussee.
Alle boten werden in rivierbri-
gades ingedeeld en aan het be-
heer door de waldienst werd een
einde gemaakt. Het zou mij te
ver voeren, wanneer ik de ont-
wikkeling in die jaren stap voor
stap ging uiteenzetten. Met de
voortvarendheid en driestheid,
die de bezetting eigen was, zou
wel eens even vlug het Politie-
vraagstuk in Nederland opgelost
worden!
Laat ik volstaan met vermelding
van het resultaat. Er ontstonden
twee gewesten, D.l. te Amster-
dam en Rotterdam, de districten
Groningen en Arnhem en de af-
deling 's-Hertogenbosch, allen
ressorterende onder de Gewes-
telijke Politiepresident ter
plaatse. Het lag voor de hand,
dat deze nieuwe organisatie na
de bevrijding niet gehandhaafd
zou blijven. Maar terug naar de
oude organisatie kon men ook
niet meer, al had men dat ge-
wild. Men begreep, dat het
noodzakelijk was 

- 
en de prak-

tijk had dat geleerd 
- 

de rivier-
dienst een eigen vorm te geven,
met eigen beheer en met perso-
neel, dat op het water thuis was.
En zo is de politie te water ge-
groeid naar de huidige vorm, de
dienst der Rijkspolitie te water,
een zelfstandige politiedienst in
het Korps Rijkspolitie onderver-
deeld in districten met groepen
en posten op plaatsen, die gele-
gen zijn aan de grote vaarwegen,
in de gebieden van de grote vis-
serij en in de centra van de wa-
tersport. Het begon allemaal een
eeuw geleden: met roei- en zeil-
boten
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clusie mag ons er echter niet van
r,veerhouden onszelf concreet af
te vragen waar de oorzaken lig-
gen van de ,,klap in het gezicht",
welke in zekere zin een symp-
toom is van de in staat en maat-
schappij als wel in het ontwor-
telde gezin zíe}a hier en daar
openbarende gezagscrisis.

In de geopenbaarde gevallen is
naast het morele defect, tevens
sprake van een onder geen en-
kel beding te tolereren ver-
krachting van onze toch wel zeer
duidelijke ambtseed, welke wij
z.n. dagelijks kunnen lezen in
het voor ieder onzer geldende
A.R.K.R. Zljn zíj, die faalden,
zich eertijds bij de eedsplechtig-
heid ten volle bewust geweest
van de waardevolle inhoud van
de ook voor hen geldende eeds-
formule? En wij, toeschouwers
bij dit treurspel, zijn wij ons da-
gelijks van deze waarde bewust?
Heeft dit, als wij geroepen zijn
om, op welk niveau ook, leiding
te geven, wel steeds onze aan-
dacht?
Naast deze in zekere zin op for-
meel terrein liggende vragen,
dienen wij, ieder voor zich, in-
dien wij althans de eer van het
korps en het welzijn van haar
leden voorstaan, ons te bezinnen
op de achtergrond van het ge-
publiceerde ,,vallen" (waarop
vermoedelijk geen ,,opstaan" in
ambtelijke kring zal volgen).
Met veroordeling, hoe terecht
ook, zijn wij er niet.

,,'Wat heeft hen bewogen?
,,'Waren het sociale moeilijk-
heden, aI dan niet met niet te
voorziene omstandigheden als
basis?
,,'Was de verleiding bij de hang
naar luxe, welke zich alom
openbaart, te sterk?

Dit zijn vragen waaraan wij onze
aandacht dienen te besteden,
willen wij er aan medewerken
om te voorkomen, dat in de toe-

W

komst zich gelijksoortige geval.
len voordoen.

Willen wij bevoegd zijn tot oor.
delen (niet: veroordelen) en wil.
len wij kunnen helpen, dan zul-
len wij ons steeds moeten trach-
ten in te leven in het denken er
doen van onze medemensen en
voor wat ons korpsverband be-
treft, het denken en doen var
onze collega's en. of onderge.
schikten. Alleen op die wijze
zullen wij er toe kunnen mede-
werken het falen van onze naas-
te te voorkomen en, voor wa1
het korps betreft, dit van smet-
ten te weren. Juist in ons korps
waarbinnen wij als het ware ir
een glazen huisje leven, zijn goe-
de intermenselijke verhoudin.
gen een eerste vereiste. Laat onl
allen, ongeacht of wij hoog dar
wel laag zijn gesteld, naar onl
vermogen medewerken tot op.
bouw van deze verhoudingen
teneinde meerdere ,,klappen ir
het gezicht" te voorkomen.
Tot deze medewerking behoort
niet in de laatste plaats het uit.
steken van de beschermende
handen op sociaal terrein. Naasi
de vakorganisaties en het ,,Soci.
aal Fonds van het M. v. J.", za.
ook de korpsleiding steeds he'
hare tot oplossing van moeilijk.
heden willen bijdragen. Wij we.
ten zulks uit persoonlijke erva.
ringen. Laat men niet schromer
zich op dit terrein (bij voorkeur
vertrouwelijk) te wenden tot dr
daartoe in aanmerking komende
instanties, liever dan oorzaak te
zijn van een volgende ,,klap ir
het gezicht" van korps en leden

Deze klap kwam hard, ja zeer
hard aan, doch het was geer
,,knock out". Laat ze ons de oger
hebben geopend voor bepaalde
mentaliteitsuitingen in het
korps, welke, indien ze niet wor.
den onderkend en opgevanger
door ons aller inzet, een radicale
afbraak tengevolge zullen heb.
ben. Dit laatste zullen wij nim.
mer mogen toelaten.

Owmr. T. de'Vries

blod mog worden

veelvoudigd of gepubliceerd,

fotocopie

welke ondere wijze ook,

drukkelii ke schrifteliike goedkeuring

middel von

von de

een en

door

of op

zelfs

,rEEIl KLAP

I]I HET ÊEZIGHT''

Ja inderdaad, voor het I(orps
Rijkspolitie als eenheid, zowel
als voor elke individuele Rijks-
politie-ambtenaar die bewust
naar eer en geweten zijn plicht
meent te vervullen, vormde in
de afgelopen week het A.N.P.-
bericht, volgens hetwelk in Am-
sterdam enkele Wachtmeesters
der Rijkspolitie in arrest waren
gesteld wegens het aannemen
van steekpenningen, een harde
,,klap in het gezicht". Bij vele
korpsleden, die niet zonder meer
dit bericht voor kennisgeving
aannamen, openbaarde zich een
sterk gevoel van onbehagen en
in niet mindere mate wrevel,
vooral als men door ,,outsiders"
met uitdrukkingen als: ,,Dot is
ook usat daar bíj jullte!" (Let
wel: ,,jullie"), werd aange-
klampt, hetgeen nog al eens ge-
schiedde.
En. . laten wij de zaak niet
verbloemen, het is wat bij ons;
echter niet in die zin, dat enkele
zwarte schapen de grote kudde
,,bont" maken, verre van dat. Tffij
weten dat er in het korps zwak-
ke plekken zijn; wij weten, dat
er op sociaal terrein meerdere
zaken mogelijk voor verbetering
vatbaar zijn; wij weten, dat de
intermenselijke verhoudingen
binnen het korps niet op alle ge-
bieden zijn zoals deze moesten
zijn. rtrat wij echter ook zeer ze-
ker weten, is, dat er geen bedrijf
of overheidslichaam is, waarbij
hetzelfde níet zou kunnen wor-
den geponeerd. ,,tftopia" is ook
in dit geval nog verre.
De korpsleden, die realistisch
genoeg zijn om zulks in te zien
en die de ogen wijd open hebben,
zullen het er met ons over eens
zijn, dat zij die aan- en binnen
het korps leiding hebben te ge-
ven (Uitzonderingen voorlopig
daargelaten), t.a.v. de hiervoor
gestelde wenselijkheden dat-
gene doen wat in hun vermogen
ligt, i.c. waartoe hun persoon-
lijkheid en de omstandigheden
hen in staat stellen. Deze con-

L2

geschieden met bron-
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Echtgenofe vo,n Domburgs posfcommsndsnt

kreeg tevredenheidsb etuiging

Mevrouw A. de Kok-Verhulst

,rpolitievrouw le kios"

De Territoríaal lnspecteur in het ressort 's-Gro"uen-

Itage, de kolonel W. de Gast heeft kort geleden ín
tegenuoordígheid uan de dístríctscommandant Míd-
delburg, de majoor A. J. uan Thiel, de toegeuoegd

offícíer 2e kl,as, de Luítenant D. uan Oogen en de
groepscornmandant aan Westkapelle, de adjudant
C. Westueer in de uontng uan de postcommandant te
Domburg, de uachtrneester le kl. H. de Kok, no;rrLens

de Algemeen Inspecteur een teur edenheidsbetuigíng

uitgereikt aan de echtgenote uan de postcommandant,

rnevroulo A. de Kok-Verhulst, die bewezen heeJt

uan hoe grote betekenís het uerk kan zijn Dan een

,,politíeuro7t1J)" .

bleef de jongeman onvindbaar.
Totdat op 10 juni 1959 mevrouw
De Kok vanuit het raam van
haar woning twee jongens op
straat zag staan, die kennelijk de
schuur van de postcommandant
in hun conversatie betrokken.
Zíj wezen herhaaldelijk in de
richting van de schuur en me-
vrouw De Kok zou geen politie-
vrouw zijn als het gebeurde van
een jaar geleden haar niet te
binnen was geschoten. Zlj con-
cludeerde: ,,die ene kan best die
jongen van de bromfiets van een
jaar geleden zijn !"
Het geluk speelde van nu af voor
honderd procent mee, want even
later bleken de jongelieden zich
nabij de woning op te houden
wegens een lekke band. De post-
commandant was niet thuis,
maar daar wist mevrouw De
Kok 

- 
door jaren ervaring 

-wel raad op. De wachtmeester
le kl. A. Hommes werd te hulp
geroepen. Hij pakte de zaak vlot
en de jongens stevig aan, er
volgde een confrontatie. De be-
wuste jongen ontkende iets met
de zaak van een jaar geleden te
maken te hebben en gaf opnieuw

De wochÍmeesÍer le kl. H. de Kok en ziin echtgenofe bekijken
de tevredenheidsbeÍuiging, die eigenliik een diplomo is voor

de kwoliteiten von mevtouw De Kok-VerhulsÍ ols
,,politiev rouw,,

(Foio P.Z.C.)

Het begon allemaal in juni 1958,
toen de wachtmeester De Kok in
Domburg een jongen aanhield,
die op een bromfiets reed, welke
niet voorzien was van een bel.
Op de vraag of hij al 16 jaar oud
was, gaf de jongen een bevesti-
gend antwoord. Als geboorteda-
tum noemde hij 20 augustus
1942. De postcommandant zag
toch aanleiding de bromfiets in
bewaring te nemen. ,,J€ vader
moet de bromfiets maar komen
ophalen," zo deelde hij mee. De
bromfiets werd opgeborgen in
de schuur achter het huis van de
postcommandant, die zijn dienst
vervolgde.
I(ort daarop zag mevrouw De
Kok bij de schuur een jongen die
haar, toen zij naar hem toeging,
te kennen gaf dat hij toestem-
ming van haar man had gekre-
gen de bromfiets op te halen.
Mede door de agressieve hou-
ding van de jongeman kon me-
vrouw De Kok niet verhinderen
dat deze er met de bromfiets van
door ging.
Bij controle bleek prompt dat
de opgegeven geboortedatum,
geboorteplaats en adres vals wa-
ren. Alle nasporingen ten spijt

een onjuiste naam op. Maar dit
keer hielp dit (on)handigheidje
niet, want na een kort onderzoek
en voorgeleiding voor de post-
commandant gaf de jongeman
zijn juiste naam op en erkende
hij degene te zijn die een jaar
geleden zijn inbewaring geno-
men brommer uit de schuur van
de postcommandant had wegge-
haald.

Na een jaar was hij met een
vriend weer in de buurt van zijn
huzarenstukje gekomen en had
hij deze nog eens precies uitge-
duid hoe één en ander was ver-
lopen. Zij hadden er samen pret
om, maar dat is nu over. Het had
mevrouw De Kok-Verhulst en
de postcommandant,,ontzettend
hoog gezeten" en ook dat is nu
over. Het echtpaar De Kok-Ver-
hulst zal nu door de tevreden-
heidsbetuiging van de Algemeen
Inspecteur van het Korps Rijks-
politie aan dit gezamenlijke op-
sporingswerk ongetwijfeld pret-
tige herinneringen bewaren. Me-
vrouw De Kok verdient (dunkt
ons) bovendien te worden be-
vorderd tot ,.echtgenote eerste
klos .

13
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R.P. 2l mg,g,kre confroletocht

Uniek onderdeel van fook Rijkspolitie te water in hei Woddengebied

ngicrr fwee moderne Robínsons

&*,*__**À-*,

Griendt eens welvorend eil'ond, nu kole zondploot mel een
woor de monnen von de R.P, 2l op bezoek kwomen bii

.. . li.: iii,i;;i,lriit :i4.q!tgg.$ÈF.;{i:::ir+È;ii:${r:r::. n:::.

koop en een huisje op polen,
lwee moderne Robinsons.

Douwe Tot, de oud-schipper van de Terschellinger reddingboot
Brandaris, de man met drie liter bloed en twee liter zout water in
de aderen, die in achtentwintig jaar tijdens tientallen reddings-
tochten 270 mensen redde uit een hel van wind en water, is weer
thuis, precies voor de herfststormen, klaar om weer weg te gaan, als
de sleepboot Holland moet uitvaren naar schepen in nood. En de
opperwachtmeester G. de Groot, schipper van de R.P. 21 van Har-
lin-gen, en zijn mannen, zijn ook weer thuis; die zijn zelfs al vele
malen weer weggeweest, sinds zij thuiskwamen van een bezoek aan
diezelfde Douwe Tot, die maandenlang een soort Robinson Crusoe
is geweest op een onbewoond eiland, middenin de Wadde\tzee, waar
hij samen met de oud-Terschellinger boer Jan Bierman leefde in
een hutje op palen. De ?2-jarige mensenredder was met Bierman
onbetwist heerser over de paar vierkante kilometer onbewoond
eiland, die de zee heeft overgelaten van het eens zo welvarende
eiland Griend, ergens tussen Harlingen en Terschelling, ver van de
bewoonde wereld, ver van de vaargeul. De zon, de wind en de wol-
ken, de eb en de vloed, de schar en de bot in zee en de duizenden
vogels, die op het eiland broedden, het was allemaal van deze twee
moderne Robinsons, die hier niets anders te doen hadden dan op
de vogels passen en er voor te zorgen dat geen onbevoegden op
Griend voet aan wal zetten. Zij leefden zonder krant en zonder radio
of televisie,'zonder contact met de buitenwereld., zonder buren, die
eens kwamen oplopen. Schepen voeren Griend in de verte voorbij,
iedere dag weer: een coaster, de postboot, de loodsboot, ze koersten
veilig door de vaargeul. Niemand had wat op Griend te zoeken, dat
daar ergens in de warwinkel van geulen en zandbanken ligt, dat
Griend, waarop alleen een kaap en een huisje op palen te zien wa-
ren, waarin niemand de twee Robinsons vermoedde, die hier ver-
geten leefden. En toch, ze zeiden er niet eens veel van, toen op een
goede dag een boot uit die vaargeul in de richting van Griend koer-
ste: de R.P. 21 met schipper De Groot aan het roer, op jaarlijkse
controletocht naar Griend.

t4

Schipper De Groot en zijn man,
nen willen echt wel praten, maal
toen over ondiepten gemanoeu
vreerd moest worden, gunder
ze zích er de tijd niet voor, toer
werd er op het voorschip gepeilc
door de wachtmeester P. dr
Boer. Schipper De Groot bepaal
de zijn aandacht bij het roer er
de wachtmeester le kI. L. J
Hoogesteger stelde de motorer
op ,,langzaam". Zelfs de dikkr
witte koffiemokken stonden on
aangeroerd, want zonder erns
en toewijding zou de hele nieuwr
en moderne R.P. 21 met z'n twer
motoren, met z'n radio en radar
met z'n glanzend gelakte stuur
hut en z'n mooie blanke aan
recht en alles wat er verder o1
en aan is, zo aan de grond zitten

Nou ja, het was niet zo, da
Douwe Tot en Jan Bierman op dr
bemanning van de R.P. 2L zater
te wachten. Ze \Maren rustig aar
het pierengraven in het Wad er
namen voetstoots aan, dat dr
mannen van de R.P. 21 wel vei
lig op Griend zouden komen, ter
wijl er op de R.P. 21 overalls er
laarzen aangetrokken werden
tenminste voor zover de voor.
raad strekte. Dat was nodig

Fen lochÍ noor Gríend is voor de oulside
geen sinecure, zo onldekÍe ook de uilgeve

von hef Korpsblod
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De R.P. 21 mog nog zo ntodern ztin, voor heÍ looÍsÍe deel von

een lochl naor Griend is een s/oep onmisboor. Opperwocht-
meesfer De Grool trok oon de riemen Íot de sloep vosÍliep.
De wochtmeesÍer ie kl. L. J. Hoogesleger bleef ochter om op de

R.P.2l Íe possen. Zo'n duur díng kun ie tocfi níet zomoor loten
Irggen nietwoor

de \Maddenbodem, regelmatig
spatte het water op rond de blote
voeten van de uitgever en uit de
natte overallpijpen, die hem als
sompige dweilen om de benen

@

slingerden. Zo gaat dat wanneer
de mannen van de R.P. 21 naar
Griend gaan voor een inspectie,
om na te gaan of de vogels wel
echt ongestoord kunnen broe-
den, of er geen eieren geraapt
worden van vogels, wier eieren
onder beschermende bepalingen
van de wet vallen, en tenslotte
om te zien. of er geen onbevoeg-
den op Griend komen alsmede
of de Robinsons in goede wel-
stand verkeren.
De mensenredder en zijn maat
kwamen traag uit de verte met
een pot vol dikke'waddenpieren
en zij groetten schipper De Groot
als oude bekenden. Nou ja, wie
kent de mannen van de R.P. 21
eigenlijk niet in het Friese Wad-
dengebied?

Geen zegen.....

Schipper De Groot en zijn man-
nen kennen vele bewoners van
dit unieke gebied op en rond de
eilanden beter dan zij denken.
Douwe Tot kent de zee beter dan
zichzelf. Hij weet net zo goed als
Jan Bierman, dat de zee ervoor
heeft gezorgd, dat er op het le-
ven op Griend nooit veel zegen
heeft gerust, maar er was ken-
nelijk op dat moment weinig
acuut gevaar, behalve dan van
de duizenden vogels, die opge-
schrikt van hun nesten, Iuid
krijsend rondvlogen en af en toe
in dreigende duikvlucht neer-
kwamen, die in duizend angsten
om eieren en jongen door de
lucht jakkerden en waarvan Jan
Bierman tijdens een rondgang
Iangs de nesten met zijn onver-
wacht bezoek zei: ,,Kijk maar
uit. ze bevuilen je en ze hebben

Griend heeft geen haven enzo en
op een zeker ogenblik vallen de
motoren van de R.P. 21 stil op
commando en ratelt het anker
naar de 'Waddenzeebodem. Dan
wordt er een sloep gestreken en
ook bij deze tocht was het alle-
maal niet anders. Het was ge-
woon voor schipper De Groot en
het was ongewoon voor de ma-
joor G. van Dijk en de uitgever
van het Korpsblad, die per sloep
werden gebracht tot de plaats
waar een sloep niet meer varen
wil bij gebrek aan voldoende
water en die vervolgens vak-
kundig over boord stapten voor
een voettocht van zeker een half
uur; de enige kans om Griend te
betreden.

Avontuur

De sloep bleef achter en keerde
terug naar de R.P. 21. In breed
front rukten de drie bezoekers
op naar het eenzame eiland,
waarvan men bijna zou geloven,
dat het onbekend en grillig
avontuur er op de loer lag en dat
lag het ook, goed beschouwd.
Regelmatig sopten de laarzen
van de opperwachtmeester over

,,Nou en toen," inlormeerde opperwochÍmeesler De GrooÍ lrechÍs) lerwiil Biermon (links) en

Tot in de eenzome huÍ op polen bij een kop kofÍie verlelden ove/ de zee, de vogels enGriend.

ill:,
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iets over een van z'n reddingen.
,,M'n grootste redding? Dat was
met de Katowice in 1939. Het
was een Pool van zo'n goeie vier-
duizend ton, die met vrindkracht
tw-aalf of dertien bij de Engelse
Hoek aan de grond raakte met
26 koppen bemanning. \Me moes-
ten tweeëntwintig keer langszij
zien te komen om ze er af te
halen. Dat viel niet rnee, want er
stond een dikke zee en elke keer
kreeg je weer een geweldige
mep water, die je terug sloeg,
maar ook te pletter kon slaan
tegen het schip. Maar we kregen
ze er af. En we waren nog maar
net terug in de haven of we
moesten weer uit naar een coas-
ter, die moeilijkheden had."' Zo
vertelt Douwe Tot in een Paar
woorden het verhaal dat een ro-
man zou kunnen zijn, een epos
over de moed van het volk op de
eilanden, een verhaal trouwens
dat nergens duidelijker zou heb-
ben gesproken dan juist in deze
hut op palen, op het kleine
Griend, waar de zee nog alleen-
heerser is.

Gerookte bot

Die hut op palen was het uit-
gangspunt van alle activiteiten
van de twee Robinsons, voor de
tochten langs de nesten en naar
het'Wad, hetzij om WaddenPie-
ren te graven, hetzij om te zien
of de vis er in heeft willen bij-
ten. Een deel van de botvangst
werd gerookt met behulp van
juthout en completeerde zo de
maaltijden.
,,Neem er nog een," zei Douwe
Tot tot zijn gasten, en hij hield
ze een emaille schaal voor, die
onder de hut stond. En ze namen
er nog een. Nou ja, kon hij het

{HtË

rF,.ff +'
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Zo kwomen er op Griend weer duizenden vogels uit evenzovele eieren. Douwe fol wookle

over de vogels, de monnen von de R.P. 2l hebben er zich von overtutgd.

bekeek het op z'n knieën, en oP
z'Ír knieën liet hij later jonge
vogels en eieren zien. Met Jan
Bierman raapten de gasten de
eieren van kapmeeuwen. ,,KàF-
meeuwen zijn rovers, die vreten
de eieren en jongen van andere
vogels op", zei Bierman.

Tot: weinig woorden

Douwe Tot, de mensenredder
zetle koffie in de hut op palen.
Hij schonk de koffie in gebloem-
de kopjes en wreef langs zíin
stoppelige baard, toen hij onder
de koffie een overzicht gaf van
het leven op Griend. ,,'t Is m'n
eerste zomer hier", zei hij, maar
ik vind het wel een mooi putje."
En half onwillig vertelde hij nog

mij verleden week nog in de koP
gepikt."
Dat is al een avontuur van
Griend, de onverhoedse aanval-
Ien, niet van ,,wilden" maar van
vogels, op wier bestaan ook al
niet uitsluitend zegen rust. Nee.
de zee heeft op Griend altijd zijn
dreigende rol gespeeld.

Ondergang in kerstnacht

Eens lag er een welvarend dorP
op het eiland, een dorp met scho-
len en kerken, een klooster en
scheepswerven. Maar in de
kerstnacht van 1287 heeft de
door de vliegende storm opge-
zweepte zee het stadie met al
wat er op en eraan was verzwol-
gen, ondanks de pogingen van de
kloosterling Ocko om de bewo-
ners op tiid te waarschuwen,
verdronken er tientallen.
Eeuwenlang heeft een handvol
vermetelen daarna nog oP de
Griend geleefd onder de voort-
durende dreiging van de zee.
En hu, nu Griend is afgeta-
keld tot niet veel meer dan een
zandplaat, aI is het dan een unie-
ke, nu laat de zee nog niet af.
Het huisje van de Robinsons
staat niet voor niets oP Palen. En
in de afgelopen maanden is het
water enkele màlen zo hoog ge-
stegen, dat vele honderden
eieren en jongen van zilver-
meeuwen, sterns, visdiefjes,
scholeksters en wat dies meer
zij, wegspoelden. Het gebeurde
onder de ogen van Douwe Tot
de mensenredder, die oP dit Punt
voor de vogels niets kon doen.
Tussen een van de slenken en
het bij eb onafzienbare strand
van Griend was het nest van een
bergeend. SchipPer De Groot

1.6
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De R P. 21 log voor onker op de rede von Griend.
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Ook Írider,s een conÍroleÍochl noor Grrend
schenkt de wochÍm le kl P. de Boer mel
vosÍe hond koííre en thee rn onverwoestbore

slenen koppen.

helpen, dat er maden in zaten?
Er heeft op het Griendse leven
immers nooit veel zegen gerust?
Maar, zoiets zegt men niet, 'wan-
neer men op bezoek is, dat ver-
biedt de wellevendheid niet-
.waar ! En toen de gasten op het
punt stonden om zich vanaf de
plaat andermaal naar het
strand en te water te begeven,
hetgeen de hoogste tijd was om-
dat de vloed opkwam, die er-
voor zorgde, dat de politie te wa-
ter echt politie te water was,
toen hield Douwe Tot hen nog-
eens de schaal voor. ,,Neem er
nog een mee, voor onderweg,"
zei hij gul.
Enfin, nu is Douwe Tot weer
thuis, precies op tijd voor de
herfststormen. Hij is nog ge-
zond, en bereid om mee uit te
varen met de sleepboot Holland,
wanneer de elementen dat nodig
maken. En schipper De Groot en
zijn mannen zijn ook weer thuis
en ook gezond. Op weg naar huis
hebben ze kapmeeuw-eieren ge-
geten met de majoor Van Dijk
en met de uitgever.
Ook zo'tt controletocht naar
Griend is werk van de Rijks-
politie te water, van de mannen
van de R.P. 21, die al weer ette-
lijke tochten hebben gemaakt en
Griend nu in de verte laten lig-
gen, het eiland, dat eenmaal per
jaar het onderwerp is van een
van de vele controles in de wijde
en wondere wereld van het Wad.
Maar, zoals gezegd, ze slaan nu
Griend over: het is immers weer
uitgestorven en de gerookte vis-
jes zullen nu ook wel op zijn ......
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,,Jij mot nog U tegen rnij zegge!!"
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Riiksp olitie on v ersoogd
in 43sfe vierdocrgse

Geen sferke verhalen; olleen sferke mc,nnen

De collega, die ons op de laat-
ste dag van de 43ste Nijmeeg-

-se 
vierdaagse, in het plaatsje

Mill, ondanks het feit, dat we
onze,,volgauto" met alle voor-
handen zijnde - officiele -passe - partouts en perskaar-
ten hadden beplakt, met een
resoluut gebaai van het par-
cours afstuurde, mogen we
achteraf bekeken toch nog
dankbaar zijn. Want door zijn
fors gebaar, dat weliswaar op
dat moment met slechts bit-
ter weinig enthousiasme en
waar4ering werd ontvangen,
bereikten we als eersten- de
pontonbrug in Cuyk en kon
onze collega-fotograaf daar
een serie plaatjes ,,schieten",
die hij anders zeker had ge-
mist.
Het was daar, bij die door de
Nederlandse genie geslagen
pontonbrug, dat het Vier-
daagseleger, waaronder ook
het contingent Rijkspolitie,

nog eenmaal de rug rechttrok
voor de laatste loodjes, die,
in tegenstelling tot overal el-
ders, juist bij de vierdaagse
het lichtst wegen.'Want daar,
vanaf de pontonbrug in Cuyk,
begon in feite reeds de glori-
euze intocht der dapperen, die
vier dagen lang de warmte en
de blaren hadden getrotseerd.
Er is dan niemand meer, die
aan uitvallen denkt, al zou hij
die laatste kilometers des-
noods op zijn wenkbrauw€n
moeten lopen. En als dan de
Rijkspolitiemannen in Malden,
enkele kilometers voor de al-
lerlaatste rustplaats, worden
verwelkomd door hun bloed-
eigen tamboerkorps en voor
het raadhuis in Malden de
bloedeigen kapel de gladiato-
ren met pittige marsmuziek
opwekt, dan is er niets meer,
dat de roemrijke intocht nog in
de weg kan staan. Die intolht
voltrok zich nauwelijks een

uur later, toen de verzamelde
detachementen, na eerst ,rt€-
nue" te hebben gemaakt, ach-
ter kapel en tamboerkorps, de
zegetocht begonnen langs de
honderdduizenden die zich
vanaf de Scheidingsweg tot
aan het eindpunt op de Wed-
ren lan_gs_de weg liadden ge-
schaard. Kapel, iamboerkoips
en wandelaars, hebben daar
een uitstekende indruk achter-
gelaten.

GEEN STERKE VERHALEN

U zult in dit verslag vergeefs
uitzien naaÍ,.sterke verhafen",
over blaren als ballonnen of
zich moeizaam voortslepende
poliÍiewrakken. Natuurlijk zijn
er blaren geweest en 

-is 
êt

spierpijn geleden, maar naar
buiten hebben onze mannen
dit niet laten merken. Waar
en wann€er je ze op het par-
cours ook tegenkwam en naar
de ervaringen informeerde,
luidde het stereotiepe ant-
woord,.geen bijzonderheden,
alles O.K.". Onze mannen lie-
pen deze, door de rvarmte zwa-
re vierdaagse onversaagd uit.
Plichtsgetrourv en paraat wa-
ren ook die andere Rijkspoli-
tiemannen, die rveliswaai de
vierdaagse niet meeliepen,
maar het rvellicht net zo zwaar
hadden. Dat waren de man-
nen die in Elst, Groesbeek,
Wychen, Grave, Mook, Mal-
den en al die andere plaatsen,
in de brandende zorr het ver-
keer regelden. Ook zij verdie-
nen gladiolen voor de wijze
waarop zij hun taak verricht-
ten. En. . . sans rancune, ook
de collega die ons van het par-
cours afzwiepte.Het delochement van het ressorf Amslerdom ,,neem!,, de pontonbrug te Cuyk.
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De verzorging von hef ressoÍf Arnhem bij de lootste rusf in Mook wos weer períect.

@

Veen, Venema, Luten, Berg-
man en Berduszek. De wmrs.
Iliohan en Schedeler en de
res.-wmr. Boersma.
Detachement Den Haag: Ltn.
Frackers, commandant. De
wmr. le kl. Nagtegaal, De Fei-
ter, Groenendijk, Van Atten,
Langenhein, Van Zijl, Zijde-
veld, Van Doren en Kraak-
man.
Detachement Arnhem: Ltn.
Spierenburg, comm. Owmrs.
Roelofs en Gubbels. 'Wmr. le
kI. Staas, Bosch, Gerlag, Wei-
land, Wisselink' Knipping'
Smink, Collenbrander, Lou-
rens, Assendorp, Visser, Spa,
Krudde, Ketel en Kloppenburg.
Detachement Amsterdam:
Owmr. Roomer, commandant.
Owmr. Stoop. De wmr. le
kl. Van Veen, Vos, Bark, De
Boer, Boos, Lamain, Kuiper
en Huysman. De wmrs. Jan-
sen, Nieuwland en transport-
geleider Eygenberger.
Detachement Den Bosch: Ltn.
Leers, commdt. Adi. Pruy-
sers. Owmr. Meuwissen. De
wmrs" le kl. Gresel, Reckman,
Keysers, Heynen, Hanssen,
Polderman, Zaidam, Proost
€n Van Lieshout. De wmrs.
Van Heumen, Scheepers, Vis,
Te Luggenhorst, Pruysers,
Verhaaff, Koevoets, Renkens,
Groot en Huyser. Transport-
geleider Koornstra.

Wij hebb en zo hier en daar na-
tuurlijk een praatje gemaakt.
Zowel met de wandelaars als
met de ,,ambtshalve" aanwezï-
gen. LJnaniem was men van
oordeel, dat de verzorging
voortreffelijk was. De wande-
laars waren vol lof over de
verzorgers, wie tijd noch moei-
te teveel waren. De ,,ambtelij-
ken" hadden over de aan- en
afvoertroepen al evenmin
klachten. Toch hebben we een
klacht gehoord en wel over
het tenue. (Nee, schrikt U
maar niet adjudant Jansen,
niet over de tuniek). ,,Zouhet
nu niet mogelijk zijn, zo ver-
zuchtte een collega op het
heetst van de dag, dat we bij
dergelijke gelegenheden een
lange pantalon zouden kunnen
gaan dragen. Je pikt het zowat
af met die rijbroek en laarzen".
Maar dat was dan ook de eni-
ge klacht (zo U dit tenminste
een klacht zou willen noemen)
die we bij de 43ste Nijmeegse
vierdaagse hebben gehoord.
Het waren 78 trotse Rijkspoli-
tiemannen, die na 200 kilome-
ter tippelen, aan de finish het
kruis, cijfer of kroontje, al
naar gelang zij voor de eerste
maal of bij herhaling meelie-
pen, in ontvangst konden ne-
men. Er was daar belangstel-
ling van familie, vrienden,
collega's en commandanten.

En omdat we er niet graag
één zouden vergeten, zullen
we hier geen namen vermel-
den, maar dat deze hartelijke
belangstelling door de wande-
laars zeer op prljs is gesteld,
daarvan kan men overtuigd
zljn.

ERELIJST
De erelijst van de gladiatoren
mag niet ontbreken en daarom
ziet U ze hier:
Detachement Groningen: adj.
Overbeek, commandant. De
owmrs. Rinsma en Kollen. De
wmrs le kI., Uitham, Van der

nieÍ olleen mef melk en

verbondgoos
soep, moor ook mef pincef enHef ressorl Arnhem verzorgde
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RtikspotÍriekopel: no tO joor
, rbiizonder vÍsÍtekcr artje"

odr J. RANSELAAR

Het Kolps Rijkspolítíe heeft uere uisítekaartjes. voor een bel,angrijk
deel usorden ze geuormd door tenue, houdíng en uijze Dl.n optred.en
uan elk korpsl"ícl. 1r0.e1' ook ín Nederland. voor bíjzond.ere gelegen-
heden gebruikt men ook bijzondere uisitekaartjes, en rnen zou d"e

Rijkspolitíekapel het ..bttitenmodel-kaartje" oan het Korps Rijks-
politie kunnen noenlen. zoals elk Korpsl.id er d.agetíjks op bed,acht
moet zíjn door uaardig en tactuol optreden de naam en het aanzien
uan het Korps hoog te houdett en te uersterken, zo stellen bestuur,
directeur enleden uan de Rijkspolitíekapel" nu tíen jaar alles ín het
userk goede contacten te leggen en oln (.met succes) oueral" d"e tuaar-
dering uan autoriteiten en publiek te teruerren.

W'ie nu de huidige betekenis van
de Rijkspolitiekapel in zich laat
omgaan, zal wellicht tot de con-
clusie komen, dat het allemaal
meer is, dan men tien jaar ge-
leden mocht verwachten, toen er
maatregelen getroffen en initia-
tieven genomen werden om er
voor te zorgen, dat het Korps
Rijkspolitie ,,erbij" zou zíjn.

Initiatief in 1948

In 1948 werd H.M. de Koningin
een bloemenhulde aangeboden
waarbij onder meer het woord
werd gevoerd door de toenmali-
ge Hoofdcommissaris van Politie
te Amsterdam. Deze zou volgens
een krantenbericht gezegd heb-
ben te spreken namens de gehele
Nederlandse politie. Dit bericht
werd gelezen door de toenmalige
commandant van de Parket-
groep te 's-Gravenhage, de ad-
judant J. de Lange, wiens reac-
tie was: ,,daarbij kan nooit de
gehele Nederlandse Politie be-
trokken zijn, want er was niets
of niemand van de Rijkspolitie
bij." Zíjn volgende gedachte

vcrn het korps

was: ,,Daar moet iets aan gedaan
worden !" Dit idee liet hem niet
los en hij begaf zích naar de
toenmalige Algemeen Inspec-
fgul 

- 
de generaal A. rff. de

Koningh 
- 

aan wie hij het initi-
atief voorlegde, tot oprichting
van een Rijkspolitie Muziekver-
eniging, waarbij hem direct alle
steun werd toegezegd. De toen-
malige kapitein J. R. Hoogkamer
werd aangewezen als contact-
officier voor de Algemene In-
spectie. Deze heeft zich met veel
enthousiasme van deze taak ge-
kweten en was adjudant De
Lange tot krachtige steun, voor-
al in momenten dat er weinig
voortgang bleek en er maar
niets gebeurde.
Inmiddels had adjudant De Lan-
ge een medewerker gevonden in
de toenmalige materieelbeheer-
der te's-Gravenhage 

- 
de adju-

dant F. de Haas en diens
waarnemer, de toenmalige op-
perwachtmeester G. van der
Zanden. Veel werk moest verzet
worden om leden te werven, de
nodige financiën te verkrijgen,
instrumenten aan te schaffen,
een directeur te benoemen en de

beschikking te krijgen over een
oefenlokaal.

Oprichting
De oprichtingsvergadering on-
der de naam van Rijkspolitie
Muziekvereniging werd gehou-
den op 30 juli 1949. Als voorlo-
pig bestuur traden op: adjudant
J. de Lange, voorzitter; adju-
dant F. de Haas, secretaris; D. J.
Staring, penningmeester. Er ga-
ven zich 38 leden op.
Op 11 mei 1950 werd de eerste
ledenvergadering gehouden.
Omdat de adjudant J. de Lange
inmiddels de pensioengerechtig-
de leeftijd had bereikt kon hij
niet meer deel uitmaken van het
definitieve bestuur. Zijn opvol-
ger als commandant van de par-
ketgroep's-Gravenhage, rvijlen
adjudant Aalders, s'erd ook zijn
opvolger als voorzitter van de
Rijkspolitie Muziekr-ereniging.
De overige leden r-an het dage-
Iijks bestuur \\'aren G. van der
Zanden, secretaris en P. J. Sta-
ring, penningmeester. De heer
J. Timme s-erd tot dirigent be-
noemd.

m
J. de Longe F.

20
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PLATO
en de

Riikspolíriek apel
De Griekse wijsgeer Ploto, die v'on

427. tot 347 voor ChrrsÍus leefde,
heeíl loen hij zich bezon over de

luisÍe opvoedtng von de ,,wochter",
iwee drngen oonbevolen: gymno-
sÍiek en muziek. Hii ochtte gymno-

sÍiek de besÍe opvoedtng voor het

Itchoom en muziek voor de ziel.
Zrln leerling Á ristofeles (384-322

voor ChrrsÍus) moge vele von zrln

/eermeesfer olwtlkende Íheorieën
hebben opgebouwd, len oonzien
von de muziek volgde hij zijn leer-
meesler gehee/. Muziek heefÍ grote
opvoedkundtge woorde en drenf Íof
verstrooríng, opvoeding en oonspo-

ring, oldus ÁrisÍoÍeles.
Von Ploto en zijn grole leerling tot
vondoog is een heel eind, moor
Íoch; wonneer nu de Rijkspolitie-
monnen ols moderne ,,wochters"
noosl de sporÍ ook de muztek be-

oeÍenen, don hondelen zii volkomen

vo/gens de ideeên von deze Griekse
wrisgeren, wier Íheorieën op dit punt

ÍoÍ vondoog onoongelosÍ ztp ln dit
Ircht bezien is er des te meer oon-
Ieidrng om stil fe sÍoon bii het tien-

iorig besÍoon von de RrjkspoliÍie-

kopel , ter ge/egenheid woorvon de

lnspecleur-Generool J. Gerrifsen hef

erevoorzrtterschop is oongeboden,

dor hii heeíl oonvoord. Over hel

ontstoon en de beÍekenis von de

Rijkspo/iÍiek,opel, die in tien ioor
tiid het,welverzorgde visrlekoo rt 1e"
von het Korps Rrlkspolrtre werd,

schreeÍ de odludont J. Ronseloor

Íe s-Grovenhoge brlgcond orttkel.

Van Vereniging tot kapel

Aanvankelijk waren de leden
ttitsluitend gestationeerd in het
\Mesten van het land, vooral te
's-Gravenhage. Later bleek ver-
ruiming van de standplaatsen
tot andere delen van het land
nodig en mogelijk. Mede hier-
door kunnen we dan ook thans
zeggen dat de muziekkapel er is
van en voor ons gehele Korps.
De Rijkspolitiemuziekvereni-
ging werd: Rijkspolitiekapel.
Vele Korpsleden hebben deze
kapel bij verschillende evene-
menten als vierdaagse, airborne-
mars, bloemencorso, muziekfes-
tival Blokker, Expo en derge-
lijke zien en horen optreden.

Koninklijke waardering

Een bijzonder hoogtepunt vorm-
de wel het optreden te Soestdijk
ter gelegenheid van de verjaar-
clag van H.M. de Koningin. Hier-
oij sprak de Vorstin Haar hoge

dJ o' er u I oosl I tJ' /IAMAA

waardering uit voor de presta-
ties van de kapel.

Mutaties

Zoals gebruikelijk in ons Korps,
bleven ook bij de Rijkspolitie-
kapel de mutaties niet achter-
wege. Door de verplaatsing van
G. van der Zanden destijds naar
Groningen ontstond de vacature
van secretaris, welke spoedig
werd vervuld door de wacht-
meester le kl. B. Groeneveld en
de benoeming van wijlen adju-
dant Aalders tot districtsadju-
dant te Nijmegen had ook diens
aftreden als voorzitter tengevol-
ge. Zeer betreurd wordt dat deze
actieve voorzitter die in de be-
ginperiode leiding moest geven,
reeds zo spoedig na zijn aftreden
overleed. Hij en de wachtmees-
ter le kl. C. A. Toetenel - laatst-
genoemde heeft als 2e secretaris
deel uitgemaakt van het bestuur
- zíjn de twee enige leden die in
10 jaar de Rijkspolitiekapel door

De Riikspolitredrumbond is een onofscheide/ijk deel von de koper geworden.

(Foto's: Techn. Rech.'s-Grovenhoge)

2L

De eersle Íoto von de RiikspoliÍiekopel no de oprichÍing
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de dood ontvielen. Wijlen adju-
dant Aalders was ere-lid. Bij de
benoeming van een nieuwe
loorzitter ging de gedachte uit
naar een officier en de majoor
F. M. C. Offermans werd bereid
gevonden als voorzitter op te
treden. Met voortvarendheid
kwijt hij zich vanaf 6 januari
1956 van deze taak. Verschillen-
de initiatieven voerde hij door
en met steun en begrip van de
leden, mocht het hem gelukken
de Rijkspolitiekapel in en bui-
ten ons Korps een zeer goede
,,klank" te bezorgen. Als direc-
teur kon na het vertrek van de
heer J. Timme, aangezocht wor-
den de heer H. Ch. Hoogervorst,
die inmiddels de rang van Offi-
cier der Rijkspolitie 2e kl. kreeg.
Ook dit bleek een gelukkige
keuze te zijn, gezien de vele ge-
slaagde uitvoeringen in verschil-
lende delen van ons land.
De kolonel buiten dienst Th. rtr.
v. d. Vliervoet is thans nog ere-
lid.

Generaal werd ere-voorzitter
Op de buitengewone ledenver-
gadering ter gelegenheid van het
tweede lustrum, aanvaardde de
Generaal J. Gerritsen het ere-
voorzitterschap. Mede hierdoor
acht de Rijkspolitiekapel zich
nog sterker verbonden met het
gehele,Korps. Zo is het initiatief
van de adjudant J. de Lange uit-
gegroeid tot een mogelijkheid de
Korpseenheid tot uitdrukking te
brengen en ons Korps meer in
de belangstelling van het pu-
bliek te plaatsen, zulks met suc-
ces, getuige ook de uitstekende
contacten die gelegd worden
met de plaatselijke autoriteiten
uranneer de Rijkspolitiekapel
een bezoek aan verschillende ge-
meenten brengt.

All,es heeJt zo z'n uóór en z'n te-
gen. Wanneer Utp man een hob-
bg heeft, behoedt dat, zotael hem
als U uoor zéér ueel, andere din-
gen. 't Is alleen, díe andere dín-
gen líggen in een uaa,g en Der
uerschíet, die hobbg niet, en
hobbtes brengen ongeuild, toch
altijd usel, usat uríjuing rnee.
Neem bijuoorbeeld de man dte
postzegels spaart. Hoe díkuijls
gebeurt het, dat U uol,komen dr-
geloos de kamer binnenstapt,
teruíjl manlíef gebogen zít ouer
zi,jn postzegel.schat die door Urp
binnenkomst noor alle richtin-
gen uertuaaít. Wanneer U **ilt
helpen met oprapen. bedenkt U
toch ué\, dat dít nooít of tením-
rner met Uu: uingers tnag ge-
schíeden?
Het ptncet, meurouu, het pincet!
Ondanks dat píncet en ondanks
Uus bereidwilligheíd om te hel-
pen oprdpen, zal het humeur Dan
Uu man toch níet op zijn zon-
nígst zijn. Tja. en door een dr.ch-
te deur kunnen ue nog al,tíjd
níet naar bínnen, ook al, ís onze
uil goed.
Er zijn ook rnannen, díe píjpe-
koppen sparen, tot all,e kasten
er uan uitpuilen of ze sparen de
usíl,dste rDdpens, usaardoor Uta
huis bijna een onherbergzaarn
oord uordt, orndat U bíjna geen
aan di,e moordtnerktuigen beet
durÍt pakken.
En dan het uíssen!
Dat bestaat óók als een hobbA,
usat tot geoolg heeft, dat U de
hele zonnige dag met de kínde-
ren bezíg bent, teruijl. manlíef
zich doodstil, ophoudt uoor een
,,sl,oot",
's Auonds mag U dan alle grond-
smakerige uísjes bakken.
Dan is er nog schil,deren of teke-
nen, uaarbij U uren stil moet
zitten Door een nooít gelíjkend
portret.
Bíj ons thuís staat al,les ín het
teken uan ,,het' totograferen".
Op de meest onoertaachte, bij
uoorkeur ongelukkíge rnotnen-
ten, tuordt je ,,genornen", zoals
bíjuoorbeeld op díe dag, dat ue
rnet ons allen een dagje uit gín-
gen. lk trok de deur achter me
dicht. met het zorgendoorgroef-
de gezi,eht aan de urorr:tD, díe
haar aardappels nog ongeschíld
en haar bedden nog afgehaald
ueet. De hond trok aan rn'n ene
arm omdat hij usél en een kind
trok aan mijn andere arm omdat
het niet mee tuíLde. Het tweede

kínd stond te huilen omdat het
haar knikkers aergeten had en
het derde aíe\ juist in een mod-
derplas.
Toen ik opkeek 

- 
nou ja, met

ddt gezícht 
- 

keek ik recht ín
de lens uan het fototoestel. Mijn
man zei niet: ,,Het htndert niet
hoor, tne maken dat pl,aatje uel,
over ols ie usat uriendel,ijker
kljkt." Nee, híj zei: ,,Weet je nou
nog ni,et, dat je niet tn de l,ens
rnoet kíjken!" Want dat mag na-
melíjk niet.
Enftn, daarna gíngen u)e blíj-
moedig op ueg naar de bus. We
moesten tam,elíjl* Lang uachten
eer de bus ktuam. Juist uas hzj

in de uerte in zicht, toen mtjn
man ontdekte, dat hij zijn uoor-
zetLens níet bij zích had. Wíe zou
op dat rnoment niet gezegd heb-
ben, dat hij het dan dtt keer
rnaar zonder uoorzetlens moest
doen? Deze opmerktng bleek
echter hel.emaal mis te zijn. Fo-
tograferen zonder uoorzetlens
?lros ols een aardappel zonder
kruím, al,s een zomer zonder zon.
Mijn man beende dus useg, ter-
urjl de autobus uoorreed en
u)eer uerdu:een.
En uij rnaar uachten.
Maar toch. als een rnq,n nu
eens niet oiste, als híj eens geen
postzegels uerzamelde of bíer-
uíLtjes of píjpekoppen of u:apens
en als hij eens níet fotografeerde
enzo . .. Zouden usij
dan eigenlíjk níet net hem bij-
dragen tot uergroting uan het in
deze tíjd actuele probleem uan
de urijetijdsbesteding en zouden
usíj niet uele prettíge ogenblik-
ken missen, die hetbekijken Dan
foto's of dio's oÍ zelÍs het bakken
uan grondsmakeríge uisjes op-
leueren? Waormee use dus weer
zíjn beland bij het begin, bij het
feít, dat all"es íets uoor en íets
tegen heett en dat, aïs we heel
eerlijk zijn, de hobbg uan een
rrran rneestentijds nou 1a,
laten use het niet al te openlijk
zeggen, Tnaa.r zo is het toch níet-
uaar?

Margaretha uan Bommel

Ïlllï l\4R1'l II1'l tlilBBY?tlilt

Voor Moeder

VRAAG EN AANBOD

ïe koop oongeboden:
POSTZEGELVERZAMELING

von Zwitserlond. Woorde volgens
Zumstein 1959 t 625.-, te bevrogen bii

P. J. Koppen, Porkstroot l1 te Ulft.

De odverteniies (uitgezonderd leer-
boeken en uniÍorm-kledingstukken)
mogen ten hoogste 30 woorden om-
votten, inclusief het odres von de

inzender, en dienen met de odmini-
slrotiekosten von lwee kworties (le
voldoen in poslzegels) vo o r de viif-
tiende von iedere moond le worden
gezonden oon:

Uitgeverii Schoofsmo en Brouwer
ofd. odm. Korpsblod Riikspolitie
Postbus '10 Dokkum
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tuíleh,h,erland, o...
De koning van Luilekkerland
zat op zijn troon en zuchtte. Heel
lang en heel diep en heel droe-
vig. Nu denken jullie natuurlijk:
..Hoe is het mogelijk, dat de ko-
ning van Luilekkerland zuchten
kan, het is toch het plezierigste
land waar je wezen kunt?"
Maar de koning zat voor een
heel moeilijk geval. Er waren
helemaal geen kindertjes meer
in zijn land en nu zat hij daar
met al zijn lekkers in zijn eentje.
Goed, kabouter Joris was er ook
nog om hem gezelschap te hou-
den. maar kabouter Joris hield
niet van ,,zoe|", dus daar had hij
niet veel aan. De peerdrupsjes
van de bomen waren helemaal
kleverig en de rfi/egen waren on-
begaanbaar, want je schoenen
bleven in het wegdek van veter-
drop vastkleven. Het was dus

geen wonder, dat die koning zat
te tobben ! Hij riep kabouter Jo-
ris bij zich en vroeg hem om
raad. Joris wist zo een-twee-drie
ook natuurlijk niets en hij ging
op de grond naast de koning zit-
ten om na te denken. Toen ze
daar zo een poosje gezeten had-
den zei Joris opeens: ,,Sire, zou

het niet mogelijk zijn, dat de
kindertjes de weg niet meer we-
ten naar Luilekkerland? Anders
zouden ze toch vast en zeker wel

wat moeten we daar dan aan
doen?"
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na, tot kabouter Joris zei: ,,Sire,
in het mensenland zetten ze
overal wegwijzers neer. Als wij
dat ook eens deden, zou dat niet
helpen?"
,,Dat is een fantastisch idee",
riep de koning, ,,enne. . . . wat
denk je Joris, misschien houden
de kinderen van tegenwoordig
niet zo veel van rijstebrij; als we
daar eens rijst met abrikozen
van maakten?" Dat leek Joris
een goed plan en dus toog hii op
weg om het in orde te gaan
maken. Het was een heel werk-
je, maar toen de wegwijzer ten-
slotte stond, was Joris er maar
wat trots op. Met de houweel in
de hand keek hij nogeens naar
de wegwijzer

,,LUILEKKERLAND
eerste paadje rechts.

Heden: rijst met abríkozen";
stond er op. En in Luilekkerland
kookten de kabouters in hun
pannen reuze massa's rijst met
abrikozen.
,,NLl", dacht Joris, ,,als er nu nie-
mand komt, dan weet ik het niet
meer."
Omdat Joris zo vreselijk be-
nieuwd was, bleef hij achter een
bosje zitten wachten. Het duur-
de erg lang, want niemand
kwam zo ver het bos in. Einde-
lijk kwam er toch een jongetje
aan, dat bosbessen aan het pluk-
ken was.
Gelukkig zag hij de wegwijzer
staan en sloeg meteen de aange-
geven richting in. Hij had trek
in de rijst met abrikozen, dat
kon je zo zíen. Toen hij zich daar
doorheen had gegeten, stond hij
in Luilekkerland en hij keek zijn
ogen uit naar al dat lekkers.
Toen zag hij de koning op zijn
troon zitten. Eerbiedig liep hij
naar hem toe.
,,Welkom jongetje" zei de ko-
ning tegen hem. ,,IIoe heet je?"
,,Ik heet Joost" zei het jongetie.
,,Zeg maar eens wat je nu het al-
lerliefste hebben wilt Joost"
sprak de koning. ,,IIet allerlief-
ste wil ik een pop hebben", zei
Joost. ,,Een pop" riep de koning
boos. ,,Die jongen wil een pop!
Ik heb een heel land vol lekkers
en nu wil die drommelse jongen
een pop hebben. Poppen hebben
we hier niet. Ik weet ook niet
wat een jongen met een pop
moet doen."
Toen vertelde Joost, dat zijn
kleine zusje ziek was en dat ze

het bos in gegaan om bosbessen
te plukken. Die wilde hij dan in

W

geld zijn zusje die pop te kunnen
geven.
Nu begreep de koning waarom
Joost zo graag een pop wilde
hebben. Hij riep Joris er bij en
die bedacht, dat ze de elfjes om
hulp moesten vragen.
Dat was goed gezien van Joris,
want de elfjes vonden het een
leuk werkje om een pop te ma-
ken. Het gezichtje en de handjes
werden van roze rozenblaadjes
gemaakt en het jurkje kreeg een
wijde rok van de witte bladeren
van een waterlelie. Ze knipten
van zichzelf wat gouden haren
af en dat werd het haar voor de
pop. Daarna plukten ze nog twee
stenetjes van de hemel. Dat
werden de oogjes.
Toen was het klaar en Joost had
nog nooit in zijn leven zo'n
mooie pop gezien!
Geen wonder dat hij nu vlug
naar zijn zusje wilde.
,,Ifet is goed, dat je nu naar huis
gaat" zei de koning, ,,als je dan
maar weer vlug terug komt met
zoveel vriendjes als je maar vin-
den kunt."
Dat wilde Joost natuurlijk wel.'Wat was het zusje van Joost blij,
toen ze zag wat een prachtige
pop haar broertje voor haar
meebracht. Van blijdschap werd
ze helemaal beter.
Maar toen Joost de volgende
woensdagmiddag met zijn speel-
vriendjes naar Luilekkerland
wilde gaan, kon hij nergens en
nergens de wegwijzer meer vin-
den, hoe hij ook keek en hoe hij
ook zocht!
En dus zit die koning daar nog
altijd in zijn eentje in zijn land.
Als jullie nu eens in een heel
groot bos wandelen, let dan goed
op, of je niet ergens een wegwij-
zer naar Luilekkerland ziet
staan. Hij móet er wezen en het
is zo sneu voor de koning, als er
niemand komt

komen?" ,,Dat kan wel zljtt", zo graag een hele mooie pop wil-
antwoordde de koning, ,,maar de hebben. Daarom was Joost

Ze dachten weer een hele poos de stad verkopen om voor dat

/ L'-'
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VAN DE
RIJ KSPOLITIE

,,Dríernaal is scheepsrecht"
dacht ik op het ogenblik dat mi.j
medegedeeld" werd, dat ik op lS
en 76 augustus één aan d,e ruím
400 ríjkspolitiearnbtenaren zou
zijn, die assistentie zouden uer-
Lenen bij de uereldkampíoen-
schappen uiel,rennen op de weg
te Zanduoort.
De Tour Olympta 

- 
ols hét ne-

derlandse uielertestíjn uan het
jaar aangekondi,gd 

- 
en een ín

"tL tropische hítte aerred,en
,,klnssteker" uan Zuíd-Holland
u)a.ren, althans uat mij betreft,
aan Darrígade's tri,omf uooraf-
gegaan. Het u:aren dan ook be-
kende gezi.chten die op het cír-
cuit, al,ak uoor de strijd. zou ont-
br anden, te zi.en u) ar en : V an Ent-
houen, nederlqnds kampioen op
de u)êe, Malípaard, die bij de
amateurs als 2e zou eindigen,
Ziluerberg, taínnaar Tour Otgm-
pi,a 7959 en uechters als Snijder,
Van Egmond, en Hugens on1, over
de talríjke officíals, cornmissa-
rissen, r adior eporter s, j ournali,s-
ten en fotograÍen díe bij elke
u:ieler g eb eurtenis o an b etekenis
acte d,eprésence geoerr, maar niet
te spreken. Handen userden ge-
schud herínnering en opg ehaald,
nieuuse moeílíjkheden bespro-
ken, situaties bekeken en uoor
wíj het usisten klonk het start-
schot en sprongen de renners
uinnig ueg . één de over-
utinning tegemoet. Meteen con-
centreert de aandacht uan de
poli,tíeambtenaar zíeh dan op de
taak hem altijd toebedeeld, die
bestant uít het schoonmaken en
-houden aan het parcours en het
aeilig en ongehínderd doorlood-
sen'Dan de renners.
Het is een taak'dte gedurende
het uoorjaar en de zomer telkens
u)eer 

-in 
steeds snell,ere opéén-

oolging 
- 

q2s'ryisht dient te usor-
den en naast de uele echte usíe-
Lerronden uitgegroeid ts tot een
soort sgrnbolísche uíelerronde
uan de rijkspolítie, de doorslag-
geuende factor Door al die an-
dere euenementen uan onze

24
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Atletiekkcr mpioensch cippen in
het ressorf Groningen

rn het stadspark te Groningen zijn op 16 september de jaarlijkse
atletiekkampioenschappen van het district Noord der N.p.s.B. ge_
houden. Hieraan waren gekoppeld de ressorterijke kampioenscrrap_
pen der Rijkspolite in het ressort Groningen. De deelname .,""r rri"t
bijzonder groot; het weer, dat wil zeggen: de temperatuur, niet
uitermate gunstig voor deze tak van sport, en de resultaten voor
zover de Rijkspolitie betreft enfin, leest IJ maar:

Discuswerpen
11,7 sec. 1. Tissingh 3b,gg m.11,8 sec. 2. H. e. Nijenhuis e+,ZO m.13,2 sec. 3. Timmer SZ,SO m.

Kogelstoten
2{Í,5 sec. 1. Woppenkamp
2i1,6 sec. 2. Timmer
2?,5 sec. 3. Geluk

Hink-stap-sprong
4 sec. 1. B. Zijlstra
5.9 sec. 2. ff. a. Nijenhuis
6.9 sec. 3. D. Smit

van alle
Speerrl'erpen
t. H. A. Nijenhuis 4?,95 m.

, 2. 'Woppenkamp 
+O,OZ m.

18,? sec.
18,? sec. 4 maal 100 meter estafette
36,6 sec. 1. District rreerenveen 4g,? sec.
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100 m. hardlopeu
1. D. Smit
2. B. Zijlstra
3. I{asemier

200 m. hardlopen
1. B. Zijlstra
2. D. Smit
3. I{asemier

400 m. hardlopen
1. B. Zijlstra
2. D. Smit
3. H. Dijkstra
(Dit nummer gelopen
wedstrijden).

800 m. hardlopen
1. Meima
2. H. A. Tiesinga
3. H. H. I{oetje

1500 m. hard.lopen
1. Meima
2. H. A. Tiesinga
3. H. H. I{loetje
3000 m. hardlopen
1. Meima

Hoogspringen
1. D. Smit
2. H. A. Ni,jenhuis
3. 'lryegter

Verspringen
1. B. Zijlstra
2. H. A. Nijenhuis
3. D. Smit

5 m. 3,6 sec.
5 m. 9,? sec.
5 m. 26 see.

12 m. 45,3 sec.

\IETERANENNUMMERS

1m.
1m.
lm.

als slot

2m.
2m.
2m,

11,11 m.
10,90 m.
9,28 m.

11,76 m.
11,11 m,
10,95 m.

12,1 sec.
12,2 sec.
13,5 sec.

9,84 m.
9,62 m.
6,40 m.

29,90 m.
26,5? m.
22,17 m.

E0 meter
1. Boes
2. Dobma
3. V/ilkes

I(ogelstoten
1,55 m. l. Dobma
1,55 m. 2. Carper
1,50 m. 3. Wilkes

Discuswerpen
5,?4 m. 1. Carper
5,47 m. 2. Dobma
5,46 m. 3. Wilkes

uegcoureurs! Nu eens in Steín
(L.), Chaarn en Noord-Holland,,
dan useer in Hulst, Nootdorp en
d,e Achterhoek, neemt ons Korps
ztnoegend steile hellíngen, raast
zij ouer geuaarli,jke uoorrangs-
kruisingen, staat plotseling stit
aoor bewaakte-, half-amerí-
kaans- en onbeusaakte spoor-
uegouergangen, zorgt er Door
dat de oerzorging ongehinderd,
kan plaats pínden orn dan ten-
slotte 

- 
dqar rekent iedereen op

- ols eerste de tínish der aeil,ig-
hei,d te pa,sseren.

Bepaald geen gemakkelijke op-
gaue. Toch is het tot opheden ge-
Lukt elke etappeplaats uan deze
specíale en Dernloeiende ronde

te maken tot een symbool uan
ijuer, kracht en correctheíd. aan
het Korps Rijtcspotítie. Naast de
oudste ofÍicier staot ook d,e jong-
ste adspirant daar borg 7)oor:
Ook Zandtsoort heeft d,at bewe-
zen!
En afgezien uan aLLe problemen
ten aanzien Don dergelijke rnq,s_
sale assístentieuerleníngen ols
die in Zandaoort, zult Tl het on-
getutijfeld rnet míj eens zijn. d"at
het beter ís jong Ned,erland, be-
zuseet en uitgeput, ma,ar sportíef
op de racefi,ets te ontmoeten d,an
op het asfal,t, gekl,eed, ín nauue
trui.tjes en smalle píjpjes.

.w. 
FRACKERS
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Bii-ondene prestatie uan Adi. Th, F. Souen

Uiifentwintig maal il.O,G. pnocuen r r r

ln de stijluol.Le kamer ua'ÍL de
dístrtcts c ommandant' s- Gr au en-
hage begroette dezer dagen de
Terrítoríaal-Inspecteur in het
ressort's-Grauenhage - kolonel
W. de Gost - Luítenant-Generaal
txt. b.d. C. F. Pahud de Montan-
ges, de Algemeen Inspecteur
J. Gerritsen, de Ouerste A. C.
aan Gorkurn en Ooerste Jhr. W.
A. Geuers Degnoot, het hoofd-
b e stuur u an de Rijkspolitíe sport-
uerenigíng ,,Luctor", de Sport-
instructeurs in het ressort
's-Graaenhage, af geuaardigden
uan de Reiinie Verenígíng aan
het aoormal"i,g 3e Regíment Hu-
zaren en Leden uan de Inspectie
's-Grooenhage. Dit gezelschap
uas bij elkaar gekomen om ad-
judont Th. F. Souer 

- 
in tegen-

uoordtgheíd uan diens echtge-
nsf,s 

- 
te huldi,gen uegens het

teit dat door hem uoor de 2 5e
nl a a I met succes de proeuen
ooor het N.O.C.-dtploma u)aren
af gelegd.

Generaal Pahud de Montanges

- 
in zijn kwaliteit van voorzit-

ter van het N.O.C. sprekend 
-had, toen hem werd gevraagd of

hij bereid was naar Souer te
gaan, afgaande op de naam, ver-
band gelegd met ,,Sauer" het be-
kende restaurant op het Lange
Voorhout in Den Haag. Na ver-
dere toelichting was hem geble-
ken dat het om een veel belang-
rijker zaak ging.

Drie in Nederland

De Generaal wist hoe zwaar de
eisen voor het N.O.C.-diploma
waren. Velen moeten het bij een
poging laten, anderen halen het
één of tweemaal, doch met 25
maal zijn er maar 3 in Neder-
land, waartoe de adjudant Sou-
er behoprt. Spreker wees op de
opvoedende waarde van deze
lichamelijke vaardigheidsproe-
ven, was er van overtuigd dat
adjudant Souer deze had afge-
legd niet om het diploma of om
de medaille maar om ,,fit" te
blijven. Mede door zijn functie
van hoofdsportinstructeur acht-
te de Generaal hem een zeer

goed voorbeeld en hij verwacht-
te dat vele Rijkspolitiemannen
hem zullen volgen. In het bij-
zonder hoopte hij dat ook steeds
meer burgers de N.O.C.-proeven
zullen gaan afleggen, in het bij-
zonder de ,,noze-hems" en ,,no-
ze-haars" waardoor hun pro-
bleem op gezonde wijze wordt
opgelost.

NOC-proeven beloond

Namens het N.O.C. bood spre-
ker de adjudant Souer de ere-
penning aan van het N.O.C.,
waarmede de Generaal zijn gees-
tige speech besloot. Vervolgens
sprak de kolonel De Gast woor-
den van waardering tot adjudant
Souer. Hij zei dat de adjudant
Souer zijn taak als hoofd-sport-
instructeur op voorbeeldige wij-
ze vervulde. Dat Souer tevens
voorzitter van ,,Luctor" is acht-
te de kolonel een bijzonder goe-
de combinatie. De successen op
verschillend terrein van de sport

- 
voetbal bijvoorbeeld en de

atletiek 
- 

clubkampioenschap-
Fêtr, getuigen hiervan. Boven-
dien zijn de besprekingen over
de lichamelijke oefeningen in
dienstverband of de wedstrijd-
sport nimmer langdurig, voor-
namelijk omdat Souer daarbij
zeer zakelijk is en bij voorbaat
redelijke en doeltreffende voor-
stellen doet met betrekking tot
de oplossing van problemen op
dit terrein. De kolonel maakte
bekend juist een brief te hebben
ontvangen van de Algemeen In-
specteur waarin de beslissing
van de Minister van Justitie be-
richt dat 

- 
te rekenen vanaf

1 juli 1959 
- 

voor het afleggen
van de N.O.C.-proeven voor de
le maal f 100,- en voor de vol-
gende malen telkens f 50,-
wordt toegekend.
Tot slot overhandigde de kolo-
nel het N.O.C.-diploma en het
gouden cijfer V van het N.O.C.
en tevens een kleine gouden V
van Luctor. Namens het jubi-
leumfonds van de inspectie bood
de kolonel een leren portemon-
nee aan. De vice-voorzitter van
,,Luctor" - 

opperwachtmeester
E. J. Glerum 

- 
sprak woorden

van bewondering voor deze
voorzitter die niet alleen op zeer
bekwame wijze leiding geeft aan
de vergaderingen 

- 
op de hem

zo eigen wijze tijdig weet te

,,eouperen" - 
pgar ook aI zijn

kracht wijdt om zowel de pres-
taties bij de dienst 

- 
als bij de

wedstrijdsport, zo hoog mogelijk
op te voeren. Spreker feliciteer-
de de Luctor-voorzitter met deze
unieke prestatie en bood hem
een kristallen-bokaal met in-
scriptie aan, daarbij mevrouw
Souer met een boeket bloemen
in de hulde betrekkend. De
N.O.C.-ploeg uit Leiden felici-
teerde bij monde van de opper-
wachtmeester M. Oudeman de
adjudant Souer; mevrouÍvv Souer
kon andermaal een boeket bloe-
men in ontvangst nemen. Tot
slot werd het woord verleend
aan de heer A. de Munnik, spre-
kende namens de Retiniecom-
missie van het voormalige 3e
Regiment Huzaren. Op humoris-
tische wijze herinnerde spreker
aan de tijd van de esquade-kor-
poraal Souer. die maar geen
kans kreeg de N.O.C.-proeven af
te leggen totdat hij 

- 
eenmaal

de onderofficiersrang bereikt
hebbend 

- 
hisr.ssn mocht mee-

doen. Spreker bood mevrouw
Souer een prachtige cyclaam
aan. Adjudant Souer 

- 
die an-

ders toch wel vlot van de tong-
riem gesneden is 

- 
vond het

maar een moeilijke opgave dejuiste woordkeus te vinden, zo
getroffen was hij door de wijze
waarop hij met zijn echtgenote
was ontvangen en door de woor-
den van waardering tot hem ge-
sproken. IIij zei steeds datgene
gedaan te hebben wat van hem
verwacht mocht worden en is er
van overtuigd dat wanneer ieder
dat doet in ons Korps, dan moet
dit het geheel ten goede komen.
De successen op sportgebied
schreef hij mede toe aan het on-
vermoeide werken van de sport-
instructeurs en bij het bestuur
van Luctor wist hij zich ge-
steund door de bekwame secre-
taris A. J. Fortuin en penning-
meester M. C. van der Kaaden.
Dankbaar toonde Souer zich
voor de geschenken en vooral
voor die aan zijn echtgenote.
'Wanneer hij eens op het punt
stond de wedstrijdsport vaarwel
te zeggen of met het afleggen
van N.O.C.-proeven op te hou-
den dan had zij hem steeds aan-
gespoord door te zetten en hem
aldus over de inzinking heen ge-
holpen. Hij zei: ,,Ik hoop nu met
het N.O.C. door te gaan tot mijn
60ste jaar."
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Betaling in ó en
termijnen zonder

12 maandelijkse
bijkomende kosten

dan 50 jaar de bougie
voor iedere motor !

bougies stammen uit de
bougieÍabriek ter wereld

een ,,lelle"

aonle

*
*

Reeds meer

BOSCH -

Alleenvertegenwoordiging voor Nederlond:
N.Y. Willem von Riin

Hoorlemmerweg 475 - Amsterdom-W
Telefoon 020-185222 110 lrlnen) - Ielex 12282

íi*t sáWztdtí^nrth

Dracht 49-51

*

GEEN RENTE !

GEEN INFORMATIES !

ALLE BETALINGEN

RECHTSTREEKS AAN ONS

2 TAAR. GARANTTE I

Alle gewenste inlichtingen vrijblijvend !

BOSCH

W

CARROSSERIEFABRIEK N.V. BE RWI
WINSCHOTEN

lndustrieweg 1ó . TeleÍoon O S970-3206

Het inrichten en aÍwerken van
T.P.W. wagens vindt plaats in

t.lt. BERWI
Rege/maÍige leverancier aan

POLITIE - P.T.I. - BRANDWEER

Arrestanten - ambulance wagens
Caravanbouw (tevens verhuur)

Verbouwing yan bestaande wagens

lmportrice:

Hart Nibbrig &Greeye n.y.
DEN I{AAG

3 VERSNETLING
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ievorderingen
laf van het Korps
rt Adm. ambt. C le kl.:
. G. Beerens, 's-Gravenhage, 1-?-59;
'. J, van Venrooy, 's-Gravenhage, 1-
59.

essort Amsterdam
rt Opperwachtmeester:
. Prasing, Amsterdam, 1-3-'59; E.
ast, Amsterdam, 1-3-'59,

essort 's-Gravenhage
rt Officier der Rijkspolitie 2e klasse:
. van Twillert, 's-Gravenhage, 1-8-'59.

rt Opperwachtmeester:
H. van Belois, Zuid-Beijerland, 1-B-

9; M. v. d. Boomgaard, Voorschoten,
'B-'59; P. Korsen, De Zilk, 1-4-'58.

r0 Adjudant:
. J. Punt, Aardenburg, 1-8-'59.

essort's-Ilertogenbosch
)t Opperwachtmeester:
t. Sinke, St. rvVillebrord, 1-8-'59; J. .T.
.. Callaars, Nederweert, 1-8-'59; J. J,
:. Jon.gen, Meijel, 1-8-'59; Il. W. J.
chutte, Chaam, 1-8-'59.

rt Adjudant:
, Verhoef, Oirschot, 1-8-'59.

rt lyachtmeester le klasse:
'. Gabriëls, Boxtel, 1-4-'59; M. L. rÍ.
anssen, Meerlo, l-6-'59.

essort Arnhem:
rt Wachtmeester le klasse:
, H. van Bergen, Babberich, 1-5-'59.

)t Adjudant:
.. P. Beintema, Arnhem, 1-8-'59; K.
an Leussen, Emmeloord, 1-9-'59.

essort Groningen

't 
A(iudant:

, Koorn, Ternaard, 1-8-'59; TJ. 01-
enburger, Groningen, f-9-'59; H. Dok-
lr, Nieulve Pekela, 1-9-'59.

IJKSPOLITIE TE \ilATER
rt Adjudant:
', Vollema, Leeuwarden, 1-8-'59.

)t Opperwachtmeester:
. van Altena, Enkhuizen, 1-8-'Eg; G.
e Groot, Harlingen, 1-8-'59,

)e dienst verlaten
taf van het Korps R{kspolitie:
,. Diever, Adj. Utrecht, 1-9-'59; A.an Vliet, Owmr. Utrecht, 1-9-'59;
tevr. C. H. van Dijke-Hammer,.A.-C.,
;-Gravenhage, 1-g-'sg.

,pleidingsschool van het lÍ,orps Rijtss-
olitie te Arnlrem:
f. J. Linthorst, Adsp., Arnhem, 4-?-
9; W. Eppinga, Adsp., Arnhem, 1-8-
9; W. Buitenkamp, Adsp., Arnhem,
.9-'59.

.essort Amsterdam:
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Verplaatsingen

R,essort Amsterdam:
Per 1-B-'59: N. Drijfhoutr 'Wmr. le kI.,
van Bennebroek naar Dinxperlo (ress.
Ah.); P. Smit, Adj., van Ànna pau-
lowna naar \Mieringerwerf; M.E.truk-
kink, Owmr., van Wijk bij Duurstede
naar Arnhem (opl. sch.) Staf A.I.; J.v. Soeren, Wmr., van Vinkeveen en'Wavelveen naar Loenersloot; W. C.
Wijnstok, Wmr. le kI., van Volendam
naar Purmerend; per 1?-g-'59: p. f'.
Hoogendoorn, 'Wmr., van de Kwakel
naar Ouderkerk a.d. IJsseI (ress. Gv.);Per 1-9-'59: B. Gerritse, Adj., vanHalfweg naar Diemerbrug; W. L.Gloeneweg, Wmr., van Bilthoven(verk.) naar Doetinchem (verk.); A.
van Asch, Wmr., van Bilthoven (verk.)
naar Leiden (verk.); W. Slob, 'Wmr.,
van Bilthoven (verk.) naar Leiden
verk.); M. Vink, Wmr., van Bilthoven(vqrk.) naar Leiden (verk.); J. B.
Fabet', lMmr., van Lopik naaf 's-Gra-venhage (verk.), J. G. J. Huisman,Adj., van Montfoort naar GorsseÍ(ress. Arnhem); C. Binsma, Wmr., vanIlithoorn naar Amsterdarn (verk.); H.H. Brandt, Wmr., van purmèrend'áaar
A-msterdam (verk.); A. Jagt, 'Wmr. lekI., van Hauweg naar Amsterdam(verk.); J. C. II. v. Ooijen, 'Wmr., van
Amstelqam_ (verk.) naar Utrecht (ver-keer); M. Marijnisse, 'Wmr. te kl..'van
\Àfesterland naar's-Éeer Arendskêrke;
W. I. v. BaUegooijen, Wmr., van Vojlendam naar Bilthoven (ress. 's_Hage)(verkeer).

R,essort's-Gravenhage :

Per 1-8-'59: M. A. Stegeman Owmr.,
van B. en Rodenrrjs naar Zierikzee;
J. Pothof, Wmr. le kI., van Ouden-
hoorn naar Schaesberg; J. Schalk,
Wmr. le kl., van Teïneuzen naar Lei-
den; Per 10-8-'59: M. A. IÈuissen, 'Wmr.
1e kI., van Melissant naar Zuidland;
Per 15-8-'59: J. G. Poortman, 'Wmr. le
kl.. van Nieuwenhoorn naar Ouden-
hoorn; Per 10-8-'59: W. v. Dijk,Owmr.,
van Zuidland naar Papendrecht; per
1-8-'59: I. J. Dorsman, 'Wmr. le kl.,
van Barendrecht naar lleerjansdam;
Per 16-8-'59: P. Groenendijk, 'Wmr. 1e
kl., van Voorschoten naar De Lier;
Per 1-9-'59: A. Geensen, 'Wmr., van
Barendrecht naar Dordrecht (park.
Gr.); T. Ilouwelingen, Wmr. 1e kl.,
van Dordrecht (park. gr.) naar Ba-
rendrecht; A. Pipping, Owmr., van
Zierikzee naar Bruinisse; II. J. p. Ver-
kaart, Owmr,, van 'Wateringen naar
Eersel (ress. Ht.).
n,essort's-Ilertogenbosch :

Per 1-8-'59: H. J. Schouwenaar, AdJ.,
van Fijnaart naar Kortenhoef (ress.
Asd.); A. P. Boudewijns, \ÀImr. le kl.,
van Nieuw Vossemeer naar Achtmaal;
R. van Assen, Wmr. le kl., van Maas-
niel naar Roermond (parketgroep); A.
Jansen, 'Wmr,, van Maasniel naar
Echt; H. L. A. v. Loenhout, Owmr.,
van Rijen naar Berghem; Per 3-8-'59:
J. Cloin, Wmr. le kl., van Hapert naar
Liempde; Per 12-8-'59: A. J. I{uijpers,
Wmr. 1e kl., van llaaren naar Berli-
cum; Per 13-8-'59: J. A. Mols, 'Wmr.
le kl., van Mill naar Haaren; Per 15-
8-'59: II. Lems, 'Wmr., van Gemert naar
Nuenen; Per 18-8-'59: C. H. I{intzen,
Wmr. le kl., van Ospel naar Beegden;
P. J. Smeets, 'Wmr. 1e kI., van Beeg-
den naar Ospel; Per 1-9-'59: J. J. Cre-
mers, Owmr., van Schaesberg naar
Stein; J. A. \,Ilolter, 'Wmr. 1e kl., van
Velden naar Roggel; G. A. Vervoort,
Wmr., van Oud Gastel naar Venraij;
G. C. v. d. Stap, 'Wmr. 1e kl., van
Oostrum naar Ottersum; D. C. v. d.
I(aai1, Wmr. le kl., van Roggel naar
Wessem; II. P, I{. Janssen, 'Wmr. le
kl., van Buggenum naar Leverolj; P.
Góertz, 'Wmr., van Echt naar Mook;
J. J. Deij, Wmr. le kl., van Bergeijk
naar Hapert; H. Buurman, 'Wmr. le
kl., van Leveroij naar Velden; F. L.
de Moor, Wmr., van Mook naar Oud
Gastel; f'. H. Bokma, 'Wmr. le kl., van
Ottersum naar Buggenum; L. D. N.
v. Egmond, JJIÍmr. 1e kl., van Breda

Adj., Monnikendam, r-B-'59; Tj. J. v.
Noordt, 'Wmr., Ilpendam, 1-9-'59.

Ressort's-Hertogenboseh:
A. L. 'P. van der lloeven, Adj., Ber-
ghem, 1-8-'59; J. Lanser, Adj., Roer-
mond, 1-8-'59; H. J. Wijnen, Wmr. le
kl., Eijsden, 1-8-'59; L. J. van der
Knaap, 'Wmr. le kl., Maasniel, 1-8-'59;
J. A. J. Terhaag, Adj., Maasniel, 1-8-
'59; T. J. Wilting, 'Wmr., Berkel-En-
schot, 15-8-'59: P. V. Coppieters, Wmr.
1e kl., Bosschenhoofd, 1-9-'59; H. C.
M. Versteegen, Owmr., Loon op Zand,
1-9-'59; J. F. van Huffelen, \Mmr.,
Schinveld, 1-9-'59.

Ressort Arnhem:
A. B. W. Welbergen, Owmr., Arnhem,
1-8-'59; L. J. Berendsen, Adj., Gors-
sel, 1-9-'59; lvv. A. B. Roest, 'Wmr. le
kl., Twello, 1-9-'59; J. v. Zeeburg,
Wmr, le kl., Vorden, 1-9-'59,

Ressort Groningen:
H. H. Melinga, 'Wmr. le kl., Ulrum,
1-B-'59.

R[jkspolitie te Tgater:
W. v. d. Bijl, Adj., Amsterdam, 1-9-'59.

In dienst getreden
R,essort's-Hertogenbosch:
M. G. van Stigt, 'Wmr., Bergeijk, 1?-
8-'59.

Ressort's-Gravenhage:
B. I{lok, Adm. ambt. C. 3e kl. op a.c.,
Dordrecht (Staf District), l-9-'b9.

Aanwijzing voor functie
tot Groepscommand.ant
R,essort Amsterd,am:
P. Smit, Adj., l.-8-'59, Wierlngermeer
(Vfieringerwerf); H. J. Schouwenaar,
Adj., 1-8-'59, I(ortenhoef; H. Winter,
Owmr., 1-8-'59, Monnikendam; B. Ger-
ritse, Adj., 1-9-'59, Dlemen (Diemer-
brug).
R,essort's-Gravenhage:
M, A. Stegeman, Owmr., 1-8-'59, Zle-
rlkzee; A. Pipping, Owmr., l-9-'59,
Bruinisse.
R,essort's-Hertogenbosch:
II. L. A. van Loentrout, Owmr., 1-8-'59,
Berghem, E. L. Bruggeman, Owmr.,
1-9-'59, Made en Drimmelen;; J. J.
Cremers, Owmr,, 1-9-'59, Steln; H. J.
P. Verkaart, Owmr., 1-9-'59, Eersel.

R,essoÍt Arnhem:
J. G. J. Iluisman, AdJ., 1-9-'59, Gors-
sel.

Ressort Groningen:
P. van Blanken, Owmr., 1-9-'59, Ult-
huizen.

Overleden personeel

Ressort's-Gravenhage:
I{. J. de Boer, Wmr. le kl., Dordrecht,
3-8-'59; J. Meeuwesen, 'Wmr. le kl.,
Delfgauw, 17-8-'59.
n,essort Arnhem:
W. A. Gerlag, Wmr. 1e kl., Elspeet,
2-8-'59.
Rljkspolitie te Water!
N. Martijnse, AdJ., A'dam, 16-8-'59.
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naar Apeldoorn (Verkeersgroep); B. H.
Kottink, \Mmr., van Maasiricht naar
Apeldoorn (Verkeersgroep); J. Plas-
mans, 'Wmr., van Breda naar 's-Gra-
venhage (Verkeersgroep); H. Puister,
Wmr., van Maastricht naar Apeldocrn
(Verkeersgroep); C. Punselie, Owmr.,
van Breda naar Tilburg (Verkeersgr.);
J. v. d. Scheer, Wmr., van 's-Ilerto-genbosch naar Doetinchem (Verkeers-
groep) J. C. Sepers, Wmr. le kl., van
's-Hertogenbosch naar Nijmegen (Ver-
keersgroep); H. v. d. Steen,'Wmr., van
Breda naar Bilthoven (Verkeersgr.);
L. Verzijl, \Mmr., van Veghel naar
Leiden (Verkeersgroep); H. H. van
Halder, Wmr., van Linne naar Eind-
hoven (Verkeersgroep); J. H. M. Da-
niêIs, rd/mr., van Leende naar 's-Her-
togenboschVerkeersgroep); R. J. pep-
ping, Wmr., van Schaesberg naar
Maastricht (Verkeersgroep); T. W. van
Leur, Wmr., van Hoeven naar 's-Her-
togenbosch (Verkeersgroep); A. J. van
Opstal, Wmr., van Goirle naar Eind-
hoven (Verkeersgroep); J. H. Althui-
zen, Wmr. le kl., van Wessem naar
Herten: L. B. Heijnen, Wmr. le kl.,
van Itteren naar Berg en Terbleijt;
A. P. Wolfs, 'Wmr. le kI., van Boc-
holtz naar Itteren; A. J. van Loon,'Wmr. 1e kl., van Berg en Terbleljt
naar Bocholtz.

Ressort Arnhem:
Per 1-8-'59: C. G. v. Dodewaeld, Wmr.
1e kl., van Leeuwen naar Wamel; J.
Stuit, Wmr. le kl,, van Epe naar
Zwolle (Staf Distr.); H. Winter, Owmr.
van Vaassen naar. Monnikendam; J.
C. v. Doorn, Wmr., van Aalten naar
Wehl; Per 4-8-'59: D. J. Schaaij, \Mmr'.,
van Dinxperlo naar Bennebroek; Per
15-8-'59: M. P. v. d. Dam, Owmr., van
Dalfsen naar Exloo; A. Bel, Wmr. le
kl., van Oldebroek naar Doornspijk;
J. Veeneman, Owmr., van Doornspijk
naar Eefde; H. Schuldink, Owmr., van
Eefde naar Vaassen; Per 26-8-'59: J.
H. Hiddinga, Wmr. le kl., van Oot-
marsum naar Borne; Per 25-8-'59: L.
J. H. Vosmar, Wmr. le kl., van Am-
merzoden naar Leeuwen; Per l-9-'59:
P. Kruithof, Adj., van Deil naar
Haaften; rv\I. H. Andree, Wmr. le kl.,
van Zevenaar naar Zieuwent; J.
Goedhart, Wmr. 1e kl., van Wester-
voort naar Zevenaar; A. I{ingma,
Wmr. le kl., van Ootmarsum naar
Wester'voort; E. L. Bruggeman, Owmr.,
van Dedemsvaart naar Made en
Drimmelen (ress.'s-I{ertogenbosch;
H. Melisie, Wmr. le kl., van Heerde
naar Oldebroek; P. Gorissen, 'Wmr.,
van Rekken naar Amsterdam (verk.);
J. H. Weusthof, 'Wmr., van Nijmegen
(verk.) naar Almelo (verk.); H. Kamp-
hof, Wmr. le kl., van Balkbrug naar'Willemsoord; A. B. P. Smidt, Wmr.
lekl., van Eibergen naar Ootmarsum;
J. Tekstra, Owmr., van Heino naar
Dedemsvaart.

Ressort Groningen:
Per 1-8-'59: J. v. d. Heide, Wmr. le
kl., van Oude Pekela naar Garrels-
weer; E. Voulon, Wmr. le kl., van
Garrelsweer naar Oude Pekela; Per
4-8-'59: J. A. Hoekema, 'Wmr. le kl.,
van Lemmer naar Scharsterbrugi Per
l8-B-'59: J. Slot, Wmr. 1e kl., van
Donkerbroek naar Haulerwijki Per
26-8-'59: H. van Dam, Owmr., van Nie-
kerk naar Slochteren; Per 1-9-'59: H.
A. Nijenhuis, Wmr., van Sloten naar
Lemmer; J. G. Pijkstra, Wmr. le k1.,
van Groningen paar Apeldoorn; A.
Bakker, 'Wmr. le kl., van Assen naar
Doetinchem; H. Bansema, Wmr, 1e
kl., van Roodeschool naar 's-Graven-
hage; IÍ. Speulman, 'Wmr., van Beilen
naar 's-Gravenhage; J. Koster, Wmr.,
van Lemmer naar Sloten; H. Frik-
ken, 'Wmr., van Nieuwolda naar Am-
sterdam ; Per 18-8-'59: J. Mulder,
Owmr., van Haulerwijk naar Leeuw-
arden.

Dienst Luchtvaart:
Per 15-8-'59: M. L. Sneyder, Wmr. le
kl., van Amsterdam (Schiphol) naar
Groningen (Eelde), Dr. Plesmanweg
7, Eelde.
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Dir. Off. 3e kl.
F. M. C. Offermons

ie Arnhem
ressort Arnhem

25 loor op 1-9-l959

\À/-r. le kl.
A. J. Di-.rcer

'e Ar" re-
:t:sc:l Arrner

25 ,c: r' op 1 -9-1959

Owmr. N. v. Zonien
le Oosterwolde

ressort Groningen
25 ioor op 2-B-1959

Adi. J. Krol
le's-Grovenhoge

ress.'s-Grovenhoge
speu rhcndge le id e r

25 ioor op ó-8-1959

Adi. H. J. Ringeling
te Apeldoorn

Stof v. h. Korps R.P,

25 joor op l4-9-1959

Owmr. G. Dik
ie Nilmegen

ressort Arnhem
25 loor op 3-8-1959

Ad;. J. Jonk
te Bellingwolde

ressort Groningen
25 por op 5-8-1959

O *'m r. J. Versieegi
te Delfgouw

'ess.'s-Grovenhoge
25 ioor op 2-8-1959

Owmr. J. Bron
ie Gorinchem

Ri;kspolitie te Woter
25 ioor op 25-9-]959

hÈ ..*-

Wmr.'l e kl.
D. R. Piebes
ie Arnhem

ressort Arnhem
25 ioor op 2-8-1959

Owmr. W. Vlom
te Fiinoort

ress.'s-Hert.bosch
25 joor op 2-8-1959

Dir. Off. 2e kl.
H. A. v. Sieenis
te Amsterdom

ressort Amslerdom
25 ioor op l-9-1959

,*
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De los blodige

Politie-dgendo

daar hebt U wnt 00n !
WAT WILÍ U WEIEN ?

Welke week von het ioor is dit? Welke bromfiets op het rriwielpod? Wot stoot er in de

Arbeidswet? Wonneer dienst? Wonneer is het hoogwoter in Vlissingen of in Horlingen?

Woor is dot odres? Zon op om 5.32 uur? Moon onder om 6.20 uur? Hondig is dot ruitgespopier

voor een schets of stootje. . en geen ezelsoren . . en geen uitpuilende zokken . . en

een correct boekie voor oontekeningen . en niet duur.

Pr'1s compleel (band en tnhoud 19óO) à I 7,25.

De band behoelt U maar éénmaal aan ie schaffen. Volgende laren alleen de

losbladrye rnhoud à 13,35.

Nu bestellen, tijdig in Uw bezit

SCHAAFSMA & BROUTA/ER DOKKUM
POSTBUS 1 O . TELEFOON 05190-2321 - POSTREKENING 83 31 11

Rp.org_KB1959_10_Okt_Nr.02 55



www.riikspolitie.orq Korpsblad Nr. 3. November 1959.

::s$:
!i{Sr:r iir'i.

{d};ê I.ï 2

rIÊ:{
iÊlr

'{d|ll*È *ry^é- asf qv *r'

., . i4.r. r'r@tt,,,rt

'. -*' '
'ii:r,1',1;.o196*n': :

Rp.org_KB1959_11_Nov_Nr.03 56



www.riikspolitie.ore Korpsblad Nr. 3. November 1959.

Belongriike onfwikkelingen

de zelfbewegende stoomwogen von
Cugnot

De eerste lomp
komen op noom

lsooc Singer's

I{ANDEt MAATSCI{APPIJ
Nederlond Yon The Brirish

en de phonogroof ...
von het genie Edison.

een Amerikoonse Velocipède

BENZINE EN PETROTEUM
V e rk o o p o rg o n i s oti e v oo r

eerste nooimochine t

N.V. AMSTERDAAA
Petroleum Co. Ltd.

Fuur- sqtutffi,
M91gs 6rr!

Rp.org_KB1959_11_Nov_Nr.03 57



www. riikspolitie.ors Korpsblad Nr. 3. November 1959.

Korps otlefiekwedsrriiden in Den Bosch:
Den Haag doorbrak op

forse wijze de hegemonie van
Den Bosch en ,'A,rnhem

Arnhem veroverde tweede plaats na felle striid

Tijdens de atletiekwedstrijden van het Korps
Rijkspolitie, die dit jaar zijn georganiseerd door
het ressort 's-Hertogenbosch en in het fraaie sta-
dron ,,De Vliert" werden gehouden, is de hegemo-
nie, die elf jaar lang door de ressorts Den Bosch
en Arnhem werd gevoerd. doorbroken. Met ruime
puntenvoorsprong legde Den Haag beslag op de
eerste plaats en adjudant Th. F. Souer kon als
leider van de equipe de zo fel begeerde wissel-
trofee in ontvangst nemen uit handen van de
Inspecteur-Generaal, die met zijn echtgenote de
wedstrijden bijwoonde. Naast hem zaten voor de
tribune de territoriaal inspecteurs van Den Haag,
Den Bosch, Arnhem en Amsterdam, alsmede ver-
scheidene districtscommandanten, hetgeen bij deze
wedstrijden ongetwijfeld een stimulerende in-
vloed heeft gehad. Bij vorige wedstrijden heeft
het ressort Den Bosch acht maal en het ressort
Arnhem driemaal de eerste plaats bezet. Elf jaar
lang behoorden de leiders van de Haagse ploeg

Records op ISOO m. hardlopen (met Or4
seconde) en kogelsfofen (met 14 centime-
ter verbeterd)
door owmr. H. J. KLOEZEMAN
Foto's: Techn. Rech. Den Bosch

tot degenen, die alsmaar Den Bosch en Arnhem
complimenteerden. De verzuchting van de Haagse
secretaris Fortuin: ,,Eindelijk worden wij eens ge-
feliciteerd" was derhalve alleszins menselijk, tn
de gelukwensen waren in alle opzichten verdiend.
Er was namelijk geen sprake van een overwinning
,,op het nippertje", maar van een overtuigend.é
zege. Op het bord. waarop de tussenstanden be-
kend werden gemaakt, werd al spoedig met cijfers
aangetoond, dat Den Haag al gauw aan de Épits
stond en telkens werd de voorsprong vergroot tot
tenslotte 321/z punt. De Rij kspolitiesportveieniging
Luctor was kennelijk naar Den Bosch gekomen
met het 4evies ,,Alles of niets" en sleepte ook de
door de Territoriaal Inspecteur in het rèssort Am-
sterdam beschikbaar gestelde wisselprijs voor het
nummer 4 x 100 meter estafette in de wacht, het-
geen uiteraard bijdroeg tot het grote enthousiasme
in het Haagse kamp.

Engeloor (ressorf Den Hoog1, íinishÍ ols eersfe de 800 mefer-roce.

Tussen de ressorts Arnhem en
Den Bosch werd een zeer felle
strijd gevoerd om de tweede
plaats, die tenslotte in het voor-
deel van de ,,Geldersen" werd
beslist. Het ressort Amsterdam
eindigde op de vierde plaats,
doch had aan het einde van de
middag slechts een magere voor-
sprong van zes punten op hek-
kesluiter Groningen.

Ittr
" tp.
*t * lt#ti kuv*
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Een Íraoie slorlÍoÍo bij hel nummet
400 meter hardlopen.

Uitstekende tijden
Over het algemeen werden op
de loopnummers uitstekende tij-
den gemaakt en mogen ook de
prestaties op de technische num-
mers zeker worden gezien. Een
en ander kwam duidelijk tot ui-
ting in het feit, dat twee records
sneuvelden en op de overige
nummers de recordtijden dicht
werd.en benaderd. De eerste re-
cordverbetering vond plaats op
het nummer 1500 meter hard.-
lopen, waarbij Van Zijl (ressort
Den Haag) met 4.32.2 een top-
prestatie leverde. Het oude re-
cord stond op naam van Van Ga-
meren (ressort Arnhem) met
4.32.6.

Kogelstoten
Bij het nummer kogelstoten
sneuvelde het oude record twee-
maal achter elkaar. Eerst stootte
de oud-record-houder ,de wmr.
Le kl. C. J. van Treuren (Den
Bosch), met f3.01 meter, zijn
eigen record van 12.575 meter
naar de archieven, om kort daar-
na zelf. onttroond te worden
door de nieuwe recordhouder
Smit (Den Haag), die de kogel
precies L4 centimeter verder
deed neerkomen en daardoor
met L3.Lb meter ook het record
op zijn naam bracht. Een ere-
saluut, aan de onttroonde Van
Treuren, die zich elf jaar lang

2
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als recordhouder wist te hand-
haven, is stellig op z'n plaats.

Vlotte afwerking
Dank zij de uitstekende organi-
satie en de voortreffelijke
weersomstandigheden, kon het
programma in een vlot tempo
worden afgewerkt, nadat de ko-
lonel J. F. M. M. Oor, territoriaal
inspecteur in het ressort Den
Bosch, in een openingstoespraak
had gewezen op het grote nut,
dat voor de politieambtenaar en
voor het korps aan de atletiek
in het algemeen en aan de korps-
wedstrijden in het bijzonder, is
verbonden. ,,Het deelnemen aan
de korpswedstrijden kweekt
teamgeest, saamhorigheid en ka-
meraadschap, onmisbare ele-
menten voor een goede dienst-
uitoefening," aldus de kolonel.
Tijdens de wedstrijden zei ie-
mand plotseling: ,,Kijk daar
staat Eleck Schwartz de bonds-
trainer van de K.N.V.B.". En
warempel: gekleed in trainings-
pak stond hij rustig het stadion
in te kijken. Wilde hij onder de
Rijkspolitiemannen ontdekkin-
gen doen? Die vraag werd later
beantwoord. Kort voor de prijs-
uitreiking zag men de beroemde
Oranjemannen in training. 'Wel-

licht hebben zij zíc}n toen reeds
voorgenomen om de Belgen met
9-1 te kraken.

Generaal ontving
eerste sportmedaille

Alvorens de Algemeen Inspec-
teur van het Korps tot de prijs-
uitreiking kon overgaan, ont-
ving hij uit handen van de kolo-
nel Oor het eerste exemplaar
van de nieuw ontworpen sport-
medaille. Kolonel Oor reikte de
medaille uit namens de geza-
menlijke Rijkspolitiesportver-
enigingen. Dit ereteken is be-
stemd, om als blijvende herinne-
ring te dienen voor winnaars bij
de korpswedstrijden.

Prijsuitreiking
Aan het slot van de middag wer-
den de prijzen uitgereikt door
de inspecteur-generaal J. Ger-
ritsen. De generaal bracht dank
aan de juryleden, het bestuur
van de sportvereniging zuid
voor de uitstekende organisatie
en aan de deelnemers, die hun
beste krachten hadden ingezet.
Voor de kracht van ,,reus" Van
Treuren bleek de generaal wat
huiverig, want bij de uitreiking
van diens prijs voegde hij hem
toe: ,,Je denkt er wel aan, hè,
Van Treuren". Insiders weten,
dat Van Treuren wat je noemt
,,ê€Ír stevige hand" kan geven,
zodat de woorden van de gene-
raal dan ook niet nalieten bij
hen hilariteit te verwekken.

Een ferechÍ lroÍse odiudonÍ Souer onÍvongl uif honden von Generool Gerrifsen de wisselpriis
4 x 100 mefer esfoÍeÍÍe. De eersÍe Korpspriis wos eyen levoren ook oon hem uilgereik|
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Gede toill eerde uifslogen

vC,n

Korps crflefiek weds triiden

fe Den Bosch

Kogelstoten
1. D. Smit, Den llaag 13,15
2. C. J. van Treuren, Den Bosch 13,01
3. T. van Opijnen, Den Haag 12,07
4. W. Leidekker, Arnhem 11,31 1/.,

5. W. Erkelens, Arnhem 11,30
6. J. Lambrichts, Den Bosch 11,29

Hoogspringen
1. L. C. de Jong, Den Haag 1,65
2. v. Meel, Den Bosch 1,60
3. I{. Boomsma, Arnhem 1,55
4. IL Boer, Arnhem 1.55
5. v. d. Wal, Den Bosch 1,55
6. D. Smit, Groningen 1,55

100 meter hardlopen
le serie
1. P. v. Laatum, A'dam L2,-
2. L. H. v. d. Berg, Arnhem L2,2
3. G. v. Luik, Den Haag 12,5
4. Tulkens, Den Dosch L2,7
5. }{. Kasemier, Groningen 13,9

Von de Eerg (ressorÍ Den Eosch), op kop bii hel nummer 1500 meter, doch hrj won niel wont
in de tweede m,on op de loto, Zíjl lressort Den Hoog), moest hrj zijn meerdere erkennen.
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3. Spelt, Den Haag 5,99
4. v. Uffelen, Den Bosch 5,89
5. de I(roon, A'dam 5,Bg
6. Burghart, Arnhem 5,75
400 meter hardlopen
le serie
1. Engelaar, Den Haag
2. Samson, Den Bosch
3. Heij, A'dam
5. Dijkstra, Groningen
4. Minor, Arnhem
2e serie
1. v. d. Steen, A'dam
2. v. d. Berg, Arnhem
3. Brans Brabant, Den Bosch
4. Zwemer, Den Haag
5. I{asemier, Groningen
Finale
1. v. d. Steen, A'dam
2. v. d. Berg, Arnhem
3. Heij, A'dam

Finale 200 meter
1. v. d. Berg, Arnhem
2. v. d. Steen, A'dam
3, Remmers. Den Bosch
4. Spelt, Den Haag
5. v. Luik, Den Haag
6. Smit, Groningen
Speerwerpen
1. Nijenhuis, Groningen 50,10
2. Veenvliet. Arnhem 43,49
3. v. Zíjl, Den Haag 42,59
4. Woppenkamn Groningen, 42,28,5
5. Heij, A'dam 38,32
6. v, Opijnen, Den Haag 37,72
Kogelstoten (\reteranen)
1. Pronk, Arnhem 10,44
2. v. Schoten, Arnhem 10,42,5
3. Dopma, Groningen 10,06
4. Vos, Den Haag 9,44
5. Meijer, Den Haag 9,38
6. Grevink, Arnhem 9,29,5
Discuswerpen (veteranen)
1. Erkelens, Arnhem 29,73
2. I(eller, Den Haag 29,25
3. Pronk, Arnhem 29,02
4. v. Schooten, Arnhem 28,20
5. Meijer, Den Haag 27,35
6. Grevink, Arnhem 25,41
100 meter hardlopen (veteranen)

24,-
24,3
24,5
24,7
24,9
25,-56,7

58,7
1,01,4
1,09,1
1,03, ?

57,5
58,-
58,8
59,-

1,06,4

55, -
56,8
58,1

2e serie
1. D. Smit, Groningen
2. H. v. d. Steen, A'dam
3. T. Spelt, Den Haag
4, J, Remmers, Den Bosch
5. Minor, Arnhem
Finale L00 meter
l. v. d. Berg, Arnhem
2. v. Laatum, A'dam
3. Spelt, Den Haag
4. v. d. Steen, A'dam
5. Smit, Groningen
6. v. Luik, Den Haag
1500 meter hardlopen
1. Yan Zijl, Den Haag
2. v. d. Berg, Den Bosch
3. Assendelft, Den Haag
4. v. Gameren, Arnhem
5. Meima, Groningen
6. Vos, A'dam
800 meter hardlopen

Verspringen
1. Zijlstra, Groningen
2. v. Laatum, A'dam

Engelaar, Den Haag
Samson, Den Bosch
Brans Brabant, Den

Discuswerpen
1. Smit, Den Haag
2. Thewissen, Den Bosch
3. Nijenhuis, Groningen
4. Tissingh, Groningen
5. Appel, Arnhem
6. Schrijverhof, Den Haag
3000 meter hardlopen
1. v. Zijl, Den Haag
2. v. d. Berg, Den Bosch
3. v. Atten, Den Haag
4, v. Gameren, Arnhem
5. Vos, A'dam
6. Veldhuizen,Arnhem
200 meter hardlopen
le serie
1. v. d. Steen, A'dam
2. Spelt, Den Haag
3. Smit, Groningen
4. Beuzenberg, Den Bosch
5. Beintema, Arnhem

1. Oudeman, Den Haag
2. Hagelaar, Arnhem
3. Beintema, Arnhem
4. Grothauzen, Den Bosch
Verspringen (veteranen)
1. Grothauzen, Den Bosch
2. Hagelaar, Arnhem
3. Oudeman, Den Haag
4. Htisken, Arnhem
5. v. d. Starre, Arnhem
6. Noijen, Den Bosch
4 x 100 meter
1. Den Haag
2. Arnhem
3. Amsterdam
4. Den Bosch
5. Groningen
Hinkstap-springen
1. Zijlsfia, Groningen
2. de Jong, Den Haag
3. I{uiperij, Arnhem
4. v. Uffelen, Den Bosch
5. Boer, Arnhem
6. Zijlstra, Den Haag
Totaal Puntentelling
1 's-Gravenhage
2. Arnhem
3. 's-Hertogenbosch
4. Amsterdam
5. Groningen

4.
5.
6.

L2,B
12,8
12,8
13, -

5,42
5,35
5,19
5,LE
5,06
5,04

47,6
48'-
48,3
48,4
48,7

12,33
11,62
11,49
11,19
1 1,18
11,18

LL,7
11,8
11,9
L2,2
L2,6

11,7
11,8
11,9
L2.-
t2,5
12,7

4,32,2
4,37,2
4,42,5
4,43,5
4,52,-
4,54,3

58,2
1,03,8

Bosch 1,09,9

37,54
36,98
35,95
34,84
34,16
29,49

10,04,4
10,05,6
10,40,2
10,52,-
11,11,1
11,36, -

24,4
24,8
25,2
29,5
30,9

94 pt.
61,s pt.
54,5 pt.
44 pt.
38 pt.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Engelaar, Den Haag 2,LL,4
Boonman, Den Haag 2,14,9
Samson, Den Bosch 2,18,6
Brans Brabant, Den Bosch 2,19,5
v. Gameren, Arnhem 2,2L,3
Vos, A'dam 2,22,3

2e serie
1 v. d. Berg, Arnhem 24,1
2. Remmers, Den Bosch 25,-
3. v. Luik, Den Haag 25,2
4. Zijlstra, Groningen 25,3
5. Portengen, A'dam 28,4

6,33
6,12

Von de Eerg (ressorÍ Den Eosch), op kop bii hel
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lNHOUDo.q.:

Korps otletiekwedstrriden Den Bosch

Een Woddenzee-wondeltng
Korps schretwedstrr;den Den Hoog

Roceboten. octuele zook'
Een reportoge over het vroogstuk

von de roceboten op de meren'
Uitslog Fotowedstrrid

Kryptogrom von Srnterkloos
Groepscmdt. von Drever overleden

Rrlkspolrtrekopel en -drumbond
rn Frieslond
Geneo lcg ie

Korps voetbolkomproenschoPs-
toernooi 1959 in Heerenveen

FoÍo omslog:
Een froote close-up von een beken-
de houding von de wochtmeesÍet
le kl. C. J. von Treuren von de Ver-

keersgroep te Tilburg, dte elf ioor
recordhouder kogelsÍoÍen wos en

die bl de iongsle KorPs otleÍiek'
wedstriiden le Den Bosch eersf ziin
eigen record verbelerde, doch die in

dezelÍ de wedslrilden werd ontt roond
(Foto: Moi. G. von Drlk)
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Suntaltíonee| en míet ongelrqqrliiL bedrlil

Wondelen over de gritlige bodem
vo,n de Vloddenzee

Distrícfscommondcrnf op onfdekkíngsfochf
door zeven slenken fussen Holwerd

en Amelond

Het eerste ochtendgrauwen had nog maar goed en wel de nacht naar

elders verwezen, toen omstreeks een half dozijn auto's de Friese

hoofdstad verliet in noordelijke richting, om over de bochtige oude

zeedijk in noordoostelijke richting te koersen. En er stond nog maar

een bleek en mager zonnetJie boven de oosterkim, op het moment,

dat bijna vijftig mensen achter een boerderijtje aan de voet van de

zeedijk bij Visburen achter Holwerd luchtiger kleding aantrokken

om zo een merkwaardige tocht in te luiden: de tocht dwars door de
'Waddenzee naar Ameland. Er waren drie mannen, die de bedrijvig-
heid rustig aan stonden te kijken, twee gidsen, namelijk de heer

D. Huismans en de waddenloper-dominee D. van Dijk uit Leeuwar-

den en de majoor P. J. G. Aalders, commandant van het district
Leeuwarden, die zelfs zijn echtgenote wilde laten meegenieten van

een van de merkwaardigste inspectietochten uit zijn leven, die hier
achter de zeedijk zou beginnen; een tocht van drie uur door een

merkrfi/aardig gebied.

,,Nee, er was geen vuiltje aan de
lucht", antwoordde de dominee
desgevraagd. Even tevoren had

hij immers op de Holwerder
pier nog de peilschaal van de
Rijkswaterstaat bekeken om te
zien of het water snel wegvloei-
de ! Het leek er op, dat dit af-
gaand tij weinig water zou ach-
terlaten in de'Waddenzee, maar
wanneer is een mens helemaal
zeker? Bijna vijftig mensen glib-
berden de steile bazaltglooiing
van de zeedijk af in de dikke
sliklaag van de landaanwin-
ningsvelden, die zích uitstrek-
ken voor dit deel van de Friese
kust, waar Nederland nog ieder
etmaal een klein beetie groter
wordt door het slib, dat de zee

afzet.

Tot over de enkels

Vijftig mensen zakten tegelijk
tot over hun enkels weg in de
grauwe, gelei-achtige massa, die
zich vastzoog om schoeisel en
benen en waarin hier en daar

Bl het eerste ochÍendgloren begoven de

woddenlopers zich monmoedig in het zeep-

veite slik bij Visburen.
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Al spoedig verzekerde de mojoor zich von
de populortteil von de ondere deelnemers,
door ztch ondonks zijn voor diÍ soorl tochten
ongebruikelilke uiÍrusling, onversoogd uiÍ de
ochfersle gelederen noar voren le werken.

Oriënfofiereis . . .

In het noorden von het lond is een
nieuwe sporf snel populoir gewor-
den: hef Wodwondelen, hef moken
yon voeÍlochÍen over de bodem von
de Waddenzee noor zondploten en

etl'anden HeÍ is een merkwoordige
en ovontuurlilke en tegelrjk nieÍ on-
gevoorltlke bezigheid en heÍ mog
don ook ntet verbozen, dot de com-
mondont von hel drsf rict Leeuworden
von het Korps Riikspolilie, de mo-

ioor P. J. G. Aolders, persoonliik
op onÍdekkingstochl is gegoon door
de Woddenzee, Íeneinde zich over
een en onder te oriênleren en de
rrsico's olsmede olles wol oon zo'n
lochf vosf ztl, noder Íe beschouwen.
Hel mog evenmin verbozen, dot hii
zich onder de hoede begof von Íwee
erveren gidsen, dre de Íocht o/ eÍte-
liike molen hodden gemookt, moor
dot hti het er nochlons nieÍ ,,hele-
mool" droog heeít ofgebrocht. Be-
wonderenswoordig is het leil , dot
de moloor zich op een vroege och.
lend me| een ,oonÍol ondere'n mon-
hoftíg te woter begoÍ, nieÍ gekleed
in luchtrge kledii, doch tn unrform,
compleeÍ meÍ loorzen. Hii mookte
op deze monteÍ de tochf enkele
molen zwoorder don die voor on-
deren wos, moor nochtons slople
ht1 welgemoed en onvermoeid op
Amelond oan wol. Hef reloos von
deze tochl vindt de lezer hierbii.

een schoen bleef steken. Die
massa hield ook al enkele tien-
tallen meters uit de dijk een
laars van de majoor Aalders
vast. Terwijl hij Oe ene laars los-
trok, zakte de andere weg en zo

Korpsblad Nr.3. November 1959.

werd hij genoodzaakt om de
laarzen in de hand te nemen en
blootsvoets verder te gaan.
Sommige andere deelnemers
verloren een lage gymnastiek-
schoen en er zijn deelnemers ge-

Voor Amelond wos bereikÍ schonk de mojoor onder loezichl von Woddengids D. Huismons
uit Leeuworden, hel woter uit zijn loorzen terug in het wod.

Rp.org_KB1959_11_Nov_Nr.03 62



Korpsblad Nr. 3. November 1-959.

weest, die ondanks enig graaien
in de modder, de slikvelden hun
prooi moesten laten.

Tijd is kostbaar
Zo begon en zo begint nog steeds
een tocht naar Ameland: met
een glibberpartij over omstreeks
vierhonderd meter landaanwin-
ningsvelden tot waar de zeebo-
dem hard en beter begaanbaar
wordt. Het ligt wel voor de
hand, dat de gids op zo'n tocht
al vrij snel een voorsprong heeft.
Immers, hij weet het beste hoe
lang de tocht duurt, hoe ver het
is en hoeveel uur Neptunes de
mens gelegenheid geeft voor een
dergelijke tocht ofwel: hoeveel
uur het duurt, voor er weer mil-
joenen kubieke meters water
door de zeegaten tussen de ei-
landen van Noordzee naar rVl/ad-

denzee vloeien, tot het Wad
weer vol is, tot het weer dood tij
en eb wordt.

6

,,Nou ja", zei de dominee, ,,we
zijn voor laag water vertrokken.
Het zakt dus nog steeds, maar
daarom moeten we toch opschie-
ten, want als de vloed straks op-
komt, lopen we het opkomend
water tegemoet."
En gids Huismans zei later: ,,Je
weet nooit hoe snel de vloed
komt, want als er bij wijze van
spreken morgen of overmorgen
storm komt, stijgt de vloed hier
nu al hoger."

Haast
Met een haast als meende hij,
dat de majoor hem ,,moest heb-
ben", snelde de dominee 'Wad-

dengids in noordwestelijke rich-
ting, zich steeds oriënterend op
vaste punten op de wal, zoals de
toren van Holwerd, het kerkje
van Hantum en de nabijgelegen
eendenkooi of aan de overkant
op de vuurtoren van Ameland.
Stokken, door vissers in het lVad

gestoken en de door de dominee
zelf getekende kaart van de gril-
lige geulen en slenken in dit
deel van de Waddenzee werden
eveneens benut voor een juiste
koersbepaling. ,,Als je teveel
oostelijk aanhoudt, zljn sommige
slenken dieper," verklaarde de
dominee. En dat deed gids Huis-
mans. Een deel van de groep,
onder wie de majoor, inmiddels
weer geheel gelaarsd, gingen
dan ook wat dieper door het
water dan de rest.

Wondere wijde wereld
Hier en daar lagen mosselban-
ken, op andere plaatsen vette
reuzenkwallen en overal hadden
wind en zee rimpels in de bodem
gemaakt tot fantastische patro-
nen. Bijna vijftig mensen door-
schreden zeven slenken, ook de
majoor, die onversaagd oprukte
als een kruisercommandant, die
zijn manschappen naar een on-
bekend eiland voert. Al die men-
sen waren als nietige stipjes in
de wijde wereld van het Wad,
de wereld van wind en wolken
en water en van een wondere
romantiek als die van bijvoor-
beeld een voettocht over deze
zeebodem, een tocht, die het hele
jaar mogelijk is wanneer ten-
minste de wind uit oostelijke
richtingen komt, terwijl de gid-
sen de dunkt ons nogal logische
mededeling deden, dat het wa-
ter natuurlijk in herfst en win-
ter een beetje fris is. Bovendien
leveren die jaargetijden grotere
risico's op door nevel en mist,
die de grootste vijanden zijn van
de Waddenlopers, zelfs al wor-
den zij begeleid door nog zo'n
beste gids.
Een eindje west, een stuk noord,
een eindje oost en weer een paar
kilometer in westelijke richting,
zo slingerden de deelnemers
door het 'Wad en langzaamaan
kwam de Amelander kust dich-
terbij.
,,Dit was de laatste slenk," zei
gids Huismans.
,,'Wacht even", sprak majoor
Aalders en hij schonk uit zijn
laarzen enkele liters water te-
rug in het'Wad, ,,opdat het wa-
ter bij vloed evenhoog zal ko-
men," zei iemand.
Zo stapte de majoor onvermoeid

lo legde de moioor hef eersÍe deel von ziin
reis oyer de bodem von de zee of.
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aan land op het oostelijk deel
van Ameland, zonder beschul-
digd te kunnen worden van ont-
vreemding van water uit de
'Waddenzee. Edoch, wie meent,
dat daarmee het einde van de
tocht was bereikt, zit er naast,
want het is vele kilometers van
het natuurreservaat dat het
Oerd heet en waar eens een wil-
de heks op stormachtige avon-
den over de duinen ging met een
brandende lantaarn, om sche-
pen te doen stranden, naar
het dichtstbijzijnde Amelander
dorp.
De R.P.-jeep, op surveillance in
dit gebied, bracht evenwel snel-
le uitkomst.

Toch risico's
,,Een prachtige, maar gevaar-
lijke tocht," sprak de majoor.
,,Wat moet je doen, als er plot-
seling mist komt opzetten en wat
gebeurt €r, wanneer iemand
oververmoeid raakt of een enkel
verstuikt?" En dat zijn twee
vragen, die tijdens deze oriën-
tatietocht niet zijn opgelost, ook
niet tijdens de terugreis naar de
vastewal met de Amelander
veerboot, die uren nadat de
'Waddenlopers te voet de zeven
slenken hadden overwonnen,
naar Holwerd koerste terwijl er
in het Wad nergens meer een
droog plekje te zien was.

Resultaten ieder jaar

weer beter

Er werd door het beroepsperso-
neel geschoten met karabijn en
pistool en door het reserveper-
soneel met de revolver IV. en S.
Voor elk ressort en voor de
Rijkspolitie te 'Water was een
vijftal schutters van het be-
roepspersoneel aangewezen om
deze onderdelen te vertegen-
woordigen bij de korpswedstrij-
den karabijn en pistool. Boven-
dien namen van elk ressort 8 en
van de Rijkspolitie te Water 5

schutters deel aan de personele
wedstrijden op deze wapens.
Van elk ressort was tevens een
vijftal schutters aangewezen om
deel te nemen aan de korpswed-
strijden revolver en namen I
schutters deel aan de personele
wedstrijden op dat wapen.

Medailles en Wisselbekers

Door de Minister van Justitie
waren een gouden, een zilveren
en een bronzen medaille be-
schikbaar gesteld als 1e, 2e en
3e prijs voor de korpswedstrij-
den karabijn, terwijl de Minister
van Binnenlandse Zaken het-
zelfde had gedaan voor de korps-
wedstrijden pistool. De Secreta-
ris-Generaal van het Ministerie
van Justitie had de prijzen,
eveneens bestaande uit een gou-
den, een zilveren en een bronzen
medaille, beschikbaar gesteld
voor de korpswedstrijden revol-
ver'W. en S. Reserve Rijkspolitie.
Voor de personele wedstrijden
op alle wapens waren door de
Algemeen Inspecteur van het
Korps gouden, zilveren en bron-
zen medailles beschikbaar ge-
steld, terwijl de Algemeen In-
specteur in 1951 tevens een wis-
selbeker beschikbaar had ge-
steld voor het onderdeel van het
beroepspersoneel, dat bij de
korpswedstrijden karabijn en
pistool tezamen het hoogste aan-
tal punten behaalt. Deze wissel-
beker wordt definitief eigendom
van het onderdeel dat 3 maal
achtereenvolgens of b maal in
totaal de beker wint. Ook voor
het vertegenwoordigend vijftal
reservisten van een ressort dat
bij de korpswedstrijden revolver
het hoogste aantal punten be-
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Na sportieve strijd op,,Waalsdorp"

Wisselbekers voor Korpsschietwedstrijden
neqr Amsterdam en Arnhent

op het mili'taire schíetterrein ,,waalsdorp" te 's-Grauenhage zijn
u)eer de jaarli.jkse Korpsschíetuedstríjden uoor het beroeps- en het
reser0epersoneel uan het Korps gehouden, u)aq,ruoor de Mínisters
oan Justítie en Bínnenlondse zaken gouden, zíl,ueren en bronzen
medailles beschikbaar hadden gesteld. Hoetpel deze wedstríjden ín
aerband met de uele detacheri,ngen en oakantieuerl,ol in de zoríLer
steeds pas laat ín het seízoen lcunnen usorden gehouden, u)s,s er
sprake uan ,,i,deaal schíetweer", dat usil, zeggen: een bedekte hemel,
nagenoeg geen wind en een aangenaríre temperatuur. Bij deze used-
strijden gíng de beker uoor het beroepspersoneer naar het ressort
Arnhem, die uoor de reseruísten taerd, and,ermaar door het ressort
Amster danz g euJ onnen.

r,i

De p'oorden, díe holÍ in het wild op het uiÍgedroogde
onyersloord verder zonder geïmponeerd le zijn door

En dol wos eigenlijk hef enige wot op

Amelonder Oerd zwierven, groosden
de in het Wod geleverde presÍotie.
deze tocht tegenviel.
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jíj abonné of ik . .

De uitslagen van deze wedstrij-
den waren als volgt:

I(ORPSWEDSTRIJDEN
ITARABIJN

1. Ressort Amsterdam met 654.47 P.
2. Ressort Arnhem met 614.92 P.
3. Ressort 's-Hert.bosch met 559.44 p.

KOR,PSIilEDSTRIJDEN
PISTOOL

l. Ressort Arnhem met 947.?2 P.
2. Rijkspolitie te rír'ater met 850.56 p.

3. Ressort Amsterdam met 828.83 P.
De wisselbeker werd dit iaar gewon-
nen door het Ressort Arnhem met een
puntentotaal van 1562.64 Punten.

PERSONELE WEDSTRIJDEN
I{AII,ABIJN

1. Owmr. P. J. H. Rutters
(ressort 's-Hert.bosch) met 200.00 p.

2. 'Wachtm. le kl. G. J. Heerink
(ressort Arnhem) met U5.00 P.

3. Owmr. S. R. Smit
(Rijkspolitie te ïvvater) met 161.54 p'

PERSONELE WEDSTRIJDEN
PISTOOL

1. \Machtm. N. J. Nieuwland
(ressort Amsterdam) met 441.67 P.

2. Owmr. E. Kas
(ressort Arnhem) met 312.50 P.

3. 'Wachtm. le kl. A. Braaf
(ressort Amsterdam) met 285.12 P.

I(ORPSWEDSTRIJDEN
RE]yOLVEItW.enS.

(Reserve Rijkspolitie)
1. Ressort Amsterdam met 280 P'
2. Ressort's-Hert.bosch met 2?4 P.
3. Ressort Groningen met 271 p.
De wisselbeker werd dit jaar gewon-
nen door het ressort Amsterdam met
het puntentotaal van 280.

PERSONELE WEDSTRIJDEN
RE\IOLVER,W.enS.

(Reserve Rijkspolitie)
1. Res.wmr. J. P. Bruin

(ressort Amsterdam) met 59 p.
2. Res.wmr. B. Mulder

(ressort Amsterdam) met 59 p.
3. Res.wmr. H. A. Meijers

(ressort Groningen) met 59 p.
Deze prijzen konden eerst worden toe-
gekend na het schieten van een steun-
serie door elk van deze 3 reservisten.

ol
.ï

haalt is in 1951 door de Alge-
meen Inspecteur een wisselbeker
beschikbaar gesteld.

Reeds eenrnaal is een beker
defini.tíef in het bezít Dan het
ressort Amsterdarn gekomen
en bíj deze utedstríjden heeÍt
dat ressort useer uoor de twee-
de achtereenlolgende maal de
beker ín zi,jn bezit.

Door het beroepspersoneel
wordt zogenaamd ,,snelvuur"geschoten. De puntentelling
hiervoor wordt verkregen door
de som der trefcijfers te ver-
menigvuldigen met 100 en de
aldus verkregen uitkomst te de-
len door het aantal halve se-
konden, dat de schutter nodig
heeft gehad voor het schieten
van zijn serie.
Geschoten wordt op de schijf
Loosduinen. Voor het schieten
met de karabijn bedraagt de af-
stand tussen de schijf en de
plaats van de schutter 100 me-
ter. Slechts de treffers binnen
de kringen 5 tot en met 10 tellen
mee voor de puntenberekening.
Voor het schieten met het pis-
tool bedraagt de afstand tussen
de schijf en de plaats van de
schutter 20 meter, terwijl dan
slechts de treffers binnen de
kringen 7 tot en met 10 meetel-
len voor de puntenberekening.
De reservisten schieten even-
eens op de schijf Loosduinen op
een afstand van 15 meter, waar:
bij de kringen 7 tot en met 10
meetellen voor de puntenbere-
kening. Zij schieten echter geen
snelvuur doch schot voor schot,
zodat de tijd welke de schutter
nodig heeft voor het schieten
van zijn serie hier niet meetelt
voor het bepalen van de uitslag.
Bij een gelijk aantal punten van
enkele deelnemers moet een
steunserie worden geschoten.

I

Zijn ook deze steunseries gelijk,
dan beslist het lot.
Deze wedstrijden onder alge-
mene leiding van de Officier der
Rijkspolitie 1e klasse J. W. Bui-
tendijk hadden een sportief en
vlot verloop. Vele officieren van
het Korps gaven van hun be-
langstelling blijk.

Steeds betere resultaten
De Inspecteur-Generaal was
wegens dienstomstandigheden
verhinderd persoonlijk de prij-
zen uit te reiken, hetgeen nu na-
mens hem door de oudst aanwe-
zig zijnde Territoriaal Inspec-
teur, de Dirigerend Officier der
Rijkspolitie 1e klasse E. Meijer,
Territoriaal Inspecteur te Am-
sterdam, geschiedde. In zijn toe-
spraak wees hij er op dat het tot
tevredenheid stemt, dat de re-
sultaten elk jaar beter worden,
waarna hij met een vo'or ieder
toepasselijk woord de prijzen
uitreikte.

-/t'

,/
/
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ln de volgende

nummgrs o.?.!

Kermis in de Kleuterklas
*

Bezinning en bezieling

*
Moeder en Kind

*
Rondom het gat van 'Wormer

*
Genealogie( 2e artikel)

*
Politie in Cincinnati

*
Ontmoeting in Staveren

*
Heeswijk en de Rijkspolitie

*
Uitslag

Kryptogram van Sinterklaas

+++++++++++
Bij de aankondíging ín het tnsee-

de nummer zijn per abui,s enkele
artikelen opgesomd díe uoor
latere nurnrners bedoeld, u)aren.

***********

Korpsblad Nr. 3. November 1959.

Sf. Nicolocrs
en het Korpsblod. o

Sint Nicolaas, kennelijk nog sterker dan voorheen van oordeel,
dat slechts zij geschenken krijgen, die ze hebben verdiend,
heeft voor de lezers van het Korpsblad Rijkspolitie een prijs-
vraag ontworpen, een kryptogram, waar sommigen wellicht
eerst wat vreemd tegenaan zullen kijken, maar die de puzze-
laars al voor 5 december een vleugje Sint Nicolaas-vreugde zal
verschaffen. Dat is de reden, waarop de redactie van het Korps-
blad u deze puzzel aanbiedt met de beste Íwensen voor prettige
uren en . . . . . . voor een succesvol meedingen naar de geschen-
ken, die Sinterklaas beschikbaar stelt. Welke prijzen? Nou ja,
heeft Sinterklaas ooit tevoren verklapt wat hij geven zou en
heeft hij ooit teleurgesteld?
Op pagina 14 en 15 vindt u het kryptogram van Sinterklaas,
hieronder de voorwaarden voor deelname:

1. Oplossingen inzenden door middel van het originele kryp-
togram of een op hetzelfde formaat overgetekend krypto-
gram, aan de redactie van het Korpsblad Rijkspolitie. p.a.
Burg. Falkenaweg 98, Heerenveen in gesloten enveloppe
(géén dienstbrief).

2. In de linkerbovenhoek van de enveloppe moet vermeld
worden: Sint 1959.

Oplossingen moeten uiterlijk 20 november (met de ochtend-
postbestelling) in het bezit van de redactie zijn. Te late
inzendingen worden terzijde gelegd.

Per gezin mogen meerdere oplossingen worden ingezonden.
In één gezin kunnen géén twee prijzen vallen.

5. Verzamelde oplossingen mogen in één enveloppe worden
verzonden.

6. Doorslagen of doordrukken worden niet geaccepteerd.

7. Inzenders, jonger dan 18 jaar, moeten hun leeftijd ver-
melden.

8. Het kryptogram moet met blokletters of getypt ingevuld
worden.

3.

4.

Abonnementsgeld Korpsblad Riikspolitie
De abonnees worden ver-
zocht het abonnementsgeld
à f 3.50 vóór 20 november
a.s. per postgiro of postwis-
sel over te maken met ver-
melding van nevenstaande
gegevens.

Groepsgewijze

Bij recente
adresverandering

f 3.50 OP GIRONUMMER 83 31 II
ten name van SCHAAFSMA & BROUWER' DOKKUM
met vermelding van K. R. P. 59-60

NAAM en ADRES zoals dit op

uw adresband staat vermeld
alsmede GROEP' STAF of ONDERDEEL

Bij groepsgewijze betaling gaarne, gelijktijdig per post,
opgáve van betalende abonnees met vermelding van
namen en adressen

GAARNE VERMELDEN: VORIGE EN HUIDIGE
GROEP, STAF of ONDERDEEL

13
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Groepsconr mandant vdn Diever
bii verkeersco ntrole ddngereden

en overleden
,,Adjudant De Lange ti,jdens een uerkeerscontrol,e op d,e ríjksweg
[sssn-NIepper aangereden en ín zorgtaekkende toestand naar een
zi,ekenhuis ueruoerd." Dít berícht deed in de ochtend uan de negen-
tiende september de ronde en DerrDekte ín kríngen uan Ríjkspol,ítíe
en uer daarbui.ten grote ontsteltenís. De tíjdíng luuas helaas juíst: ín
de auond uan de achttíende september l,eídde adjudant R. de Lange,
groepscornmandant te Dieuer een uerkeerscontrole bij Díeuerbrug,
waaraan door zes leden aan zijn groep userd deel,genomen. Hij uerd
daarbíj door een snel ríjdende personenauta aangereden. Dríe dagen
Later ouerleed híj: 47 jaar oud, actief en plichtsgetrouu polítieman,
zorgzan'r,e huísuader, goed coll,ega, meel,euend mens en in ruírne
kring bekende en gewaardeerde ftguur.
Geboren te Emmen in 19L2,
stapte hij op 15 april 1935 het
Depot te Apeldoorn binnen. De
politieloopbaan van RoeloÍ de
Lange was begonnen. In de ja-
ren 1940-'45 nam hij actief aan
het verzet deel. Begin 1945 werd
hij door de beruchte S.D. gear-
resteerd. Tot na de bevrijding
verbleef hij in verschillende
Duitse concentratiekampen,
waardoor zijn gezondheid een
gevoelige klap kreeg. Lichame-
Iijk gebroken, maar met de wil
om te leven, keerde hij naar huis
terug en was maandenlang aan
zijn ziekbed gekluisterd. Na kor-
te tijd zijn diensten weer te heb-
ben verricht, openbaarde de
ziekte zich opnieuw. 'Weer moest
De Lange een maandenlange
rustkuur ondergaan. Eindelijk
scheen deze periode definitief

te zijn afgesloten. Na tien jaren
de gemeenschap van het oude
Drentse dorp Zuidlaren als post-
commandant te hebben gediend,
werd hij op 1 juli 1958 benoemd
tot groepscommandant te Diever
en op 1 juli 1959 bevorderd tot
adjudant.
RoeI de Lange was niet alleen
een uitstekend politieman, maar
hij was ook een bekend schrij-
ver, die met warmte en liefde de
schoonheid van ,,'t olde land-
schap" bezong. Talrijk zijn de
met humor gekruide novellen
<,ver zijn Drenthe en het Drenth-
se volk.
Zijn forse stem klonk vele ma-
len 

- 
via de microfoon van de

Regionale Omroep Noord-Oost

- 
in talrijke huiskamers.

In de stampvolle Ned. Herv.

Korpsblad Nr. 3. November L959.

Kerk te Emmen, van waaruit De
Lange op 26 september werd ter
aarde besteld, voerde de Alge-
meen Inspecteur, die vergezeld
was van zijn echtgenote, als eer-
ste het woord. De Generaal zei
met grote ontsteltenis kennis te
hebben genomen van het tragisch
gebeuren. Hij schetste adjudant
De Lange als een zeer verdien-
stelijk medewerker, die in al zijn
werk steeds weer getuigde van
de liefde voor zijn provincie.

Vervolgens sprak de majoor
E. A. Mackay, districtscomman-
dant te Assen, woorden van
meeleven en waardering. De ma-joor tekende adjudant De Lange
qfs gen dapper en actief persoon,
die bijzonder gezien was.

Vervolgens voerden nog vele
sprekers het woord, onder wie
de burgemeester van Diever, de
heer J. C. Meyboom, die mede
namens zijn collega's van Dwin-
geloo en Vledder sprak; de heer
G. J. Seppenwolde uit Amster-
dam, namens de afdeling Neder-
land van de I.P.A.; Dr. L. Stan-
zel uit Kreis Riedenkopf namens
de Hessische Jachtvrienden; Bri-
gadier H. v. d. Berg, als voorzit-
ter van de afdeling Assen van de
Ned. Pol. Bond en ds. \4/. F. Dik-
boom, Ned. Herv. predikant te
Zuidlaren, als vriend.
Collega's - adjudanten droegen
na de rouwdienst de kist naar
buiten. Voorafgegaan door de
districtscommandant, diens toe-
gevoegd Officier, de luitenant
L. P. Bergsma en een 50-tal poli-
tieambtenaren en geflankeerd
door twaalf adjudanten-groeps-
commandanten, reed de lijkauto,
bedekt met vele bloemen uit
binnen- en buitenland en ge-
volgd door een grote stoet be-
langstellenden, naar de begraaf-
plaats.

Zo werd wijlen odiudonf R. de Longe op indrukwekkende wiize met
leroarde besÍeld Íe Emrnen.

s
Korpseer

LI

*.#e,:

(Foto: Emmer Cri.)
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Korps Riikspolitie geëerd bii jubiÍeumconc ert

van kapeÍ en drumband in Friesland

Provinciaal Bestuur en

,,rijkspolitiegemeenten" van Friesland
boden uit waardering ,,schellebomen" aon

Bq het bezoek dat de Ríjkspolitíekapel enkele useken geleden ter
gelegenheid aan haar tienjarig bestaan aan Frieslandheeft gebracht,
zíjn níet alleen de kapel en de drumband op grootse uíjze uerrast
door de aanbíeding oan een Lgra door het beroepspersoneel ín het
ressort Groníngen, doch híerbíj ís het gehel"e Korps Ríjkspoli,tíe en
speci.aal het personeel in Fríesland geëerd ín tusee geschenken, een
stel schellebornen, aangeboden door burgemeester H. aan Ek uan
Achtkarspelen. Híj deed dit namens het prouíncíaal bestuur en de
37 Friese ,,rijkspolítiegemeenten" on7, uiting te geaen aan de goede
aerstandhouding en suntentoerkíng met en de usaardering uoor het
Korps Rijkspolitíe. Als sgmbolen oan deze utaarderíng en uan de
goede aerhouding za| de Ríjkspolitiekapel derhalue de rínkelende
schellebomen door het land Doeren, sarrrerl met de lgra,het geschenk
oan het personeel aan het ressort Groníngen.

Fraaie lyra van personeel van de commissariq de_r ko_ningin
in ressoit Groniigen in Friesland,_ mr. F. G. rff. Har-

tung, alsmede een aantal offi-
De aanbieding van deze ge- cieren vanhetKorpsRijkspolitie
schenken geschiedde tijdens een bevonden zich op het terrein,
bijzonder indrukwekkend en ge- waar voorts enige honderden
slaagd optreden van de kapel te bezoekers getuige u/aren van
Buitenpost, een concert dat later deze stijlvolle en eervolle ge-
nog meer glans kreeg toen de beurtenissen, waarbij voor de
drumband een royale taptoe van eerste maal Nederlandse ge-
13 nummers uitvoerde. Talrijke meenten op een originele wijze
autoriteiten. onder meer de pro- uiting gaven aan hun waarde-
cureur-generaal van het Ge- ring voor het Korps Rijkspolitie.
rechtshof te Leeuwarden, mr. B. Tijdens de pauze van een con-
J. Besier, €r de kabinetschef cert, waarin de Rijkspolitiekapel

De maioor F. M. C. OÍÍermons, voorzilter von de kopel (links; , hield een Ílilsende Íoesprook
woorin hij de d'ank von de leden verlolkte voor hef geschenk, dot burgemeesler H. van Ek

von Achtkorspelen oonbood.

18

Zo werd de lyro von hel personeel in hef
ressorf Groningen overgedrogen.

bewees 
- 

muzikaal en repre-
sentatief gezien 

- 
de goede

naam in tien jaar tijd verwor-
ven, waard te zijn, trad de kapel
aan naast de muziektent, lvaar-
voor de Territoriaal Inspecteur
van het ressort Groningen, de
kolonel A. S. Fogteloo in een
korte toespraak zijn persoonlij-
ke gelukwensen en die van het
beroepspersoneel in het ressort
Groningen aanbood en namens
het personeel een fraaie lyra
overdroeg aan de voorzitter van
de kapel, de majoor F. M. C. Of-
fermans.

Lof..o...
Nauwelijks was men van z'n
verbazing over dit geschenk be-
komen of twee lieftallige jonge-
dames in nieuw-Fries kostuum
boden de majoor bloemen aan
om op deze wijze de huldiging
van de kapel een feestelijk tint-
je te geven. En burgemeester
H. van Ek van Achtkarspelen
nam het woord om te verklaren,
dat hij het een voorrecht achtte
om namens het provinciaal
bestuur en de 37 rijkspolitie-
gemeenten in Friesland als blijk
van waardering voor het werk
van de Rijkspolitie in het alge-
meen en uit waardering voor de
goede verstandhouding ,,iets"
toe te voegen aan de uitrusting
van de kapel.
Hij bood twee rijk behangen
rinkelende en glinsterende
schellebomen aan, na ook na-
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mens de commissaris der ko-
ningin in Friesland, mr. H. P.
Linthorst Homan gelukwensen
met het tienjarig bestaan van de
kapel te hebben uitgesproken.

Dienen
De majoor Offermans zei ver-
volgens in een flitsende toe-
spraak dat de kapel overweldigd
en bijna verlegen en ontdaan
was. ,,'Wij waken voor orde en
rust en veiligheid, maar hebben
ook onze liefhebberijen, waar-
van de kapel er een is, die wij
tot plezier van anderen willen
beoefenen", zei de majoor, die
voorts onder meer verklaarde:
,,'Wij willen eerlijk en oprecht
onze plicht doen en mocht er
onder ons eens een zwart schaap
zijn, dan bedenke men, dat de
grote Meester twaalf leerlingen
had en daar deugde er één niet
van. 'Wij willen dienen, ook met
vliegend vaandel en slaande
trom," aldus de majoor.

Waardering
De procureur-generaal mr. B. J.
Besier, zei onder meer: Als pro-
cureur-generaal, fungerend di-
recteur van politie, gaat het wel
en wee van de Rijkspolitie mij
bijzonder ter harte en als hoog-
ste vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie in het noor-
den heb ik zeer veel met de poli-
tie te maken. Ik acht het ver-
heugend, dat uit de aangeboden
geschenken de bijzondere waar-
dering spreekt, die de rijkspoli-
tie geniet. Die bijzondere waar-
dering en die goede verstand-
houding waardeer ik bijzonder
en ik hoop, dat dit alles besten-
digd mag blijven.

Noblesse oblige
De majoor P. J. G. Aalders,
commandant van het district
Leeuwarden, die tevens namens
de majoor G. van Dijk, comman-
dant van het district Heeren-
veen het woord voerde, zei bij-
zonder getroffen te zijn en ver-

Korpsblad Nr.3. November L959.

Het oonbieden von de geschenken in Euifenpost leidde lof het moken van deze hislorische
folo von, v' l. n' r. de dirigent von de kopel, Luitenont H. Ch. Hoogervorsl, burgemeesÍer

H. von Ek, de kolonel A. s. FogÍeloo en de moioor F. M. c. ofÍermons
voor het íronl von de kopel; mèt lyro en schellebornen.

klaarde, dat het aanbieden van
de geschenken namens de Friese
B meenten de rijkspolitie de
plicht oplegt om op delelfde weg
voort te gaan.

EninLeeuwarden.....
Met dit alles was aan het optre-
den van de Rijkspolitiekapèl en
de drumband in Buitenpost nog
geen einde gekomen. De volgen-
de oehtend gaf de Rijkspolitie-
kapel met de drumband èen se-
renade voor het provinciehuis in
de Friese hoofdstad, waar de ka-
pel werd gepresenteerd aan en-
kele gedeputeerden en de chef
van het kabinet van de commis-
saris der koningin, mr. G, F. \ry.
Hartung, door de majoor Aal-
ders.

En in Franeher. r...
Nog diezelfde dag heeft de kapel
in Franeker met een buitenge-
woon geslaagd concert luister
bijgezet aan de agrarische da-
gen, die hier gehouden werden.
Nog lang zal vele bezoekers het
trompetgeschal bijblijven, dat
ook in deze oude academiestad
tijdens de taptoe van het Marte-
nahuis klonk en nog langer zal
de Rijkspolitiekapel goede her-
inneringen bewaren aan dit voor
het gehele Korps Rijkspolitie
bijzonder eervolle optreden in
Friesland.

19

De Riikspolifiekopel fijdens het gedenkwoordige openluchfconcerl fe Buitenpost.
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mens de commissaris der ko-
ningin in Friesland, mr. H. P.
Linthorst Homan gelukwensen
met het tienjarig bestaan van de
kapel te hebben uitgesproken.

Dienen
De majoor OfÍermans zei ver-
volgens in een flitsende toe-
spraak dat de kapel overweldigd
en bijna verlegen en ontdaan
was. ,,'Wij waken voor orde en
rust en veiligheid, maar hebben
ook onze liefhebberijen, waar-
van de kapel er een is, die wij
tot plezier van anderen willen
beoefenen", zei de majoor, die
voorts onder meer verklaarde:
,,Wij willen eerlijk en oprecht
onze plicht doen en mocht er
onder ons eens een zwart schaap
zijn, dan bedenke men, dat de
grote Meester twaaU leerlingen
had en daar deugde er één niet
van. 'Wij willen dienen, ook met
vliegend vaandel en slaande
trom," aldus de majoor.

Waardering
De procureur-generaal mr. B. J.
Besier, zei onder meer: Als pro-
cureur-generaal, fungerend di-
recteur van politie, gaat het wel
en wee van de Rijkspolitie mij
bijzonder ter harte en als hoog-
ste vertegenwoordiger van het
openbaar ministerie in het noor-
den heb ik zeer veel met de poli-
tie te maken. Ik acht het ver-
heugend, dat uit de aangeboden
geschenken de bijzondere waar-
dering spreekt, die de rijkspoli-
tie geniet. Die bijzondere waar-
dering en die goede verstand-
houding waardeer ik bijzonder
en ik hoop, dat dit alles besten-
digd mag blijven.

Noblesse oblige
De majoor P. J. G. Aalders,
commandant van het district
Leeuwarden, die tevens namens
de majoor G. van Dijk, comman-
dant van het district Heeren-
veen het woord voerde, zei bij-
zonder getroffen te zijn en ver-

Korpsblad Nr. 3. November 1959.

Hef oonbieden von de geschenken in BuiÍenpost leidde tof hef maken von deze hisÍorische
Íoto von, v, I. n. r. de dirigent v'on de kopel, Luitenonl H. Ch. Hoogervorsf, burgemeesfer

H. vsn Ek, de kolonel A. s. Fogre/oo en de majoor F. M. c. ofÍermons
voor het Íronl von de kopel; mèt lyro en sche/lebomen.

klaarde, dat het aanbieden van
de gesehenken namens de Friese
B meenten de rijkspolitie de
plicht oplegt om op dezelfde weg
voort te gaan.

EninLeeuwarden.....
Met dit alles was aan het optre-
den van de Rijkspolitiekapèl en
de drumband in BuitenpoÉt nog
geen einde gekomen. De volgen-
de ochtend gaf de Rijkspolitie-
kapel met de drumband èen se-
renade voor het provinciehuis in
de Friese hoofdstad, waar de ka-
pel werd gepresenteerd aan en-
kele gedeputeerden en de chef
van het kabinet van de commis-
saris der koningin, mr. G. F. \ry.
Hartung, door de majoor Aal-
ders.

Bn in Franeher.....
Nog diezelfde dag heeft de kapet
in Franeker met een buitenge-
woon geslaagd concert luister
bijgezet aan de agrarische da-
gen, die hier gehouden werden.
Nog lang zal vele bezoekers het
trompetgeschal bijblijven, dat
ook in deze oude academiestad
tijdens de taptoe van het Marte-
nahuis klonk en nog langer zal
de Rijkspolitiekapel goede her-
inneringen bewaren aan dit voor
het gehele Korps Rijkspolitie
bijzonder eervolle optreden in
Friesland.De Riikspolitiekopel Ííidens heÍ gedenkwoordige openluchfconcerf fe BuitenposÍ.
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Korps Rijkspolifie droeg bii tot gíons
en sfeer vo,n sluiting

en opening Sfofen-Ge neraal

,,D€ Staten-Generaal komen
tenminste eenmaal 's jaars te
zamen. Hun gewone zitlíng
wordt geopend op de derde dins-
dag van september." Aldus staat
in artikel 110 van de Grondwet
en hierop berust het bijzonder
stijlvol gebeuren op de derde
dinsdag in september, een ge-
beuren, dat meer is dan zomaar
een traditie; namelijk een hoog-
tijdag in een land met een demo-
cratische staatsinrichting. Aan
de opening gaat uiteraard een
sluiting vooraf, meestal op de
zaterdag voor de befaamde dag
waarop de Gouden koets door
de residentie rijdt, gadegeslagen
door vele duizenden, uit alle de-
len van het land en daarbuiten,
naar 's-Gravenhage gereisd om
van het kleurige schouwspel ge-
tuige te zijn van en om deel te
nemen aan het betoon van hulde
en respect voor het Vorstenhuis,
dat doorklinkt in het gejuich uit
duizenden kelen. De derde dins-
dag van september is staatkun-
dig een buitengewoon belang-
rijke dag, waarop de befaamde
troonrede wordt uitgesproken,
waarin de toestand van het land,
nationale vraagstukken, nieuwe
wetsontwerpen, een en ander

bezien tegen de achtergrond van
de internationale verhoudingen,
worden belicht. Voor het Korps
Rijkspolitie zijn de sluiting en
de opening ook gebeurtenissen
van representatieve aard en zo
was het ook dit jaar. Bij de slui-
ting (foto boven) was een deta-
chernent van 36 man met de
drumband, onder commando
van de luitenant \ry. F. K. J. F.
Frackers een onmisbaar onder-
deel in het gebeuren. Bij de ope-
ning was dat het geval met vijf
bereden groepen in gala-uni-
form, verdeeld in twee comman-
do's, onder algeheel bevel van
de majoor jonkheer B. W. F. de
Beaufort (foto beneden).

De duizenden, die getuige \Maren
van deze gebeurtenissen en
daarmee hun belangstelling en
medeleven aangaande de stand
van zaken in het vaderland toon-
den, hebben in de stoet ook de
bijdrage aanschouwd van het
Korps Rijkspolitie, dat door zijn
optreden heeft meegewerkt tot
de glans en de sfeer van twee ge-
beurtenissen, van een dermate
grote betekenis dat een land
daar niet slechts trots op kan
zijn. màar het ook moet zijn.

20

il$i:i::t: 
=.:j:::i::r:r::::lri:t,::::::rjiri::ir:,:i!i:;iii.1ii:#iiËq,ffiï$.!.fÍiili'i.ryt*.}Y*ffiffit$.ï:i:;Ï:*:itl

(Folo's: Techn. Recherche's-Grovenhoge)

Korpsblad Nr.3. November L959.

Hef woord geneologie vormt de zeer

korte oonduiding voor een uiler-

moÍe boeiende hulpwefenschop von

de geschiedenis, die Íegelijk in hef

omoleurislische vl'ok speciooÍ ook

voor de politiemon een bijzonder

inÍeressonÍe bezigheid kon ziin. Wii
ziin don ook verheugd, dol wii een

deskundige op dif terrein en voorfs

op hef zo aanverwanle gebied von

de her'oldiek, nomelijk de oversÍe

Jhr. W. Á. Gevers Deynool, bereid

hebben gevonden in een tweetal

ortikelen oord en wezen von de

geneologie uileen le zellen. Het

eersÍe orlikel vindt de lezer hierbíi.

\
/5^2,w\^

Genealogíe of geslachtkunde

wordt ueelal, eoenals de heral-
díek of wapenkunde, beschouwd
als een usetenschap of een oríje-
tíjdsbestedíng, die is ueggelegd
Door de afstammelingen od,n

,deftíge" families. Niets is ech-
ter mínder u)aer, uant usat is
genealogie eigenlijk? Het ís d,e

bestudefing oan onze Doorou-
ders; en ik nleen dat usij het er
ouer eens kunnen zíjn, dat usíj

allen, uit uelk mílíeu uíj ook
zíjn uoortgekomen, moeten aan-
nernen dat uij euenueel uoor-
ouders hebben als íeder ander.

Dat een enkeling soms wat min-
der voorouders kan hebben dan
anderen, vindt niet zijn oorzaak
in klasse- of standsverschil en
zelfs niet in onwettige geboorte
(dan heeft men een aantal on-
wettige voorouders), maar in het
feit, dat de ouders van de be-
trokkene, of diens grootouders,
bijvoorbeeld neef en nicht wa-
ren en men dus van een groot
aantal voorouders dubbel af-
stamt.

Waarom ?

Vroeger zocht men veelal naar
zijn voorouders om te kunnen
bewijzen van welke grote heren
men afstamde en hoe belangrijk
men ,,dus" was, maar tegen-
woordig is dat niet meer in tel en
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zullen wij het misschien juist
aardig vinden om te kunnen be-
wijzen hoe onze voorouders van
geslacht op geslacht hebben ge-
werkt en geploeterd om zichzelf
en hun nazaten op een hogere
sport van de maatschappelijke
ladder te kunnen brengen. Als
wij veel hoge pieten bij onze
voorouders vinden, zullen wij
ons nu misschien juist een beetje
schamen dat wij zelf maar zulk
een klein mannetje in de maat-
schappij zijn gebleven.

Hoe ?

Vanzelfsprekend is het naspeu-
ren van de voorouders voor hen,
die niet stammen uit een familie
die in het verleden belangrijke
functies heeft bekleed of vaste
goederen heeft bezeten, of een
geslacht, dat zich sinds vele ge-
neraties voor zíjn voorouders
heeft geïnteresseerd, niet zo ge-
makkelijk als voor hen, die dat
voorrecht wel genieten; maar
juist \Manneer het niet gemakke-
lijk gaat om voorouders op te
sporen, wordt genealogie inte-
ressant; een bestaande familie-
genealogie overschrijven en aan-
vullen met de namen en data van
eigen kinderen, neefjes en nicht-
jes. kan iedereen.

Voor de hand liggend....
Juíst 'Door ons, poli,tíemannen,

díe uan speuren houden en ge-

u:end zijn orn geboorte-e*trac-
ten en beoolkíngsbríefjes te ge-

bruíken, is de beoef eníng aan de
genealogíe een nogal ooor de

hand, lig g ende b ezígheid.

Maar hoe beoefenen wij de gene-
alogie en hoe kunnen wij iets
van onze voorouders te weten
komen? Naast hetgeen wij uit
de herinnering van oude familie-
leden kunnen putten 

- 
en dat

is soms al heel veel! 
- 

geeft ons
in de eerste plaats de burgerlijke
stand een schat van inlichtingen.

Doch daar de burgerlijke stand
pas is ingevoerd bij de Code Na-
poléon van 1804, die eerst in
1811 ook voor ons land gold,
kunnen wij daaruit geen gege-
vens van vóór dat iaar putten.

Voor oudere gegevens zijn wij
aangewezen op de kerkelijke en
stedelijke doop-, trouw- en be-
graafboeken, die wij in de Rijks-
en Gemeentearchieven kunnen
raadplegen en die ons ge\Moon-
lijk wel kunnen terugvoeren tot
aan de 17e eeuw.

Hoe vroeger, hoe moeilijker

Het lijkt heel eenvoudig: stel,
wij vinden dat onze voorvader
Jan Jansen uit Langerak op 20
mei 1810 trouwde met Ada
Kreukniet en dat op 12 decem-
ber 1785 te Langerak werd ge-
boren: Jan, zoon van Arie Jan-
sen en Dirkje Bakker. Maar op
? november 1?85 werd te Lan=
gerak ook geboren: Jan, zoon
van Dirk Jansen en Maatje Man-
gelaar. Wie is nu onze Jan van
1810? Bij de doop van de kinde-
ren van Jan en Ada in 1811 en
later, vinden wij Dirkje Jansen
geboren Bakker als meter, en
daarom weten we, dat Jan een
zoon was van Arie en niet van
Dirk !
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I NTERESSANTE BEZIG H EI D

SPECIAAL VOOR DE POLITIEMAN
door overste Jhr. W. A. G EV E RS D EYN OOT

grond dat men bezat, of uit de
pachtcontracten van een boer-
derij, een stamreeks op te bou-
wen, die véél verder teruggaat
dan die van vele zogenaamde
oude, deftige families.

Advertenties

Dan is er nog een middel om iets
van onze voorouders en hun fa-
milie te weten te komen: de ad-
vertenties van geboorte, huwe-
lijk en overlijden, die men in de
dagbladen heeft doen zetten;
doch vanzelfsprekend komen wij
daarmee niet erg ver terug, want
de couranten bestaan nog niet
zo lang; maar toch kunnen die
advertenties ons bij ons genealo-
gisch werk soms goede diensten
bewijzen.

Centraal Bureau

Bij het Centraal Bureau voor
Genealogie, Nassaulaan 18 in
Den Haag, worden couranten-
knipsels van zulke advertenties
alfabetisch - lexicografisch ge-
rangschikt bewaard en tegen
een kleine vergoeding kan men
daar de te wagen gegevens uit
die advertenties verkrijgen.

Nog moeilijker wordt het, wan- Tenslotte zij4 ryij niet de eersten
neer wij stuiten op een fam'ie, 3Ër3#rï""3i3"ufuËiTfrl"f:ïfs
die woeger geen achternaam be- dat reeds gedaan en niet zelden
zat, hetgeen 

- 
zoals U wellicht heeft men de gevonden resulta-

bekend zalzijn-vóór 1811 nog t-en gepubli-ceerd in de bestaan-
veelvuldig voorkwam. Mag dan de maandbladen op dit gebied

of op andere wijze. Er is een re-
onze Jan Jansen nog een zoon gistêr gemaakt- op de namèn,
geweest zijn van Arie Jansen, waarvan genealogieën en frag-
diens vader heette dan mogelijk ment- gen-ealogie-ën zijn gepubli-
Jan Ariëns en was bijvoorbeeld ceerd; achter iedere naam vindt
oudste zoon van een andere Arie n"Ë"1i?ïl?t?:fiË:"ffilti3?t:ï:i
Jansen of een jongere zoon van vinden. Dit register, dat in boek-
een Arie noem maar wat. vorm ip gitgegeven en in de

meeste bibliotheken en leeszalen
is te vinden, is genaamd: ,,Gene-

Protocollen en contragten alogisch Repertorium" door Jhr.
Mr. Dr. E. A. van Beresteyn, uit-

Behalve de genoemde registers gave van het Centraal Bureau
vinden wij in de archieven ook voor Genealogie voornoemd,
nog notarisprotocollen en voor- waar het, naast vele andere
al voor hen, die uit een boeren- boekwerken, ook te raadplegen
familie stammen, is uit de oude is. Er komen zeer veel ,,politie-
overdrachten van een stukje namen" in voor.
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De mensen in het dorp lieten al-
lemaal hun werk liggen en ze
stonden in groepjes bij elkaar te
praten.
Iedereen wist het al: bakker
Bolleman had in één nacht grij-
ze haren gekregen en hij had het
zo verschrikkelijk druk, dat hij
bijna geen tijd had om te eten en
te drinken. En tijd om met de
mensen uit de buurt te praten
had hij helemaal niet.
Toch was bakker Bolleman he-
lemaal geen brommerige man,
integendeel.
Hij tiep altijd de hele morgen te
zingen, maar nu hoorde je hem
niet.
Hij gunde zich zelfs geen tijd om
tegen zijn beste klanten te pra-
ten. Maar niemand nam hem dat
kwalijk, want iedereen in het
dorp wist wat er aan de hand
was.

Drie dagen geleden was reus Ar-
chibald Goedzak naar het dorp
gekomen. om bakker Bolleman
op te dragen, voor zijn honderd-
ste verjaardag, u/aarop een hele
hoop reuzen uit het reuzenland
zouden komen, 600 reuzenkoe-
ken te bakken.
In iedere koek moesten precies
200 rozijnen en verder nog wat
stukjes sucade worden verwerkt.
Bakker Bolleman, die de enige
bakker in het dorp was, had di-
rect gezegd, dat hij bang was
dat allemaal niet zo gauw klaar
te kunnen krijgen en had ge-
waagd, of de reuzin die koeken
niet kon maken.
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Bolleman het door de opdracht
van de reus heel erg moeilijk
had, en ze mopperden niet eens
toen zij een paar uur later dangewoonlijk pas brood konden
kopen. Toen het brood gebak-
ken was, ging de bakker aan het
werk voor de rozijnenkoeken
van de reus.
Tot laat in de middag zaten hij
en zijn vrouw rozijnen te tellen-.
Daarna ging de bakker deeg

71u. bah,ber gotleman de

brentenbollen uítvond

Ze bakte immers zelf ook het
brood. Maar de reus had gezegd,
dat zijn vrouw het onmogelijk
kon doen, omdat er nog zoveel
andere dingen klaargemaakt
moesten worden. Hij beloofde
Bolleman, dat hij hem vorstelijk
zou belonen, als de koeken wer-
den afgeleverd, en de bakker
van het dorp had nadenkend be-
loofd, dat hij proberen zou het
voor elkaar te brengen. Die
avond ging hij uit zitten reke-
nen, hoeveel meel en hoeveel
boter, hoeveel rozijnen en hoe-
veel sucade er nodig zou zijn, en
de volgende dag ging hij met een
paar boerenwagens en de zoon
van boer Berend op stap om al
die grondstoffen op te kopen.

Toen bakker Bolleman terug
kwam, was hij doodmoe en de
volgende ochtend versliep hij
zich. Om een uur of tien stond
het halve dorp bij hem voor de
deur om het brood te kopen,
maar het was nog niet klaar. De
bakker liep badend in het zweet
door de bakkerij. Hij was ver-
schrikkelijk zenuwaehtig.

Het ging hem helemaal niet naar

de zin. De oven brandde niet
hard genoeg en het ging alle-
maal even langzaam.
Hij vroeg zich af, wat de men-
sen wel zouden zeggen. Hij wist
het wel; ze zouden allemaal zeg-
gen, dat hij een prul van een
bakker was.
Maar, dat zeiden de mensen niet.
Ze begrepen best, dat bakker

Voor Moeder

\Tonderstof ,,plastic" biedt ongel{ende

mogeÍilkheden en veel gemal{

We beginnen zo langzamerhand
wel in te zien, dat we de kunst-
stofÍen niet moeten beschouwen
als namaakprodukten, als imita-
ties's van de traditionele arti-
kelen, maar als geheel nieuwe
stoffen, waaruit zeer veel dingen
vervaardigd kunnen worden.
De tijd, dat plastic alleen werd
gezien als een goedkoop artikel
ligt achter ons. Het blijkt dat het
zeer duurzaam. in het gebruik
kan zijn.
Kunststoffen worden thans ge-
maakt in twee soorten. Degene
die verweken boven de 60' Cel-
sius en die stevig blijven. Erg fel
brandend zijn ze tegenwoordig
niet meer.
Ongeveer vijftig jaar geleden
hadden we het celluloid en ba-
keliet. Dit waren de voorlopers,
van het hedendaaelse plastic. En
het is wel te begrijpen, dat de

22

oudjes dikwijls hun wijze hoof-
den schudden en zeggen: ,,Die
tegenwoordige jeugd staat ner-
gens voor." Want plastic laat
zich in iedere vorm gieten.
In het Ahoi-gebouw in Rotter-
dam werd kort geleden een
beurs voor mode en huishouding
gehouden. Daar werd zelfs de
eerste bungalow van plastic (po-
lyesterglasvezel) tentoongesteld.
Zo'n huis is opgebouwd uit een
staalconstructie en is bekleed
met plastic. 'Wanneer de inhoud
ongeveer 180 m3 is, weegt het
huis niet meer dan 2200 kg.
Om te bewijzen, dat plastic in-
derdaad voor alles te gebruiken
is, was de bungalow met deze
kunststof ingericht. De vloerbe-
dekking, de stoelen, de verlich-
tingsornamenten, het beddegoed
en de keukeninrichting, alles
was van plastic gemaakt.

{u zijn wij Hollanders wel zo,
dat we graag hebben, dat een
ander het eerst eens een paar
jaartjes probeert hoe het bevalt.
Maar wanneer dit inderdaad
goed is, dan zullen die plastic
bungalows wel als paddestoelen
uit de grond verrijzen. En waar-
schijnlijk versmaden we er ook
de stoelen, tafels en vloerbedek-
king niet van, want de artikelen
van dit materiaal zijn goedkoop,
wat trouwens niet van alle plas-
tic-artikelen gezegd kan wor-
den. Vele plastic-artikelen zijn
duur en kwalitatief moet men
rrooit vergeten, dat er veel kaf
onder het koren schuilt. Noch-
tans is de opmars van het plastic
rriet te stuiten en het valt niet te
ontkennen dat deze wonder-
kunststof ons veel gemak ver-
schaft.
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kneden en daar was hij mee be-
zig tot de volgende middag.
'Want, voor 600 van die reuzen-
koeken was heel wat nodig.
Eindelijk was de bakker dan zo-
ver, dat hij het deeg in de oven
kon zetten om het te laten rijzen.
Hij had uitgerekend, dat de koe-
ken precies in de oven gebakken
konden worden.
De bakker was al doodmoe,
maar hij werkte door.
Hij was verschrikkelijk bang,
dat het niet in orde zou komen,
want ja, zo'rt opdracht had hij
nog nooit gekregen.
Die nacht kreeg bakker Bolle-
man grijze haren van inspan-
ning, maar 's morgens lag de
bakkerij vol. Toch was er vast
iets niet in orde, want zo ver-
schrikkelijk groot waren die

koeken niet. De bakker had er
geen erg in.
Hij was zo druk, dat hij alleen
maar dacht aan rozijnenkoeken
en niet meer aan de reus.
Hij vergat ook, dat het reuzen-
koeken moesten zijn.
Die dag kwam reus Archibald
Goedzak weer naar het dorp.
Toen hij echter bij bakker Bol-
leman naar binnen keek, begon
hij zo verschrikkelijk te lachen,
dat het wel leek, of hij nooit
weer zou ophouden.
Bolleman kwam naar buiten en
toen de reus hem zag, hield hij
van schrik op met lachen.

- 
Man, zei de reus, ik schrik

van je. Je ziet eruit, alsof je drie
dagen in het water hebt gele-
gen. 

- 
Dit kon de bakker niet

verdragen. want hij had een ge-
brek.
Hij verbeeldde zich, dat hij net
zo'n knap gezicht had als de man
van de burgemeestersdochter.

- 
!s's ook geen wonder,

brulde de bakker, 
- 

is me dat
een karwei. Dat is geen mensen-
werk. Da's reuzenwerk en ik ge-
loof, dat wij mensen dat niet
kunnen doen. 

- 
Laat die koe-

ken eens zíen, 
- 

vroeg de reus,
en de bakker haalde er een paar
op. Ik geloof, dat ik ver-
schrikkelijk onverstandig ben
geweest, 

- 
zei de reus.

Ik had moeten weten, dat injouw oven geen reuzenkoeken
gebakken kunnen worden. Dit
zijn geen reuzenkoeken, dit zijn
gewone krentenbollen voor een

zieke kat. Ik stop ze zo in mijn
holle kies, Bolleman. 

-De bakker had zich vastgegre-
pen aan de deurpost. 

- 
Dus ik

heb al dat werk voor niets ge-
daan, steunde hij, ik heb dag en
nacht gezwoegd voor niets? 

-
- 

'Welnee, troostte de reus, ik
zal alles betalen, ik zal je rijk
belonen, maar die krentenbol-
len moet je maar zo doorsnijden
en dan deel je ze maar uit aan
alle inwoners van het dorp, om-
dat ik morgen jarig ben.

- 
Wat praat je toch over kren-

tenbollen, vroeg de bakker.
Noemen jullie deze dingen zo?
Ik had van deze koeken nooit
gehoord en de mensen in het
dorp hebben ze vast ook nooit
gegeten. 

-
- 

Nou, 
- 

lachte de reus, 
-danbak je ze ín het vervolg maar

veel kleiner, dan doe je er kren-
ten in en dan ga jij maar kren-
tenbollen verkopen. Ik verzeker
je, dat ze lekker zijn. 

-

I

,

-'I
t

l
I--.-l
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De volgende dag kwamen vele
reuzen naar de berg bij het dorp,
waarop 't huis van de reus wás
gebouwd, om de verjaardag van
Archibald Goedzak te vieren.
Zij kregen geen rozijnenkoeken,
maar reus Archibald vertelde
het verhaal van bakker Bolle-
man, en de reuzen hadden zon-
der die koeken ook veel plezier.
In het dorp werd ook feest ge-
vierd, maar niet alleen, omdat
reus Archibald honderd jaar ge-
worden was, maar in de eerste
plaats, omdat bakker Bolleman
de krentenbollen uitgevonden
had.
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Het winnende elltol yon ressorÍ Amsterdom.

In poule B viel dan de verrassing
van de dag bij de 2-0 nederlaag,
die de gedoodverfde kampioen
Den Haag zich reeds in zijn eer-
ste wedstrijd, tegen het ressort
Arnhem, liet aanmeten. En om-
dat Arnhem, dat in dit toernooi
bepaald goed voor de dag kwam,
tegen Den Bosch met l-1 gelijk
speelde; een resultaat, dat in de
wedstrijd Den Haag-Den Bosch
werd herhaald, eindigde Arn-
hem in deze poule op de eerste
plaats. gevolgd door Den Bosch
en Den Haag.
De strijd om de vijfde en zesde
plaats eindigde in een 3-1 zege
voor de Groningers, die daar-
mede dus de ex-kampioenen op
de laatste plaats drukten. Bij het
gevecht om de derde en vierde
plaats bleek de rijkspolitie te
water in de voorgaande wed-

Ressort Amsterdam wend Irn
Heerenueen uoetbalkampioen IgEg
Den Hoog no'ar loogsfo ploofs verdrongen strijden toc.h wel teveel van zijn
doorowmr.r.r.H.vANeensseN ' - v- 

ffiihtrt?"_0nï31"ïoËïï5S:
De grote aerrassíng Dan het
rijkspolttie - uoetbalkarnpioen-
schapstoernooí 7959, dtt jaar in
Heerenueen gehouden, tuas tnel
het uolkomen falen os.n kampi,-
oen 7958, Den Haag. Niet al,Ieen
wtsten de uol.gel.ingen uan (zíL-
ueren NOC) adjudant Souer hun
títel, níet te prolongeren, rna,ar
zij moesten zel,ts met de l,aatste
plaats ín het toernooí genoegen
nen'Len.
Een ander opuallend f eit usas het
optreden uan het als zuak be-
schouude elftal uan de ríjkspol,í-
tie te uater. Deze ploeg tnist,
dankzij een grote mate uan on-
uerzetteltjkhetd, een keurige
uierde plaats in de uacht te sl,e-
pen en miste zells slechts op een
haar na de ltnale.
Van deze verrassingen profiteer-
de uiteindelijk het ressort Am-
sterdam. al was het juist dit elf-
tal, dat zich op zijn beurt bijna
door de rijkspolitie te water liet
verrassen. Nadat Amsterdam
namelijk met 0-0 gelijk had ge-
speeld tegen het ressort Gronin-
gen en de noorderlingen daarna
op verrassende wijze door de
,,waterpolitie" in de vorm van
een 2-1 nederlaag een zeer kou-
de douche was bezorgd, konden
de hoofdstedelingen de rijkspo-
Iitie te water slechts met de
grootste moeite de baas blijven.
Het elltol v'on hel ressorf Arnhem veroverde

de Íweede plools.
(Foio's: Moi. G. von Ditk)

Weliswaar hielden de Amster-
dammers het doel van hun te-
genpartij gedurende de volle
speeltijd onder vuur, maar het
resultaat van al deze schietoefe-
ningen was zegge en schrijve één
mager doelpuntje, juist genoeg
echter om Amsterdam een fina-
leplaats te bezorgen.
Het reglement van dit toernooi
luidt namelijk, dat de nummers
1 van beide poules (A en B) in
de finale komen. De nummers
twee spelen om de derde en vier-
de plaats en de nummers drie
om de vijfde en laatste plaats.

lijke collega's van de landdienst
over de leeggestreden water-
specialisten heen.
De kolonel G. H. van Helden
was naar Friesland gekomen om
zijn ploeg zo nodig aan te vuren,
maar de oostelijken moesten
nochtans in de finale het hoofd
buigen voor Amsterdam. Zelfs
het fel verzet van hun stopper,
die in deze wedstrijd naar een
grote vorm groeide, kon niet
verhinderen, dat Amsterdam
met de regelmaat van een klok,
zijn met de rust verkregen L-0
voorsprong tot 4-0 opvoerde.

(Vervolg op pog 27)
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Betaling in ó en
termijnen zonder

12 maandelijkse
bijkomende kosten

KOOPT NA e.oiector -v:''-

:ï",r"Jï,'J 
jt:;\t"t'ffi '"$"'

li*t s&,MgÊztawnrth

Dracht 49-51

*

* GEEN RENTE !

* GEEN INFORMATIES !

* ALLE BEÏALINGEN

RECHTSTREEKS AAN ONS

2 JAAR GARANT'E I

Alle gewensÍe inlíchtingen vrijblijvend I
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ZONDER RENTE
Uníeke oonbieding voor ombÍenoren in

VASïE D,ENSï bii Rtik-, Provincie, GemeenÍe
en semie-oyerh.

WERELDMERKEN TEGEN FABRIEKSPRUZEN
GRATIS VERZEKERD tegen brook en brond.

Volle gorontie en service.
Fronko proefzending von 2 mochines.
Betoolboor in ó of 12 mndn. geheel

ZONDER RENTE
Voor inl. (geen vert. bezoek) briefkoort oon:

KANÏOORI NSÏALtATI EBEDRIJ F

HEUFF fe DOETINCHE tI
TEL. 08340 - 3000

BOSCH
Reeds meer dan 50 jaar de bougie

voor iedere motor !

BOSCH - bougies stammen uit de
bougieÍabriek ter wereldoudste

een ,,]elle"

Lronll

Alleenvertegenwoordiging voor Nederlond :

N.Y. Willem von Rijn
Hoorlemmerweg 475 - Amsterdom-W

Telefoon 020-185222110 lijnenl - Telex 12282

D

3 VERSNETLING

lmportrice:

Hart Nibbrig &Greeve n.y.
DEN HAAG
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(Vervolg von pog. 25)

Zo kon dan overste Rómelingh,
namens de Algemeen Inspecteur
na afloop de wisselbeker uitrei-
ken aan de aanvoerder van het
ressort Amsterdam, die het
kleinood vanzelfsprekend met
vreugde en dankbaarheid in ont-
vangst nam. Dank bracht de
overste aan de organisatoren, de
Rij kspolitiesportvereniging Gro-
ningen en de voetbalvereniging
,,Heerenveen", die zijn fraaie
sportpark voor dit evenement
beschikbaar had gesteld.
En voor de annalen tenslotte
nogmaals de uitslag:

1 en kampioen 1959, het res-
sort Amsterdam.

2 Arnhem.
3 Den Bosch.
4 Rijkspolitie te'Water.
5 Groningen.
6 Den Haag.

Korpsblad Nr. 3. November 1959.

De oversfe J. 8. S. Rómelingh reikte nomens de Algemeen lnspecfeur de wisselbeker uif
oon de oonvoerder von het winnende elftol.

?"róoncllícr
Toegekende onderscheidingen
Ressort Amsterdam
4dj. N, Waterdrinker, Heiloo, 2E-9-'59,
EremedaiUe verbonden aan de Orde
van Oranje Nassau in goud.

In dienst getreden
Ressort's-Hertogenbosch
F. M. Roestenberg, Loon op Zan]d,
benoemd tot wachtmeester, 1-10-'59.
Riikspolitie te Water
J. II. Ileysman, Amsterdam (Herstel-
lingsgroep), benoemd tot halfvakman
op arbeidsovereenkomst, 1-10-'59.
J. van TwÍIlert, Amsterdam (Staf
Rijkspolitie te 'Water), benoemd tot
schrijver op arbeidsovereenkomst, l-
l0-'59.
H. M. de Bot, Maasbracht, benoemd
tot wachtmeester der Rijkspolitle, 1-
10-'59.

Bevorderingen
R,essort Arnhem
tot Opperwachtmeester:
A. Bel, Doornspdk, 15-8-'59.
tot Wachtmeester 1e kl.:
J. Bouma, Verkeer ZÏtlolle, 1-10-'59.
R,essort Groningen
tot Opperwachtmeester:
G. Wiersma, Grijpskerk, l-3-'59.

Aanwiizing voor functie
R,essort Amsterdam
tot Groepscommandant
P. Terpstra, Owmr., 15-9-'59, Muiden;
D. Poelstra, Owmr., l6-9-'59, Anna
Paulowna.

Verplaatsingen
R,essort Amsterdam
J. F. Talens, 'Wmr., van Heiloo naar
Bovenkarspel, 4-9-'59; D. Jonkers,
\ÀImr., van Heiloo naar Blokker, 11-9
-'59; P. Terpstra, Owmr., van Loos-
drecht naar Muiden, 15-9-'59; L. l..
Scheeres, 'Wmr. le kl., van Midwoud/
Oostwoud naar Alkmaar (Parketgr.),
15-9-'59; A. van l{empen, Wmr. le kl.,
van Diemerbrug naar de l{wakel, 18-9-
'59; S. Grijpstra, '\Ál'mr., van Blokker
naar Donkerbroek (ress. Gronlngen),
21-9-'59; M. J. Boonman, 'Wmr., van
Bilthoven (verk.) naar Terneuzen
(verk. ress. Gv.), 23-9-'59; J. G. Out-
huÍJse, Vlfmr., van Zuraag naar Am-
sterdam (Rijkspotitie te lvater), l-10-

'59; E. van der Elst, Owmr., van'Wees-
perkarspel naar Amsterdam (Parket-
gr.), 1-10-'59; D. Jonkers, Wmr., van
Blokker naar Zwaag, l-10-'59.

Ressort 's-Gravenhage
I{. Hoekstra, 'Wmr. le kl., van Berkel
en Rodenrijs naar Delfgauw, 5-?-'59;
C. A. J. de Frel, Wmr. le kl., van
Zuidland naar Pooltugaal, 1-9-'59; T.
I(loot, Wmr. 1e kl., van Numansdorp
naar Zuidland, 1-9-'59; J. Veld, Owmr.
van 's-Gravenhage naar Apeldoorn,
15-9-'59; J. Schouten, Wmr. le kl., van
Den Hoorn naar 's-Gravenhage, 16-9-
'59; I. 'Warnaar, Wmr. le kl., van De
Lier naal Den Hoorn, 16-9-'59; J. Sie-
mons, 'Wmr, le kl., van Beneden-Har-
dinxveld-Giesendam naar lÍoogland,
1-10-'59.
R,essort's-Hertogenbosch
Per 15-9-'59: J. de Jong, Wmr., van
Ulicoten naar Zundert; C. W. Otter,'Wmr. le kl., van Slenaken naar Nieu-
wenhagen; J. Quadflieg, 'Wmr. le k1.,
van Nieuwenhagen naar Slenaken;
J. J. van Hout, \Mmr. le kl., van Don-
gen naar Loon op Zar.d.
Per 1-10-'59: B. de Vries, '!llmr. le kI.,
van Leeuwarden (parketgroep. naar
's-Hertogenbosch (parketgroep); H. J.
v. Kempen, Owmr., van 'Ierheijden
naar Breda (parketgr.); A. C. Sins,
Owmr., van 'Westerhoven naar Mier-
lo; H. J. Velthaak, \Jl/mr. 1e kl., van
's-Hertogenbosch (Staf Distr.) naar
Eindhoven (Staf Distr.); S. A. Mos-
tert, Wmr. le kl., van Moerdijk naar
Terheijden; G. te Velde, 'Wmr., van
Berkel Enschot naar l{oudum (ress.
Groningen).
R,essort Arnhem
J. I(raak, 'Wmr. le kl., van Willems-
oord naar Balkbrug, 1-9-'59; lÈ. Zelle,
W:nr. le kl., van Kraggenburg naar
Dalfsen, 8-9-'59; H. W. G. Beerlage,
Owmr., van Druten naar Ammerzo-
den, 8-9-'59; G. Urbach, Wmr. le kl.,
van Nijkerk naar Ermelo, 9-9-'59;
J. W. F. Rhebergen, VImr. 1e kl., van
Leeuwen naar Druten, 11-9-'59; H.
Heijman, 'Wmr. le kl., van '\Àrerkhorst
naar Heino, 15-9-'59; H. Verweij, Owmr.
van Apeldoorn (bureau) naar 's-Gra-
venhage (parket), 15-9-'59; M. van Ag-
teren, \trmr. 1e kl., van Den Hulst
naar Scheerwolde, 16-9-'59; B. 'Weide-
man, 'Wmr. 1e k1., van Nagele naar
Werkhorst, 22-9-'591 G. van Wijngaar-
den, 'Wmr. le kl., van Dinxperlo naar
Lintelo, 1-10-'59; J. Baarssen, 'Wmr. le
kl., van Lintelo naar Borculo, 1-10-'59.

R.essort Groningen
D. Poelstra, Owmr., van Zuidhorn
naar Anna Paulowna (ress. Asd.),
16-9-'59; Sj. Visser, 'Wmr., van AnJum
naar Drogeham, 1?-9-'59; J. v. d. Zee,

\ÀImr. le kI., van Oosterwolde naar
B-orger, 2l-9-'59; C. Hofstra, Wmr. le
kl.. van Lemmer naar Oosterwolde,
21-9-'59; F. de Jonge, Wmr. le kl., van
Annen naar \Vijster, 22-9-'b9; J. platje.'Wmr, le kI., van Oosterhesselen na-ai
Anlgn, 22-9-'59; H. G. Straver, 'Wmr.
1e kl., van Wijster naar Oosterhesse-
len, ?2-9-'59; J. I(nevelbaard, Adsp.,
van Zuidhorn naar Ulthuizen, 29-9-'59;
G. Wiersma, Owmr., van Gi'ijpskerk
laar Winsum, 29-9-'59; J. van Aalst,
Qwmr., van 'Winsum naar Zuidhorn,
29-9'59; I{. v. d. Veen, 'Wmr., van Uit-huizen naar Grijpskèrk, Z9-9-'89; N.
van Zanten, Owmr., van Oosterwolde
naar I{ollumerzwaag, l-10-'S9; C. v. d.Wal, Wmr., van I{oudum naar Ber-
kel-E-_nschot _ (ress.'s-Hertogenbosch),
1-10-'59; E. de Vries, ïllmr. le kl., vaiiLeeuwarden (Parketgr.) naar,s-Ifer-
togenFosch (Parketgr.) (ress.,s-Iler-
togeï?bosch), 1-10-b9; T. Bulthuis, 'Wmr.
le kl., van Smilde naar Gasseitenije-
veen, 1-10-'59; P. Brouwer, Owmr.,van Leeuwarden (parketgr.) naar
Marssum, 1-10-'59.
Riikspolitie te \ilater
ry. Schenkman, 'Wmr., van Groep
Amsterdam II naar Groep Vlaardin--gen, 1-10-'59.

De dienst verlaten
n,essort Amsterdam
Per 1-10-'59: \,lV. Schaap, Owmr.,
Weesperkarspel; N. Waterclrinker,
Adj., Heiloo; L. Sijbring, Owmr.,
Heemskerk.
R,essort's-Gravenhage
Per 1-10-'59: E. Rous, Owmr., I{ou-
dekerk a/d Rijn; I(. de Groot, 'Wmr.
1ekl., Oegstgeest; D. de Jong, Owmr.,
Rotterdam; D. de Lange, Wmr. le kI.,
Kloetinge; C. van Dijk, \Mmr. le kl.,
Delfgauw.
n,essort Arnhem
D. Huiskamp, Owmr., Borculo, 1-10-
'59; H. Smits, 'Wmr., Markelo, 15-9-'59;
J. Buitenhuis, 'Wmr., Urk, 1-10-'59.
R,essort's-If ertogenbosch
Per 1-10-'59: I(. Goos, 'Wmr. le kl.,
Breda; J. M. A. Habets, Wmr., Eij-
gelshoven; C. Ilermes, Adj., Breda;
J. L. A Jacobs, 'Wmr., Limbricht; J.'$I.
Verloop, 'Vilmr. le kl., Best; J. Bak-
ker, 'Wmr., Herkenbosch; H. Bekkers,
Owmr., Geulle.
R,essort Groningen
Per 1-10-'59: M. Bril, Adj., Coevor-
den; M. 'Wegman, 'Wmr. le kl., Hoo-
geveen (Ber.groep).

Overleden personeel
R,essort Groningen
R. de Lange, AdJ., Diever, 21-9'59.
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Owmr. A. Kuipers Wmr. Ie kl.
te Buinermond J. Smouter

ressort Groningen te Veenoord
25 joor op 3-10-1959 ressori Groningen

25 joor op 3-10-1959

AmbrsÍubileq
25 x 25 iaar
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Owmr. i. de Goede
ie Roordohuizum

ressort Groningen
25 ioor op 29-9-1959

Owmr. J. 't Lom
le Horderwilk

Rijkspolitie te Woter
25 ioor op 5-10-1959

Owmr.
J. P. A. Trienen

te HeCel
Ressort Arnhem

25 ioor op 19-9-1959

Adi. D. J. Pouw Owmr. J. Bults
te Nieuwoldo te Groningen

ressort Groningen ressort Gronrngen
25 loor op 3-10-1959 25 ioor op 3-10-1959

Owmr. E Kos Owmr.
te Ochten J. H. Sterenborg

Ressort Arnhem te Doesburg
25 ioor op ló-9-1959 Ressort Arnhem

25 joor op 3-10-1959

Adi. Owmr.
J. G. D. Voonholt A. J. Grefelmon

te Voo ls te Eersel
ress.'s-Hert.bosch ress.'s-Hertbosch
25 loor op 3-10-1959 25 loor op 5-10-1959

Owmr. T. de Vries Adi. B. Liiklemo
le Heerenveen te Froneker

ressort Groningen ressorl Groningen
25 ioor op 3-10-1959 25 ioor op 3-10-1959

Adi. H. de Ridder Owmr. G. Lutters
te St. Michielsgestel te Thorn
ress.'s-Hert.bosch ress.'s-Hert.bosch
25 loor op 3-10-1959 25 ;oor op 3-10-1959

Owmr. Owmr.
J. J. H. Colloors B. Lonkhuizen
te Nederweert te Urmond

ress.'s-Hert.bosch ress.'s-Hert.bosch
25 loor op 3-10-1959 25 ioor op ó-10-1959

Adi. W. Schipper Wmr. Ie kl. Owmr. J. Heilsrek
te Klooswool P. von Es, te te Schoorl

ress. 's-Grovenhoge Longe Ruige Weide ressort Amsterdom
25 joor op 3-10-1959 ress. 's-Grovenhoge 25 loor op 14-9-1959

25 por op 3-10-1959

28

Wmr. le kl. Owmr. S. Stilmo
O. Commons te Woddinxveen
te Hulsberg ress.,s-Grovenhoge

ress. 's-Hert.bosch 25 ioor op 3-10-1959
25 loor op ó-10-1959

Wmr. le kl. Wmr. le kl. Owmr.
J. D. Okel D. v. Prjkeren J. H. F. Soetmon

ie Krommenie te Enkhuizen te ,s-Grovenhoge

ressort Amsterdom ressort Amsterdom Stof Alg. lnspectie
25 ;oor op26-9-1959 25 ioor op 3-10-1959 25 ioor op 3-10-1959
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BP \Ma,rnrte
Welkom

Welkom warmte van de
brandschone BP FIAARD-
BRANDOLIE, die reuk- en
roetloos ons huis verwarmt !

Welkom BP die met zijn
smetteloze wag:ens welda-
dige warmte voor een ge-
zellige winter brengt en
een vlotte service geeft.
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alles mogelijk, iedere dag en
ieder uur. Het is een centrum,
waar de Íeiten over veelsoortige
zaken en gebeurtenissen samen-
komen. Dat geldt ook voor het
postbureau in Staveren.

Het mag zo zijn, dat het stadje is
verstild achter de IJsselmeer-
dijk, dat de oude welvaart is ge-
taand. De Vrouwe van Stavoren
leeft alleen nog maar in naam
voort op de gevel van een een-
voudig hotelletje. En als dat er
niet was en als er niet af en toe
nog een schip vastliep op het Ie-
gendarische Vrouwenzand, dan
zou ook die Vrouwe reeds lang
vergeten zijn. Het mag zo zijn,
dat de belangrijkste vooruit-
gang van Staveren uit de na-
oorlogse jaren bestaat uit het
feit, dat zes jaar geleden de laat-
ste stoomtrein vertrok. Sinds-
dien pendelen er diesel-elektri-
sche treinen tussen deze eertijds
aanzienlijke havenstad en Leeu-
warden, ten gerieve van onder
meer de reizigers, die de stilte
van de veerdienst Staveren-
Enkhuizen nog waarderen kun-
nen. Het mag ook zo zljn, dat de
visserij vanuit Staveren niets
meer te betekenen heeft en dat
een paar Urker vissersboten
welkome verschijningen zijn ge-
worden. En het kruien.van het
ijs, dat bij tonnen tegelijk kra-
kend over de dijk geschoven
wordt, hekken en kippenhokken
vernielt en net achter de huizen
blijft liggen, zoals in 1954 ge-
beurde, behoort tot de weinige
feiten, waardoor Staveren in het
nieuws komt.
Maar een postbureau blijft een
postbureau, een plaats. waar
niets tot het onmogelijke schijnt

T T KERSTSFEER
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te Staverenin postbureau

Durer bracht mensen nader tot eÍÍ{ aar

Een postbureau van de rijkspoli-
tie is eigenlijk een baaierd van
vreemde zaken van de meest uit-
eenlopende aard. Of het r.tt zo-
mer is of winter, vakantie- of
kersttijd; op een postbureau is

te behoreÍr, zo ook in Staveren,
waar het overigens doorgaans
meer bezoek krijgt van meeuwen
en jongens met boven het lJssel-
meer vermoeid geraakte dui-
ven dan van ,,aangevers" enzo.

doorowmr. H. VINKE

Ook hier zijn er voorvallen, die
een prettige onderbreking vor-
men van het in veler ogen saaie
bestaan in een stadje van onge-
veer duizend inwoners, voor het
grootste deel heftig pruimende
ouden van dagen. Staveren is
een van de vele plaatsen, waar
iedereen iedereen kent, waar
iedereen alles van iedereen weet
en waar wij, vóór wij op een
vroege patrouille gaan, al weten
wie we tegen zullen komen.
Reeds de Friese dichter Slauer-
hoff klaagde er over dat in dit
land ,,nooit, nee nooit eens een

De reprodukfie in SÍoveren noor D[irers ,,Modonno mít dem
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Het verlrek von de loofste sÍoomlrein vormde no de oorlog de bel,ongrijksÍe gebeurÍenis.
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mooie passiemoord" plaats vond.
Goed. dan geen moord. Maar
móet dat dan, vragen wij.
Spreekt eigenlijk juist in deze
tijd van het jaar een merkwaar-
dige ontmoeting, waarbij een re-
produktie van een schilderij uit
1512 van Maria met het Kind
Jezus, barrières overbrugde en
mensen nader tot elkaar bracht,
eigenlijk geen duidelijker taal?
En d,at gebeurde in Staveren, om
precies te zijn in het postbureau,
waar 

- 
terwijl juist de koffie

op tafel stond te dampen 
- 

fls
deur openzwaaide en er plotse-
ling een kleine, oude vreemde-
ling in de kamer stond, blijkbaar
evenzeer verwonderd als wij
over het feit dat hij daar zo in-
eens stond. Zijn verbazing was

verklaarbaar: hij had de hele
woning, waarop het bord ,,Post-
commandant Rijkspolitie" prijk-
te, voor werkelijke bureauruim-
te aangezien en was de kamer
ingestapt, in de verwachting
daar een portier of concierge te
vinden. Zijn verbaasde blik
bleef hangen aan de reproduktie
boven de schoorsteen en terwijl
een gelukkige glimlach zijn ge-
zícht verhelderde, mompelde
hij: ,,Ah, Dtirer !" Zijn eerbiedi-
ge concentratie duurde evenwel
maar kort, want hij werd zich
bewust, dat hij bij vreemde men-
sen in de kamer stond. ,,Ver-
stehen sie Deutsch?" vroeg hij.
,,Ajn weeniek", zei ik ,,setzen sie
sich". Hij zette zich, maar réés
meteen weer toen hij over Di.irer

begon te spreken. ,,Jaja, At-
brecht Dtirer, een van de groot-
ste schilders aller tijden, in 1471
in Neurenberg geboren. Hij was
in 1520 ook in Nederland," zei
de kleine man. ,,Ja, Dtirer ! Hij
schreef over perspectiefleer en
proporties van het menselijk
lichaam. Apropos, kent u zijn
snhiJíleriio- T)p Arnlrirírlino rlpr

'JvtL ,t- v 
^'è 

sv^

Wijzen", zijn gravures ,,De dood
en de Duivel" of ,,Hyronymus in
de cel"? Kent u zijn houtsneden
,,llet leven van Maria", ah, wun-
derbar. Dit is Maria mit dem
Kinde. Dtirer schilderde het in
1512, zestien jaar voor zijn dood.
Het origineel is in het Kunsthis-
torisch Museum in 'Wenen. In
Wien, ja ........"
Wij verborgen onze verbazing
en hoorden hem belangstellend
aan. Hij haalde een antiek lorg-
netje voor de dag, zette het op
en weer af en sprak. Of liever:
hij sprak niet, hij doceerde en
het werd interessant. Maar toen,
alsof hij zich realiseerde hoe hij
daar stond, vertelde hij met een
verontschuldigende glimlach dat
hij kunstgeschiedenis doceerde,
te Mi.inchen. Toen wij hem ver-
telden dat wij de Mtinchener
Pinacotheek bezocht hadden,
enkele dingen noemden, die ons
daarvan hadden getroffen en
hem tenslotte de catalogus lie-
ten zien die wij van dat bezoek
bewaard hadden, kende zijn en-
thousiasme geen grenzen meer.
Ik herinnerde mij echter dat ik
de oude heer in gezelschap van
een dame van de veerboot had
zien komen en vroeg hem waar

Zo ligt SÍoveren in de winter weggedoken ochÍer de lJsselmeerdiik.

2
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De welvoort verdween uil SÍoveren:
Urker vissers werden welkome goslen.

zijn metgezellin was. Zij stond
buiten en werd gehaald; het
werd van weerskanten, daar viel
niet aan te twijfelen, een pret-
tige kennismaking.
Zí: reisden reeds enige tijd in
ons land en hadden grote bewon-
dering voor de Nederlandse mu-
sea en het Nederlandse kunst-
bezit. Zij zouden nog minstens
enkele weken blijven om er zo-
veel mogelijk van te genieten.

Maar terug in Mi.inchen zouden
zíj schrijven en mijn vrouw
moest beslist in de catalogus van
de Mi.inchener Pinacotheek een
reproduktie uitzoeken; hij zou
proberen die voor haar te krij-
gen en over te zenden.
Tenslotte kwam, nog op de val-
reep, het doel van zijn komst ter
sprake: de vertrektijden der
treinen en de bezienswaardig-
heden van Sneek ... . Een
postbureau is geen vreemdelin-
genverkeersetablissement, maar
service is service. nietwaar.

,,Vielmals dank" zei het profes-
sorsechtpaar bij het bijzonder
hartelijke afscheid en ging met
kleine dribbelpasies door de stil-
le Hoofdstraat naar het station.
Een meeuw steeg op uit de stads-
gracht en verrlween, blinkend
wit afstekend tegen de blauwe
lucht, over de dijk naar het IJs-
selmeer. Jawel, een postbureau
is een baaierd van mogelijkhe-
den, ook dat van Staveren, waar
een schilderij inzet was van een
ontmoeting zoals die zeldzaam
zijn geworden in dit harde leven
waarin soms, en dat spreekt juist
in deze tijd van het iaar een dui-
delijke taal, een schilderij van
,,Maria mit dem Kinde", mensen
nader tot elkaar kan brengen,
nader dan de bezienswaardig-
heden van Sneek.

Doelbewusf . . .

,,Voor een bevredigende uitoefe-
ning van de politiefunctie wordt
het onder de huidige omstandig-
heden als een essentiële voor-
waarde gezien dat ieder onnodig
isolement doelbewust wordt ver-
broken en dat een weloverÍv\Io-
gen maatschappelijke integratie
van de politiefunctie, een vrij
geestelijk tweerichtingverkeer
van politie naar maatschappij en
omgekeerd, waar mogelijk be-
vorderd dient te worden", aldus
Mr. F. Prick, Hoofdcommissaris
van Politie te Nijmegen in zijn
bij gelegenheid van het nieuwe
begin van het ,,Tijdschrtft voor
de Politie" geschreven inleiding.
Het is niet alleen vanwege het
feit dat de wedergeboorte van
het ,,Tijdschrift voor de Politie"
samenviel met de geboorte van
ons Korpsblad, maar meer nog
om de hierboven aangehaalde
frisse woorden van haar hoofd-
redacteur, dat wij gaarne een
welkom toeroepen aan dit ver-
nieuwde blad, dat gezien zijn
21e jaargang, als juist volwas-

sen betiteld mag worden en zich
ook als zodanig gedraagt door
nieuwe wegen in te slaan. Dat is
een meer dan verheugend feit.
Vooral wanneer wij de inhoud
van het september- en oktober-
nummer, de samenstelling van
de redactie en de lange lijst van
medewerkers bekijken 

- 
rijks-

en gemeentepolitie broederlijk
vereend 

- 
zijn wij er van over-

tuigd dat het blad een aanwinst
is voor de helaas nog veel te
kleine Nederlandse politiebibli-
otheek.
Mogen het ,,Tijdschrift voor de
Politie" en het ,,KorPsblad
Rijkspolitis" 

- 
ieder op eigen

wijze toe bijdragen dat ie-
der onnodig isolement van de
politie in de huidige maatschaP-
pij doelbewust wordt verbroken
en dat een stimulerende wer-
king zal uitgaan van haar aan-
zien en van hetgeen door haar
verricht wordt.
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G. TER BRUGGE

ren de verhalen, oP donkere
winteravonden, rond de boeren-
kachels over dit stukie oerbos
verteld. Verhalen waarin de
dood van verdwaalde ongeluk-
kigen in de meest realistische
klèuren afgeschilderd werd.
Diep peinzend stonden de twee
speuráers voor het verrade4ijke
houtwerk. Waren hun gedach-
ten bij de gepleegde misdaad-of
namen ze aI afscheid van de-
genen die hen lief en dierbaar
waren?
-.Die grond ziet er vrij stevig uit.
itomi zeker door de droogte",
merkte de oudste bedachtzaam
op. ,,Er zijn er al meer geweest,
die dat gedacht hebben, maar
daarna hebben ze niet veel ge-
dachten meer gehad", filosofeer-
de de iongste en rebels voegde
hij er aan toe: ,,Ik voel er eigeg-
lijk maar een heel klein beetje
vóor, in die prut mijn nek te ris-

keren en afgezien van mijn nek
heb ik mijn nieuwe schoenen
aan." Vermanend tikte senior
zijn jongere collega tegen -.de
dérde knoop van het degelijk
zwarte. uniformjasje'
..Denk er aan iongere wacht-
rheester, behalve Plichtsgetrouw
zijn wij.ook steeds Paraat en be-
dènksels over nekken en nieuwe
schoenen zijn niet oPbouwend.
Bovendien geeft de staat een
vergoeding bij eventuele bescha-
diging."
,,Toch hoop ik met een hele nek
én gave schoenen vanmiddag
thuiJ te komen. Tenslotte moet
er één zijn, die een waarheids-
getrouw verslag kan geven van
Éet drama. Dat is mooier voor
het proces-verbaal."
,,Zov het" vroeg de oudste zoet-
sappig.
,,Vast", knikte junior overtui-
eiend, ,,t<ijt< eens, wat zou die
boer willen?"
Op het landwegje, een Pa.ar qo+-
dêrd meter van hen af stond de
weinig heldhaftige landbouwer

woest met armen en benen te
bewegen. ,,Die heeft iets", deed
de jongste scherPzinnig en b9-
gon- maar vast opgelucht in de
richting van de boer te wande-
len. Met iets meer statigheid
volgde de ander, toch nog eens
omziend naar het geheimzinnige
bosje. ,,Kijk eens", \Mees het oP-
gewonden agriculturale mens'
,,kippeveren".
Met een loÍfelijke ijver en een
verbeten speurzin bogen de bei-
de plichtsgetrouwe ambtenaren
zich over de verzameling veren:
donsveren, staartveren, sPring-
veren en wat voor veren er meer
zijn, die daar verspreid lagen.
Met een gezicht of ieder mYste-
rie in het leven nu oPgelost was,
keek de wachtmeester met de
minste ervaring en de daarmee
corresponderende strePen anne-x
salaris-, de nog nerveus rond-
drentelende boer aan.

.,Je snapt nu zeker wel wat er
éebeurd is?", vroeg hij.
,,'Wat dacht ie dan? Vannacht
heeft iemand ze gestolen en mis-
schien is er volk aangekomen.
Toen heeft hij ze hier van zich
af gegooid. Ik dacht al dadelijk'
daiei iets scheef. zai, toen ik ze
daar met z'n zessen zag loPen en
daarom heb ik jullie gewaar-
schuwd." Hijgend, of van in-
spanning, of van bewondering
vbor ziin eigen scherPzin-nige
conclusiê, keek de brave ziel het
instemmend knikkende tweetal
aan.
,,Prima beredeneerd", Prees .de
Iaagste in rang, ,,maar nu zgn
weloch haast verPlicht ze oP de
één of andere manier te vangen.
'Wie weet waar ze vandaan ko-
men." Bijna gretig haakte zijn
superieur hieroP in.
,,Ja, kom maar, ik heb nog een
flinke iutezak, dan gaan we z-e

oppikkên." Met een duidelijk
gèdemonstreerde afschuw be-
Éeek junior zijn oudere collega.
--'Wat schuilen er in iou toch nog
íterke primitieve driften, ik zal

Kippen voor Kerstmis o o o

Een KersfgeschiedenÍs ,rui] hef leven gegrep en"
door wmr.

*

Het rwas maar een schichtig
knikje. waarmee de brave land-
man in de richting van het bosie
wees. Met een begrijpende trek
op de vertrouwenwekkende ge-
zichten. keken de twee forse
vertegenwoordigers van het ge-
zag dê huiverende Plattelander
aaá. Nogmaals schuin over de
schouder knikkende met een
zeer verweerd en slecht gescho-
ren hoofd, duidde hij oPnieuw
schuw in 

.de 
richting van het

struweel.
--Ze moeten d.aar in zitten, want
tk zag ze die kant oP hollen,
maar ". Met een schouder-
ophalen en een gezicht van ,,mij
niet gezien, je haalt ze zelf
maar'f brak hij zijn verhaal af.
Even flitste er een blik van ver-
standhouding tussen de beide
vastberaden Politiemensen. De
onuitgesproken vraag: ve-rster-
king halèn of het zelf oPknaP-
pen, was in dat korte moment
ieeds beantwoord.
Licht wuivend in de wind be-
wogen de hoogopgaandg elze-
struiken, zich duidelijk bewust
van d.e macabere dreiging, die
van het kleine bosje uitging. Een
bosje waarvan het hout het
eniáe eerlijke element was. A1-
les wat verder zo'n brokje na-
tuur tot iets lieflijks kan maken,
ontbrak hier. Noch was hier een
peluwtie van mollig mos, n99h
Íret bêkende varenkussentie.
Het enige waar de argeloze-wan-
delaar óp getrakteerd we,rd, was
zijn kans oP een verstikkings-
dóod in de veenachtige smurrie
en de mogelijkheid van eln
voortijdige uitbetaling 4"" le-
vensvórzékeringsgelden (aan de
nabestaanden uiteraard). Ja, zo
zaeht was de bodemgesteldheid
van het bosje, dat het allerwegen
een wondei werd geacht, dat de
bomen niet in de brei wegzak-
ten. Zelfs heeft een zeer vakkun-
diÈe bioloog hier eens een stu9ie
àtt-een proéfsc'hrift aan gewijd,
waarin -deze deskundige enige
stoute veronderstellingen oppqr-
4". Naa" alle waarschijnlijkh-eid,
ald.us de academicus, waren deze
speciale elzestruiken bijzon-der
iicfrt, in vergelijking met andere
ekeslruiken ofwel was de bo-
dem toch steviger, dan algemeen
gedacht werd. Helaas mocht de
Ita.t op dit levenswerk niet Pro-
moveren.
Desalniettemin, gruwelijk wa-

4
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je alle gelegenheid geven dit uit
te leven. Zo iets wordt anders zo
gauw een complex."
,,Nee", was het vlugge antwoord,
,,jij doet mee. Nieuwe schoenen
lopen tenslotte het vlugste in,
wanneer ze een keer goed nat
geweest zljn." De wachtmeester
slofte achter de vuurvreter aan.
Terug bij het bosje liet het twee-
tal de ogen speurend langs het
ondoordringbaar struikgewas
gaan. Met een baldadige over-
moed had moeder natuur daar
iedere centimeter ruimte tussen
de hoge elzen opgevuld met
manshoge brandnetels, kronke-
lende stekelige bramenranken
en scherp snijdende rietmassa's.
,,Daar zitten ze", fluisterde de
jongste, naar iets wits wijzend
en met een snoeksprong, die op
zíchzelf aI een verzoek om onge-
vallenpensioen inhield, schoot
hij naar voren. Het gevolg was
een naar soppend en borrelend
geluid van schoenen die tot de
enkels wegzakten en een woest
gekakel van een dikke witte kip,
die hardhandig bij de vlerken
werd gegrepen, alle gezonde ar-
gumenten van dierenbescher-
mers ten spijt.
,,Da's een van de zes", hijgde hij
triomfantelijk, ,,los die zak".
Behoedzaam werd het kippetje
in de ruime jute verpakking
neergevleid en bij ontstentenis
van een touwtje, moest 's rijks
fluitkoord de verzekerde bewa-
ring garanderen. Wat nu volgde
was ontstellend. De twee politie-
mannen hakten zich met wild
geweld, geholpen door een gum-
mistok, een pad door brandne-
tels en bramen. Zij dreunden,
met de kracht van een volwas-
sen tank, door de ruigte op zoek
naar wederrechtelijk ontvreem-
de kippen. De schorre kreten
van de zich schrammende jagers,
werden zo nu en dan afgewis-
seld door het ontstelde ge-
schreeuw van een verschrikt
hoen, dat bij de geveerde lurven
werd gegrepen.
Na ieder feest komt de terugslag
en het was een droevig moment
waarop kip nummer zes de zak
in dook. Met een kwajongens-
achtig grijnslachje kwamen de
twee politiemannen tot de ont-
dekking, dat hun uiterlijk niet
meer overeenkwam met de
norm, die onze geciviliseerde
samenleving aan haar. politie-
mensen stelt.
,,Wachtmeester", begon de oud-
ste, ,,ik dien je ernstig te beris-
pen over je tenue. Hoewel je
doorgaans een sieraad voor het
korps bent, zie je er nu bijzon-
der slecht uit. Ik dien je dan ook
te straffen met het dragen dezer
zak en dezelver inhoud naar een
door mij aangewezen plaats."
Deemoedig boog de bestrafte het
hoofd. Hij slingerde de zak met

pluimgedierte op de bagage-
drager en fietste achter zijn gids
en leidsman aan.
,,Nou zijn we eigenlijk wel ver-
plicht ook nog recherchelijsten
over die creaturen rond te stu-
ren. 'Wie weet waar ze gestolen
zijn; dat kan wel in een heel an-
dere gemeente gebeurd zíjn",
zei hij. ,,Of, misschien zijn ze wel
van niemand."
,,Foei", preekte de oudste ver-
manend, ,,de weg naar het ont-
slag uit 's rijks dienst is gepla-
veid met slechte bedoelingen. Ik
schaam me voor je mentaliteit."
,,Nou ja, ik acht wonderen niet
uitgesloten en ik dacht aan de
kersttafel. Overigens ben ik blij
ten burele te zijn, want die enge
beesten ber,vegen zo raat," zei de
wachtmeester.
,,Geef maar hier", deed de oud-
ste grootmoedig en zette de zak
eierproducenten ietwat hard-
handig in een hoek.
,,Pas op", zei de wachtmeester
sarrend, ,,binnen zit de corres-
pondent van de dierenbescher-
ming naar je te kijken." Schuw
omkijkend raapte de gewaar-
schuwde de zak op en vleide de
hoenders opnieuw zorgzaam op
de zelfde plaats neer. Dan stap-
ten ze trots het bureau van de
adjudant binnen voor het in ont-
vangst nemen van de hoogste lof.
Achteloos groetten ze een klein
boerenmannetje, dat benepen op
het randje van een stoel voor het
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bureau zat en keerden zich vol
trots naar de kritisch kijkende
adjudant.
Vóór ze de gelegenheid kregen
van hun heldenmoed en door-
tastendheid te getuigen, begon
een koud regentje op hun ver-
hitte hoofden neer te siepelen.
Zakelijk kort merkte de bejaar-
de groepscommandant op: ,,Jul-lie waren op zoek naar kippen,
hoor ik. Doe verder maar geen
moeite. Ze waren van 'Wulfsen
hier. Vertel hem maar waar ze
lopen, dan kan hij ze vangen."
IJverig knikte het boertje en
traag zei hij er achter aan: ,,De
deur van't ok was open'e bleven
en de hond het ze der0t 'e joe-
gen."
In een geestestoestand, grenzend
aan een strafrechtelijke ontoe-
rekenbaarheid, brachten de
twee jagers het glunderende
boerenmannetje bij zijn levende
have en met een ,,nou bedankt
dan maar hè", toog de tevreden
pluimgraaf traag huiswaarts.
Diep bedroefd en overstromend
van gezond zelfbeklag keken de
politiemannen elkaar eens aan.
,,Nou ja, toch hebben we gediend
in de ware zin des ',rvoords",
mompelde de een. Op dat mo-
ment keek het boertje nog een
keer om en hij riep: ,,Joa, 't was
sneu, want ze woaren voor
Kersmis. Mien zeun hev 't er
gisteren ok al twee 'e slacht . . "

J

d

Met deze ogenschijnliik olledoogse, moor loch merkwoordige íoÍo
won de owmr. J. Gruben Íe Heerenveen de eersle priis in de groep
,,oclíe Íoto's" von de ÍoÍowedstrijd. Een oulo le woter, iowel . De
RijkspoliÍie slell een onderzoek in, het publiek zou het liefst onder

woter willen kijken
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HeÍ kosÍeel fe Heeswiik
eens onneemboor, nu onbewoond.

In het Bondshotel, café-restau-
rant ,,D€ Zwaata" tc Heeswijk
bij 's-Hertogenbosch is men in
deze stille winterdagen rond het
middaguur soms aan het kaart-
spelen over de tapkast. De kaar-
ten worden met kracht oP het
glimmende hout gesmeten en het
stereotiep gebaar wordt nog eens
extra nadruk gegeven door een
kernachtige uitdrukking, die te-
gelijk met de kaarten over de
tapkast vliegt. Dat is misschien
de reden, waarom men in het
BondshoteL zo rond het middag-
uur geen warm eten kan bestel-
Ien.

Hotel-raadhuis

Het raadhuis van Heeswijk. be-
horende tot de gemeente Hees-
wijk en Dinther wordt verbouwd
en daarom zetelt het gemeente-
bestuur in een afdeling van het
Bondshotel ,,De Zwaan". Ook in
die afdeling wordt met kaarten
gemanipuleerd, maar het ziin
andere kaarten, die niet met
kracht worden neergesmeten,
doch met nauwgezetheid worden
opgeborgen. Die afdeling van
het gemeentebestuur is niet de
slechtste in het Bondshotel De
Zwaan; de al dan niet vreemde
bezoekers worden er vriendelijk
te woord gestaan. Dit Bonds-
hotel, met er tegenover het raad-
huis, waaraan bouwvakkers de
laatste hand leggen, is eigenlijk
het hart van Heeswijk.
Er stopt een bus. Een oude
vrouw gaat voorbii de ramen.

Een van de twee wachtmeesters
van de rijkspolitie te Heeswijk
gaat het provisorische raadhuis
binnen voor een bespreking met
de burgemeester of voor het na-
gaan van wat gegevens of . . . .

nou ja, wie weet precies, wat een
wachtmeester op een stille dag
in de winter bij de secretarie

6
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HEESWIJK
Werkterrein yan twee wachtmeesters

op historische bodem

Boeiende geschÍedenÍs rond oud kclsfeel

slechfs decor vcrn polífie -sctivileiten

gaat doen? Een kar ratelt over
de klinkers door de rustige zwa-
re voetstap van een zware Belg.
En, klokgelui klinkt over de ver-
zameling huizen, die Heeswijk
heet. Zo ongeveer moet het hier
aI jaren zijn geweest, rustig, de
ene dag ogenschijnlijk gelijk aan
de andere. met schokkerende
boerenwagens, doch zonder
schokkende gebeurtenissen.

Historie

Doch, vergis u niet: stille wate-
ren hebben wellicht diepe gron-
den, stille dorpen hebben vaak

roemruchte annalen en zo is het
nou precies met dat kleine Hees-
wijk. Er zijn gebeurtenissen in
Heeswijks verleden, die tot van-
daag reiken en die een geregeld
onderwerp van gesprek uitma-
ken, zelfs onder het kaartspelen
in het Bondshotel De Zwaan, of
zelfs in de secretarie.
Men spreekt niet meer over de
belegeringen van de Geldersen,
die het kasteel Heeswijk wilden
nemen, maar het niet konden
krijgen en daarom enkele malen
de huizen en boerderijen plat-
brandden.
Maar, de meeste verhalen over

'{É4iíitr"

,*{,
ls,

De oude rechÍsÍoel houdt de herinnering levend oon een ver verleden,

wos in Heeswiik en de kosÍeelheer zelÍ oordeelde over dieven en

geen poliÍíe
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den Bogaerde van Terbrugge en
zijn echtgenote wonen in de ge-
hóel gerestaureerde, fraai inge-
richte bijgebouwen van het kas-
teel. Zíi begeren niet in het kas-
teel te wonen, aI was het alleen
maar omdat het te groot is voor
twee mensen, omdat het niet te
verwarmen en niet schoon te
houden is zonder een staf Per-
soneel. Heeswijk vraagt zich nu
af, wat er na 1963 met het kas-
teel gaat gebeuren, welke be-
stemÀing het zal krijgen' En ook
dat is een geregeld terugkerend
onderwerp van gesPrek in het
hotel ,,De-Zwaan" van het kleine
Heeswijk. waar men soms oP
winterávonden ook nog rond de
huiselijke haard het verhaal
vertelt] van een Ridder Robert,
die door de duivel zelf gehaald
werd terwijl hij onderweg was
de door hem verachte en door
zijn dochter diep beminde. jon-
gèting uit de weg te ruimen'

Achter het kasteel met ziin
roemruchte historie en ziin
merkwaardige testament is nog
altijd een Poel. Daar zweeft soms
een dwaallicht overheen; de rus-
teloze ziel van ridder Robert . ' '

***********
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Frsnske zeker!
Hechte samenwerking in Yerstild dorp

Foto onder:

Aon somenwerking ontbreekÍ hel niel ín

Heeswijk. ZelÍs ol heeft de wmr. le klos

W. Krogting vokontie, don nog koml de

wmr. L. Brok binnenlopen om Íe overleggen'

\..n**
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Weer sfroperii?

De twee leden van het korPs
Rijkspolitie in Heeswijk zijn niet
bijster geïnteresseerd in het
dwaallicht, dat de nalatenschaP
vormt van Ridder Robert of in
het vreemde testament van ion-
ker Donatus. De boeiende ge-
schiedenis rond het oude kasteel
vormt slechts het fraaie decor
van d.e politieactiviteiten in
Heeswijk.
,,'Wij zijn hier met z'n tweeën oP
íuim 2q0o inwoners", zeí de
wachtmeester le klas W. Krag-
ting, toen wij hem bezochten.
,,Hét is een Prettige bevo.I.king
én er ziin weinig misdrijven.
Nee, de verkeerscontrole en om-
dat Heeswijk ook vakantieoord
is, het vreemdelingentoezrrcht
geven het meeste werk", ald-us
áe wachtmeester Kragting, die
nu bijna zes jaar in Heeswiik
woont.
Op dat ogenblik kwam de wacht-
mèester L. Brok de kamer bin-
nen. ,,Ik ga nog even naar een
Iichtbakkerij". zei hij.
,,Ik weet wel wie; Franske ze-
Éer", antwoordde de wacht-
meester Kragting. En daaruit
bleek aI direct, dat er behalve
vreemdelingentoezicht of ver-
keerscontrole meer is, dat de
rijkspolitie van Heeswijk bezig-
houdt.
,,Jê, de stroPerij, daar hebben
we veel mee te doen", verklaar-
de de wachtmeester Brok, die

ruim vier jaar in Heeswijk
werkt.
,,Meestal gaat het om gewone
stroperij . Zo aÍ en toe horen we
weer een paar schoten en dan is
het weer zover."
,,En verleden jaar bijvoorbeeld,
íoen waren er vier Eindhove-
naars, die werkten met een auto
en schi3nwerpers. Ze waren al
een paar maal gesignaleerd e-n

tenslbtte gingen we er met de
opperwachtmeester uit Dinther
eà- de iachtbrigade van Boxtel
op uit. We stelden ons verdekt
ob en zaten in de grootste span-
ning en in de kou te wachten van
elf uur tot half twee. Toen viel
op misschien tweehonderd me-
têr afstand. een schot. Nou ia,
toen was het gauw gebeurd na-
tuurtijk. Maar de chauffeur wil-
de niét uit de auto. Later bleek
waarom niet; hij had z'n laarzen
vol jachtpatronen. Met een
speurhond-hebben we later het
gèweer, een officierssabel en een
ías mef een accu gevonden'"
Jawel, zo gaat dat soms in herfst
en winter daar bii Heeswijk,
maar 's zomers is het anders. In
de afgeloPen zomer bijvoor-
beeld, loeÀ wachtmeester Brok
tien weken ziek was, waren het
de kermissen van Heeswijk,
Loosbroek en Schijndel' een
concours hiPPique, een motor-
cross. zes opvoeringen van een
openluchtsPel. met 1100 bezoe-
kèrs per keer en het brandge-
vaar, die alle aandacht van de
wachtmeester Kragting oPeis-
ten. Er was een versterking van
een man en af en toe kwamen
ook de opperwachtmeester P' J'
Boogert 

- ïan Dinther of de
groepscommandant van Schijn-
áet áajuOant J. H. Rutten -naar
Heeswilk om de helPende hand
te bieden.
Nu ziin de oude toestanden weer
teruggekeerd. De wachtmeester
BroÈloopt binnen bij de wacht-
meester 1e klas Kragting en sa-
men overleggen ze bij de tafel
wat gedaan moet worden, samen
houden ze verkeerscontroles en
samelt trekken ze oP tegen de
stropers.
,,Fránske, zeker we9r", -zegt. de
wachtmeester Kragting dan, ter-
wijl hii zijn tuniek dichtknooPt
err voo"r zé samen de duisternis
ingaan, waarin ook stroPers
roádzwerven gelijk het dwaal-
licht van ridder Robert achter
het oude kasteel
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Cursussen voor vorming mobiele
eenheden fe Arnhem

OÍficieren, adjudsnten en opperwschtmeesfers
in opleidingsschool

door odludont H. A. P lJ N EN B U RG

www. rijkspolitie.ors Korpsblad Nr.4. December 1959.

Begin 1960 zal in het gehele
land de opleiding beginnen van
mobiele eenheden van het Korps
Rijkspolitie, die van grote be-
tekenis zijn voor de uitvoering
van de politiële taak wanneer
zich bíjzondere omstandigheden
voordoen. Het met rustige ze-
kerheid en zelfvertrouwen en
zonder aarzeling ingrijpen waar
de handhaving van de openbare
rust en veiligheid dat onder bij-
zondere en moeilijke omstandig-
heden eisen en dat alles op een'vijze als van het Korps Rijks-
politie mag worden verwacht.
vergt een gedegen voorberei-
cling. Dat hebben de officieren,
die tot nu toe bij de hierop ge-
richte cursussen op de oplei-
d-ingsschool te Arnhem betrok-
ken werden, reeds ervaren. En
de tweeëntwintig adjudanten,
die kort geleden in de oplei-
dingsschool arriveerden voor
een opleiding van drie weken tot
plaatsvervangend pelotonscom-
mandanten van de mobiele een-
heden, weten dat evenzeer als
de opperwachtmeesters-groeps-
commandanten die nog later in
.Arnhem arriveerden. Het is bui-
ten kijf, dat ettelijke adjudanten
en opperwachtmeesters het ge-
bouw aan de Velperweg met ge-
mengde gevoelens betraden en
met stijgende ongerustheid de
lesrooster bekeken, waarbij zij
de indruk kregen, dat hun scho-
ling parallel zou lopen aan de
opleiding voor de commando-
troepen.
Dat dit verblijf geen vakantie
betekende werd de adjudanten
nog duidelijker, toen de toege-
voegd officier van de cursuslei-
der de majoor F. M. C. Offer-
mans hen in ijltempo van zoiets
als: ,,Vlug, vlug, anders halen
we de eindstreep niet" voorging
op de drieënvijftig traptreden
naar de theorielokalen, de slaap-
vertrekken en het domein van
de materieelbeheerder. Niette-
min werden eÍercitie, schietop-

Bri de foto's:

Enkele beelden von de opleiding
von ,odiudonten voor de instruclie
ten oonzien von de vorming von
mobiele eenheden.

(foto's Techn. Recherche Arnhem)

leiding en andere dingsn van de
dag met tegenzin, berusting of
gelatenheid begonnen zeer spoe-
dig onderwerpen van gezonde
na-ijverige dienstvervulling.
Een maquette verschafte inzich-
ten in bebouwde situaties en in
mogelijkheden en middelen voor
ontruiming of bezetting. De ko-
lonel b.d. Th. B. W. van de Vlier-
voet gaf instructie over het
Voorschrift Mobiele Eenheden
en verklaarde daarbij, dat deze
eenheden niets te maken hebben
met ,,soldaatje spelen", maar

van grote betekenis kunnen zijn
bij het optreden onder bijzonde-
re omstandigheden, doch dan
voorzien van een uitrusting, die
de gelegenheid biedt de opge-
dragen taak uit te voeren. De In-
specteur-Generaal J. Geruitsen
gaf van zijn belangstelling blijk
door tijdens de opleiding voor
adjudanten een uiteenzetting
rond een op de maquette ge-
schetste situatie bij te wonen.
Zo zullen ook de adjudanten en
de opperwachtmeesters in de ge-
legenheid zijn mee te werken
aan de opleiding van mobiele
eenheden zoals die in 1960 in het
gehele land zal worden aange-
pakt.
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Eerste T.P.W.'s ziin al
in gebruik genomen

In het kader van de reorganisa-
tie en aanpassing van de ver-
keersgroepen zijn de eerste
Technische Patrouillewagens op
de Nederlandse wegen versche-
nen. De eerste T.P.W. is in de
loop van november ingezet in het
district Apeldoorn, waar de
praktijkervaringen nauwkeurig
worden bijgehouden, zodat het
effect van dit soort wagens dui-
delijk r,aar voren zal komen.

Sinds 1 december is er ook een
T.P.W. in het district Utrecht in
gebruik en per I januari volgen
de verkeersgroepen van Amster-
dam, Den Haag, Leiden, Dor-

sfreden om kampioenstitel

co" van de wachtmeester le kl.
N. Nelisse uit Nieuwdorp, kwamen
sterk naar voren. ,,'Wibo" werd
zelfs nog een ernstige kandidaat
voor het kampioenschap, maar de
boerenleenbankkassier kan zich vei-
lig voelen want zijn hond bleek toch
de beste. ,,'Wibo" werd reservekam-
pioen, ondanks of dank zij het niet
versmade eindje worst
De afdelingsvoorzitter de heer J.
van Luyk reikte de wisselbeker uit
aan de heer Minderhoud, mitsgaders
de medailles, waarbij de extra prijs

drecht en Nijmegen. Dc afleve-
ring en ingebruikname van deze
wagens, die een belangrijke rol
zullen spelen bij de opsporing
van alle technische tekorten, bij
het snel ter plaatse zijn bij onge-
vallen en ter ondersteuning van
de landgroepen, zal d,aarna ge-
regeld doorgaan.

De groepscommandanten, die de
eerste T.P.W.'s ter beschikking
krijgen, kwamen op 30 november
bijeen op de Varenkamp te Bilt-
hoven teneinde zich over de
voorschriften voor de T.P.W.'s
en de mogelijkheden hiervan te
oriënteren.

voor de hoogste punten naar de
wachtmeester Babijn ging voor zijn
,,Tarno". Ook van officiële zijde be-
stond voor deze wedstrijden veel
belangstelling.

De einduitslag was als volgt:

le NERO, kampioen met 3081/z pt.
(L 6Lrlz p., II 20 p., III Z07r/2, A tO, V 91/z)

2e WIBO, res.-kamp. met 2961/z pt.
(I 50 p., II 20 p., III 208 , A 91/2. V 9)

3e MARCO, met 264 pt.
(I 48 p., rI 14 p., III 185 , A 10. V ? )

4e TARNO, met 2091/z pt.
(I 621/2 p., II 19 p., rrl t09r/2, A 10, V 91/z)

Zeeuwse politiehonden

,,Verdikke me, dat eit ie nog nooit
e dae". Deze onvervalst Zeeuwse
uitspraak deed de wachtmeester Ie
kl. J. Stroo uit Wolphaartsdijk kort
geleden op het terrein ,,Klein Val-
Ëenisse" tè Biggekerke bij de wed-
strijden om het Zeeuwse kampioen-
schap van de afdeling Zeeland. van
de Koninklijke Nederlandse Politie-
hondenvereniging. Bij die wedstrij-
den liet de wachtmeester Stroo die
historische woorden horen, omdat
zijn bouvier ,,Wibo" bij het voedsel-
weigeren in een grote hap het eind-
je worst verslond, dat hem werd
aangeboden. Dit betekende een vro-
lijke (maar nochtans harde) noot bij
dêze wedstrijden, waarin de Hol-
landse herder Nero van de kassier
van de Boerenleenbank C. Minder-
houd te Domburg kampioen werd.
De andere deelnemers waren drie
bouviers. De wachtmeester le kl.
A. van der Putte uit Zoutelande,
moest verstek laten gaan omdat zijn
Duitse herder Astor niet in orde
was. De spanning heeft bij deze
wedstrijden niet ontbroken. De bou-
vier Tarno van de wachtmeester le
kl. A. Babijn te Biggekerke stond
naar de mening van velen na de
appèl-, spring-, klim- en waterwerk-
oefeningen, het hoogst geklasseerd.

De spanning ontbrak al evenmin
toen de honden zich konden uit-
leven op de in leer en jute gehulde
pakwerkers,,,Tarno" verhuisde naar
de achterhoede, ,,'Wibo" en ,,Mar-
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Het land van de veehouder Jongert bij 'Wormer is gewoon weiland,
met gewoon gras \Maarvan er in ons land nog wel meer te vinden is.

En boer Jongert is een gewone, nijvere boer. Een paar maanden ge-

leden was er noch van het grasland, noch van boer Jongert iets bij-
zonders te zeggen. Jawel. dat was zo, maar bijna van de ene dag op

de andere kwam daar radicaal verandering in. Boer Jongert en zijn
grasland werden plotseling wereldnieuws. En dat alleen maar omdat
boer Jongert in zijn grasland een gat had gevonden, een zeer bij-
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En wat doet nu de rijkspolitie
met een gat? Er werd een vluch-
tig onderzoek ingesteld, maar
dat leverde slechts stof tot vage
speculaties. Omdat \il'ormer in
de aanvliegroute tussen Spijker-
boor en Schiphol ligt, werd be-
sloten eerst maar contact op te
nemen met de Dienst Luchtvaart
van de Rijkspolitie om te infor-
meren of er vanuit een vliegtuig
,,iets" verloren was. Maar dat
leverde geen resultaat op.

Ragebol

Aangezien het vreemde gat zich
achter de tuin van de burge-
meester bevond en aangezien
samenwerking en overleg met
burgemeesters een goede zaak
is, werd in gezelschap van bur-
gemeester A. Loggers een nader
onderzoek ingesteld. Het gat
bleek nagenoeg vijfhoekig te
zijn en het was of de kanten met

Riikspolitie hew aaht ureemde
uondst in dnassig land

Een geheim ds] nog niet werd onfslu ierd
door odiudont B. S I ET SMA

zonder gat, naar hij aannam belangrijk genoeg om het bij de Rijks-
politie in'Wormer te melden.
Dat gat is al wekenlang een druk besproken onderwerp en het is
geregeld als sensationeel toppunt van geheimzinnigheid in alle
kranten beschreven, zonder dat iemand op de dag van vandaag met
zekerheid heeft kunnen zeggen, waar dat gat vandaan komt of wat
er in zit. Deskundigen op velerlei gebied hebben op de rand van dit
historische en onverklaarbare verschijnsel gestaan, zonder met
zekerheid een diagnose te willen stellen. Het gat is uitgegraven met
moderne hulpmiddelen der techniek, met tot nu toe als enige resul-
taat, dat het eigenlijke gat, dat strikt genomen slechts een gaatje

rvas van vijftig centimeer doorsnee, nu een echt groot en zeer diep
gat is geworden, waarin het oorspronkelijke gaatje al een keer on-

vindbaar is geweest. De gehele pers heeft zich op het gat gestort, de

televisie kwam er voor naar 'Wormer, boer Jongert ging zelfs vijf-
tig gulden per cameraman heffen, zij het dan meer als een soort
sensatiebijdrage of smartegeld voor alle drukte, dan voor het vor-
men van een fonds tot behoud van het gat otzo.

,,Jij wordt er hardstikke rijk mee", moeten kennissen van boer
Jongert hem hebben gezegd, maar de boer heeft het wijs ontkent en

het zou boze laster zijn te beweren, dat hij het plan voor de ,,hef-
fing" al in zijn hoofd had, toen hij het gat onbedorven en onver-
klaarbaar had gevonden en het in eerste instantie in de hoede van
de rijkspolitie aanbeval.

Een v'on de momenlen woorop men zich
oÍvroeg: wot nu ? .

(Foto:,,De Zoonlonder")
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een scherp voorwerp waren af-
gesneden. Omdat het echter bij-
na vol grondwater stond, was
niet te zien hoe diep het eigen-
lijk was en besloten werd om
met een ragebol het gat af te
tasten, omdat hierbij zo min
mogelijk risico werd genomen.

Gierend geluid

Deze methode gaf geen succes.
Verder dan gissingen en specu-
laties kwam men niet. Bij de
terugkeer in de woning van de
burgemeester deelde mevrouw
Loggers mee, dat zij in de voor-
gaande nacht wakker was ge-
worden van een vreemd, gierend
geluid. Ook van anderen kwa-
men later dergelijke verklarin-
gen. Het vreemde geluid werd
daarbij omschreven als ongeveer
dat van het krachtig remmen
van een auto of op een bliksem-
inslag. De raadsels bleven nog
onopgelost en het leek raad-
zaam de Hulpverleningsdienst
van het departement van Bin-
nenlandse zaken in te schakelen.
,,Wij hebben het voornemen vol-
gende week een kijkje te ne-
men", zei de betrokken ambte-
naar in een telefoongesprek,
maar zowel van de zijde van de
rijkspolitie als door de burge-
meester werd aangedrongen op
rneer spoed.

Vulkaan....

Immers, Wormer leefde op een
soort vulkaan. Niet, dat het gat
zelf vrees aanjoeg, dat was het
niet, maar het leek de rijkspoli-
tie raadzaam het gat in onge-
schonden staat te bewaren totdat
deskundigen zich er over zou-
den ontfermen en dat werd ang-
stig moeilijk. De vulkaan van de
publiciteit dreigde voortijdig los
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Wekenlong gonsde hef von (kosÍbore) ocliviÍeiÍen rond hel got; het geheim bleef
(Foto: ,,De Typhoon").

,tl

te barsten over 'Wormer en dat
zou tot gevolg kunnen hebben,
dat ,,onbevoegde ondeskundi-
gen" op eigen houtje een onder-
zoek zouden instellen, hetgeen
gevaar zou kunnen opleveren.
Men fluisterde ê1, dat er een
stuk van een Sovjetraket in'Wor-
mer was ingeslagen, dat het als
een mes de bodem had openge-
sneden. Men fluisterde, dat er
een geheim wapen door een
vliegtuig was verloren, of dat er
een bom uit een straaljager was
gevallen. Men fluisterde nog
veel meer.

Nog een gat

Het werd bekend, dat in een an-
der stuk land. achthonderd me-
ter verder in de afgelopen zomer

ook een vreemd gat was ontdekt,
door een andere veehouder. Die
had wel getracht met een vaar-
boom van vijf meter lang de
diepte te peilen, maar hij voelde
geen grond. Hij had het echter
niet nodig gevonden de politie
hiervan in kennis te stellen en
had hef gat dichtgesmeten met
dikke boomstronken. Toen bleek
ook, dat diverse bewoners van
de Zaanstreek in de nacht van
vier op vijf juli een vreemd licht
hadden waargenomen. Ten wes-
ten van 'Wormer werd het be-
schreven als een schijnsel, dat
zich in oostelijke richting be-
woog en door enkelen, die zich
uit oostelijke richting naar'Wor-
mer hadden begeven, werd ver-
klaard, dat zij het in westelijke
richting hadden gezien.
Kortom, er werd zoveel gefluis-
terd, dat het nieuws toch uitlek-
te en dat een te'Wormer wonen-
de journalist ,,wereldnieuws" in
het gat begon te zien. Na over-
leg bleef de eerste publikatie bij
een klein bericht, maar twee da-
gen later was het hek van de
dam en 'Wormer verscheen in-
derdaad in het wereldnieuws. De
pers en de film sloofden zich uit
om het gat op z'n voordeligst
vast te leggen, maar de Hulpver-
leningsdienst verscheen niet en
toen die een dag later kwam om
de zaak op te helderen bleek al
direct, dat het geheimzinnige
voorwerp waardoor het gat was
veroorzaakt op een diepte van
minstens twaalf meter zat. De
leden van de dienst hebben wel-
licht al gauw gemopperd op het
verre voorgeslacht. dat zich ves-
tigde in een land van veen en

von Wormer.
(A.N.P.-foto)
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water, waar niet eens een gat
van vijf à zes meter gegraven
kan worden zonder allerlei
moeilijkheden. Er was damwand
nodig, want het gat zat vlak
naast een sloot.

Deel van raket?

Het ging aanvankelijk allemaal
uitstekend, totdat men de plaats
naderde, waar het vreemde
voorwerp door een zandplaat op
omstreeks vijf meter diepte was
gegaan. Daar welde het grond-
water met kracht op, door het
gat dat het voorwerp in de zand-
plaat had gemaakt. Een elektri-
sche pomp was tenslotte niet bij
machte het gat droog te houden.
En zo waren er steeds nieuwe
verrassingen. Mr. E. Franquinet
uit Roermond, lid van de Neder-
landse Vereniging voor Ruimte-
vaart behoorde tot de velen, die
het gat kwamen bekijken. Hij
achtte het niet uitgesloten, dat
er sprake was van een deel van
een ruimteraket. Andere des-
kundigen verklaarden, dat een
voorwerp, dat van grote hoogte
valt, wel tot twintig meter diep
kan doordringen. Bij het anderegat stelde de hulpverlenings-
dienst ook een onderzoek in. Dat
bleek rond te zijn en een door-
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snee te hebben van ongeveer 65
centimeter. De vraag was dus
gerechtvaardigd, hoe 'Wormer
aan twee gaten kwam.
Nochtans, het ene gat bleef fa-
voriet. De rijkspolitie hield
steeds toezicht, boer Jongert
ging entree heffen. Het onder-
zoek werd overgenomen door
het departement van Defensie
en het departement van \il'ater-
staat begon de bodem rond het
gat te onderzoeken met een son-
deerapparaat tot een diepte van
dertig meter. Dat ging ook niet
van een leien dakje en vervol-
gens kwamen technici van het
laboratorium voor grondmecha-
nica te Delft naar 'Wormer. Na-
dien is een vierentwintig meter
lange buis van non-ferrometaal,
een zogenaamde bolocator gefa-
briceerd voor een nieuwe aanval
op het geheim van \['ormer, dat
naast vele en velerlei technici
ook de leden van het korps
Rijkspolitie in 'Wormer nu al
maanden bezighoudt en dat
nochtans een geheim is gebleven.
Nog is niet bekend, wat er in het
gat zit, hoe het gat er komt. Er
is een vreemd licht gezien en een
vreemd geluid gehoord, mitsga-
ders een vreemd gat gevonden,
waarvan men in Wormer op Ou-
dejaarsavond wellicht zegt: ,,Ja,ja, het is me het gaatje wel. . . . "

RIIKSPOLITIEKALENDER

19ó0
Het verschrjnen van de Rijks-
politiekalender voor dit jaar in
min of meer nieuwe gedaante
heeft er ongetwijfeld toe bijge-
dragen, dat nu met grote belang-
stelling wordt uitgezien naar de
kalender voor 1960, waaraan
druk wordt gewerkt. De Com-
missie, die zich met de samen-
stelling heeft belast heeft niet
slechts een kleine prijsverho-
ging aangekondigd, maar heeft
bovendien in een circulaire de
belofte gedaan dat ook aan deze
tiende Rijkspolitiekalender ex-
tra zotg zal worden besteed. In-
middels vernamen wij, dat ook
in deze uitgave weer enkele
vierkleurendrukplaten zullen
worden opgenomen, die met de
andere foto's weer een doorsnee
zullen geven van het werk van
de Rijkspolitie. De kosten be-
dragen thans f 1,50 en hoewel
eigenlijk de termijn al is verstre-
ken, blijft het nog mogelijk deze
kalender te bestellen bij de Ter-
ritoriale Inspectie te 's-Herto-
genbosch, Postbus 260. Wie ech-
ter zeker wil zijn in het bezit te
komen van dit stukje wandver-
siering voor een heel jaar, haaste
zich!

,*\*rZ
d oottib

AAN ONZE N'EUWE ABONNEESI

**r*{

De voorraad van de no's lr 2 en 3 van het Korpsblad is thans geheel
uitgeput. Nieuwe abonnementen worden in verband hiermede ge-
noteerd met ingang van dit decembernummer.

- "Rà
{+T

In verband met een niipend

plaatsgebrek in dit december-

nummer kan onder meer het

tweede deel van de beschouw-

ingen over genealogie, ge-

schreven door de overste

jhr. W. A. Gevers Deynoot

pas in het ianuarinummer

worden gepubliceerd.
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Betaling in ó en 12 maandelilkse
termijnen zonder bijkomende kosten

lim sáMgÊztarnnrtz

Dracht 49-51

*

* GEEN RENTE !

* GEEN INFORMATIES !

* ALLE BETALINGEN

RECHTSTREEKS AAN ONS I

2 JAAR GARANTIE !

Alle gewenste ínlíchÍingen vriiblíivend I

CARROSSERIEFABRI EK N.V. BERWI
WINSCHOTEN

lndustrieweg íó - TeleÍoon O5970-3206

Het inrichten en alwerken van de

T.P.W. wagens vindt plaats in de

lr.lf. BERwI
Regelmatige leverancier aan

POLITIE - P.T.ï. - BRÁNDWEER

Arrestanten - ambulance wagens

Caravanbouw (tevens verhuur)
Verbouwing van bestaande wagens
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3 VERSNELLIN

lmportrice:

Hart Nibbrig &Greeve n.Y.
DEN HAAG

BOSCH
dan 50 jaar de bougie
Yoor iedere motor !

BOSCH - bougies stammen uit de
oudste bougieÍabriek ter wereld

een ,,lelle"

Alleenvertegenwoordiging voor Nederlond :

N.Y. Willem von Riin
Hoorlemmerweg 475 - Amsierdom-W

Telefoon 020-185222 (10 liinen) -Telex12282
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Personolio
In dienst getreden
R,essort's-Gravenhage
D. Leeflang, Dirksland, benoemd tot
wachtmeester, 1-11-'59.
Ressort's-Hertogenbosch
G. W. M. Claassen, 's-Ilertogenbosch
(St. District), benoemd tot typiste A.

Bevorderingen
R.essort Amsterdarrr
tot Adjudant:
W. C. J. Brouwer, Wijk
stede, 1-10-'59.
tot Opperwachtmeester:
J. de Jong, Bovenkarspel,
R,essort's-Gravenhage
tot Adjudant:

bij Duur-

1-11-'59.

P. C. Groeneweg, Boskoop, 1-10-'59.
tot Opper$rachtmeester:
G. J. M. Ultee, Sluis, 1-10-'59.
J. Bil, 'Woubrugge, 1-11-'s9.
R,essort's-Hertogenbosch
tot Adjudant:
F. C. Visser, Zundert, 1-11-'b9,
tot Opperwachtmeester:
N, B. Veger, Bergen (L.), 23-9-,b9.
J. M. J. Geeratz, St. Michielsgestel,
1- I r-'59.
tot Wachtmeester le kl.:
C. L. Kattevilder, Boxtel, 1-11-'bg.
R,essort Arnhem
tot Opperwachtmeester:
J. Kraak, Balkbrug, l-9-'59.
P. de Jong, Berkum, 1-11-'59.
I{. Post, Laren, 1-11-'b9.

Ressort Groningen
tot Opperwachtmeester:
H, G. Straver, Oosterhesselen, 22-9-'59.
T. Bulthuis, Gasselternijveen, 1-10-'59.
D. Kemper, Oostermeer, 1-11-'59,
Dienst Luchtvaart
tot Opperwachtmeester:
A. J. van der Spek, Amsterdam (Schip-
hol), 1-9-'59.

Aanwiizing voor functie
R,essort Amsterdam
tot Groepscommandant:
P. Tolman, Owmr., Montfoort, 1-11-'59.
M. C. de Jong, Owmr., Edam, 1-11-'59.
Ressort's-Hertogenbosch
tot Districtsadjudant:
J. J. Lavrijsen, Adj., Breda, 1-11-'59.
tot Groepscommandant:
J. den Bakker, Owmr., Fijnaart,
1- 11-,59.
Ressort Arnhem
tot Districtsadjudant:
J. Mouthaan, AdJ., Nijmegen, 1-11-'59.
tot Groepscommandant:
H. Tigelaar, Adj., Delden, 1-11-'59.
R.essort Groningen
tot Groepscommandant:
M. P, v.d. Dam, Owmr,, Exloo, 1-11-'59.

Verplaatsingen
Ressort Amsterdam
J. Verhagen, Owmr,, van Utrecht
(P.V.D.) naar 's-Gravenhage (Staf
A.I.), 26-10-'59; G. Bokma, Wmr. le kl.,
van Breukelen naar Utrecht (parket-
groep), 15-10-'59; J. H. Beijer, 'Wmr.
le kI., van IJpendam naar 'Weesper-
karspel, 1-11-'59; \M. Verheul, Wmr. le
kl., van Castricum riaar De BiIt, 1-11-
'59; G. J. Honschoten, 'Wmr. lekI., van
Andijk naar Castricum, 1-11-'59.
R.essort 's-Gravenhage
J. C. Geuze, Wmr. le kl., van Stave-
nisse naar Markelo (ress. Ah.), l-10-
'59; J. de lÍoog, 'Wmr. le k1., van Ou-
derkerk a/d IJsseI naar Berkel en Ro-
denrijs, 1-10-'59; J. F.'Waterschoot,
Wmr. 1e kl., van l(loosterzande naar
Philippine, 16-9-'59; A. \4ralhout, Wmr.
le kl., van St. Philipsland naar Yer-
seke, 1-10-'59; Th. J. Opdam, Owmr.,
van Rijndijk naar Berkel en Roden-
rijs, 16-10-'59; J. C. Duran, Wmr. le
kl., van Berkel en Rodenrijs naar Ba-
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Ambrsiubilecr Ad1. J. J. v.d. Zonde
te Utrecht

ressort Amsterdom
40 joor op 23-10-1959

Owmr. J. W. Steen Owmr. J. ten Brink Owmr. W. C. Zwoon Adt. H. G. Hendrikse
te Westbroek te Weesp te Puttershoek te Lisse

ressort Amsterdom ressort Amsïerdom ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Grovenhoge
25 ioorop 10-10-1959 25 ioorop l5-10-1959 25 ioor op 1-11-1959 25 loorop 15-10-1959

rendrecht,l-10-'59; J. de Bakker, Owmr.,
van Reeuwijk naar Fijnaart (ress. Ht.),
l-1r-'59; A. Schaap, 'Wmr. 1e kI., van
Bergambacht naar Voorschoten, 16-10-
'59; H. Weststrate, Wmr. 1e kI., van
NÍeuwerkerk a/d lJssel naar Rijndijk,
1?-10-'59; M. Venne, Owmr., van Stomp-
wijk naar Wateringen, 15-10-'59.

Ressort Arnhem
H. Slagter, 'Wmr. le kl., van Dedems-
vaart naar' Den Hulst, 5-10-'59; J. v. d.
ZalrJI, Wmr., van Deil naar Haaften,
6-f0-'59; T. Drenth, Wmr. le kl., van
Ermelo naar Nijkerkerveen, 13-10-'59;
A. Huisman, Wmr. le kl., van Ommen
naar Zalk, 14-10-'59; G. van Arragon,
Wmr., van Gendringen naar Eibergen,
15-10-'59; H. Mulder, 'Wmr., van De-
demsvaart naar IJrk, 15-10-'59; J. N.
A. Gerard, Owmr., van Borne naar
Ootmarsum, 14-10-'59; G. Draaijer,'Wmr. le kl., van 't Harde naar Erme-
lo, 15-10-'59; M. P. BIinde, Wmr. le kl.,
van Oldebroek naar 't Harde, 16-10-'59;
L. H. de Roos, Wmr. le kl., van Est
en Opijnen naar Deil, 19-10-,59; A.
Hartgers, Wmr. le kl., van Zalk naar
Ommen, 21-10-'59; C. I(lasen, Wmr. le
kl., van Lichtmis naar Dedemsvaart,
22-10-'59; C. Th. ter Hoeve, 'Wmr., van
Borne naar Rijssen, 26-10-'59; H. Tige-
laar, Adj., van Vollenhove naar DeI-
den, 1-11-'59; A. B. Schoemaker,
Owmr., van Borne naar Almelo (par-
ket), 1-11-'59; J. Mouthaan, Adj., van
Andelst naar Nijmegen, 1-11-'59; Th.
J. Burgers, 'Wmr., van Groesbeek naar
Berg en Dal, 22-10-'59.

Ressort's-Hertogenbosch
J. v. Oosterbosch, Opwmr., van Spau-
beek naar Schaesberg, 5-10-'59; J. lVlj-
nen, Wmr. le kl., van \Mijnandsrade
naar Spaubeek, 6-10-'59; W. K. Berg-
man, Wmr. le kl., van Vaals naar
Wijnandsrade, 12-10-'59; G. Th. Vran-
ken, Wmr. le kl., van St. Odiliên-
berg naar Venray, 12-10-'59, Ir, J. L.
v. d. Hoogen, 'Wmr.. van Schaesberg
naar Gennep, 15-10-'59; G. P. proost,
'Wmr. le kl., van Loon op Zand naar
Riel, 2?-10-'59; R. Hiddinga,'Wmr., van
I{aatsheuvel naar Loon op Zand, 30-
10-'59; J. J. Lavrijsen, Adj., van Dcn-
gen naar Breda, 1-11-'59; M. J. J. M.
den Boer, 'Wmr., van Mierlo-Hout
naar Deurne. 1-11-'59; L. C. Bink,
Wmr. 1e kl., van Waalre naar Bakel,
2-11-'59.

Ressort Groningen
P. A. I(estens, Wmr. le kl., van Hee-
Ienveen (Verkeer) naal Leeuwarden
(Parket), 12-r0-'59; G. Hensens, Wmr.
le kl., van Winschoten (Ver'keer) naar
Almelo (Verkeel') (ress. Arnhem), 15-
f0-'59; J. Metselaar, 'Wmr. 1e kl., van
Ide naar Groningen (Parket), 19-10-'59;
P. Tolman, Owmr., van Sexbierum
naar Montfoort (ress. A'dam), 1-11-'59;
I(. Sweers, Wmr. le k1., van Nieuwer-
oord naar Valthe, 2-11-'59.
Rijkspolitie te Water
N. v. d. Zijde, JÀImr., van Gr. Am-
sterdam III naar Gr. Amsterdam I,
4-10-'59; G. J. v. Dijk, Wmr. 1ekl., van
Gr. Amsterdam I naar Gr. Amsterdam
III, 4-10-'59i M. J. I{ortsmit, Wmr. 1e
kI., van Maasbracht naar Drimmelen,
1-11-'59; P. I{alkman, Wmr. le kl', van
Drimmelen naar Maasbracht, 1-11-'59'

De dienst verlaten
Ressort Amsterdam
Per 31-10-'59: J. A. Scheers, Adj.'
Edam; G, Scheper, Adi., Amsterdam.
Per 1-11-'59: J. Jonkheid, 'Wmr. le
kl., Alkmaar; J. Raatjes, 'Wmr., Enk-
huizen.
R,essort 's-GravenhagePer 31-10-'59: J. Munter, Owmr., St.
Laurens; R. Harms, Owmr., 's-Gra-
venhage; P. G. Hoorn, Owmr., 's-Gra-
venhage, 1-11-'59.
Ressort's-Hertogenbosch
P. H. J. I{leijn, 'Wmr. le kl., Gennep,
I 5-10-'59.
Ressort Arnhem
Per 31-10-'59: J. van Zanten, Adj.,
Delden; N. B. Gevers, Owmr., Alme-
lo; H. Heymink, Wmr. le kl., Druten.
R.essort Groningen
Per 31-10-'59: J. ManuëI, Adj, Exloo;
K. van Asselt, Owmr., I{ollumer-
zwaag.
Per 1-11-'59: K. H. Iliohan, ][mr.,
Finsterwolde; I. v. Nieuwenhoven,
Wmr. le kL, Nijeveen; H. Reker,
Wmr. 1e kl., Groningen (Verkeer).
Opleidingsschool van het Korps Riiks-
politie te Arnhem
D. Strooberg, Adsp., Arnhem, 24-8-'59;
J. P. Schoof, Adsp., Arnhem, 3-9-'59;
A. A. Hillebrand, Adsp., Arnhem,
3-9-'59; A. Ciere, Adsp., Arnhem, 1-12-
-'59.

Overleden personeel
G. J. van Tongeren, 'Wmr. 1e kl.,
Ommen, 5-11-'59.
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