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OPLEIDINGSSCHOOL RIJKSPOLITIE IN ARNHEM

[Íchom elijke, menfole en

nokfechnÍsche opleÍding
ofgesf emd op de prokríik

,,'Wordt een politieman, om precies te zijn een rijkspolitie-
man, nou gemaakt of wordt'ie geboren?" Die vraag heb-
ben wij bij een bezoek aan de opleidingsschool van het
Korps Rijkspolitie te Arnhem voorgelegd aan de com-
mandant van de school, de majoor A. B. J. Proot. Het
antwoord was even weloverwogen als de hele opleiding
in dit uniek instituut, waar momenteel 75 adspiranten on-
derweg zijn naar een verantwoordelijke en veelzijdige
positie in de maatschapprj. ,,Er zijn mensen, die als het
ware voor politieman in de wieg zijn gelegd, maar zelfs
die worden hier gemaakt. Er zijn mensen, die uit ideaal
brj de politie gaan.'t Gaat hier ook om degenen, die be-
wust de politie als beroep kiezen, maar er zijn ook an-
deren. Van beide categorieën trachten wij hier politie-
mannen te maken," aldus de majoor Proot, die teÍrslotte
verzekerde ,,Ze worden hier in elk geval niet geboren,
dat weet ik pertinent zeker!"

Korfgeleden werd de minisfer von JusÍifie Mr. A. C. W Beerm,on bij ziin bezoek oon de school
in hel lokool waor de fechnische hulpmiddelen sf'oon, geconfronleerd met het ,,konsspel".

1V.l.n.r.: de M,oioor A. B. J. Proot, Minister Beermon, de OversÍe C. H. Koning;

. de Direcleur-Generool Hooíd DirecÍie Politie Mr. J. C. von der Minne en de

Secreforis-Generool Mr. J. C. Ïenkink;.

4

Gedegen uonming uan adspinanten
in urroegel.e buitensociëteit

Politiemannen worden dus mecr ge-
maakt dan geboren en hoe! Wie een
dag ronddwaalt in de gebouwen van
de opleidingsschool, wie onder de
niets te wensen overlatende leiding
van de majoor Proot enige kilo-
meters heeft afgelegd door de lange
gangen en over de schier eindeloze
trappen ergens tussen verwarmings-
kelders en verkeerslokaal, tussen eet-
zaal, adspirantenkamers, film- en
instructiefokalen, tot het in meer dan
één betekenis crimineel of zo ge wilt
krimmeneel museum van voorwerpen
aangaande misdrijf of overtreding,
en wie dan tenslotte nog de parken
met vijver en met - afgesloten -eiland heeft doorkruist, die dreigt
bijna door het bos de banen oftewel
door de veelheid van stof de kern
van de zaak niet meer te zien.
En dan zag hij nog niet alles. Want
ergens bij de school staat nog een
apart gebouw met vertrekken, die
wisselvallig dienen als kruideniers-
winkel of kroeg. In een van die ver-
trekken bevindt zich Janus, door de
jaren heen de meest verdruktê en ge-
slagen figuur van de hele opleiding,
de man op wie geregeld aanslagen
worden gepleegd en die reeds ette-
lijke malen op al dan niet gruwelijke
wijze werd vermoord door adspiran-
ten of hun instructeurs, die zich hier
praktisch bezighouden met construc-
tie en reconstructie, met overtreding
en misdrijf in velerlei toonaard.
De opleidingsschool van het Korps
Rijkspolitie is op zeer moderne Ame-
rikaanse leest geschoeid en richt de
vorming op zeer overwogen en doel-
treffende wijze op theorie en praktijk
tegelijk. Want: zonder theorie geen
succes in de praktijk en zonder prak-
tijk geen theorie waarvan de volle
betekenis direct duidelijk wordt of:
geen theorie zonder levende be-
tekenis voor de adspirant.
De grote, statige gebouwen in het
omheinde park aan de Velperweg in
Arnhem, enige honderden meters van
de grens van Velp, dicht bij Bron-
beek, waar de laatste oudgediende
ordehandhavers van Atjeh hun le-
vensavond slijten, is een stevige pei-
ler voor de aanvullin.g en verjonging
van de gelederen van het Korps
Riikspolitie. Het is, al worden de ad-
spiranten er niet geboren, de kraam-
kamer waar ieder jaar een aantal
jonge wachtmeesters het politiëel
levenslicht ziet. De opleidingsschool
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De commondonl v'on de opleidingsschool de Moioor A. B. J. ProoÍ (links) mef de odiudont
C. Elommesleiin voor het in zijn werkkorner opgehongen overzicht von ziin pupillen, in ge-

sprek over de individuele vorderingen.

tend gesticht voor vermaak, namelijk
als buitensociëteit, compleet met con-
certzaal. Later was in het gebouw
een Rooms Katholiek internaat ge-
vestigd, tijdens de oorlog waren er
Duitsers gelegerd en na de oorlog
vertoefden er Canadezen en was daar
zelfs enige tijd de zetel van het ge-
meentebestuur.
Toen de opleidingsschool aan de

Velperweg gevestigd werd, hing het
behang bij flarden aan de muren.
Maar, er zakte niemand door de
vloer en dat was al veel gewonnen.
De gebouwen werden opgeknapt en
gemoderniseerd en ieder jaar wan-
delt er een aantal voor zijn taak
berekende adspiranten de met grint
bedekte toegangslaan af., klaar voor
de dienst ten behoeve van de samen-
leving. Over diezelfde toegangsweg
reden eens de rijtuigen met bezoekers
aan de buitensociëteit.

Flaydn en Grieg

Het grint knerpte onder dè smalle
wielen en spatte weg onder de paar-
dehoeven. Waar eens dames met zil-
vervos omhangen en met pince-nez
aan een kettinkje om de hals het or-
kest beschouwden, waar heren in
smoking, al dan niet met monocle en
gouden horlogekettrng luisterden
naar Haydn of Grieg, daar wordt
nu geen cultureel, maar materieel
voedsel verschaft. De muziek, die er
vandaag klinkt zijn het de voor ieder
wel zeer duidelijke tonen van tegen
elkaar kletterend fors aardewerk en
de roffel van messen en vorken op de
borden van de adspiranten, die er
eten en van gedachten wisselen over
juist afgelopen of komende instruc-
tie, bijvoorbeeld van mejuffrouw mr.
A. A. Schwartz, officier toegevoegd
voor jeugdzaken, die natuurlijk
jeugdzaken doceert en wie wij in de
gebouwen ontmoetten.

Jeugdzaken

,,'Weet u," zegt zij, ,,dit is een nieuwe
en belangrijke tak van activiteiten in

van vandaag vormt wel een schril
contrast vergeleken bij deze school in
de eerste jaren na de oprichting op
l0 mei 1948.

Nistelrode

In een barakkenkamp ergens op de
hei bij Nistelrode werd begonnen met
het herscholen van mensen, die na
1945 in dienst kwamen en in Nistel-
rode een opleiding van drie maanden
kregen. In datzelfde kamp, eens ge-
bruikt voor de Arbeidsdienst, werd
in de herfst van 1951 begónnen met
de opleiding van adspiranten, maar
het was pionieren in meer dan een
opzicht. Adspirant en instructeur
zakten van tijd tot tijd - zonder on-
derscheid des persoons - door de
vloeren. In de kasten van board huis-
den muizen in de spullen van de
kampbewoners. En als het tien gra-
den vroor moesten er veertig kachels
branden om bevriezen van leidingen
te voorkomen. Er liep 's nachts een
wacht langs die kachels en de winter-
ochtenden begonnen niet zelden met
het banen van paden door de sneeuw
om alle barakken bereikbaar te ma-
ken.
In Arnhem, waat de school vijf jaar
geleden gevestigd werd is dat alle-
maal wel heel anders, al scheen het
aanvankelifk niet zo bar veel beter.
Het gebouw van de opleidingsschool
is van diverse jaargangen. Het oud-
ste deel is van 1886 - dat staat ten-
minste op de vloer in een van de
gangen -, het nieuwe gedeelte is van
1934. Deze gebouwen hebben dienst
gedaan voor wel heel andere doelen
dan de opleiding van politieperso-
neel. Het oude gebouw werd uitslui-

SchieÍonderrícht op beweegbore doelen op de schieÍbonen von de opleidingsschool

bii Burger's Dierenpork.
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het politiëel_ b.estel. Het voordeel is, Vooropleiding
dat wij hierbij van het begin af be-
ginnen en dus-geen in de praktijk ge- ,,In 1954," zo vertelde ons de majoor
vormde gezichtspunten hoeven te Proot, ,,merkten wij, dat de perso-
doorbreken. Wij werken hierbij met neelstoeloop achteruit ging. Tegelij-
rollenspel en films, dus op de prak- kertijd ontdekten wij, dat vele ge-
tijk gericht en ik moet zeggen, dat er gadigden wel de goede instelling en
veel belangstelling voor bestaat. Het lichamelijke conditie bezaten, maar
moeilijke is bij jeugdzaken natuur- te weinig kennis. Daarom is er voor-
lijk, dat je tegenover het kind een afgaande aan de eigenlijke vorming
andere instelling moet hebben dan een vooropleiding ten behoeve van
tegenover de volwassene. Zo ergens, deze mensen ingesteld, vooral ge-
dan is het juist in en om jeugdzaken richt op algemene ontwikkeling, op
met het strafrechtelijke niet afgelo- Nederlandse taal, aardrijkskunde,
pen. Bif de Kinderbescherming krrj- geschiedenis, rekenen en andere al-
gen we bijvoorbeeld van verschillen- gemene onderwerpen. Zo komt bij
de Raden verzoeken om oordeel en geschiedenis ook staatsinrichting aan
onderzoek. En mej. Schwartz noentt de orde en bij aardrijkskunde over
een voorbeeld als een gescheiden Noord-Holland wordt bijvoorbeeld
echtpaar, waarvan dc man in Am- een film gedraaid over IJmuiden. Er
sterdam leeft en de vrouw met een worden bij die vooropleiding ook
kind in een dorp een vrij los leven voordrachten gehouden, die bijdra-
leidt, dat niet bevorderlijk is voor gen tot de algemene basis. Als we dit
het kind. lnzo'n geval wordt dus een niet zouden doen, hadden we mis-
onderzoek gedaan in het belang van schien maar tien man in opleiding."
het kind. Het gaat er natuurlijk om, Aan het eind van de vooropleiding
dat de adspiranten een goede kijk ondergaan de deelnemers een test.
krijgen op de kaart van de kinder- Het resultaat daarvan is bepalend
bescherming, dat zij weten hoe en voor de toelating tot de eigenlijke op-
waar zii de zaken moeten aanpak- leiding, die overigens nu wel heel
ken", aldus mej. Schwartz, die van anders is dan toen de opleidings-
oordeel is, dat er bij de adspiranten school begon aan de vorming van de
veel belangstelling bestaat voor eerste groep van de tot nu toe in
jeugdzaken. ,,Ik heb echt niet 't ge- totaal 800 adspiranten, die de school
voel, dat mijn jongens 

- zo noem ik hebben verlaten.
ze - dit een echt ,,zeur"-onderwerp
vinden," zegt zij. ,,Alleen de resul-
taten zijn- moeilijk na- te quu1r." Planning
Dit is slechts een van de vele facetten
van de opleiding, die recht toe, recht De majoor Proot, die rqet groot
aan en direct een politieopleiding is, enthousiasme al zijn krachten aan
maar bovendien ook is gericht op de de vorming van rijkspolitiemannen
maatschappelijke positie van de po- geeft, begon in Nistelrode al met
litieambtenaar. reorganisatie van de toen nogal

gebouw bij de school woont ,,Jonus", de meesÍ vermoorde
po/s vele malen door odspironÍen wordl gevoeld, leneinde

von het slochfoÍfer fe bep,olen.

Íiguvr in ons lond,
de ÍoesÍond

SporÍ is een belongrijk onderdee/ von de
odspironlen-vorming.

ouderwetse opleiding. Drie jaar ge-
leden vatte hij een zorgvuldige be-
studering van de vorming van politie-
personeel en de wenselijkheden op
dit punt voor Nederland samen in
een gedegen rapport. Aan de hand
daarvan is een nieuw opleidingsplan
gemaakt.
,,Zonder p.lan kan 't niet. We hebben
maar een jaar en alles is dus gepland
in uren. Neem de lichamelilke op-
voeding, die met 130 uur een belang-
rijke plaats inneemt. De wapenhan-
del krijgt 99 uur eÍt zo is alles om-
sloten door de klok", alclus de ma-
joor Proot.
Het opleidingsplan is vastgesteld na
een zorgvuldige analyse omtrent de
taak van de politie. Het moet bij
iedere vorming immers gaan om de
vraag: Wat moet je doen, en wat heb
je dus nodig. \Maarom moet er psy-
chologie gegeven worden? Eenvou-
dig omdat het nodig is!

Drie componenten

De vorming van (vooral) de rijks-
politieman moet uiteenvallen in drie
componenten: de lichamelijke vor-
ming, de mentale vorming en de vak-
technische. Na de oorlog hebben zich
grote wijzigingen voltrokken op we-
tenschappelijk gebied, op maat-
schappelijk terrein, kortom de ver-
houdingen zijn totaal veranderd. Al-
leen daarom al was een reorganisatie
in de opleiding nodig. Bovendien zijn
de opleidingsmethoden vooral onder
Amerikaanse invloed, veranderd. De
opdracht van de school is politie-
mensen te maken, die praktijkklaar
zijn, die zelfstandig kunnen optreden.
Dat gebeurt op grondige en doel-

ln een oport
wiens
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treffende wijze, getuige enkele film-
pjes, die wij in de filmzaal zagen.
Het zijn korte filmpjes, waarin een
strafbaar feit wordt uitgebeeld, niets
meer of minder. Na de vertoning is
het de zaak van de adspiranten om
een waterdicht verbaal te maken op
grond vah wat ze zelï hebben gezien
met betrekking tot het gepleegde feit,
zo nodig compleet met kentekens en
wat dies meer zij.
In de instructielokalen worden de
wetten voor zover de adspiranten die
later moeten hanteren, niet meer en
niet minder omdat de bekwaamhe-
den gericht moeten zijn op de prak-
tische dienst, gedoceerd door erva-
ren en met zorg gekozen'wachtmees-
ters en opperwachtmeesters. Deze
centrale opleiding vormt wel een
schril contrast tot de - nu niet meer -
goede oude tijd, waarin de opleiding
berustte op particuliere activiteit
en de politieman in wording zich in
vrije uren moedig op een schrifte-
lijke cursus wierp, gebaseerd op
wetskennis, die op papier en onder
de lamp in de huiskamer geen
sprankje glans of leven heeft.
Wie in de opleidingsschool een dag
te gast is en hier en ciaar een hap en
een snap van de vorming meeneemt,
komt overal de details van de drie
componenten waarop de vorming ge-
baseerd is, tegen. Dat kan ook niet
anders, want bij het ontbreken van
een onderdeel is de vorming al on-
volledig. Dat is immers vroeger ook
wel duidelijk gebleken toen men al-
leen ,,wetjes" leerde.

Lichamelijke vorming
Zo is er in de eerste plaats de licha-
melijke vorming. Een rijkspolitieman

De kok zorgt voor meesf molse onderde/en
van heÍ opleídingsprogromm,o.

moet niet alleen gewoon kunnen
zwemmen. Hii moet ook zwemmend
kunnen redden. En een merkwaardig
verschijnsel is, dat een kwart van
de adspiranten brj het begin van
een cursus op d.g school, niet kan
zwemmen en vrijwel de helft een
beetje. Slechts een enkeling blijkt in
het bezit van een zwemdiploma. De
atletiek is - algemeen gesproken -zeer belangrijk voor het uithoudings-
vermogen, waarover een politieman
dient te beschikken. In de examen-
eisen is niet voor de aardigheid een
achtervolging per fiets over 1400 me-
ter plus een draafpartij opgenomen.
De oefeningen op dit punt zijn overi-
gens niet alleen boeiend en nuttig,
maar in het park achter de school
zijn hierbij ook vermakelijke tafrelen
te zien. Op. het punt van lichamelij.ke
vorming zijn overigens hoog- en vèr-
springen, touwklimmen, kogelstoten,
en dergelijke favoriet. Het spel ter
ontspanning en voor de bevordering
van de-teamgeest is bij dit alles een
noodzakelijk supplement en de drie-
maandelijkse onderlinge wedstrijden
tussen groepen adspiranten maken de
sport tot een onderwerp-van gezonde
na-ij'ver, waarover in de school de
discussies bij tïd en wijle hoog en
heftig kunnen oplaaien, even heftig
als de ijver waarmee de groepen el-
kaar de eer bestrijden. Het is dui-
delijk, dat in het hele kader van de
lichamelijke vorming van de politie-
man ook zelfverdedigin.g een zaak
van betekenis is. En dus wordt er jiu-
jitsu geïnstrueerd en wordt er ook
gebok-t. Vooral jiu-jitsu is belang-
rijk: verdediging tegen aanvallen
zonder gebruik te maken van de wa-
pens. De exercitie staat vanzelfspre-
kend ook op het lesrooster, want dat

is zowel lichamelijke als mentale
vorming.

Mentale vorming
De persoonlijkheidsvorming omvat
beschavingsvormen, methode van op-
treden en dergelijke, maar daarnaast
een compleet gamma van bijkomen-
de, doch onmisbare onderwerpen,
ook op sociologisch terrein. De poli-
tieman moet immers zijn volk en de'verhoudingen kennen vandaar: ver-
houding stad-platteland en streek-
karakters. Algemene ontwikkeling is
even onmisbaar. Daartoe behoort een
inzicht in de aard van democratie en
dictafuur, de rassenstrijd en vele ac-
tuele zaken, een overzicht van de
achtergronden van het wereldgebeu-
ren. Dat is allemaal nodig. De rijks-
politicriran moet immers gezag heb-
ben en moet dus niet als een gees-

' telijk achtergebleven individu in de
samenleving staan maar mee kunnen
praten. Met alleen maar wetskennis
zou hij vele malen - tot schade van
zljn gezag - in het overigens nette
politiële hemd staan. Tot de persoon-
lijkheidsvorming behoort ook het
veelomvattende begrip,,public rela-
tions" en menselijkheid. Met een in-
stelling van ,,hup in de boevenwagen
met die vent" komt de politieman er
niet, met een overwogen en zelf.ver-
zekerd optreden, rekenend met de
menselijke waardigheid zal hij res-
pect en achting verwerven waatvan
de resultaten zijn algemene positie
ten goede komen.

Vakkennis

Bij dit alles ligt het wel voor de hand,
dat de vaktechnische vorming niet

Beediging von odspironÍen op het terrein von de op/eidingsschool, door de Territoriool

lnspecleur de kolonel P. Oorn. Rechfs de luitenont P. H. Borro.
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wordt verwaarloosd, maar - gezien

de vele vorderingen van wetenschap,
techniek, vormen van misdaad en op-
sporing - veel omvattender is ge-

worden, doch tegelijkertijd ook meer

gericht. Vaktechnische vorming is

ook bekwaamheid: kennis van zaken

en technische vaardigheid. De kennis
wordt bewust verdeeld in noodzake-
lijke kennis van bepaalde wetten en

gewenste kennis. De wapenwet is

noodzakelijke kennis, de woonwa-
genwet bijvoorbeeld is gewenst en

daar wordt dus minder aan gedaan.

Het doel wordt behandeld en de ad-
spirant leert de weg, hij weet het hoe

en wat en waar hij de details vinden
kan.
De vaktechnische kennis, die de ad-
spirant voorgeschoteld en te verteren
krijgt is minder mals dan de runder-
lapies, die in de zeer moderne keu-
ken zijn gebraden.
De vaktechnische keuken is anders,

die levert de adspirant strafrecht met
een dosis criminologie en ook jeugd-

criminaliteit, daarnaast strafvorde-
ring met verhoor- en fouillerings-
techniek. De opsporingsleer brengt
weer wat ,,versiering" aan het ge-

heel. Daarbij gebeurt veel visueel.
De adspiranten krijgen een of meer

dia's te zien van biivoorbeeld een

pistool met vingerafdrukken en dan
moet de zaak duidelijk worden. Ten
aanzien van signalementsleer is de

praktische kant evenmin vreemd.
Het kan zijn, dat de adspiranten op

onverwachte ogenblikken een signa-
lement krijgen en dat later in Arn-
hem een figuur opduikt, die gewoon
in het stadsgewoel opduikt en aan-

gehouden moet worden. Opsporings-
leer, observeren, wapenhandel, het
proces-verbaal, het maken van situ-
atieschetsen of machineschrijven; het
behoort allemaal tot het uitgebreide
merru van de technische vaardigheid.

Geen concessies

Het is wel duidelijk, dat er geen con-
cessies zijn gedaan als gevolg van een

geringer toeloop van adspiranten
dan men zou wensen. De voorwaar-
den ten aanzien van hijvoorbeeld de

minimum-leeftijd voor toetreding tot
het horps kan men wijzigen en ook
op andere wiize moet de animo wor-
den vergroot. De opleidingsschool
met momenteel 75 adspiranten en een

viermaal zo grote capaciteit en een

tot en met uitgekiend opleidings-

Een riischool ontbreekt in Arnhem niet.

Yolleybol is sport en onfsponning Íegeliik.

systeem is er klaar voor. Ten aanzien
van de opleiding zelf kan men geen
water bij de wijn doen. ,,'Wij leveren
volwaardige, vooÍ hun taak bereken-
de politiernensen af, en met minder
kan het niet toeo" zegt de majoor
Proot.

Wie nu meent, dat er op de oplei-
dingsschool - waaraan natuurlijk
ook een rijschool is verbonden - al-
leen maar ruimte is voor stugge stu-
die in kille en zakeliike sfeer, heeft
het toch mis. In de filmzaal worden
niet slechts films gedraaid over mis-
drijf en overtreding, maar eenmaal
per maand verschijnen fraaie film-
sterren, schoon aangedaan en al dan
niet opwindend lachend op het film-
doek van de opleidingsschool. In de
kamers van de adspiranten - met
ftaai uitzicht op het park - wordt
gestudeerd maar wordt ook het laat-
ste mopje verteld van dq man, die
midden in de nacht uit de eerste
slaap wordt gewekt door het gerinkel
van de telefoon. Dat wordt dan ver-
teld in de trant van: Hij knoffelt op
blote voeten door het donker naar
de telefoon. Hoort een stem: ,,Me-
neer, spreek ik met dubbel elf.?" Zegt
'ie: ,,Nee u spreekt met één, één,
één, één." Zegt de stem aan de ande-
re kant: ,,Neem me niet kwalijk, dan
heb 'k verkeerd gedraaid." Zegt hij
weer: ,,Geeft niks meneer, 'k moest er
toch uit want de telefoon ging" . . . .

Dat wordt dan verteld, terwijl de
stukken over strafrecht op tafel lig-
gen. Zo is de vorming van adspiran-
ten in de opleidingsschool volgens
een veelomvattend plan zeer veel-
zijdig, tóch nog meer omvattend dan
waarin het schema voorziet, waat-
door ieder jaar weer een aantal vak-
bekwame rijkspolitiemannen aan de
gelederen van het Korps worden toe-
gevoegd.

SÍudie en gesprek wisselen elkaor of in de komers
von de ,odspironfen.

I
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gravingsstijl. Uitwisselingen op
cultureel en wetenschappelijk
niveau droegen er eveneens toe
bij dat sommigen dachten en
openlijk zeiden: ze zljn nog niet
zo kwaad. In het kader van deze
politiek was de opstand in Hon-
garije een zware slag voor de
Sovjet-Unie. Maar de mens
vergeet spoedig en in 1959 had-
den Amerika, Engeland en
Frankrijk alweer een uitgebreid
uitwisselingsprogramma op cul-
tureel gebied.

De politiek van de vriendelijk-
heid maakte weer plaats voor
een tactiek van afwisselende
minzaamheid en woede, van
pleiten voor vrede en prompt
daarop dreigen met oorlog, een
tactiek waarbij niemand meer
weet waar hij precies aan toe
is. Chroesjtsjow is, aldus de
heer Van den Heuvel, de toon-
aangevende figuur in deze koud-
warm-behandeling.

Door in Neut York met zíjn
schoen op fufel te slaan, toonde
Chroesjtsjous zíjn u)are aard, cle
erponent oan een jarenlange
communistische optsoedíng,' die
ín Soujet-stijl spreekt, denkt en
handelt. Het ís zaak, dat uíj die
u)are aard doorzíen. Dat is de
eerste opdracht uan het usesten
en het zal niet alleen op con-
tact- en uormíngsauonden &an
de orde en aan de kaak gesteld
moeten usorden, tnaa,T oueral,
met minder kan het niet toe.
WU oerspr,llen nog altíjd, teueel
energie in de stri,jdtegen elkaar,
terusijl usij de krachten moeten
bundelen tegen de gemeen-
schappelijke uijand Dan onze
sanrenlepíng. WA zullen in het
otfensiet moeten om de koude
oorlog te uínnen. Zoals Dan
andere zijde gepoogd, usordt
o?r,s uertrouusd te maken met
díe andere usereld, (en ortu ons
argeloos en achteloos te maken)
zo zullen usij moeten werken ín
orngekeerde zin. Als u:ij sterk
genoeg zqn om die mqcht tege-
moet te treden, beuust uan de
juistheíd Dan onze tdee, dan
hebben uíj kans de andere
ideeën te ouerusínnen",

Deze causerie van de heer Van
den Heuvel noopt tot'loezinning,
de bezinning die ook het doel
is van de contact- en vormings-
bijeenkomsten en er betekenis
aan geeft. Het is de bezinning
op de iacht op de draak, een
drakenjacht die van heel andere
betekenis is dan'de humorrijke
drakenjacht van de vormings-
avonden en die de reservist in
den lande ander maal moet heb-
ben doordrongen van de be-
tekenis van zijn positie.

Riikspolitie paraat bii overstromingen

Beroeps- ên rêservepersoneel in actie
í

op bedreigde ploofsen

Terwijl de storm met orkaankracht over ons land raasde en
er op vele plaatsen in een nacht meer dan B0 millimeter
regen viel, stak in december Nederlands erfvijand het wa-
ter voor de zoveelste maal de kop otr. Dijken langs rivieren
braken door, polderdijken bleken te laag voor de door de
storm opgezweepte watermassa's. Duizenden hectaren
grond overstroomden en werden complete meren. Huizen
liepen onder water, rubberlaarzen, schop en zándzak waren
plotseling weer de meest waardevolle ,,gereedschappen,'
van duizenden Nederlanders. In vele gebieden waren de
leden van het Korps Rijkspolitie en de Reserve-Rijkspolitie
paraat en op vele plaatsen waren zij de nauwelijks opge-
merkte naamloze handlangers van de verdedigers van huis
en haard in de strijd tegen het water. Terwijl boeren tot
over de knieën door het water waadden naar minume hoog
gelegen en nog droog gebleven stukjes van hun landerijen,
waar doornatte schapen bijeendrongen, om de dieren in vei-
iigheid te brengen, zager: wij leden van het Itorps in actie.
Z\ zorgderl dat de strijders met zandzakken de handen vriJ
hadden. Zij stonden op lubberlaarzen in de striemende
regen op overstroomde wegen om het spaarzame verkeer
langs het minst riskante en niet kapotgespoelde wegge-
deelte te leiden. Groepscommandanten reisden door hun
gebied over verstilde wegen, speurend naar bedreigde
plaatsen en ergens in het Noorden zagen u'ij een districts-
commandant op laarzen door het water baggeren. Het
I{orps Rdkspolitie was paraat, van laag tot hoog, van be-
roeps tot reservist.

11
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Rijkspolitie neemt proef met Porsche
op dubbelbaans wegen

Oriëntatie qangaande Duitse ervaringen

speciaal geselecteerde manschappen,
is eigenlijk niet helemaal een proef
meer.

Sinds 1955

In het meest verkeersrijke land van
de Bondsrepubliek, Nordrhein-West-
falen werd in 1955 tot het instellen
van een speciaal bewakingscomman-
do voor de snelwegen besloten toen
het verkeer op de autobanen in snél
tempo bleef toenemen en zich tege-
lijkertijd een afname van de ver-
keersdicipline aftekende. In Duits-
land hebben - alvorens in Neder-
land deze Porsche-proef begon -het hoofd van het Bureau Verkeers-
zaken, de majoor W. H. van Balle-
goyen de Jong en de luitenant A. C.
Vogel zich uitvoerig georiënteerd ten
aanzien van de gedurende vijf jaar
opgedane ervaringen en van de be-
tekenis, die een dergelijk onderdeel
in Nederland zou kunnen hebben.
En ervaringen bleken er in ruime
mate.

Snelste politie
Polizei-Oberkommissar Viktor Man-
weiler in Diisseldorf, die er niet wei-
nig trqts op is, dat in 1955 in Duits-

Moioor W. H. van Bollegoyen de Jong
(midden) en de luilenont A. C. Vogel (rechfs)

ín Duitslond
wogens en kleding

land de snelste politie van Europa
geboren werd, zegt van het gebruik
van de snelle wagens voor de inha-
lende surveillance orider meer, ,dat
ook in Duitsland de vroegere metho-
den van verkeersbewaking, namelijk
het gadeslaan vanaf een bepaalde
plaats, het zich door het verkeer la-
ten inhalen of het rneerijden in de
verkeersstroom en dus met de ge-
middelde verkeerssnelheid, niet toe-
reikend bleken. Er was duidelijk be-
hoefte aan een bewakingsmethode,
die de weggebruiker overtuigt van
het feit, dat de politie ,,alom tegen-
woordig" kan zijn om ook de zeer
snelle verkeerszondaar ter verant-
woording te roepen. De inhalende
verkeersbewaking met tweemans-
wagens, die gemiddeld tien tot twin-
tig kilometer per uur sneller rijden
dan de gemiddelde verkeersstroom,
geeft gelegenheid om ,,met de lange
aÍm" van achteren in te grijpen. Deze
methode bleek uitnemend geschikt
om de gewetenloze of slordige weg-
gebruiker er van te doordringen, dat
er geen ontkomen aar, is. Boven-
dien bleek, dat door de hogere snel-
heden de surveillance-trajecten ver-
groot moesten worden. In Duitsland
heeft, aldus Hauptkommissar Man-
weiler, het op deze wijze optreden
tegen voortdurend linksrijden zonder

Het Korps Rijkspolitie is een uitge-
breide proef begonnen met inhalende
surveillance op de snelverkeers-
wegen met dubbele rijbanen, met be-
hulp van een speciaal uitgeruste Por-
sche, die de overtreders geen kans tot
ontsnappen laat. De Porsche zal
voorlopig (zoals wij in het vorige
nummer van het Korpsblad reeds
meldden) opereren vanuit Den Haag,
waar de opperwachtmeester J. van
der Heide voor onbepaalde tijd is ge-

detacheerd aan het Bureau Verkeers-
zaken, ten behoeve van deze proef.

De Porsche, die nu enkele weken ge-
leden gereed-gekomen is, is onder meer
uitgerust met een mobilofoon-instal-
latie, een luidspreker-installatie voor
het geven van aanwijzingen in het
voorbijrijden of bij opstoppingen en
voorts met blauw draailicht, enig ob-
stakelmate riaal, E.H.B. O.-materiaal,
brandblusapparaat en wat dies meer
zij. Deze proef, die wellicht bij wel-
slagen zal resulteren in de vorming
van een speciale, met Porsche sur-
veillanceauto's uitgeruste groep met

t2

De AuÍobohnzug-wagens in DiisseldorÍ. (vervblg op pag. 19)
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Rqdíohonden
bri polÍrÍe in
Denemg,rken

Naar alle waarschijnlijkheid zal de
Kopenhaagse politie het eerste poli-
tiekorps ter wereld zijn, d,at zal wor-
den uitgerust met radio-politiehon-
den. Op de opleidingsschool vooÍ po-
litiehonden bii Kopenhagen ziin na-
meliik reeds talriike succesvolle ex-
perimenten genomen op dit gebied en
men veÍwacht dat de resultaten bin-
nenkort zullen worden voorgelegd
aan internationale experts. Het
nieuwe systeem komt in korte trek-
ken hierop neer, dat de politieman in
verbinding staat met ziin hond door
middel van een kleine transistor-in-
stallatie, die is gemonteerd in de
halsband van de hond.

Bij de eerste experimenten, een paar
maanden geleden, leerde men een
hond zich te wennen aan een na-
maak-installatie. Daarna nam men
contact op met een radiofirma in Ko-
penhagen voor het ontwerpen van
een lichte en praktische radio-uitrus-
ting.

Deze radio-uitrusting, aldus het
Kopenhaagse politieblad, bestaat
uit drie elementen. Rond de hals
van de hond loopt een riem, die op
zijn plaats wordt gehouden doó
lussen om de oren. Vanuit deze lus-
sen lopen kleine draadjes naar de
luidspreker, geplaatst in de oor-
doppen. De hoofdriem staat in ver-
binding met de hzilsband, waarin
zich de transistoren en de batterijen
bevinden. Het gewicht van het ge-
heel bedraagt slechts iets meer dan
300 gram.

De halsband staat op zijn beurt weer
in verbinding met een brede riem om
de buik van de hond. Deze buikriem
is voorzien van een ingebouwde an-
tenne, een dunne, gewonden koper-
draad.

De grootste moeilijkheid is geweest
om de honden te wennen aan de nieu-
we commando-stem in de ,,koptele-
foon". Aanvankelijk luisterden de
honden niet naar de gegeven orders.
Ook het feit, dat ze hirigeleider niet
konden zien, scheen hen te verwar-
ren. Naarmate de training echter
werd voortgezet, wenden de Kopen-
haagse politiehonden steeds meer
aan het nieuwe systeem.

18

De linkerziide von de verongelukte outo bleeÍ intoct .
(Foto: Verkeersfotodienst Riikspolitie's-Grovenhoge).

Uneesliik ongeual tnof
uerkeel.sgnoep Leiden

Opperwachtmeester G. Oosterbroek gedood

Wachtmeester 1e kl. J. A. van Westerop zwaa? gewond

Bij het verrichten van een patrouilledienst op een A-traject, zTjn
op eind november twee zeer geroutineerde rijders van de verkeers-
groep van het district Leiden, de opperwachtmeester G. Ooster-
broek en de wachtmeester le kl. J. A. van 'Westerop met een nog
vrijwel nieuwe Ford-Zephyr van de verkeersgroep tegen een boom
gebotst. De gevolgen waren verschrikkelijk: de opperwachtmeester
Oosterbroek werd vrijwel op slag gedood, de wachtmeester le klas
Van 'Westerop \Merd ernstig gewond. Aanvankelijk zouden beiden
die dag een begeleiding van minister-president Rahman van Ma-
lakka verzorgen. Door het vervallen van die rit werden zij ingezet
als bemanning van de Ford Zeph;yr.

De opperwachtmeester Ooster-
broek had niet alleen uitmun-
tende kwaliteiten als politie-
man, maar \Mas zowel in als
buiten het korps een gerespec-
teerde en gewaardeerde figuur
om zTjn nobel karakter, zijn
mildheid en dienstvaardigheid.
Hij was vader van drie kin-
deren.
Het ongeluk gebeurde terwijl zij
oostwaarts reden op de smalle
rijksweg 11 onder de gemeente
Zwammerdam. Door tot nu toe
onbekend.e oorzaak raakte de
auto enigermate uit de koers,
raakte enkele rechts van de weg
staande melkbussen en botste
omstreeks twintig meter verder
tegen een boom. Door het totaal
verslagen personeel van de ver-
keersgroepen's-Gravenhage en
Leiden en dat van de groep
Bodegraven werd het onderzoek

aan de grotendeels vernielde
auto begonnen, onder persoon-
lijke leiding van de districts-
commandant drs. L. J. van der
Meulen.

Behalve op de oorzaak van
het ongeval, werd het onder-
zoek aanstonds ook gericht
op het nut dat veiligheids-
gordels mogelijk gehad zou-
den kunnen hebben. Hoewel
de rechterzijde volkomeÍr
werd vernield \Mas van de' linkerzijde, met name de be-
stuurderszitplaats. grotendeels
in tact. Deze omstandigheid
rechtvaardigde het verzoek
aan de Korpsleiding tot zo
spoedig mogelijke uitrusting
van onze auto's met veilig-
heidsgordels over te gaan.
Deze belangrijke beslissing
werd inmiddels genomen.
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lndrukwekkende begrafenis van
oÍngekomen opperwachtmeester

C. Oosterbroek
Het stoÍfelijk overschot van de
opperwachtmeester G. Ooster-
broek werd met Korpseer-
betoon ter aarde besteld te
Leiden. Voorafgegaan door een
erepeloton van de verkeers-
groep werd de met de nationale
driekleur gedekte kist naar de
groeve gedragen door zijn col-
lega's. Bij de vele bloemstukken
waren kransen van de Alge-
meen Inspecteur van het Korps,
van het District en van de ver-
keersgroep. VeIe autoriteiten en
collega's zowel van het Korpg
als daarbuiten gaven van hun
belangstelling blijk. Zo waren
onder meer aanwezig de Terri-
toriaal Inspecteur te 's-Graven-
hage, de kolonel \4r. de Gast,
mede namens de Algemeen In-
specteur. en toegevoegd officier
de kapitein L. P. Bergsma, de
districtscommandant Leiden de
majoor drs. L. J. van der Meu-
len en toegevoegd officier, de
luitenant J. Vermeulen, deputa-
ties van verkeersgroepen, land-
groepen uit het district Leiden,
het motor ere-escorte, de politie
te Water, een vertegenwoor-
diger van de procureur-gene-
raal te 's-Gravenhage. de bur-
gemeester van Zwammerdam
de heer C. G. van Dobben
de Bruijn, de commissaris en
hoofdinspecteur van de gemeen-
tepolitie Leiden met een de-
tachement van dit Korps. een
deputatie van de Koninklijke
Marechaussee. Onder de vele
verdere belangstellenden bevon-

den zich alle echtgenotes van de
leden van de verkeersgroep
Leiden.
Aan het graf werd namens het
Korps gesproken door de dis-
trictscommandant Leiden, na-
mens de collega's en namens de
Nederlandse Politie Bond door
de opperwachtmeester A. Goo-
sen. Tenslotte voerde dominee
Schoonheim het woord en ging
voor in gebed. Namens de
familie dankte de opperwacht-
meester J. Timmerman.

Medeleven

Ons medeleuen gaat uít naar de
zo zuaar getroÍfen echtgenote
en drie jonge kinderen uan de
ouerledene di,e uíj de nod,ige
kracht toeu:ensen dit smartelijk
uerl,íes te kunnen dragen. De
herínnering aa,tu de persoonlíjk-
heid Dan hun echtgenoot en
oader zal hun daarbíj onge-
tuíjfeld een grote steun zijn.
Daornaast gaan onze gedachten
uít naar de ernstig geuonde
uachtmeester 7e klasse uan
Westerop, díe in het St. Eltsa-
beth zíekenhuís te Leíden nog
uord,t aerytl,eegd. Gelukkíg is
thans zijn toestand zodanig dat
híj binnen afzienbare tijd zal
zíjn hersteld.. Ons medeleuen
met zíjn echtgenote en kind,eren
gaat uergezeld vdn onze uJens
dat hii spoedi,g u)eer in zíjn ge-
zin, en, ín de kring uan zijn col-
lega's zal kunnen terugkeren.

Porsche-proeÍ
(vervolg van pag. 12)

noodzaak, het naar de kant dringen
van andere weggebruikers, het on-
achtzaam inhalen, het inhalen bij een
inhaalverbod, het rechts inhalen of
het maken van gevaarlijke wendin-
gen, op verboden plaatsen stoppen of
parkeren of het klakkeloos oprijden
van de autobanen, niet alleen geleid
tot een sneller en veiliger verkeers-
beeld; maar ook tot een relatieve da-
ling van het ongevallencijfer.

Kwaliteiten

Van de Porsche 1600 zegt de heer
Manweiler, dat de goede wegligging,
het grote remvermogen, het geringe
brandstofverbruik en het eenvoudige
onderhoud, pleiten voor dèze wagen,
die in Duitsland met tweemaal ver-
wisselen van de motor 300.000 en
meer kilometers draait zonder pro-
blemen.

Vereenvoudiging

Ten opzichte van de surveillance met
deze wagens is de heer Manweiler
van mening, dat de witte kleur van
de Porsche en de witte uniformen
van de beambten, die er in rijden,
veel bijdragen tot de vereenvoudi-
ging van de bewaking. Ook bij slecht
weer wordt de witte wagen gemak-
kelijk waargenomen, hetgeen ook bij
achtervolgingen van groot belang is.
De bemanningsleden voor de Duitse
,,Autobahnzug" werden na strenge
selectie gekozen. Uit een groot aantal
vrijwillig gegadigden uit kringen van
de verkeerspolitie werden na een
strenge medische keuring 40 ambte-
naren in de ouderdom tot 36 jaar
uitgekozen, die over het juiste ka-
rakter, vakkennis en meerjarige rij-
praktijk Ëeschikten. Zij werden bo-
vendien no.g onderworpen aan een
proef, die hun vaardigheid in het be-
sturen van snelle voertuigen onder
uitzonderlijke omstandigheden moest
aantonen. Tenslotte kregen zij nog
een speciale opleiding van drie we-
ken.

Verkeersveiligheid is een menselijk,

rnaar ook een economisch belang.
Dat het Korps Rijkspolitie er van
overtuigd is dat modern verkeer niet
zonder moderne middelen in het ga-
reel kan worden gehouden, is met de

Porsche-proef andermaal gebleken.
De eerste wagen is inmiddels ge-

showd aan de autoriteiten van de

Directie Politie en aan de voorberei-
dingen om het in bedrijfstellen van
de wagen wordt nog gewerkt, even-

als aan de speciale kleding voor de

bemanning.
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WERELDGEBEUREN

niet de indruk, dat de geschil-
len tussen de beide communis-
tische grootmachten werkelijk
opgelost zijn. En dit is ook niet
verwonderfijk. 'Want, hoewel zij
in de huidige situatie nog op
elkaar zijn aangewezen. worden
zij toch meer en meer elkaar's
rivalen. Achter de ideologische
strijd gaat in belangrijke mate
een strijd om de macht schuil.
Een andere belangrijke factor
ter verklaring van de tegenstel-
ling tussen de Sowjet-Unie en
Rood China is gelegen in het
verschil in ontwikkelingsfase
tussen beide landen. De Sowlet-
Unie is inmiddels uitgegroeid
tot een machtige industriële
mogendheid met een groeiende
welvaart, hetgeen een grotere
voorzichtigheid in de hand
werkt 

- 
men heeft zelf al heel

wat te verliezen! 
- 

terwijl
China nog helemaal verkeert in
de fase van opbouw van het
nieuwe .industriële productie-
stelsel en derhalve ontzaglijke
offers van het volk moet vra-
gen. Een gemeenschappelijke
bedreiging van buiten koint
China daarom zeer van pas. Het
is een machtige prikkel tot de
grootst mogelijke collectieve in-
spanning. Vandaar dat China er
alle belang bij heeft de bedrei-
ging van het westerse imperia-
Iisme zoveel mogelijk op te vij-
zelen. Verder werken ook aller-
lei historische factoren juistge-
noemde tegenstelling in de hand
Hoe paradoxaal dit voor de be-
woners van het westen ook
moge klinken, zo merkte de
Neue Zrirc}aer Zeitung van L1
november 1960 op, het anti-
chinese sentiment schijnt bij het
Russische volk dieper te zitten
dan het anti-westerse. Hoe dit
zlj, vaststaat, dat de verdere
ontwikkeling van de betrekkin-
gen tussen de Sowjet-Unie en
China voor het westen een uiter-
mate belangrijke factor is in de
ontwikkeling van het wereld-
gebeuren in de komende jaren.

Verzoek
Ter voorkoming van admini-

stratieve moeilijkheden ver-

zoeken wrj brj alle correspon-

dentie en betalingen niet al-

leen naam, maat ook groep en

onderdeel te vermelden.

Per 15-11-'60: H. A. v. Doorn, owmr.,
van Maasdriel naar's-Hertogenbosch
(parketgroep); G. rW. Oosterink, wmr.
1e kI., van Neede naar Borculo.
Per 16-L1-'60: B. de Vries, wmr. le kI.,
van Ermelo naar Eerbeek.
Per 1-12-'60: II. Egberts, wmr. le k1.'
van Rossum naar Maasdriel; W. BiiI,
wmr., van Urk naar Wiihe; A. Meiier'
owmr., van Geldermalsen naar Buren;
F. H. Berends, wmr. le kl., van Door-
nenburg naar Mierlo-Hout (ressort
's-Ilertogenbosch); D. \M. Groeneweg'
wmr., v. Zelhem naar Neede; L. I{lein,
wmr. le kl., van Borculo naar Zelhem.

RESSORT GR,ONINGEN
Per 1-11-'60: J. I'luks, \Mmr. le kl., van
Onderdendam naar Noordbroek.
Per 24-11-'60: J. Timmer, \Mmr. le kl''
van Assen (parketgroep) naar Roden.
Per 30-11-'60: J. A. v. Ringelenstein,
wmr. 1e kl., van Zuidlaren naar Gie-
terveen.
Fer 1-12-'60: J. de Schiffart, wmr. le
k1., van Langweer naar Rossum (ress.
Arnhem).

BIJISEPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'60: J. I(olkman, wmr., van
Kampen naar Zwolle.
Per 9-11-'60: H. Bunt, wmr. le k1., van
Zwolle naar Groningen.
Per 10-11-'60: N. Smeltekop, wmr., van
Vreeswijk naar Nigtevecht.
Per L4-11-'60: II. Harteveld, wmr., van
Amsterdam (recherche) naar Amster-
dam II.
Per 15-11-'60: A. J. van Eeken; wmr. 1e
kl., van Utrecht (groep) naar Utrecht
(parketgroep).
Per l6-U-'6p: E. Bo1, wmr., van Nigte:
vecht naar l{ampen.

Aanwijzing YooÍ functie
RESSORT's-GI3AVENHAGE
Per 16-11-'60: Adj. D. Schatborn, tot
groepscommandant te Axel.

RESSORT AR,NHEM
Per 1-12-'60: Adj. A. Meiier, tot groeps-
commandant te Buren.

Bevorderingen
COMP1IABELE DIR,ECTIE POLITIE:
tot adJudant:
Per 1-12-'60: B. C. Biikerk te 's-Graven-
hage.

PERSONALIA
Toegekende onderscheidingen
RESSOR,T 's-GRAVENHAGE
Per 26-10-'60: Eremedaille in zilver
van de Orde.van de Witte Olifant, Ver-
leend door de l(oning van Thailand,
aan wmr. 1e kl. J. van Beusekom te
's-Gravenhage; wmr. 1e kl. J. v. Assen
te 's-Gravenhage en wmr. M. A. v. d,
Graaff te 'Wassenaar.

Verplaatsingen
RESSOR,T AMSTDRDAM

Per 7-11-'60: J. Onrust, wmr., van
Westzaan naar Appelscha (ressort Gro-
nirrgen).

BESSORT 'S-GRA\/ENHAGE
Per 1-11-'60: J. Versteegt, owmr., van
Delfgauw naar Capelle a.d. IJssel.
Per 5-11-'60: G, de Vogel, wmr., van
Middelburg naar Terneuzen.
Per 14-11-'60: T. J. B.rouwer, wmr. 1e
kl., van I{laaswaal naar Heerde.
Per 15-11-'60: C. Monster, wÍ[r; le
kl., van Papendrecht naar Rockanje;
P. Fredrikze, wmr. 1e kl., van 'Wad-
dinxveen naar Ter Aar; A. H. J. v. d.
Pol, owmr., van Rockanje naar A1-
blasserdam
Per.16=11-'60: D. Schatboiin, owmr., van
's-Gravenhage naar Axe'I. .

Per 28-11-160: J. de Ruiter, wmr. 1e kI.,
van Foortugaal naar Geervliet.
Per 1-12-'60: rW. C. Verbeek, wmr., van
Dordiecht naar 's-Hage; P. Troost,
wmr., van Haastrecht naar Stavenisse;
J. C. de Groot, wmr. le kI., van Eede
naar Koewacht; F. Trapman, owmr,,
van.Oude Tonge naar Marssum (ïess.
Groningen); P. A. A. v. Kruijssen,
wmr. le k1., van Koewacht naar Eede;
N. D. Stoop, wmr. 1e kl., van Voorhout
naar Someren Eind.

EESSORT'S-HEBTOGENBOSCH
Per 3-11-'60: Th. H. Rumen, wmr. le k1.,
van Griendtsveen naar Heythuysen;
II. L. Thomassen, wmr., van Heythuy-
sen naar Roggel.
Per B-11-1960: A. v. d. Giesen, wmr. le
kl., van Made naar Dinteloord.
Per 9-11-'60: L. v. d. Muuren, wmr',
van Putte naar Made.
Per 15-11-'60: Th. Roelofs, owmr', van
Born naar l{limmen; G. J. Schurman,
owmr., van Son en Breugel naar Voor-
hout; A. J. Roes, wmr,, v. Swalmen n.
Montfort; Th. A. Oud, wmr. le k1., van'Wagenberg naar Miu; H. M. Smulders,
wmr. le kl., van Veldhoven naar Over-
loon; J. v. d. Ouden, wmr. 1e k1., van
Heusden naar Strijen; \ry. I{ooijman,
wmr., van Breda naar Dordrecht.
Per 16-11-'60: A. A. v. d' Broek, wmr.
1e kl., van Heusdenhout-Bavel naar
Putte.
Per 21-11-'60: H. Vos, wmr., van Wau-
bach naar Eijgelshoven; rvl/. F. Verma-
zen, wmr. le kl., van Eiigelshoven naar
St. Geertruid; P. GÓertz, wmr., van
Bergen (L.) naar Swalmen.
Per 24-ll-'60: A. v. d. Inden, wmr. 1e
kl., van Sprundel naar Made en Drim-
melen.
Per 1-12-'60: M. v' Duurling, wmr. le
kl. van Vaals naar Vijlen; P. IÍ. Beu-
zenberg, wmr., van Luijksgestel naar
Veldhoven; \ry. II. Engels, wmr. 1e kl.'
van Mierlo naar Susterseel; S. Meijer,
wmr. le k1., van MaaÍheeze naar Vlier-
den; M. P. Verhoeven, ïvmr. le kl.'
van Maastricht (verkeersgroep) naar
Maastricht (parketgroep); A. M. v. d.
Zee, wmr., van St. Oedenrode naar
Son en Breugel; J. A. Minnaar, wmr.
le kI., van Oudenbosch naar Schoon-
dijke.

RESSORT ARNHEM
Per 14-11-'60: A. J. I{olkman, ïvmr. le
kl., van Oudleusen naar 's-Graven-
hage (speurhondenschool).

Overleden personeel

Owmr.
G. Oosterbroek

Leiden
ress. 's-Grovenhoge

t 25-1 r-19ó0

Dank u!
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RESSOR,T AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 1-11-'60: J. Buiskool te Amsterdam.
tot wachtmeester f'e kl.:
Per 1-12-'60: A. H. Buis te Den Burg
IIESSOR,T,S-GR,AVENHAGE
tot adjudant:
Per 16-11-'60: D. Schatborn te Axel.
Per 1-12-'60: J. v. I{uilenburg te Mid-
delburg.
tot opperwachtmeester:
Per 15-11-'60: J. v. d. Ouden te Strijen;
C. Monster te Rockanje; P. Fredrikze
te Ter Aar.
Per 1-12-'60: J. A. Minnaar te Schoon-
dijke.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-12-'60: J. ril/. Sijpesteijn te Dor-
drecht; A. v. Elsàcker te Renesse;
A. Spruijt te Rotterdam; A. Geensen te
Dordrecht.
R,ESSORT'S-HER,TOGENBOSCH
tot opperwachtmeester :

Per 15-11-'60: H. M. Smulders te Over-
loon; Th. A. Oud te Mill.
tot opperwachtmeester:
Per 1-12-'60: F. Ir. Berends te Mierlo-
Hout.
I}ESSORT ARNIIEM
tot adjudant:
Per 1-12-'60: A. Meijer te Buren.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-12-'60: J. Rijnsburger te 'Wierden.

RESSORT GRONINGEN
tot opperwaclrtmeester:
Per 1-11-'60: J. Fluks te Noordbroek.
RIJKSPOLITIE TE WATER,
tot opperwachtmeester:
Per L-11-'60: A. }I. Lódel te \Marmond.
Per 1-12-'60: A. Boone te Europoort.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-l-2-'60: K. Gouwens te Drimmelen

In dienst getreden

RESSOITT's-HERTOGENBOSCH
Per 1-11-'60: R. H. H. Rutten, \Mmr. le
kl., Ospel.
Per 1-12-'60: II. Voogt, schrijver A,
Maastricht (verkeersgroep).

De dienst verlaten
R,ESSORT AMSTERDAM
Per 1?-11-'60: H. Vos, adsp., ï(oog a. d.
Zaan,
Per 1-12-'60: C. J. de Buck, wmr. 1e kl.,
Bennebroek; G. E. v. Ooijen, adjudant,
Leusden.
RESSORT 's-GRAVENHAGE
Per 1-12-'60: J. J. Soeterbroek, wmr.,
Sassenheim; A. de Ruijter, wmr.,
's-Gravenhage.
RESSOR,T's-HERTOGENBOSCH
Per 16-11-'60: G. v. Dijk, wmr., Roos-
teren.
Per 1-12-'60: M. J. J. v. d. Linden, wmr.
le k1., Maastricht; J. J. J. Onstenk,
schrijver A, Elndhoven.
RESSORT AR{HEM
Per 1-12-'60: M. v. d. 'WaI, adj., Lien-
den; J. J. Halman, wmr. le kl,, Tuk;'W. J. Bouwman, wmr., Ifrk.
NESSORT GRONINGEN
Per 1-12-'60: H. 'Warris, wmr. 1e kl.,
Oude Pekela; J. Woudstra, wmr. le kl.,'Workum.

IIIJI(SPOLITIE TE WATER
Per 1-12-'60: P. J. v. Druijten, wmr. 1e
kl., Amsterdam; P, Dik, owmr., Nij-
megen; B. VI. van Stek, wmr. 1e kl.,
Vlaardingen; H. J. Maasbach, wmr. le
kl., Enkhuizen.
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Owmr. Si. Borger Owmr.
Scholkwiik en J. C. Kooiimon

Tull en 't Woql Ouderk. o.d. Amslel
ressort Amsterdom ressort Amsterdom

25 ioor op l0-ll-19ó0 25 iaor op 5-12-1960

Ambrsfubileo

Wmr. le kl. Adi.
G. A. Zuidwiik R. Klinkhomer

Ulrecht Brielle
ressori Amsierdom ress. 's-Grovenhoge

25 ioor op 6-12-1960 25 ioor op 6-12-1960

Owmr. Wmr. le kl.
A. Luiten J. T. Boors

Brielle H illegom
ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op 6-12-1960 25 ioor op ó-12-19ó0

Wmr. le kl. Adi. J.W.Z. Groot-
B. A. Lemkes huismink
's-Grovenhoge Terborg

ress. 's-Grovenhoge ressort Arnhgm
25 ioar op 6-12-1960 25 ioor op l--l2-19ó0

Owmr. Wmr. le k[.
C. Reediik G. von Heerde

Scherpenzeel Nunspeet
ressort Arnhem ressort Arnhem

25 ioor op 6-12-1960 25 ioor op 6-12-1960

Wmr. le kl. Owmr.
" H. Visscher F. de Hoon

Riissen Niimegen
ressort Arnhem ressoiï Ainhem

25 joor op 5-12-19ó0 25 ioor op ó-12-19ó0

' Owmr. Owmr.
R. Oosterbroek B. Grevink

Rozendool Brokel
ressort Arnhem ressort Arnhem

25 ioor op l'l-12-19ó0 25 ioor op 2ó-10-19ó0

Owmr. Owmr.
A. Scheepvoorl B. Wieomon

Mokkum À.rá
r-essort G19n_i1ggt1^ ressort Groningen

25 ioorop 13-12-'19ó0 25 ioor op 6-jZ-"1900
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Activiteit in Botlekgebied en plan Europoort

brachten stormachtige verandering

op agrarisch Rozenburg

Tot 1955 werd het landschappelijk
beeld van Rozenburg overwegend
bepaald door de landbouw. Wie er
thans - nog maat zo weinig jaren
later dus komt, vindt eÍ nog
steeds vrij veel land- en tuinbouw,
maar de oppervlakte die wordt be-
werkt, is aanzienlijk kleiner gewor-
den. Op plaatsen waar jaren nijvere
agrariërs hun werk verrichtten vindt
men nu machtige havens met daar-
bij niet minder indrukwekkende in-
dustrieën. De konsekwenties, hier-
aan verbonden voor Rozenburg, het
behoeft geen betoog, zijn talrijk,
ook in politioneel opzicht.

Gedurende de eerste vijftig jaren
van deze eeuw bleef het inwonertal
steeds ongeveer op hetzelfde peil.
Het eiland werd bevolkt door ijve-
rige 'bewoners, die een goede ge-
meenschap vormden. De grote ver-
anderingen kwamen tot stand als
gevolg van het feit, dat de nood-
zaak ontstond van uitbreiding van
het Rotterdamse Haven- en Indu-
striegebied.

Botlek

De opmars vond plaats vanuit het
oosten. Door de bouw van de Bot-
lekbrug werd de Welplaat ontsloten,
daarna ging het in stormachtig tem-
po westwaarts, over de in 1951 aan-
gelegde dam in de Botlek. In 1955
begonnen de werkzaamheden op
Oost-Rozenburg. Thans - dus nog

maar een vijftal jaren later - is het
Botlekgebied grotendeels reeds in
gebruik genomen, terwijl verwacht
wordt dat in 1961 ook de nu nog
open plekken in gebruik zullen zijn
genomen. Het ecrste bedrijf, dat er

- in 1957 officieël werd geopend
was de grootse werf van Verolme.

Europoort

Terwijl de werken in het Botlek-
gebied nog in volle gang waren,
kwam alweer een nieuw plan op
voor vestiging van havens en indu-
strieterreinen verder naar het wes-
ten, het plan ,,Europoort" werd ge-
boren. De verwachtingen ten aan-
zien van het vervoer van olie en
massagoederen hebben een grote rol
gespeeld bij de totstandkoming van
dit plan.
Het vervoer van olie vindt in steeds
grotere tankers plaats. Sprak men
eerst van supertankers, nu is het
woord mammouthtanker al een be-
grip aan het worden. Voor deze tan-
kers van kolosale afmetingen is een
diep vaarwater nodig. Het is niet

Eurgemeesler
J. C. ÁschoÍf
von Rozenburg
die bijgoond
orÍikel schreef.

Enige ioren ge/eden werd hel 'ogro-
rische gebied Íen weslen von RolÍer-

dom oongepokÍ om Íe worden om-

gefoverd in één von de groofsle en

modernsÍe comp/exen yon hoyen- en

indusÍriegebieden fer wereld.

Begriipelijk is het dot de politie-

diensÍ in dit gebied, doÍ in hooÍd-

zaok in de - RiikspoliÍie - gemeen-

len Rozenburg en Spijkenísse ligf,
ook de nodige veronderingen moesl

ondergoon. Doorover wordl v ver-

teld op de volgende pogin,o's door

de oversle P. C. Silver. Bovendien

lalen wii de burgemeesÍers von Ro-

zenburg en Spijkenisse, de heren

J. C. Aschoff en P. J. Bliek oon heÍ

woord oyer de grote ontwikkeling

in dif gebied.
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Woor enke/e joren geleden koeien groosden
glijden nu enorme schepen von Verolme.s

werf te woter.

mogelijk deze reuzen ver een rivier
op te laten varen. Het Suezkanaal
laat vol beladen super-tankers niet
eens toe.
Op zee is diepte genoeg, maar het
binnenlopen vormt het grote pro-
bleem. Logisch is daarom, dat men
gezocht heeft naar haventerreinen
zo dicht mogeliik bij de open zee.
Deze terreinen zijn gevonden op de
kop van Rozenburg. De thans ge-
graven tijdelijke toegang tot de ha-
vens geeft doorgang aar, schepen
tot 7O-duizend ton.

Tot 100.000 ton.. ..
In de laatste fase zullen schepen
van honderdduizend ton ongehinderd
binnen kunnen lopen. Dit zal waar-
schijnlijk in 1964 het geval zijn. De
verhuurbare oppervlakte in Euro-
poort bedraagt ongeveer 930 ha.
Hievan zal 400 ha worden gebruikt
voor havens en kanalen en 220 ha.
voor wegen, spoorwegen en andere
openbare voorzieningen. De totale
oppervlakte van het Europoort-ge-
bied bedraagt ongeveer 1550 ha. Er
komen vooral terreinen klaar voor
olieopslag. Deze worden via piip-
leidingen verbonden met de raffina-
derijen in het Botlekgebied en bij
Pernis.
Verder bestaan er plannen om te
komen tot een hoogovenbedrijf .

Voor het aanleggen van havendijken
en het opwerpen van perskaden is
een hoeveelheid grond benodigd
van omstreeks 2.500.000 m3. Tussen
de perskaden wordt 34.000.000 m3
grond opgespoten om de terreinen
op hoogte te brengen. Deze gron-
den komen op 5.50 meter + N.A.P.
te iiggen.
Inmiddels vindt als logisch gevolg
van deze enorme uitbreiding de
uitbouw plaats van het dorp Rozen-
burg. In verband met onze ligging
duiden wij ons woongebied aan als
Hart van Botlek en Europoort. Van-
zelfsprekend is het dorp voor de
werkers wel zeer gunstig gelegen.
De mogelijkheden zljn echter be-
perkt. In een door het gemeente-
bestuur uitgegeven ontwikkelings-
plan kan men lezen,'dat het de be-

*:ï:x'h ut":'". 1ff-lí#"::l
plaats zullen kunnen vinden. Er zul-
len nog vele woningen moeten wor-
den gebouwd. Daarnaast dient er
echter voor gezor.gd ie worden, dat
niet slechts een goed woon- maaÍ
ook een gunstig leefgebied wordt
opgebouwd.
Het gemeentebestuur huldigt de
stelling: Rozenburg dient een leef-
gemeenschap te worden, waarin zo-

meenten", omdat hij ecn onderdeel
vormt van een ,,gfo€p" en dan ook
in deze groep diverse taken opge-
dragen krijgt. De verandering, die
men in Spijkenisse te zien heeft ge-
kregen, ligt echter in een gehèel
ander vlak. Deze verandering is een
gevolg van de structuur van de ge-
meente. In 1947 was Spijkenisse een
landelijke gemeente met 2680 inwo-
ners. Sinds drie jaren een snel
groeiende .gemeente (thans 6400 in-
woners) met het srootste deel van
het Botlekgebied, o.m. gelegen aan
de Derde Petroleumhaven als ter-
rein voor de grotc industrieën, tot
haar territoir behorende. Deze wij-
zigin.q heeft de taak van de politie
buitengewoon verzwaard. Niet alleen
van de Rijkspolitie te Land, maar
evenzeer die van de Rijkspolitie te
Water, terwiil ik in dit verband
zeker ook mag noemen de uitbrei-
ding van het werkgebied van de
Koninklilke Marechaussee. Het zijn
dus deze drie politionele organen,
die zowel in de bebouwde kom als
daarbuiten, ieder op hun eigen ter-
rein, hebben te zorgen voor hand-
having van rust en orde.
Het is nu wel iets meer. dan het

ln dit ortikel
schriilt
burgemeesÍer
P. J. Bliek v'an
Spiikenisse over
ziin gerneenle.

SPU KENISSE:
Van betrekkelijke rust tot grote bedrijvigheid

Er is wel veel veranderd in de
plaats, die de politie in het maat-
schappelijk leven is gaan innemen.
De agent, die met ziin handen op
zijn rug, rustig door de straten liep,
bestaat niet meer. Ik meen zelfs niet
meer in de zogenaamd ,,rustige ge-

wel de ,,oude" als de ,,nieuwe" be-
woners samen .goed zullen kunnen
leven.

Verzwaring politietaak
Het is begrijpelijk, dat alle genoem-
de veranderingen uiteraard
de politionele taak aanzienlijk heb-
ben verzwaard. Gelukkig is de
sterkte van de politiemacht dan ook
opgevoerd.
Dat thans de groep Rozenburg, on-
derverdeeld in twee Íayons, bestaat,
stemt tot grote vreugde. Zowel met
de Rijkspolitie te land, als die te
water, als met de Koninklijke Mare-
chaussee bestaat een bijzonder pret-
tige samenwerking. Om hieraan des
te beter gestalte te kunnen geven is

::L*ï*L-*:1,:x'"-iI'T,llilË::
noot van Spijkenisse in dit blad een
en ander mededeelt. Ik wil dit arti-
kel niet besluiten zonder dat ik een
eresaluut gebracht heb aala het
personeel, dat hier werkt. Ik heb
herhaaldelijk kunnen konstateren,
dat men zijn werk met veel ambitie
verricht en blijkbaar goed heeft be-
grepen, dat het een vooÍrecht is in
dit gebied te kunnen werken. Moge
ook in de toekomst de prettige ver-
standhouding'blijven bestaan opdat
op de zelfde wijze kan worden sa-
mengewerkt als thans het geval is.
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laten we zeggen het (klassieke) voet-
balletje meenemen, omdat enkele
jongens dit goede spel op de straat
beoefenen. Daar is het toezich op
de vele in aaubouw zijnde huizen-
complexen, op het verkeer, op de

,,vrijetijdsbesteding" van de jeugd,
het onderzoek in zeer vele kleine en
grote vergrijpen op de bedrijven, het
toezicht op de schepen, het venten
in de havens, het vreemdelingen-
toezicht, kortom het gehele spec-
trum van de politionele taak is hier
te zien.

Deze inderdaad niet lichte taak
wordt op voortreffelijke wijze-door
de drie diensten uitgevoerd. Dit is
moeeliik omdat Z.E. de Minister
vari Jïstitie begrip heeft getoond
voor -het feit, dat wil men goed
kunnen werken, ook het materiaal
aanwezig moet ziin. Daaraan - is
door uitireiding van de mansterkte
en vooral door het verschaffen van
zeer goed materieel in de vorm van
patrouillewagens, boten en het ves-^tiE..r vatr eá detachement van de
KËninklijke Marechaussee in het
Botlekgebied, thans .geen gebrek.
Maar hoe goed ook uitgerust, indien
de mensen niet met enthousiasme
hun taak zouden vervullen, dan zou
veel werk wellicht niet tot een goed
resultaat gebracht kunnen worden.
Ben ik vol lof over alle tot op
heden verzette arbeid, altijd zijn er
nog wensen. Het zijn deze wensen,
die besproken worden in een com-
missie bestaande uit de burgemees-
ters van Rozenbur.g en Spijkenisse, de
districtscommandanten van de Rijks-
polilie te Land en te Water, a_ls-

mede de commandant van de Ko-
ninklijke Marechaussee te Vlaardin-
gen, áangevuld met de betreffende
groepscommandanten. Deze com-
missie heeft in het belang van een
goed functionneren dg. aPParaten
àeer veel nuttig werk verzet en
steeds in een bijzonder goede har-
monie. Ik wil dan ook eindigen met
te verklaren, dat de praktijk over-
duideliik het bewijs heeft g-eleverd,
dat haïe en goed door de door mij
genoemde corpsen doeltreffend wor-
den beschermd.

De wochfmeesÍers L, von der SÍuis en H. W, von Giin voor de bureou-ork von rayon Europoorl

Het Konps Riikspolitie in en

Adju.dant van Bloois heeft in zijn
groep twee ,,rayons" en wel de

rayons,,Rozenburg" en,,Europoort".
Wie met adjudant Van Bloois praat,
voelt direct dat hij gegrepen is door
de enorme vaart, de geweldige dy-
namiek die dit gebied heeft doorge-
maakt en nog doormaakt. ,,Denkt
U het zich eens in", zegt hij, ,,in
1955 ging met een dragline de eer-
ste hap uit de grond en eind 1957

kwam het eerste zeeschip Rozen-
burg binnenvaren! Rozenburg, een

eiland alleen bereikbaar met veer-
boten en dus weinig verkeer, Rozen-

.o.ttteegroeienin

burg met zijn rustige boerenbevol-
king, Rozenburg met zijn 3 mans
post der Rijkspolitie (onder de

groep Brielle), die wat jacht- en
visserij overtredingen ontmoette en
nagenoeg geen criminaliteit, dit Ro-
zenburg werd in een vloek en een

zucht ondersteboven geklauwd, uit-
gegraven en opgespoten en be-
bouwd met gigantische bedrijven!
'Waar drie jaar daarvoor de koeien
in welig grasland graasden, gleed
op 15 juli 1958 bij de enorme - en
nog steeds groeiende scheeps-
werf ,,Verolme" een 33.000 ton
groot tankschip te water en weer
één jaar later werd 110 man Rijks-
politie naar dit Rozenburg ge-

stuurd toen de Sjah van Perzië aan-
wezig was bij de doop van de tan-
ker ,,Mohamed Reza Sjah" door
Prinses Margriet in aanwezigheid
van Koningin Juliana en Prins Bern-
hard! Naast deze scheepswerf, grote

*

De wochfmeeslers G. Ponnekoek en T. Fen-

nemo op patrouille in het Botlekgebied.
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chemische industrieën, een hyper-
modern ertsbedrijf enzovoort enzo-
voort en is het dan niet logisch, dat
die drie-mans post groeien moèst?
Botlekhavens zijn in een vergevor-
derd stadium en op 16 juni 1958 is
er een post Rozenburg van 8 man
sterk met, naast de motorzijspan,
een je.p met mobilofoon om het
steeds groeiende verkeer op het
steeds groeiende verkeersnet in
goede banen te houden.

De dorpskern van Rozenburg groeit
gestaag, de bevolking wijzigt van
aard, het aantal verkeersongevallen,
transporten, arbeidsongevallen, b ran-
den, diefstallen stijgt en de Rijks-
politie heeft de handen vol.
Maar met de Botlekhavens op het

werd de post Rozenburg, Groep
Rozenburg, door uitbreiding met het
,,rayon Europoort", 4 man sterk.
Per I januari 1960 werd ook een

Rijkspolitie gevonden en wel in een

bureau-ark, in gezamenlijk gebruik
bij de R.P.-,,landdienst" en de R.P.
te Water. De afstand van de woon-
kern naar Europoort is ll km, en
woongelegenheid is er nu eenmaal
niet in Europoortl vandaar dit zo

noodzakelijke steunpunt.

Tussen oost- en westelijk deel van
Rozenburg, dus tussen Botlekhavens
en Europoort ligt het middengedeel-
te met de woonkern het dorp Rozen-
burg; in oktober 1960 slechts 4000
inwoners, nu met meer dan 6000
zielen en met een groei-mogelijkheid

om de ,rPoont uan Eur.opa"
dynomische ontwikkeling o o o

door de overste P. C. SILVER te Vloordingen

(Foto's Techn. Recherche te 's-Grovenhoge)

oostelijke deel van Rozenburg was
de Post Rozenburg nog niet aan het
einde gekomen. Op 1l juni 1958

drukte de oud - Minister - President
dr. Drees op een knop, waardoor
één van de vele, door de Duitsers
gebouwde bunkers op het westelijk
eind van het eiland Rozenburg, in
de lucht vloog. Op 13 september
1958 gaf Koningin Juliana daar het
sein voor het graven van het nieuwe
havencomplex - Europoort. Mach-
tige graaf- en baggermachines, ein-
deloze rijen draglines en zandauto's
vielen aan en binnen twee jaar -op 3l augustus 1960 - werden de

enorme havenbassins van Europoort
verbonden met de Nieuwe Water-
weg. Tanks groeien er als padden-
stoelen uit de grond, wegen ver-
schijnen bijna plotseling en een druk
rijverkeer ontstaat.
Einde 1960 werd het eerste zee-

schip in Europoort verwacht, Euro-
poort, Poort van Europa, haven
voor de allergrootste schepen is nu
bijna geboren.
En de Politie? Per I januari 1961

tot 15000 à 18000, voor meer is er
geen ruimte beschikbaar. Er zijn
nog twee kanalen gepland door Ro-
zenburg met daartussen lichte indu-
steunpunt in Europoort voor de
strie.
Verkeer, criminaliteit, bedrijfs- en
arbeidsongevallen, transportbegelei-
dingen, vreemdelingenzaken, dit

Adjudant
Á. von Eloois
le Rozenburg

Adjudont
B. KlooÍs

te Vloardingen

Adiudont
C. de Ruiter

fe Spijkenisse

Voor de politietook ín het dynomische
gebíed von hel eilond Rozenburg zijn in
de eersÍe plooÍs drie Groepscommon-
donlen veronlwoordelíik. Wol zii zeggen
over de ontwikkeling in de oÍge/open

laren en over de politietook slooÍ in
biigoond orfikel.

S

De R.P. 57 in de Bollekhoven
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De wschtmeeslers D. L. Brovenboer (molor-
rijder) en H.W. von Gíjn in het royonbureou

EuropoorÍ.

alles zaI in de toekomst nog steeds

toenemen. De Rijkspolitieman heeft
daar een veelzijdige en interessante
taak! Engels is door de vele vreem-
de zeelieden voor hem bijna voer-
taal. ,,Typisch" zo besluit adjudant
Van Bloois zijn enthousiast verhaal,
,,vele eeuwen maken de Nederlan-
ders al land uit water, maar hier
maken ze watet uit land en hoeln'

Adjudant Kloots heeft, zoals hij
vertelt, al van het begin af bemoei-
ingen gehad met Botlekhavens en
Europoort. Bij de graafwerkzaam-
heden van havens worden onder
meer baggermolens en zandzuigers
gebruikt, terwijl het werkvolk vaak
op arken huist. De Rijkspolitie te

Water van de Groep Vlaardingen
had dan ook al spoedig te maken
met arbeidsongevallen, diefstalletjes,
controles Arbeidswet en veiligheids-
bepalingen.

,,Ja", zegt adjudant Kloots, ,,dit
was het begin nog maar, want toen
de schepen in de havens kwamen
begon het pas goed ! Het eerste

schip in de Botlekhavens kwam op

3 december 1957. Het was de Rus-
sische tanker,,Moskovski Festival"
met 10.000 ton olie. Daarna ging het
steeds sneller met de toename van
ons werk. Schadevaringen, branden,
ongevallen, diefstallen, controle -èn een straffe - op opkopers en

rivierventers en dergelijke maakten
het nodig dat een R.P.-vaartuig
bijna uitsluitend voor dienst in die
havens is uitgetroklen. Mijn groep

6

bestaande uit de posten Vlaardin-
gen (10 hoofden) en Ridderkerk (6

hoofden) was vroeger I7 man totaal
en met de drie R.P.-vaartuigen, die
hier ingedeeld waren, konden we
het zeer grote bewakingsgebied net
aan! De nieuwe havens eisten ech-
ter ook bij ons uitbreiding van per-
soneel en materieel. Per I januari
1960 werd de post Europoort van
de Rijkspolitie te Water in mrjn
groep geïncorporeerd, terwijl tevens
het aantal R.P.-vaartuigen geleide-
lijk uitgebreid werd. De R.P. 25 en

R.P. 57 behoren tot de modernste
van de R.P.-vloot, de R.P. 5 en
R.P. 12 zijn een dagje ouder doch
kunnen nog aardig meekomen.

Belangrijke objecten maken extra
politietoezicht nodig. Zo Iigt er in
de Botlekhaven reeds 2r/z jaar aan
de afbouwkade van de werf ,,Ve-
rolme" het Braziliaanse vliegdek-
schip ,,Minas Gerais". Een schip
van ongeveer gelijke afmetingen als
onze ,,Karel Doorman", dat hier in-
grijpende veranderingen en verbou-
wingen ondergaat, die vele tiental-
len miljoenen kosten. Door duizen-
den arbeiders en technici wordt er
op gewerkt en - zoals te doen ge-
bruikelijk - verdwijnen er dan ma-
terialen en gereedschappen. Onder-
zoeken van diefstal en verduistering
volgen ó-an. Zo moest eens proces-
verbaal opgemaakt worden tegen
een drietal brandwachten, die zo

druk bezig waren met koper te ste-

lcn, dat ze een aardig brandje op
dit vliegdekschip pas opmerktcn
toen het te laat r,r'as ! Uiteraard is

bij dergeiijke onderzoeken de tech-
nische recherche van 'I.I. Den Haag
een veel geroepen en veel geprezen
steun bij dit werk. De ,,Minas Ge-
rais" gaat weer naar huis; proef-
vaarten werden reeds enkele maan-
den geleden gcmaakt, cen beman-
ning van enige honderden Brazi-
liaanse marinemannen in huidskleu-
Íen Yan blank tot zwart, is inge-
werkt en raakt thuis op Rozenburg.

,,Minas Gerais" was een hap, voor
de werf, voor de technici en arbei-
ders en ook voor de Rijkspolitie te
Water!
Europoort kreeg nog in 1960 zijn
eerste schip. Wij zijn paraat want
de ,,post Europoort" der Rijkspoli-
tie te \Mater, met de collega's van
de landdienst, gebruikmakende van
het ,,steunpunt de bureau-ark", kent
de spraak en heeft in Botlekhavens
de nodige ervaring en achtergrond-
kennis opgedaan. De groep Vlaar-
dingen met 24 man en 4 R.P.-vaar-
tuigen wacht rustig en met zelfver-
trouwen de komende dingen af.

En in Spijkenisse zetelt adjudant
De Ruiter, die met zijn groep de
gemeenten Spijkenisse - Hekelingen
- Rhoon - Poortugaal - Geervlict
en Heenvliet moet bestrijken, samen
8500 ha. groot, hij vertelt ook dat
in dit gebied de nodige verandering
kwam door de nieuwe havengebie-

De Mínqs Gerois díe enkele weken ge/eden - no ioren, mo'or meÍ muziek -noor Zuid-Ameriko vertrok.
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den. Een nieuwe brug over de Oude
Maas werd gebouwd om een snelle
verbinding tussen Rotterdam en

Botlekhavens te vrekrijgen en de

gronden achter deze brug werden
in korte tijd opgespoten tot 5.50 m.
boven N.A.P., terwijl in de gemeente

Spijkenisse de 3e Petroleumhaven,
een onderdeel van de Botlekhavens,
gegraven werd.

Enorm veel materiaal en personeel
van aannemers en bouwbedrijven
zorgden aldra Yoor een grote ver-
keersbedrijvigheid op de nieuwe
wegen. Een geweldige olie-raffina-
derij van de Esso zag men,,dagelijks
zomaar groeien" (kosten I80 mil-
joen gulden) en de enorme parken
van tanks van olie-opslagbedrijven
veranderen het beeld totaal. In twee
jaar tijd werd het landbouwgebied
in een industriegebied, gelegen om
een groot havencomplex, veranderd.
Aan de opbouw van deze bedrijven
werkten duizenden arbeiders, waaÍ-
van vele ,,pendelaars". Het verkeer
en de criminaliteit namen met spron-
gen toe. Begrijpelijk dat ook de

dorpen in deze buurt groeiden.
Spijkenisse van nu, zou Spijkenisse
van drie jaar geleden niet meer
herkennen; grote nieuwe woonwij-
ken kwamen tot stand en nog steeds

wordt er bijgebouwd. Ook Rotter-
dam bouwt enorm langs zijn buiten-
kant. Een gedeelte van Poortugaal
wordt een grote Rotterdamse stads-
wijk b.v.

Evenals Rozenburg kreeg ook Spijke-
nisse in juli 1958 er 5 man R.P.-
persorleel bij, terwijl in datzelfde
jaar een nieuw groepsbureau met
twee dienstwoningen in gebruik
kwam. De groep Spijkenisse is nu
23 man sterk, waaívar' 12 man in de

standplaats Spijkenisse. Teneinde
het grote en drukke bewakings-
gebied goed,en snel te kunnen be-

surveilleren, beschikken we over een

,,FK 1000" met mobilofoon en een

BWM-zijspan (500 cc.), terwijl de

post Rhoon nog een BMW-solo
(250 cc) heeft, die we binnenkort
hopen te vervangen door een motor-
zijspan, aldus adjudant De Ruiter.
In het Botlekhavengebied ontmoet-
ten wij de wachtmeesters G. Panne-
koek en T. Fennema, die op

patrouille waren. Wachtmeester G.

Pannekoek zei desgevraagd:,,Ik
heb het hier in dit bewakingsgebied

best naar mijn zin, 't is hier leven-
dig en afwisselend. Ik zit hier nu
bijna 6 jaar en heb dus de hele ver-
andering in dit gebied meegemaakt.
Toen ik hier kwam was ik vrijgezel;
nu ben ik getrouwd en heb een aar-
dig huis, waarin ik met vrouw en

dochtertje naar mijn zin woon. Door
de enorme bouwactiviteiten in dit
gebied, was het te begrijpen dat de

diefstallen van materialen ook toe
zouden nemen. Zo hield ik eens tij-
dens een nachtpatrouille een man

met een carrier met metaalwaren
aan die hij daar gestolen had. Ook
het verkeer geeft enorm veel be-
moeiingen. Werk zal er hier altijd
genoeg voor ons blijven, en 't blijft
een gebied vol afwisseling, vooral
ook door de vreemdelingen waaÍ
we hier nog al eens mee te maken
krijgen".

Wachtmeester T. Fennema vertelde:
,,Ik ben hier nu twee jaar. Zo van
de Opleidingsschool af ben ik hier

HeÍ groepsbureou Íe Spiikenisse
H. von der Loon

C. de Ruifer en op de motor wochlmeesler le kl,
zíispon wochfmeesÍer T. Fennemo.

met odi.
en in hef

OIieroÍlinaderii in het Botlekgebied.
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geplaatst. 't 'Was in het begin nogal
vreemd, vooral het drukke verkeer,
want ik ben opgegroeid in Engwie-
rum in de bovenste punt van Fries-
land, waar het verkeer nog geen

problemen oplevert. Maar 't went
gauw, hoewel alles hier wel erg in
't groot gaat. Ik ben nog steeds

vrijgezel, maar ik heb wel plannen
om dit niet altijd te blijven. Ik rijd
met de ,,FK 1000", een prettige pa-
trouillewagen, waar we overal mee

kunnen komen. De mobilofoon geeft
ons veel gemak, die zouden we niet
weer kunnen missen. Ook met be-

drijfsongevallen hebben we vrij dik-
wijls te maken en za is het hier ook
een prima leerschool, omdat je van
alles meemaakt!"

Zo werkt ons Korps in dcze nieuwe
gebieden; plichtsgetrouw en steeds

paraat. Plichtsgetrouw en met ple-
zier in het afwisselende werk in een

zo fascinerende omgeving; paraat
om in dit dynamische gebied niet
alleen ,,bij te blijven" maar ook goed

mee te kunnen komen. Dit is een

arbeidsterrein voor mannen die van
opschieten houden; ja, er moet hard
gewerkt worden, maar daar is nie-
mand slechter van geworden. Het is
voor de politieman een machtig g.-
bied en de eenheid in het Korps
wordt hier wel zeer duidelijk ge-

demonstreerd door de dagelijkse
nauwe en prettige samenwerking
tussen dc rijdende en de varende
Rijkspoliiiemannen.

De wochÍmeesfer le kl. lschipper)
A,. Weltevrede en wochfmeesfer (boofsmon)

S. BoomsÍro ín heÍ posÍbureou R.P. Íe Woler
Europoort.

I

De Rijksweg no. 12 onder de ge-
meente Bunnik en wel de rijbaan
's-Gravenhage-Arnhem wordt druk
bereden door zeeÍ snel verkeer.
Plotseling komt er een tegen het
verkeer in met een snelheid van, nu
ja stel dat maar eens vast. Het ging
hard en er was blijkbaar veel haast
bij. Remmen piepen, banden gieren,
sturen draaien en kris kras rijden
een tiental auto's door elkaar van
links naar rechts en van rechts naar
links om de wegpiraat van vandaag
te ontwijken, maar hij gaat door en
heeft maar één gedachte: ,,Hoe kom
ik zo snel mogelijk thuis". Blijkbaar
heeft hij toch te veel op zijn stuur-
manskunst gerekend. Hij raakt met
een van zijn ledematen de kap van
een auto, waardoor hij toch wel
even tot orde wordt geroepen en hij
neemt zich voor even te pauteren

in de berm van de weg. Maar daar
heeft hij toch buiten de waard gc-
rekend, als plots zo'n witte Valk
van de Rijkspolitie nadert (die lui
zijn ook overal als dc kippen bij).
Nog juist wilde hij weer verder
gaan vlak voor de witte Ford langs,
maar dat red jc immers toch niet.
Eer je er goed en wel aan denkt
staan ze voor je en wat dan. Het
bekende gele opschrijfboekje, pot-
lood en dan: naam, geboren, adres,
maar die witte petten blijken te
doen te hebben met een analfabeet,
die bovendien nog stom is ook en
zeggen: ,,Pas op, we krijgen verzet".
En het is het verzetje wel.
,,Kïk uit hij slaat je benen stuk".
Als je even zo'n zwieper krijgt met
zijn vlerk van een meter lang kan

WEGP 
'RA 

AT

,,Hier de R.P 105: Zwaan aÍgeleverd
bii zijn moeder in Utrecht"

door wochtmeester le kl. C. Zeelenberg
foto: wochtmeesler J. Leemon

,,Dínsdag: patroui,l,Le Zeelenberg-Leernan, traject L05 met de R-
4067." Het ís een uan díe simpele en ueiníg zeggende mededrclingen
op het dienstrooster uan de Verkeersgroep BíLthouen, doch rneníg
journali,st zou ín de handen uri,juen als hi,j achter deze uerrneldíng
op het dienstrooster de beleuenissen kon tD&arnernen di,e zích sotns
tijdens zo'n patrour,Ile kunnen uaordoen. Zíjn krant zou, er uel bíj
Daren en de lezers zouden zeer u)sarschijnlíjk de polítíe gaan bezien
door een andere bríL.
Afl,opende tnielen, slechte banden efl stuurínríchting; een uegpíraat
en uel een uan het ergste soort door uíens toedoen en gedragingen
oF de ueg hetteaenoan díoerse automobíLísten aan eerr zíjden draad-
je komt te hangen, zíjn al,Iemoal het recept uan bíjno íedere d,ag.

Maar ook een patroutlle op de Ríjlcsweg no. 72 Leuert soÍns merk-
uaardíge gebeurtenisseru op, zoals díe met eeÍ DTeemdsoortige ueg-
ptraat, kort geleden, een beleuerws híerbíi beschreven eí geillu-
streerd door de potrouíIle Zeelenberg-Leeman . . . . .

(vervolg op pag. 20)
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De rnojoor F, M. C. OíÍermons, von wie men

vanwege ziin activileílen op velerlei polilie-
gebied kon zeggen, dot híi meerdere rech-
terhanden heefi, reík|e geluigschritlen uit,
víleroard mel slevige honddruk.

Gefuigsc hriiten vc,n cursus sdmÍnisf rqtie
in Arnhem uifgereikt

door odiudont P. BOUWEN te Almelo

Ttjdens de ín Arnhem gehouden eerste períodieke bijeenkomst met
betrekkíng tot de níeutne usijze pan adnínístratie en archíefuerzor-
gíng, ter bespreking uan de toepassing Dan het dossierstelsel, heeft
de uoorzttter pan de uerkgroep ad,ministratie Korgts REkspoli,tíe,
de majoor F. M. C. Offermans de getuígschríften uttgereikt aan de
geslaagde deelnemers ean de cursus adrni,ni.stratie.

Deze bijeenkomst werd brjge-
woond door de gehele werk-
gro'ep (behalve de majoor Offer-
mans de heren L. G. Carper,
C. J. Brinkman, J. Sehoneveld
en H. Kuik) en de heer J. Zaat-
man van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken, alsmede
(uiteraard) door de cursisten,
die de cloor de Algemeen Inspec-
teur ondertekende getuigschrif-
ten in ontvangst namen. De
majoor Offermans noemde het
daarbij een eer de waardering
van de generaal voor de ge-

leverde prestaties te mogen
overbrengen. Hij dankte de
leden van de werkgroep voor
de effectieve wijze van instruc-
tie, de cursisten voor hun acti-
viteit en interesse, met als
resultaat een betere registra-
tuur en postbehandeling. In
deze bijeenkomst sprak de

10

bureauchef van de Territoriale
Inspectie te Arnhem en dankte
hierbij de docenten voor hun
wijze van lesgeven. Voorts werd
door de adjudant L. G. Carper
een overzícht gegeven van het
doel van deze bijeenkomsten,
die als een soort ,,na-zorg" op
de cursus van betekenis zijn om
eventuele toch nog voorkomen-
de problemen op te lossen.

De gehe/e werkgroep odministroÍie Korps Riikspolitie
(Foto's:

woonde de biieenkomst bii.
Technische Recherche Arnhem)
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Com erewogen legÍ ove rtredingen
vosf in '/ too secondé

OnfsnoppÍngskonsen yoor overtreders opníeuw kleiner

OpperwoclrÍmeesÍer J. Schol monÍeerl de robofcomero's op hef doshbord.

De opperwochfmeesler J. Eergokker von de verkeersgroep Nijmegen en de w,ochfmeesfer

J. de Groof bekiiken de nieuwsfe oonwinsf von hel Korps Rijkspolilie.

L2

Proeven begonnen
vanuit Nijmegen

In Nijmegen is kort geleden de eer-
ste verkeerscameÍawagen van het
Korps Rijkspolitie ingezet, waaÍmee
uitgebreide proeven worden geno-
men, die in februari en maart wor-
den voortgezet. bij een verkeers-
groep elders. De resultaten van deze
proeyen zullen uitwijzen of het zin
heeft om in de toekomst zo mogeliik
een camerawagen per verkeersgroep
in te zetten.

De verkeerscamerawagen - onder
meer in Duitsland al enige jaren
met succes in gebruik - is een nor-
male, onopvallende surveillance-
wagen, voorzien van een Traffipax-
apparatuur, bestaande uit twee ro-
botcamera's, op het dashbord achter
de vobrruit gemonteerd en voorts
een op het rechter voorspatbord ge-
monteerde tachometer en een op het
dak geplaatste elektronenflitslamp.
De inbouw en plaatsing van de in-
strumenten is verzorgd door het
Bureau Verkeerszaken, waarbij de
opperwachtmeester J. Schot van de
Verkeersgt'oep Utrecht voor dit
doel voor onbepaalde tijd is gede-
tacheerd. De proefnemingen met de
eerste verkeerscamerawagen, die zijn
begonnen na uitgebreide experimen-
ten van het Bureau Verkeerszaken
ten aanzieen van de techniek om
met de camera's te werken en met
betrekking tot de afwerking van de
films, zijn eigenlijk al geen proeven

illtln. .,ru' deze wagencamera is
uitgerust met een telelens, vast _in-
gesteld op afstand, die bij een slui-
[ersnelheid van 1/roo seconde een
algemeen beeld van een bepaalde
wègsituatie geeft. De tweede camera
levért een foto van de tachometer
en dus van datum, tiid en snelheid
van de politiewagen. Beide camera's
worden. tegelijkertijd en natuurlijk
ook tegelijk met de flitslamp op het
dak, b;diênd door een druk op de
knop van een soort draadontsPan-
ner.- De films hebben een capaciteit
van 56 opnamen.
Het komt nu nog niet zelden voor,
dat iemand een gevaarlijke ma-
noeuvre in het verkeer uithaalt,
maar niet achterhaald kan worden.
Het kenteken van ziin wagen is het
enige houvast, op grond waarvan
dan een proces-verbaal volgt. Dat
gaat naar de politie in de wooÍr-

,à
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Oyentneding eommunaal straÍnecht
snel r.ond in

door odiudont H. J.

het Bnabantse

Sommigen menen wel eens dat het
personeel van het Korps Rijkspolitie
weinig aandacht besteedt aan de

naleving van de plaatselijke veror-

De Íochometer op he| rechtervoorspolbord
leverl liid, dolum en snelheid.

plaats van de overtreder, die dan
wordt opgeroepen. Wanneer de
overtreder echter hardnekkig ont-
kent ooit op de bewuste dag op de
plaats van de overtreding te zijn
geweest en wat dies meer zij, dan
zit de politieman, die bovendien
zelf de overtreding niet zag dikwijls
voor een zwaar probleem en valt
het proces-verbaal niet zelden van
de weegschaal van Vrouwe Justitia.'Wanneer in de toekomst echter
foto's met het verbaal worden mee-
gezonden, is een verdachte - op -afstand gemakkelijk tot rede te
brengen. Ontkennen baat niet meer
wanneer een foto op tafel ligt.

De verkeersca-arur"ug.o is onop-
vallend. De fïitslamp op het dalc
zíet er uit als een gewone schijn-
wcrper cn slechtr de tachoncter
wijkt af rnaaÍ loopt niet in het oog
door dc montage op het rechter-
voorspatbord. De wetenschap van
dc weggebruiker, dat zijn overÉre-
dingen in r/soo secondc vastgelcgd
kunnen wordcn zal ongetwijÍeld dc
verkeerccamcÍawagcn ook ecn grotc
prcventicvc bctckcnis 3cvcn.

DADER LIEÍ ZIJN KAARTJE ACHTER

STERENBORG te Asten

deningen. Daarbij wordt meestal
verondersteld, dat de Rijkspolitie
zich zo intens bezig houdt met de

controle op de Rijkswetten, dat voor
handhaving van het communaal
strafrecht geen of althans weinig
tijd overblijft.
Zii, die met het toezicht op de

plaatselijke verordeningen belast
zijn, weten dat enerzijds vele van
deze bepalingen in nevelen gehuld
zijn, terwijl anderzijds verschillende
van deze overtredingen heel moei-
lijk zijn te constateren.

Zo is bijvoorbeeld in de meeste ge-
meenteverordeningen strafbaar ge-
steld het storten van vuil op of aan
openbare wegen. Aan het nut van
dez.e bepaling - zo dit al ter bc-
oordeling van de opsporingsambte-
naar ware - zal geen politieman
twijfelen. Het is echter de moeilijk-
heid om de dader, die meestal zijn
naamkaartje niet achterlaat, op te
sporen. Toch wordt met betrekking
tot deze verordening zo nu en dan
met vrucht proces-verbaal opge-
maakt, waarbij zich wel eens ver-
makelijkc gcvallen voordoen.

Een niet alledaags geval was het
volgende: Een persoon uit Someren
deponeerde een flinke hoeveelheid
vuil in zijn gemeente op een plaats
waar dit verboden was. Dit werd
(uiteraard) ontdekt en prompt kreeg
hij van het gemeentebestuur bericht,
dat hij voor een bepaalde datum te
zorgen had, dat dit vuil daar werd
verwijderd. Hieraan werd door hem
voldaan, doch hij deponeerde de
hele partij vuil op een verboden
plaats in de naburige gemeente As-
ten. Of hij zich door deze extra
arbeid erg heeft opgewonden, is niet
bekend, doch een feit is, dat hij met
het vuil, ook de brief van het ge-
meentebestuur Someren waarin hrj
op zijn overtreding in deze gemeente
werd gewezen en hem werd opge-
dragen het door hem gestorte vuil
weer te verwijderen, te Asten depo-
neerde. Opsporing van de dader
was derhalve snel gebeurd, een be-
kentenis volgde en proces-verbaal
werd opgemaakt. Alleen was de
dader stom verbaasd dat de Rijks-
politie zo spoedig bij hem terecht
kwam. Helaas: niet altijd laten de
daders hun naamkaartje achter. . . .
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Rfnsbur$: meer dan o5o

door nieuwe

jaar

Rijnsburg tussen Leiden en Katwijk is niet alleen bekend
om de grote concentratie van bloemenhandel en bloemen-
export, die overigens wel duidelijk spreekt uit het feit, dat
bij de Veilingvereniging Flora 1000 kwekers van snijbloe-
men zijn aangesloten, dat die veiling een omzet heeft van
12 miljoen gulden per jaar en daarmee de derde in Neder-
land is, zoals de bedrijfsleider N. H. Hemmes met trots ver-
telt. Rijnsburg is zeker even bekend om zijn zeer lange,
roemruchte historie die al begon in het Neoliticum, 2000
jaar voor Christus. In die historie speelt een van de meest
bekende moorden een rol: die op graaf Floris V in 1296.
Deze moord zou pas ruim zesenhalve eeuw later worden
onderzocht. En vervolgens zou Floris V weer omgeven !v\lor-

den door geruchten en geheimzinnigheid.
Bij Rijnsburg lag eens de delta van de Rijnmond.ing die al
rn het begin van de jaartelling door zuidelijke Keltische
stammen was bereikt toen de Germanen verschenen. In de
r/liet waarlangs nu een stuk Rijnsburg sluimert, hadden
eens eb en vloed toegang. Rijnsburg ontstond in deze delta
als een strategisch punt, door de Romeinen benut als brug-
gehoofd voor de bezetting van Brittannië, trefpunt van
Friezen, Franken en Saksen. Rijnsburg werd een verster-
king, kreeg een machtige invloed door het klooster van de
abdissen van Rijnsburg. De nonnen waren van adellijke
bloede, het klooster had derhalve nauwe relaties met het
grafelijk huis, kreeg grote materiële welstand. Zo werd
Rijnsburg een toevlucht voor belaagden. De kronieken rna-
ken melding van het verstrekken van graan aan 2200 men-
sen per dag in tijden van oorlog of hongersnood. Zo werd
Rijnsburg ook de plaats, waar sedert de twaalfde eeuw de
stoffelijke resten van alle regerende grafelijke personen
werden bijgezet. En dat gaf Riinsburg in de aÍgelopen jaren
gro,ter bekendheid. In 1949 en 1951 zijn bij opgravingen
onder leiding van de oud-Rijnsburger prof. dr. \4r. Glas-
bergen, directeur van het instituut voor prae- en protohis-
torie en hoogleraar aan de gemeentelijke universiteit te
Amsterdam, de grondslagen van de oude kerk aan het licht
gekomqn. Het bleek, dat de stoffelijke resten van de Hol-
landse graven en gravinnen nog steeds voor het hoofdaltaar
begraven lagen. Daarbij was het skelet van Floris V, die
van zijn boeren de bijnaam ,,der keerlen God" kreeg.
Dr. B. K. S. Dijkstra te Groningen begon een onderzoek ter
identificatie van onder meer deze vondst, waarbij volgens
betrouwbare mededelingen is vastgesteld, dat het gebeente

herleeft door o
' 

door odiudont A. VAN DOÀ

De historie van Rijnsburg is gewor-
teld in een griis verleden. Hoewel
de oude naam Rinsborch eerst op-
duikt in de geschiedschrijving van
de tOe eeuw, is het aan geen twiifel
onderhevig dat reeds in de 5e eeuw
Franhische boeren gevestigd waren
aan de oevers van de Vliet, de toen-
malige Flieta, die met zijn oude ar-
tistieke bruggetjes en dito stoffe-
ring van 'boom en plant, een beziens- .

waardigheid van betekenis mag
heten. De nederzetting der Franki-
sche boeren is stellig de oorsprong
van het tegenwoordige Rijnsburg.
Geliik destlids de hofsteden der I
Franlcen ,rbinorthan" en ,rbisuthan" I
de ,rFlieta", groeperen zich nu de

huizen der nijvere Rijnsburgers ten
noorden eo t.o zuiden van de Vliet, ,
waardoor het al-oude patroon in
der eeuwenwisseling bewaard is ge-

bleven, waarbij met de overblijfse-
len van Floris V de herinneringen
aan een oude en vermaarde moord
hleven sluimeren.
Het grondgebied van Rijnsburg
werd bij het ontstaan van het graaf-
schap Holland een integrerend deel

van het grafelijk domein. De ge-

schiedenis van het Hollandse gra-
venhuis is zeer bewogen geweest:

Riike historie aan
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oude moord onde Ízocht en weer

raadsels omgeven
(foto'st Techn. Recherche's-Grovenhoge)

van Floris V ernstig verminkt was, dat hij op gxuwelijke
rvijze moet zijn omgebracht en tenslotte is gedood door een
slag op de linkerslaap, die de schedel deed splijten. Naar
verluidt zouden veertien skeletten zijn geïdentificeerd.
Rijnsburg kwam niet in het nieuws door een anecdote, die
vertelt over het bezoek van een Rotterdammer aan de op-
gravingen, waar hij, op de vraag naar de reden van zijn
komst, tegen de archeologen zei: ,,Ik kom voor Floris V, ik
breng een laatste groet aan de eerste socialist, die ons land
heeft gehad."
Nee, Rijnsburg kwam in het nieulvs door de vondsten, on-
der meer met betrekking tot de oude moorden door het
verleden jaar gelanceerde bericht, dat de schedel van Flo-
ris V per ongeluk tot lijm zou zijn vermalen. Van officiële
zijde is dit gerucht fel tegengesproken. Intussen waren qr
plannen om de resten van Floris V 

- 
die zich volgens an-

dere berichten in een kartonnen doos zouden bevinden 
-met die van andere gevond.en resten van graven uit het

Hollandse Huis, bij te zetten in een mausoleum. Zowel over
de schedel als over het mausoleum hangt evenwel een dich-
te sluier van geheimzinnigheid, dat ook door burgemeester
B. Koomans van Rijnsburg en zelfs voor het Korpsblad
Rijkspolitie niet wordt opgelicht. Feit is ook, dat voor zover
bekend niemand sinds de vreemde geruchten in omloop
kwamen, de schedel heeft gezien. De bakker-historicus
S. C. H. Leenheer, die ons vele gegevens voor dit overzicht
verschafte verklaarde ons echter met zekerheid te kunnen
zeggen, dat de schedel van FlorÍs V er nog is. 'Waarom dan
zoveel geheimzinnigheid, zo vragen velen zich af. 'Wij laten
Ce waarheid in het midden, evenals de groepscourmandant
van Rijnsburg, de adjudant A. van Dommelen, die het hier-
bij afgedrukte artikel over de historie van Rijnsburg
schreef. Dat artikel is temeer boeiend, nu in februari op-
nieuw opgravingen verricht worden. In de Ned. Herv. Kerk
van Rijnsburg, zijn nametijk in het afgelopen jaar zeer gro-
te err zeer fraaie grafzerken gevonden, vermoedelijk van de
abdissen, die in de vijftiende en zestiende eeu$r leefden. In
verband met de veranderingen ten aanzien van de bebou-
wing van een deel van het opengebleven centrum in Rijns-
burg, zal de oostvleugel van de abdij worden onderzocht.
Gezien de tegenstrijdige en nogal vreemde berichten over
Floris V gaat ook de adjudant Van Dommelen er niet op in
op de geruchten rond de schedel van Floris V, die wel zijn
tegengesproken maar nog steeds voortleven.

rn oevers van vliet
ondeÍzoekingen

DOMMELEN te Riinsburg

vele harer leden vonden een geweld-
daclige dood. Reeds in het begin,
omstreeks het midden van de 10e

eeuw, moest het jonge graafschap
zich teweer stellen tegen binnen-
dringende West-Friezen. Pas na een

reeks bloedige gevechten gelukte
het graaf Dirk en zijn volgelingen
de aanvallen af te slaan en het gra-
felijk gebied van vijanden te zui-
veren. Ter herdenking van deze

overwinning en ter ere van de Hei-
lige Laurentius, stichtte Dirk I een

kapel ten zuiden van de Vliet, in de

onmiddellijke nabijheid van het gra-
felijk jachtslot.

Op de plaats van de kapel, waarin
talrijke plechtige missen van dank-
baarheid werden opgedragen, werd
in de 12 eeuw door gravin Petro-
nella van Saksen, de befaamde
Rijnsburgse AQdij gesticht. Dit
klooster werd, door de begunstiging
der graven en onder bescherming
der Pausen, een wijdvermaard cen-

trum van wereldlijke en geestelijke
macht. Het grondgebied van de Ab-
dij was dermatè uitgestrekt, dat bij-
voorbeeld Vlaardingen nog binnen
de grenzen van dit bezit lag. De

I

(vervolg op pagina 16)
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De wochtmeesÍer le kl. P. Longenheim pre-
fereerf Íocli de schrijÍm,ochine boyen de
veder von Spinozo, die híi hier in het Spi-

noza-huis oon een nodere beschouwing
onderwerpl.

Abdij herbergde slechts adellijke
nonnen, behorende tot de orde der
Benedictijnen. Zo scherp was de

selectie dat in het klooster slechts
werden opgenomen de jonkvrouwen,
wier adellijke afkomst ten minste
vier eeuwen terugvoerde. Aan het
hooÍd van de kloostergemeenschap
stond de machtige Abdis van Rijns-
burg. De oude kronieken verhalen
van de Abdij als een bolwerk van
macht en gezag, dat tot in verre
gewesten haars gelijke niet vond.
Was het leven in de adellijke Abdij
gedurende de eerste eeuwen van
haar glorieus bestaan onderworpen
aan een strenge moraal: in later
tijden toonde men zich minder scru-
puleus in de zedeleer. Niet langer
werd het leven in de Abdij geken-
merkt door devotie en godsvruch-
tige afzondering als in haar begin-
en bloeiperiode. Een tijdperk ving
aan waarin de als een vorstin rege-

rende Abdis de poorten van de

Abdij ontsloot voor edellieden en

hun gevolg, die van her en der het
oude Rinsborch .bezochten. Uitge-
breide feesten en maaltijden werden
aangericht, opgeluisterd door het
romantische snarenspel der min-
streels. De rechten en privilegiën
van de oude Abdij werden, na de

verdwijning van het Hollandse Gra-
vcnhuis, nog eeuwenlang gehand-
haafd door het Henegouwse-, Bour-
gondische- en Habsburgse Huis, tot
in het midden der l6e eeuw het

16

adellijk klooster, dat zo'n enorme
invloed heeft gehad op het staat-
kundig en godsdienstig leven dier
tijden, door de Spanjaarden vrijwel
geheel werd verwoest. Door onkruid
overwoekerde ruïnes markeerden tot
in de lSe eeuw de bouwplaats van
de roemruchte Abdij en vele kun-
stenaars uit die eeuw hebben het
ruïne-complex verbeeld in tekening
en geschrift.
Het oude Rinsborch, d3t onwille-
keurig associaties wekt met het
welhaast legendarische Carthago,
diende in de l7e eeuw tot woon-
plaats van de beroemde wijsgeer
Benedictus Spinoza. Het ,,Domus
Spinozana Rhenoburgi" - het Spi-
nozahuis - is in haar oorspronke-
lijke staat bewaard gebleven en
noodt tot bezichtiging. Het gasten-
boek vermeldt de namen van vele
groten der aarde, die in de loop der
eeuwen dit historisch bouwwerk met
zijn zeer kostbare authentieke bi-
bliotheek, in ogenschouw hebben ge-
nomen. Het was hier dat Spinoza
zijn wereldberoemde werk,,Ethica,
ordine geometrico demonstrato"
schreef. Hoezeer deze episode ook
aanspreekt, mede door het ontstaan
van de Secte der Rijnsburger Colle-
gianten in een Calvinistisch ttjd-
perk, imponerender blijft toch de

rijke geschiedenis van de vermaarde
Abdij, met haar pracht en praal,
kloosterlingen aar. het spinnewiel
en zittend te paard in der getijden

De opperwochlmeesler A. von Dommelen -
inmiddels bevorderd lot odiudont - voor de

poort von Ríjnsburgs oude toren.

De wochtmeesÍer le kl. J. A. Huntemon en

de wochlmeesfer B. lolkemo op potrouille

in Rijnsburg.

kentering. De archeologen prof"
Van Giffen en de - in Rijnsburg
geboren - hoogleraar prof. dr. W.
Glasbergen, hebben in de jaren 1949
en 1951 aan de fascinerende historie
reliëf verleend door hun bodem-
onderzoek in Rijnsburg. Van de be-
roemde Abdij werden enige gewel-
ven blootgelegd en voor het toen-
malige altaarkoor werden de ske-
letten aangetroffen van de meeste
leden van het Hollandse Graven-
huis, waaronder dat van Floris de
Vijfde, bijgenaamd ,,Der Keerlen
God", die in 1296 door opstandigc
edelen werd vermoord.
Een stichting, onder voorzitterschap
van burgemeester B. Koomans van
Rijnsburg, ijvert momenteel voor de

oprichting yan een mausoleum,
waarin de stoffelijke resten van de

oude Gravenfamilie met de nodige
luister zullen worden bijgezet. Met
de verwerkelijking van dit grootse
plan zal een nieuw en hoogst be-
langrijk hoofdstuk aan de gedenk-
waardige geschiedenis van Rijns-
burg worden toegevoegd. Het mau-
soleum zal verrijzen aan de voet
van de klassieke Rijnsburgse toren
en daar, in' nauwe verbondenheid
met dit massieve fragment van de

eerlang zo trotse Abdij, de glorie
van oude tijden op indrukwekkende
wijze symboliseren. Het mausoleum
zal eveneens herinneren aan een

moord uit 1296, die pas 655 jaar
later wcrd onderzocht cn ontrafeld.
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FK IOOO ols

semi-verkeerswogen

L,ongzomerhond koml de speciool

ingerichte Ford FK 1000 op meer

ploofsen in bedrijÍ. ln totool zullen

115 von deze wagens (5 per dis-

tiict) ingezet worden De Ford FK

1000, is bedoeld voor de surveil-

lonce, het vervoer von gevongenen

en beschonkenen, ,ossisfeniie bij op-

lochÍen dus voor de olgehele poli-

liediensf, terwiil de FK 1000 ook een

fook heefl len aonzien van de Mo-

biele Eenheden. ln Zierikzee, Mid-

delhornis en Den Eurg is de FK 1000

echter ook semi-verkeerswogen, die

gebieden bestrijkf welke voor de

Íechnische Potrouillewogen moeiliik

Íe 'bereiken zíin. Deze wogens fun-

geren dus ook ols vooruiÍgeschoven

posl von de verkeersgroepen. Hóe

voortrefÍeliik deze wogen voldoet,

bliikt wel uil het hierbii ofgedrukte

ortikel von mr. F. Th. Diickmeester

burgemeesfer von Zierikzee, over de

FK 1000 op Schouwen-Duívelond,

woor enige /eden von de groep Zie-
rikzee inmiddels een verkorfe op-

leiding op de verkeersschoo/ achter

de rug hebben.

Uitgebreide functie voor
F.K. IOOO op Schouwen-Duivelond

door mr. F. Th. D U C KM E EST E R, burgemeesier von Zierikzee

(foto's: Groeo Zierikzee)

Sedert enige maanden is ook de
groep Ziefikzee van de Rijkspo-
Iitie verrijkt met een modern en
voortreffelijk geoutilleerd poli-
tievoertuig; de FK 1000 bestel-
auto met zeven zitpiaatsen. Het
hoeft geen nader betoog, dat het
patrouilleren over het gehele

eiland met behulp van deze auto
veel intensiever kan geschieden
dan tot dusver. Ook op de meest
afgelegen wegen en bij de
slechtste \Meersomstandigheden
kan de politie thans regelmatig
aete de présenee geven. De pre-
ventieve werking, die daarvan
uitgaat, kan nu reeds worden
geconstateerd. De verlichting
van voertuigen en de gedra-
gingen der weggebruikers ver-
tonen merkbaar verbetering.
Ook de politie zelf ondervindt
van een en ander een gunstige
psychologische werking. De be-
schikking over modern materi-
ee1 versterkt immers haar po-
sitie en Eezag tegenover het pu-
bliek. Een slecht of ouderwets
toegeruste politieman heeft

*
Bii de foto':

Eoven: De FK lA00 met (uitgebreide) inven-
Íoris.

links: NieÍ meer in kou en regen. De wochl-
rneester le kl. H. J. Berrevoef s en zijn col-
lego's nemen nu verhoren oÍ bij de wotme
kochel en mel een behoorlíike verlichlíng
boven de loíel.
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EXPEDITIE NAAR DE KLEINE DRIE

qauSnilon&nn
stukje paradijs I .r

bU Franse Zuidkust

Er is een Goudkust in Frankrijk,
de onvolprezen Cote d'Or, onver-
moeibare leverancier van onver-
getelijke wijnen.... maar deze kust,
die geen kust is heeft behalve dan
zijn naam niets gemeen met de

Goud-eilanden, drie nietige eiland-
j.t voor de Zuid-Franse Kust zo

tussen Hyères en Le Lavandou.
Deze kleine drie zijn Porquerolles,
Port-Cros en lle du Levant. Over
het laatste eiland zullen wij het
echter maar niet hebben, want dat
is een tikkeltje speciaal, daar de

tijdelijke inwoners een grenzeloze
afkeer hebben van alle kleding, ook
al is deze nog zo zomers en luchtig.
Laten we ons dus iiever wijden aan
Porquerolles en Port-Cros, paradij-
selijke vlekjes in het blauwe water
van de Middellandsche Zee, eiland-
jes waar de zon het nooit laat af.-

weten en waar gastvrije hotelletjes
de vacantieganger een welkom toe-
roepen.
Het is grappig te bedenken, dat
deze eilandjes reeds in een gelukkig
zeer ver achter ons liggend verleden

De uniek gelegen hoven von Porf Cros op
het eilond Begueou.

een onbedwingbare aantrekkings-
kracht uitoefenden, zij het dan nict
op toeristen, doch op misdadigers.
Ten tijde van de regering van
Frans I namelijk werden Porque-

Woar goon we heen?

rolles en Port-Cros bewoond door
een handjevol monniken en land-
bouwers, die een zorgelijk bestaan
leidden en in een altijd durende
vrees leefden voor de zeerovers, die
van tijd tot tijd invallen deden en

have en goed van de eilandbewo-
ners met de grond gelijk maakten.
I{et is dan ook niet verwonderlijk,

Schouwens FK 1000 voor de Nobelpoorf fe
Zierikzee.

meer moeite de juiste wijze van
optreden te vinden dan zijn mo.
dern geëquipeerde collega.
De inventaris van de auto bevat
de nieuwste snufjes: fotomateri-
aal, een remvertragingsmeter,
een grijze schijf voor verlich-
tingscontrole, een gradenboog
voor stuurcontrole, een spoor-
strooiapparaat, twee grote hand-
schijnwerpers, twee verband-
trommels, waarschuwings-drie-
hoeken, rubberkegels voor be-
bakening, witte jassen, dekens
en grondzeil, gereedschap voor
technisch onderzoek van voer-
ruigen, schop en bezem.
Door middel van de mobilofoon
kan de auto snel worden gediri-
geerd. Bovendien is aldus voort-
durend contact met het Groeps-
commando gewaarborgd.
Het vervoer van arrestanten
was in deze contreien wel eens
een pijnlijke aangelegenheid.
Dat behoort nu tot het verleden,
evenals het transport van be-
schonkenen op de bagagedrager
van het politiële rijwiel.
Het Zierikzeese politiebureau
moge hard aan vernieuwing toe
zijn, het rijdende politiebureau
voldoet aan de nieuwste eisen. Hel oude kosfeel boven Porf Cros.
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dat na zo'n inval vele eilanders
emigreerden naar het veel veiliger
vasteland, zodat het bevolkingscijfer
met sprongen terugliep. Frans I zag
dit met lede ogen aan en maakte
heel listig bekend, dat zij die zich
wilden vestigen op een der eilanden,
gedurende hun gehele leven vrijstel-
ling van alle belastingen zouden
genieten. Zelfs dit lokvinkje bleek
echter krachteloos te zijn. Weliswaar
kwamen er wat inwoners bij, maar
hun aantal was te gering om de

eilanden naar behoren te stofferen.
De zeerovers werden steeds brutaler
richtten steeds weer grote verwoes-
tingen aan. Om aan hun euveldaden
paal en perk te stellen moest een

kloek besluit worden genomen en
Frans I maakte bekend, dat misda-
digers die asiel zochten op Porque-
rolles, Port-Cros of het Ile du Le-
vant kwijtschelding van al hun mis-
dragingen zouden verkrijgen.

Misdadigers

Dit was niet aan dovemansorèn ge-
zegd: struikrovers, valsspelers en

dicvcn van alle kaliber stroomden
van heinde en verre naar de eilan-
den. In minder dan geen tijd heerste
er een waar schrikbewind, waar
niemand iets tegen kon doen. Er
was maar één winstpunt, de zee-

rovers bleven voortaan weg, maar
de nieuwe eilanders stichtten een

eigen piratenbedrijfje en zelfs
pleegden ze eens een - overigens
mislukte - aanslag op een schip
des konings, dat in de haven van
Toulon voor anker lag. Jaren en
jaren duurde deze situatie voort en

eerst onder Lodewijk XIV werden
de laatste bandieten verdreven en

herkregen de eilanden hun rust,
waarin ze nu nog zijn gedompeld.
Want rustig is het er het grootste
gedeelte van het jaar. De eilandjes
zijn privéb ezit, er rijden geen auto's,
geen scooters en geen bromfietsen.
Het zou ook lichtelijk overdreven
zrjn met zo'rt vervoermiddel naar
hier te komen, g:esteld dat het mo-
gelijk zou ziljn, want Porquerolles is
niet langer dan 7,5 km. en niet bre-
der dan 2 km en Port-Cros meet
zelf.s 4,5 : 2 km. De noordkust van
Porquerolles biedt een rij van
prachtige wijde zandstranden, in de

rug gedekt door schaduwrijke den-
nebossen. De zuidkust is rotsachtig
en woest. Mcn vindt hier de Calan-

20

SÍrond op Porguerolles

que de i'Oustaou de Dieu, het Huis
Gods, aldus genoemd omdat het de

enige schuilplaats is die in nood
verkerende vissersbootjes aan deze

kust vinden, een miniatuurfjord met
steile rotswanden die hoog boven
de blauwe zee uittorenen. Er zijn
wat wijngaarden op het eiland, er
is slechts een dorpje en in het voor-
jaar geurt het overal naar thijm en

rozemarijn en in voor- en naseizoen
zijn deze eilandjes bepaald sprook-
jesachtig. Op Port-Cros is de vege-
tatie nog uitbundiger. Er ontsprin-
gen hier enkele bronnen, die er voor
zorgen dat bomen en heesters altijd
frisgroen zijn. Er is een klein ha-
ventje, omzoomd door wat vissers-
huisjes en boven de baai ligt schil-
derachtig de ruïne van een oude

burcht. f)e stranden zijn er blank
en rustig en wanneer men de ,,berg"
van 207 meter hoogte beklimt ziet
men uit over het gehele eiland.
Het is goed toeven op de Goud-
eilanden met hun rotsen, die bij een

bepaalde zonneschijn de kleur van
dit edele metaal aannemen en al is

de belastingvrijdom dan ook sinds
lang afgeschaft, men zou met een

ietwat ingewikkelde rekensom toch
kunnen zeggen dat men er geld
overhoudt, want casino's zijn er on-
bekend en de eerste nachtclub moet
nog geboren worden. . . . Dat deze

situatie zo moge blijven is de wens
van wijze fijnproevers!

WEGPiRAAT (vervolg van pag. B)

je de ziekenauto wel vast oproepen.
De wegenwacht en een kantonnier
zijn ook present en nu zal het toch
wel lukken, twee er achter en twee
er voor en steeds dichter insluiten,
maar niet pakken tot hij de beide
vlerken uitslaat en dan er boven op
vallen en ja warempel het lukt nog
ook. Het verzet is gebroken en de
wegpiraat, nu als een- lammetje kijkt
ons meewarig aan alsof hij zeggen
wil: ,,Je draait me toch de nek niet
om". Wij worden ontdaan door de
uitdrukking in zijn ogen. Hij is stom
maar de verklaring spreekt uit ziin
blikken en wordt begrepen: ,,Ik dacht
dat die rijbaan een kanaal was, ik
l:en verdwaald en wil naar moeder.
Ik vloog niet hoog, ongeveer 20
centimeter boven het water en als
er zo'n raar ding snel op mij af.
kwam ging ik er maar met een
boogje overheen". Nou ju, wiens
hart zou niet breken als je boven-
dien dan een snel kioppend hart in
je handpalm voelt....?
Een kwartiertje later nemen wij af-
scheid van onze pupii. In het Wil-
helminapark te Utrecht laten we
hem heel voorzichiig. maar toch met
het gevoel of we iets kostbaars kwijt
raken, uit handen glilden in de vil-
ver. Dankbaar - we hadden het
beslist niet verwacht tilde hij
zich hoog op uit het water en nam
hartroerend afscheid door met zijn
zwanenvlerken langdurig te klap-
wieken. Statig zwom hij weg naar
moeder, en wij?
R.P. Bilthoven, hier de R.P. 105,
Zwaan afgeleverd bij zijn moeder
in Utrecht, vervolg patrouille.
,,Zeg Leeman, een mens kan toch
nog wel wat van zo'n dier leren".
,,Ja Zeelenberg ik wilde dat onze
klanten allemaal zo dankbaar wa-
ren......
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Onderscheiding
voor gewd.rrdeerde

opper vo,n Groef

Wegens het bereiken van de pensi-
oengerechtigde leeftijd, heeft de op-
perwachtmeester Th. Vegter, post-
commandant van de rijkspolitie te
Groet, na een eervolle staat van
dierrst van 35 jaar, afscheid genomen.

De verdiensten van deze in Schoorl
zeer geziene figuur werden gewaar-
deerd met de ere-medaille in zilver
in de Orde van Oranje-Nassau.

In afwijking van de gewoonte dat de
ceremonie van uitreiking door de
chef van de gedecoreerde wordt ver-
richt, werd thans als symbool van de
verhouding burgemeester-rijkspolitie
door de districtscommandant overste
Hoogkamer het Koninklijk Besluit
van deze onderscheiding voorgele-
zetr) terwijl de burgemeester van
Schoorl, de heer J. H. Bergh, de op-
perwachtmeester Vegter het ere-
teken op de borst speldde.

De plechtigheid vond plaats in het
gemeentehuis te Schoorl waar de
scheidende functionaris in aanwezig-
heid van ziin familie en de bijna vol-
tallige gro.p Schborl, door'o.a. cle
districtscornmandant overste Hoog-
kamer en burgemeester Bergh werd
toegesproken. Hierbij kwamen vooral
de voortreffelijke staat van dienst en
grote plichtsbetrachting van Vegter
tot uiting.
De opperwachtmeester Vegter gaf in
zijn dankwoord uiting aan zijn grote
erkentelijkheid voor de aan hem ver-
leende onderscheiding.

w.
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WERELDGEBEUREN
(vervolg var pag. 22)

dat de belangstelling van Ameri-
ka van Europa wordt afgewend
naar Afrika, Azië en Zuid-Ame-
rika. Deze vrees wijst er op, dat
men zich nog onvoldoende rea-
liseert dat Europa de gevolgen
van de oorlog thans te boven is
gekomen en geen zorgenkindje
meer is, dat speciale aandacht
vereist.
,,Aan Europese zíjde" , zo schrijft
de bekende Amerikaanse publi-
cist Walter Lippmann, ,,bestond
er gedurende de afgelopen jaren
een pijnlijke onderdanigheid,
niet alleen ten opzichte van de
Amerikaanse principes, maar
ook van de Amerikaanse zwak-
heden en domheden. Er bestond
een schroom om als een goede
bondgenoot ronduit voor zljn
mening uit te komen uit angst
dat de Amerikaanse regering op
de tenen zou \Morden getrapt of
het Amerikaanse parlement ver-
stoord zou worden en de stroom
van hulp zou worden afgeslo-
ten". aldus Lippmann. Er is nu
echter een nieuwe periode aan-
gebroken in de Amerikaans-
Europese betrekkingen, waarin
Europa en Amerika gezamenlíjk
een doeltreffend antwoord moe-
ten trachten te vinden op de we-
reldwijde Sowjet-uitdaging. Het
zou ten zeerste gewenst zijn, dat
zij ook t.a.v. Azië en Afrika tot
een meer eensgezinde houding
zouden komen. De afwikkeling
van de koloniale erfenis vormde
tot dusverre vaak een grote sta-

WII,T U

bij adreswijziging aan de

adrninistratie van het

Korpsblad steeds bij uw

adres tevens uw vorige

en huidige groep

én district vermelden!

!

DANK U

in-de-weg voor een eensgezinde
Amerikaans-Europese politiek.
Het is echter van het grootste be-
lang, dat het westen eindelijk
eens over deze hinderpaal heen
komt, wil het de groeiende Sow-
jet-expansie in de neutrale we-
reld afdoende het hoofd bieden.
Een van de eerste problemen
waarvoor de nieuwe Ameri-
kaanse president Kennedy komt
te staan, aldus het reeds genoem-
de Franse blad ,,Le Monde", is
de keuze tussen de vriendschap
van de Afrikaanse landen ener-
zijds en de trouw aan de Atlan-
tische bondgenoten anderzijds.
Sterk wordt reeds pressie uitge-
oefend van de zijde der jonge
liberale Democraten om voor
Afrika te kiezen en zich niet te
beperken tot een zondags-anti-
kolonialisme. Terug van een reis
van 35.000 km door 16 Afrikaan-
se landen, hebben de Ameri-
kaanse senatoren Frank Church,
Gale Macgee en Frank E. Moss
en een broer van de nieuwe pre-
sident, Ted Kennedy eensgezind.
er op aangedrongen, dat Ame-
rika zich helemaal los zal maken
van het lot der oude koloniale
mogendheden in Europa.
Het lijkt ons zonneklaar, dat het
voor de positie van het westen
zeer bedenkelijk zou zin, wan-
neer Europa en Amerika ten
aanzien van Afrika en Azië
steeds meer uit elkaar zouden
groeien. Meer dan ooit is het
noodzakelijk, dat het westen ten
aanzien van de Afro-Aziatische
wereld tot een eensgezinde poli-
tiek komt.

PERSONALIA
De dienst verlaten

RESSOR,T AMSTERDAM

Per 1-8-'60: J. Hartog, owmr., Amster-
dam (parketgroep).
Per 24-12-'60: L. Bos, wmr. le kl., Hoog-
woud.
Per 1-1-'61 : Th. Vegter, owmr., Groet;
G. C. Huijsman, v/mr. 1e kl., Utrecht.

R,ESSORT'S-GRAVENHAGE

Per 1-1-'61: P. Hagedooren, '"vmr,, Mid-
delharnis; D. J. Tuin, wmr. le k1.,
's-Gravenhage (parketgr.); H. G. Die-
terman, wmr. 1e kL, 's-Gravenhage
(verk.gr.).

RESSOR,T'S-HER,TOGENBOSCH

Per 1-1-'61 : A. Verhoef, wmr., 's-IIer-
togenbosch (verk.gr.); G. A. M. Vel-
ders, wmr., Grave; J. A. van Buul,'wmr., Veldhoven.

RESSORT GBONINGEN

Per 4-11-'60: F. I{lompstra, transport-
gelqider, Groningen (parketgroep).
Per 1-1-'61: F. Postema, owmr., Zwaag-
westeinde; J. Schuurhuis, wmr. le kl.,
Sehipborg.
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PERSONALIA
Toegekende onderscheidingen
RESSORT 'S-GBAVENHAGE
Per nov. '60: Orde van de Witte Olifant
van de l(oning van Siam aan wmr. le kl.
\Á'. H, de Leeuwerk en wmr. J. I(uijn,
verkeersgroep Leiden.

Verplaatsingen
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM
Per 1-1-'61 : De volgende adspiranten:

ressort Amsterdam:
N. van den Berg naar Bunschoten,
Tj. Bleeker naar Heerhugowaard,
B. van Dalen naar Midden-Beemster,
A. Ekelmans naar 'Westzaan,
P. J, van Leeuwen naar Medemblik,
P. W. Lit naar Broek in Waterland,
P. Veenstra naar Krommenie,
A. WoU naar 'Wormer.

ressort's-Gravenhage :
J. H. van Deijl naar Leidschendam,
P. H. van Hek naar Bergschenhoek,
A. I(et naar I{ruiningen,
K. T. Rinzema naar Leidschendam,
L. Voorderhake de l(eizer n. Hillegom.

ressort Arnhem:
A. B. M. Loohuis naar lluissen,
J. B. M. Mulder naar Berkum.

ressort's-Hertogenbosch :
I(. de Boer naar Best,'W. Domburg naar Veldhoven,
R. van Doorn naar 'Waalre,
G. Gerrits naar Veldhoven,
D. de Jong naar Mierlo-Hout,
J. I(ats naar Veghel,
B. Illein Gebbink naar Asten,
T. Krikken naar lleer,
Th. C. Luijks naar Goirle,
P. J. v. Melick naar St. Michielsgestel,
D. J. van der Molen naar 'Waubach,
W. V. Raa en C. J. Reichgelt naar Echt,
A. v. Rosendaal naar Raamsdonksveer,
J. C. ri/adners naar Cuijk,
K. E. Werkman naar Dongen,
L J. A. M. van rfrIinden naar 'Waalre,
I(. van der \À/oude naar }Ieer.

ressort Groningen:
H. de Jong naar Coevorden,
J. Smit naar Bedum.

Rijkspolitie te Water:
II. J. Bossink naar Maasbracht,
M. Dekker naar Amsterdam-I,
L. Th. Reijgersberg n. Amsterdam-Il,
Ch. }I. A. Verblauw n. Amsterdam-Ill.
STAF ALG. INSPECTIE
Per l-1-'6-: Van Compt. Dir. Politie
NÍin v. Justitie naar Compt ressort
's-Gravenhage sectie II:
Adj. B. C. Bijkerk, owmr. P. J. I(. Smit
o\Ymr. A. C. de Jong, owmr. G. Ender-
man.

RESSORT AIïÍSTER,DAM
Per 15-12-'60: H. Frikken, wmr,, van
Amsterdam (verk,gr,) naar Leeuwar-
den (verk.gr.); Ch. H. v. d. Berg, wmr.,
v. Avenhorn naar Alkmaar (verk.gr.);
J. v. Gelder, owmr., van Akersloot
naar Nijkerk; J. Damme, wmr. 1e kl.,
van Wormeï naar Bennebroek; P. Her-
tog. wmr., van Bilthoven (verk.gr.)
naar Doetinchem (verk.gr.); S. Dijk-
man, wmr, van Alkmaar (verk.gr,)
naar Zrvolle (verk.gr.); J. C. Schippe-
rijn, wmr., van Maarssen naar Leiden
(verk.gr.); W. J, v. d. Bremen, wmr.,
van Bergen-Binnen naar Eindhoven
(verk.gr.); K. Gerssen, owmr., van
Rhenen naar De Bilt (districts rech.);
W, N. Justus, wmr,, van Middenmeer
naar Amsterdam (verk.gr).
Per 1-1-'61: P. A. Iímmel, owmr., van
Amsterdam (verk.8r.) naar Eindhoven
(verk.gr.); D. v. d. Brink, wmr., van
Amsterdam (verk.gr.) naar Uithoorn;
J. Dingemanse, owmr., van Arneron-
gen naar Rhenen.

BESSORT 's-GR,AVENHAGE
Per 1-12-'60: Chr. de Rijke, wmr. 1e kl.,
van Schoondijke naar O. en W. Sou-
burg.
Per 15-12-'60: \4r. P. v, zijl, wmr., van

Pijnacker, (}. W. Assendelft, wmr., van
Nieuwkoop en L. C. de Jong, \rymr.,
van Roelofarendsveen naar verk. gr.
Leiden;A. S. v. d. Oost, wmr., van
Zevenhuizen en A. v, d. Windt, wmr.,
van .Wateringen naar verk.gr. 's-Gra-
venhage; Chr. Goudappel, wmr., van
Barendrecht naar verk.gr. Middel-
burg; I. H. P. de Jonge, wmr., van
Papendrecht, D. R. I{raak, wmr., van
Yerseke en J. v. d. Lugt, wmr., van
Hellevoetsluis naar verk.gr. Terneu-
zerri J. Harkema, wmr. 1e kl., van Lei-
den naar verk.gr. ïÍeerenveen; A. Hoo-
gendoorn, wmr., van Hillegom en
M. M. Driessen, wmr. le kl., van Ter-
neuzen naar verk.gr.'s-Hert.bosch;
J. Slotboom, wmr.,. van Waddinxveen
naar verk.gr. Eindhoven; C. D. Dijk-
huizen, wmr., van l{rimpen a.d. Lek
naar verk.gr. Maastricht; J. Staal,
wmr,, van Terneuzen naar verk.gr.
Assen.
Per 1-1-'61 : J. de Vries, wmr., van
Poortvliet naar Staf T. I. 's-Graven-
hage; J. Mieras, wmr. 1e kl., van Ar-
nemuiden naar Kloetinge; J. H. VeId-
meijer, owmr., van Rhoon naar De
Lier; A. A. Valkenburg, wmr. 1e kl.,
van verk.gr. 's-Gravenhage naar verk.
gÍ. 's-Hertogenbosch; J. B. de Moor,
owmr., van 's-Gravenhage naar verk.
gr. Breda; A. Goosen, owmr., van Lei-
den naar verk.gr. Middelburg; F. P. A.
Amendt, wmr. le kI., van Lamswaarde
naar Stoppeldijk; W. Heijink, wmr. le
kI., van Spijkenisse naar Numansdorp.
Per 2-1-'61 : O. J. Reijnders, adj., van
Oudewater naar Lochem.
R,ESSOR,T's-HERTOGENBOSCH
Per 1-12-'60: C. J. 'Waals, wmr. le kl.,
van Lepelstraat naar Megen.
Per 15-12-'60: E. Montizaan, wmr., van
Roermond (parketgr.) naar's-Graven-
hage (verk.gr.); J. }I. de JonÉf, wmr.,
van.Ulvenhout, J.'W. van Duin, wmr.,
van Rijen en W. Th. v. Kesteren, wmr.,
van Waspik naar verk.gr. Eindhoven;
N. A. Bakker, wmr., van Stiphout naar
Mierlo; P. J. Claessen, wmr. le kl.,
van Middelaar naar Gennep; J, Mast,
wmr. 1e kl., van Sleeuwijk naar Arne-
muiden.
Per 27-L2-'60: A. I{oevoets, wmr., van
Oirschot naar Tilburg (verk.gr.).
Per 1-1-'61 : H. L. van Wijlen, owmr.,
van Heusden naar Vlijmen; L. G. \Mar-
nier, wmr. le kl., van Oud-Gastel naar
Leur.
Per 2-1-'61 : II. v. d. Hombergh, wmr.
le k1., van Heythuysen naar lleumen;
C. Schutte, wmr., van Horst naar AIk-
maar (verk.gr.).
RESSORT ARNIIEM
Per 13-12-'60: J. Feenstra, wmr., van
Ittersum naar Urk; G. J. Veldman,
wmr. 1e kl., van Raalte naar Onna.
Per 15-12-'60: F. Smink, wmr., van Em-
meloord en J. A. 'Wendrich, wmr., van
Brummen naar Amsterdam (verk.gr.);
B. }I. Vijge, wmr., van Denekamp naar
Utrecht (verk.gr.); J. G. M. Loohuis,
wmr., van Deurni.ngen en A. Borst,
wmr., van Didam naar 's-Hertogen-
bosch (verk.gr.); J. L. van Kampen,
wmr., van Hengelo-G., naar Doetin-
chem (verk.gr.); C. A. v. d. Ilorst,
wmr., van Onna naar Zwolle (verk.-
gr.); J. J. Nijdam, wmr., van'wierden
naar Almelo (verk.gr.); L. v. Dilk,
wmr. 1e kI., van Heino naar Blokzijl;
P. v. Losenoord, wmr. 1e kl., van Hat-
tem naar Oldebroek.
Per 16-12-'60: J. Dijkstra, wmr. le kl.,
van Nijmegen (verk.g'i".) naar Biltho-
ven (verk.school).
Per 1-1-'61: J. v. d. Arend" wmr. 1e kl.,
van Arnhem (bur. pers. staf ress.) naar
Groningen (idem); C. Mondria, adj.,
van Apeldoorn (distr. rech.) naar Leus-
den; G. J. Brouwer, wmr., van Am-
merzoden naar Groesbeek; E. J. v.
Sehooten, wmr. le kl., van St. Jans-
klooster naar Oostzaan.
Per 2-1-'61: B. II. Bongers, wmr., van
ÍIuissen naar Maastricht (verk.gr.);
G. de l(ruijff, wmr. le k1., van Ambt-
Delden 2., n,aar Raalte; J. G. KamP-

kuiper, wmr. le kl., van Luttenberg
naar Ambt-Delden Z.; G. J. Spelde-
kamp, 'wmr., van Geldermalsen naar
Doetinchem (verk.gr.); H. Oosting,
wmr. le kl., van Apeldoorn (ber. gr.)
naar Apeldoorn (staf distr.); J. II. M. v.
Megen, wmr. le kl., van Malden naar
Nijmegen (verk.gr.;.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-12-'60: J. v. d. Tuin, vr'mr., van
Holwerd naar Dokkum.
Per 15-12-'60: N. E. Bloemendal, wmr.,
van Franeker naar Terneuzen (verk.-
gr.); J. Oldenbeuving, wmr., van Win-
schoten (verk.gr.) naar Almelo (verk.
gr.); E. Bos, owmr., van Appingedam
naar Lienden.
Per 20-12-'60: D. Tilstra, adj. van liol-
lum naar Alkmaar (staf distr.); D. van
Randen, wmr. le k1., van l(ollumer-
zwaag naar Stavoren.
Per 1-1-'61 : O. C. den Engelsman, wmr.
1e kl., van Harkema-Opeinde naar
Zwaagwesteinde; H. Fopma, wmr. le
kI., van l{eerenveen (verk.gr.) naar
Middelburg (verk.gr.); G. Haan.lrik-
man, owmr., van Gieten naar Schoone-
beek; R. Nieuwland, owmr., van Vries
naar Assen (parketgroep).

RIJI(SPOLITIE TE WATETÈ
Per 1-1-'61 : H. P. v. d. IIeuvel, wmr.,
van Amsterdam (groep) naar Amster-
dam (recherche).

VER,I{EER,SSCHOOL BILTHOVEN
Per 1-1-'61: A. Hamminga, wmr. Le kl.,
van Bilthoven (Verkeersschool naar
Utrecht (verk.gr.) te Bilthoven.

Aanwijzing yoor functie
R,ESSOI3T AMSTER,DAM
Per 1-1-'61 : Adj. C. Mondria, tot
groepscommandant te Leusden.

RESSOR,T ARNHEM
Per 15-12-'60: Adj. E. Bos, tot groeps-
commandant te Lienden.
Per 2-l--'61 : Adj. O. J. Reijnders, tot
groepscommandant te Lochem.

Overleden personeel

Wmr. le kl. J. Buis
Oude-N iedorp

ressorl Amsterdom
t 11-12-19ó0

Wmr. le l<1.

R. Visser
Hijum

ressort Groningen
t 3-'r-r9ó'l
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RESSORT GRONINGEN
Per 1-1-'61: Adj. G. Haandrikman, tot
groepscommandant te Schoonebeek.

Bevorderingen

TÈESSORT AMSTT'RDA$T

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'61: G. J. Bosman te Haarlem
(parketgr.); E. J. v. Schooten te Oost-
zaan.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-1-'61: N. Jonk te Edam.

RESSOR,T 'S.GRA\/ENHAGE

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'61 : J. Schalk te Leiden (verk.-
gr.); A. N. M. v. d. Heijden en H. Fop-
ma te Nliddelburg (verk.gr.); tr.. P. A.
Amendt te Stoppeldtjk; ti!/. Heijink te
Numansdorp.
[ot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'61: A. Hitzert te Middelburg
(parketgr.); Chr. v. d. Linden te De
Lier; J. Hoekman te Oosterland.
tot adm. ambt. C 2 i.v.d.:
J. van'Wees te 's-Gravenhage (te reke-
nen van 1-?-'59).

R.ESSOR,T'S.HER,TOGENBOSCH

tot opperrvachtmeester :

Per 1-12-'60: N. D. Stoop te Someren
Eind; C. J. Waals te Megen.
Per 1-1-'61 : P. v. d. Steeg, P. Meerens.
}I. A. Salfischberger en A. A. Valken-
burg te 's-Hertog.enbosch; S. A. P. N.
Op de Beke en L. Muris te Maastrichti'W. A. H. Konings te Roermond; W. J.
J. Evertse en P. Noordermeer te Til-
burg; H. A. Zuidam te Eindhoven;
L. G. Warnier te Leur.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'61 : A. I{leine te Tilburg.

ItESSORT AR,NHEM
tot ad.judant:
Per 1-12-'60: A. J. van Helden te ZwoL-
le.
Per: 15-12-'60: E. Bos te Lienden.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'61: H. G. ten Broeke te Beek;
J. Crezee te Urk.

RESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-1-'61 : G. Haandrikman te Schoo-
nebeek.
tot opperlvachtmeester:
I er 1-10-'60: A. de Vries te Tzum.

Per 1-1-'61: O. C. den Engelsman te
Zwaagwesteinde.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-1-'61 : G. de Vries te Groningen
(parketgr.); L. J. 'Wieringa te Coevor-
den.

ln dienst getreden
RESSOR,T ARNHEM
Per 17-12-'60: H. Engbers, wmr., Haaks-
bergen.

OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEII{
Per 1-1-'61: Als adspirant:
J. P. van Bennekom, J. G. van den
Berk, R. K. van de Biezen, II. J. M.
Boomkamp, M. Brouwer, Fi. H. Brou-
wer, A. van der Bijl, A. J. M. van Cor-
ler, J. A. Dellebeke, A. H. M. Evers,
H. Gardenbroek, G. J. Gerrits, W. de
Graaf, H. van der Haar, J. Hakkeling,
L. M. E. Hendriks, L. Holen, W. Th. M.
Jansen, W. H. Janssen, I+. I{lumpje,
A. Kok, G. J. I(ok, J. I{olkman, c. J.
M. Kusters, e. P. van Leeuwen, J. J.
van het Loo, IL Meinema, J. A. van
der Meulen, G. R. Noordhof, L. A. Pro-
vily, J. Rook, J. J. van Son, H. Stolte,
G. Toren, G. Vink, G. J. M. Volmerink,
E. Wacht, P. van 'Wakeren, J. J. van'Weele, B. WiIt, J. H. de'Winter, H. Zo-
merschoe.

Ambtsiubilecr

Owmr. Adiudont
J. v. Breukelen J. Pruim

Klooswoo I De Lier
ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Grovenhoge
25 joor op27-12-1960 25 ioor op 2-1-1961

Wmr. Ie kl. Wmr. le kl.
P. C. L. Bellonger H. L. Jonsen

Zegge Esch
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Heri.bosch
25 ioor op 2-l-19ó1 25 ioor op 2-l-19ól

28

Adludont Owmr. Adiudont
L. C. J. v. d. Vloet J. A. Linl<s P. E. Smeets

Susteren Eindhoven Swo lmen
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch

25 loor op 5-12-19ó0 25 ioor op ó-12-19ó0 25 ioor op 'l-'l-'19ól

Owmr. Owmr.
G. Bulleé H. J. Eggink
Dinxperlo Noordhorn

ressort Arnhem ressort Groningen
25 ioor op l0-l-19ól 25 loor op 4-1-19ó1

Adiudont Owmr.
D. Poelstro J.P.G. Wesfenbroek
Kleine Sluis Amsterdom

ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 loor op 2-1-19ó1 25 ioor op 2-l-19ó1

Adiudont
M. J. v. Denderen

Bergen (1.)
ress.'s-Hert.bosch
25 ioor op 2-1-1761

Owmr. Owmr.
A. M. Hoogsteder W. J. Koenes

Amsterdom Niimegen
R. P. te Woter R. P. te Woter

25 ioor op 15-12-19ó0 25 ioor op '15-1-1961

Owmr. Owmr.
G. F. v. Brenl< P. de Jong

Bergen oon Zee Soestdiik-
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Het "zwarte licht"

maakt het onzichtbare

zichtbaar
Analyselamp: belangrijk hulpmiddel

voor recherche

Tal van stoffen gaan onder inwer-
king van ultraviolette stralen fluo-
resceren. Zij lichten daarbij op, soms
in zeer fraaie kleuren, geheel afhan-
kelijk van de aard van de betreffende
stof. Hiermede hebben recherche,
wetenschap en handel een prachtig
middel in de hand om vervalsingen
te ontdekken. Voor het laten oplich-
ten van diverse stoffen gebruikt men
de HPW analyselamp of de "TL"
blacklight - beide vindingen van de
Philips laboratoria te Eindhoven -
die voor het menselijk oog onzicht-
baar ultra-violet licht uitzenden.
Omdat deze lampen zijn uitgerust
met een zwarte ballon of buis van
Wood's glas noemt men het onzicht-
bare licht van deze lampen ook wel
het "zwarte licht".

Philips' super hogedruk-kwik-analyselamp
Type H P W voor fluorescentie-analyse of

luminicotie-onderzoek

Uit de bij belichting met het ultra-
violette licht (u.v.) optredende kleu-
ren en tinten kunnen de deskundigen
hun conclusies trekken voor het al of
niet goed zijn van bepaalde produk-
ten of omtrent de middelen die men
heeft gebruikt voor het vervalsen van
bijvoorbeeld paspoorten, waarde-
papieren en dergelijke.

Mogelijkheden
De toepassingsgebieden van de ana-
lyselampen zijn velerlei. Ook in de
voedingsmiddelenbranche heeft ze
zich onmisbaar gemaakt, omdat soort
en kwaliteit der produkten door de
oplichtende kleur nauwkeurig kun-
nen worden beoordeeld. Roomboter
fluoresceert lichtgeel, margarine pur-
per, goede cacaoboter donkergeel. Is
de cacaoboter echter gemaakt van af-
val, schillen en dergelijke, dan wordt
ze witgeel tot blauw. Gember uit J a-
pan licht lavendelkleurig op; gember
uit Jamaica crême en Afrikaanse
gember: vuil geelbruin.
Suiker- en meelvervalsingen met
krijtpoeder bijvoorbeeld kunnen di-
rekt worden herkend omdat het toe-
gevoegde krijt heel anders oplicht
dan de suiker of het meel. Bij sinaas-
appelen kan men aan de buitenzijde
van de vruchten niet zien of er van
binnen een begin van rotting aanwe-
zig is. Bij controle met de HPW-Iamp
wordt ieder begin van bederf onmid-
dellijk gesignaleerd en kunnen de
aangetaste vruchten - ook andere
soorten - gemakkelijk verwijderd
worden.
In de landbouw kunnen de u.v. stra-
len gebruikt worden om de verschil-
lende zaadsoorten van elkaar te on-
derscheiden en te zien of net oud of
nieuw zaad is. Zaden die door een
voor het menselijk oog (nog) onzicht-
baar schimmel zijn aangetast kunnen
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onder het "zwarte licht" onderschei-
den worden van gezonde zaadsoor-
ten.
In de textielindustrie kan men met
behulp van deze lampen zeer nauw-
keurig het verschil van kleuren en
verfstuff en vaststellen. Men kan zien
welke verfstoffen gebruikt zijn en
men kan zekerheid krijgen omtrent
de vraag of er vet- of machinevlek-
ken aanwezig zijn, zelfs kan men zien
van welke vetsoorten de vlekken zijn,
omdat deze zich door hun typische
luminescentiekleur verraden. Tijdens

Wasmerken, die normaal niet zichtbaar ziin,
kunnen met behulp van ultra-violet licht

zichtbaar gemaakt worden.
Het overhemd boven heeft zo te zien geen
wasmerken, moor bi; gebruik von het zwarte
licht blijkt dat duidelijk anders te zijn, zoals

de foto beneden y-an hetzelfde
hemd laat zien.

2

het bedrukken van bijvoorbeeld ka-
toen worden eventuele strepen zicht-
baar en ook leidt het keuren van ga-
rens met behulp van de analyselamp
tot goede resultaten.
In de leerindustrie wordt de lamp ge-
bruikt bij het vaststellen van ver-
ouderingsverschijnselen bij natuur-
lijke en kunstmatige looistoffen.
Wasserijen merken het wasgoed van
hun klanten vaak met voor het oog
onzichtbare merktekens; met behulp
van de HPW-Iamp kunnen de goe-
deren van de verschillende klanten
dan uit elkaar worden gehouden.
Ook dit feit is uiteraard voor de
recherche van betekenis.
Voor het reinigen van kledingstoffen
kan men vaststellen van welke aard
de vlekken zijn. Mineralen, edel-
stenen, glas papier, ivoor, water,
rubber, verf e.a. verraden hun her-
komst of samenstelling voor een goed
deel onder de alziende u.v.-stralen.

Bloedvlekken
Behalve deze en andere nuttige toe-
passingen voor handel en industrie
wordt deze lamp uiteraard veelvul-
dig gebruikt door de justitie, voor
het onderzoeken van vervalsingen
(paspoorten, cheques enz.) al- of niet
verwijderde bloedvlekken enzovoort.
Ook op artistiek en reclamegebied
gebruikt men het zwarte licht. To-
neelgordijnen in bioscopen-cabarets,
plafonds en wanden in dancings zijn
dankbare toepassingen.
De HPW-Iamp wordt vooral ge-
bruikt voor het bestralen van kleine
oppervlakten of in grotere aantallen
samen ook wel voor grotere vlakten
zoals toneelgordijnen, dansgroepen
en dergelijke.

Voor het bestralen van grote opper-
vlakten decors, reclameplaten, pla-
fonds etalages. enz., wordt tegen-
woordig steeds meer de "zwarte"
fluorescentielamp "T L" 40 W /8
toegepast. Dit is een speciale uitvoe-
ring van de gebruikelijke "TL" lamp,
alleen de glazen buis is van zwart
Wood's glas dat alleen onzichtbaar
u.v. doorlaat en een peciaal filter
overbodig maakt. De elektrische
eigenschappen van deze lamp zijn
dezelfde als die van de normale "TL"
lampen, zodat ook de hiervoor nor-
male voorschakelapparaten gebruikf
kunnen worden. Het is een super-
hogedrukkwiklamp met een vermo-
gen van 125 W_ De buitenballon van
deze lamp is ook vervaardigd van
Wood's glas. Ook hier zijn dus over
bet algemeen geen losse filters nood-
zakelijk. De HPW-lamp heeft een
normale Edison lampvoet (schroef-
huls) ; ze wordt op het lichtnet aan-
gesloten door middel van een bijbe-
horend voorschakelapparaat.
Deze beide zwarte broeders onder de
vele duizenden typen lampen van al-
lerlei aard, zenden een intensieve ul-
traviolette straling uit in het lang-
golvig u.v. gebied dat in het grote
spektrum van trillingen en stralingen
te vinden is tussen de zichtbare licht-
stralen en de röntgenstralen. De bes-
te resultaten bij beide lampen wor-
den verkregen in ruimten, waar het
zichtbare licht zoveel mogelijk wordt
vermeden.
Dat met het .,zwarte licht" de justitie
een belangrijk hulpmiddel werd ver-
schaft in de strijd tegen de misdaad,
een middel waarmee men het men-
selijke (boze) oog te slim af is, vormt
wel een vaststaand feit.

Reservist redt mensenleven bi; Maastricht

Aan het doortastend optreden van de
reserve-wachtmeester le kl. R. J. Sui-
len, behorende tot de groep Swalmen,
district Roermond, heeft de 14-jarige
scholier Hub. Schrijnemakers te
Gronsveld, zeer waarschijnlijk zijn
leven te danken. De jongeman raakte
met zijn fiets in een twee meter diepe
en vijf meter brede geul naast de
Gronsveldseweg, in de omgeving van
Maastricht. De scholier geraakte on-
der water en dreigde te verdrinken.
De heer Suilen bevond zich in de na-
bijheid en snelde te hulp. Hij slaagde

er in de jongeman heelhuids op het
droge te brengen, hem snel in zijn
auto te laden en over te brengen naar
de ouderlijke woning.

Een eenvoudig krantebericht maakte
melding van een en ander en zelfs.
dat was volgens de heer Suilen nog
te veel. Hij wil er verder niet over
praten, maar wij willen niet nalaten
hem te complimenteren met deze
redding van een mensenleven, waar-
uit weer blijkt, dat overal in Neder-
land ook reservisten paraat zijn.
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Het atoOft1 en
Bij het Bohr-Instituut te Kopenhagen hebben pro-
fessor Georg de Hevesy en dr. Hilde Levy een
activerings-analyse ontwikkeld, waardoor de
Deense recherche kon beginnen profijt te trekken
van de atoomwetenschap met betrekking tot het
onderzoek bij misdrijven: het nagaan van moge-
lijke vergiften, vingerafdrukken of andere aan-
wijzingen. De activer'ings-analyse maakt het
mogelijk sporen van chemicaliën, die te gering
zijn om door de gewone chemische methoden te
ontdekken, toch aan te tonen. Dit geschiedt door
het monstermateriaal met een grote dosis neu-
tronen te bombarderen, waardoor de stof een
radioactieve isotoop wordt, waarvan de straling
kan worden opgemeten.
De uitkomst van de meting kan sporen van
chemicaliën aantonen. De nieuwe methode werkt
zo precies, dat zelfs vastgesteld kan worden hoe-
lang voor zijn dood iemand begonnen is arseni-
cum tot zich te nemen. Dit vergif wordt namelijk

Sedert het stenen tijdperk heeft de
mens vele tijdperken doorleefd, we-
tenschap en techniek zijn met spron-
gen vooruit gegaan en IlU staan we
in het tijdperk van het atoom. Vooral
oorlogen hebben aan wetenschap en
techniek een kans gegeven. Men kan
dat betreuren, maar het is nu een-
maal zo.
Toen God de wereld schiep, was er
eerst niets, niets dan ledige ruimte.
Wat is ruimte, we weten het niet.
Einstein zei dat ruimte oneindig was
en toch begrensd. We kunnen ons dat
moeilijk voorstellen. Een vis leeft in
het water, hierin spelen al zijn levens-
functies zich af. Hij wordt er in ge-
boren, groeit er in op, paart er en
brengt zijn jongen voort. Als hij er
in sterft weet hij nog niet wat water
is. Slechts als er een visser komt, die
hem uit het water haalt, weet de vis
dat er nog iets anders is dan water,
maar dan is het voor die vis te laat.
Als voor ons de Grote Visser komt,
die ons uit de ruimte haalt, zullen we
weten wat ruimte is. Op die vis heb-
ben wij mensen voor, dat we verstand
hebben om te kunnen denken en fan-
taseren. De ruimte is voor ons wat
we kunnen zien als iets oneindigs
groot waarin 's nachts de sterren fon-
kelen. Naast deze wereld van het on-
eindig grote bestaat er een wereld
van het haast oneindig kleine, de we-
reld van het atoom. De atoombom en
de uitwerking er van heeft het pro-
bleem van de radioactieve straling
ineens aan ons opgedrongen.
Om een goed begrip te krijgen van
wat radioactiviteit is moeten we ons
eerst bezighouden met de geheimen

4

de politie

door het haar opgenomen en met een isotoop-
proef kan precies de periode waarin arsenicum
wordt ingenomen, worden vastgesteld.
Dit feit alleen al bewijst, dat de radio-activiteit
de politie niet voorbijgaat. Daarbij genomen de
omstandigheid, dat het vervoer en de opslag -
en bij tijd en wijle het zoekraken - van radio-
actieve stoffen reeds lang normaal zijn gewor-
den, is het van groot belang te weten van het
"hoe en wat" van kernenergie radioactiviteit.
De adjudant J. J. de Bukviel. groepscommandant
van de Rijkspolitie te 's Heer Arendskerke doet
een en ander uit de doeken in twee artikelen,
geschreven voor het Korpsblad Rijkspolitie. In
het eerste artikel, dat de lezer hierbij aantreft
besteedt de adjudant De Bukviel aandacht aan
de (taaie) geheimen van het atoom, het tweede
artikel gaat speciaal over de wettelijke bepalin-
gen ten aanzien van opslag, verpakking en ver-
voer van radioactieve stoffen.

(I)

Wetensc~ap ontfutsel~e
Radioactiviteit: Zegen en

van het atoom. Om ons heen kennen
wij verschillende stoffen, bijvoor-
beeld ijzer, koper of zwavel. Dit zijn
enkelvoudige stoffen: elementen.
Hout, papier of water zijn stoffen
die uit verbindingen bestaan van en-
kelvoudige stoffen. In zijn allereen-
voudigste vorm bestaat het atoom,
wat het allerkleinste deeltje van een
zelfstandige stof - van een element
- is, uit een kern met er om heen
wentelend, net als bij het zonnestel-
sel, een aantal elektronen. De kern is
het grootst, de elektronen zijn het
kleinst. Het hele gewicht van het
atoom zit haast in de kern. De krach-
ten die kern en elektron bij elkaar
houden zijn van elektrische aard. De
kern heeft een positieve elektrische
lading, het elektron een negatieve.
Beide ladingen zijn even groot en
houden het atoom in evenwicht.
Het eenvoudigste atoom is dat van

waterstof, een kern bestaande uit één
positief geladen deeltje, proton ge-
naamd, met er om heen wentelend
één negatief geladen deeltje, het
elektron. Bijvoorbeeld van zuurstof
weten we dat de kern 8 protonen be-
vat met er om heen wentelend 8 elek-
tronen. De elektronen cirkelen om de
kern in vaste banen: "schillen" en in
iedere schil kan slechts een vast aan-
tal elektronen lopen, nooit meer, wel
minder. Zo kan de eerste schil slechts
twee elektronen bevatten, het ele-
ment is dan laten we zeggen verza-
digd. In iedere volgende schil kun-
nen slechts acht elektronen lopen,
ook dan is die schil vol. Wanneer een
schil vol is, is het element een edel-
gas, wat men zo noemt omdat het gas
dan met andere stoffen geen verbin-
ding meer wil aangaan. Het element
met de eerste schil vol, dus met twee
elektronen in hun baan en dus ook
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met twee protonen in de kern, noemt
men helium.

Huwelijk
Zuurstof heeft, zoals gezegd, 8 elek-
tronen, twee in de eerste schil en dus
zes in de tweede. Nu zal ieder ele-
ment trachten zijn laatste schil ook
vol te krijgen, acht elektronen in de
buitenste baan. Zo zonder meer gaat
dit niet, laten we ons even bij de
zuurstof houden, waarvan in de kern
8 protonen aanwezig zijn, die dus ook
maar 8 elektronen gevangen kan
houden. De zuurstof zal nu trachten
met een ander element, dat twee
elektronen in de buitenste baan over
heeft, een huwelijk te sluiten of één
atoom zuurstof zal een huwelijk slui-
ten met twee atomen van een stof,
die één elektron in de buitenste schil
over heeft. Helium heeft twee elek-
tronen in zijn buitenste, enige, schil
lopen, maar helium, het edelgas ver-
tikt het een huwelijk aan te gaan.
Waterstof heeft één elektron in de
baan en twee elektronen kan het niet
vangen. Brengt men nu één deel
zuurstof samen met twee delen wa-
terstof dan is er maar weinig nodig
het huwelijk te bezegelen. Slechts
een kleine vonk en met een hevige

deeltje dus en uit een net zo zwaar
deeltje, echter zonder lading, neu-
traal deeltje dus, daarom neutron ge-
noemd. Om deze kern loopt dan weer
één elektron, maar het gehele atoom
is nu ongeveer twee keer zo zwaar.
Nu is gebleken dat vele elementen
neutronen in de kern bezitten. Het
aantal neutronen is nu bij eenzelfde

. element niet altijd hetzelfde. Een ele-
ment waarvan het aantal neutronen
afwijkt van het normale aantal,
noemt men een isotoop van dat ele-
ment. Bij alle elementen in de natuur
voorkomende bestaan isotopen. In de
natuur komen zeer vele elementen
voor, waarvan er ons 102 bekend
zijn. Hiervan is waterstof het lichtste
element, uranium het zwaarste. Bij
elementen met een laag atoomge-
wicht heerst een vrij stabiel even-
wicht in het atoom. Bij elementen
met meer dan 80 protonen in de kern
is het atoom niet zo stabiel. Onder
uitzending van deeltjes gaat het
atoom uit zichzelf over in een ander
element met een lager atoomgewicht.
Uranium gaat uit zichzelf over in
radium en via verschillende stadia
uiteindelijk in lood, waarna het in
het atoom rustig is geworden. Deze
mutatie heeft dus plaats onder uit-
zending van deeltjes oen dit open-

~et atoom zijn ~e~eimen
gevaar voor de mensheid

door adjudant J. J. DE BUK V IEL te 's Heer Arendskerke

knal verbindt de zuurstof zich met
de waterstof. Een mengsel van die
twee gassen noemt men dan ook wel
knalgas. De twee elektronen van de
waterstofatomen gaan nu meelopen
in de buitenste schil van het zuur-
stofatoom. Zo lopen er in de buiten-
ste baan nu 8 elektronen. Het resul-
taat van deze verbinding, het huwe-
lijk dus tussen zuurstof en waterstof
is: ~ewoon water.

Zwaar water
Naast dit gewoon water bestaat er
nog het zogenaamd zwaar water. Het
bestaat ook uit zuurstof en waterstof,
doch waterstof dat twee maal zo
zwaar is als gewoon waterstof. De
kern, die het zwaarst is bestaat bij
zwaar waterstof uit twee deeltjes,
namelijk één proton, positief geladen

baart zich door straling. Een deel
van deze straling kunnen we zien als
licht, denk maar eens aan Uw horlo-
ge waarop U in het donker kunt zien
hoe laat het is. De deeltjes die wor-
den uitgezonden bestaan natuurlijk
uit kerndeeltjes, protonen, neutro-
nen en elektronen. Men onderscheidt
alfa (a), beta (b) en gamma (e) -stra-
len.

Uit onderzoekingen is gebleken dat
alfastralen positief geladen deeltjes
zijn. Deze protonen worden uitge-
stoten in paren. Daar het element
helium uit een kern met twee pro-
tonen bestaat, zijn alfastralen heli-
umkernen, dus een gas, evenwel ge-
ioniseerd omdat de kern naakt is,
dat wil zeggen zonder elektronen.
Deze deeltjes die in de lucht tegen
de zware moleculen van de lucht bot-
sen, komen niet ver, nemen in de

lucht vrije elektronen op en worden
dus een volwaardig .gas. De alfastra-
len komen dan ook niet ver, gaan
niet door de huid en zijn vrij onge-
vaarlijk.
De betastralen bleken een negatieve
lading te hebben, moeten dus elek-
tronen zijn. Daar deze deeltjes zeer
klein zijn en met grote snelheid wor-
den uitgestoten, komen ze veel ver-
der dan de alfastralen. Zij beschadi-
gen wel de huid, doch dringen niet in
het lichaam door. Metalen platen
van 3 mm dikte houdt ze reeds tegen.

Gammastralen

De gammastralen bleken geen lading
te hebben, het moeten dus neutronen
zijn, kerndeeltjes zonder lading. Om-
dat deze deeltjes elektrisch neutraal
zijn, worden ze dus door niets afge-
stoten, dringen daardoor veel verder
door. Zij gaan door het menselijk
lichaam heen en beschadigen de le-
vende cellen. Om deze stralen, die
ongeveer gelijk zijn aan de X-stra-
len, tegen te houden heeft men een
dikte beton nodig van GO cm, aan
baksteen 75 cm, aan gestampte aarde
100 cm. Lood, dat één der zwaarste
metalen is, bezit in de kern van het
atoom 82 protonen en 124 tot 126
neutronen. Het biedt dan ook de bes-
te bescherming tegen gammastralen.
Loden platen van 5 cm dikte houdt
deze straling tegen, die men "radio-
active straling" noemt en het echt-
paar Curie noodlottig werd. Ook bij
de ontploffing van een atoombom
komt deze straling vrij. De gamma-
stralen verbranden de cellen in het
lichaam en wanneer men er enige
tijd aan wordt blootgesteld is dat
dodelijk.
Nu is het mogelijk om verschillende
elementen radioactief te maken door
ze te beschieten met neutronen.
Doordat deze deeltjes elektrisch neu-
traal zijn, kunnen zij in de kernen
van de atomen binnendringen. Er
ontstaan dan zogenaamde kunstma-
tige isotopen.

Tot voor kort werd in de geneeskun-
de radium gebruikt voor bepaalde
inwendige ziekten. Door gebruik te
maken van de straling werd het zieke
weefsel weggebrand. Daar dit me-
taal echter erg moeilijk te verkrijgen
is, is het ook erg duur. Daarom ge-
bruikt men tegenwoordig kunstma-
tige isotopen.

Sommige stoffen behouden na be-
schieting de radioactiviteit slechts
kort, andere behouden het jaren.
Radioactief gemaakt kobalt kan bij-
voorbeeld doorgaan met het uitzen-
den van stralen. Kobalt wordt dan
ook wel in de geneeskunde gebruikt,
inplaats van het veel duurdere ra-
dium.

5
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Waar
gaan
we
(misschien)
heen?

Vesuvius komt spoedig

ook de Vesuvius binnen afzien-
bare tijd opnieuw tot een uit-
barsting zal komen. Die ver-
wachting werd al enige tijd
fluisterend uitgesproken door
bewoners van Boscotrecase en
van Nieuw Pompeï en door de
gids, die mij op een tocht naar
de krater van de Vesuvius be-
geleidde. Nee, professor Imbo
neemt geen risico's met de Ve-
suvius, die als een verwaarloos-
de zweer op het scheenbeen van
Italië het grimmige décor vormt
voor het luchtige Napolitaanse
leven, dat voortrumoert alsof
de miljoenenstad ervan over-
tuigd is, dat de vuurspuwende
reus voorgoed in slaap gesuk-
keld is.

tot eruptie zeggen geleerden

Napels: nog onbezorgd in smalle strootjes.

6

In de waarnemingspost bij de
Valle del Gigante, hoog op de
hellingen van de Vesuvius,
wordt momenteel - meer nog
dan anders - nauwkeurig ge-
let op de instrumenten, die in
kurven en lijnen aangeven, wat
er op en in de berg gaande is.
Professor Imbo en zijn staf kij-
ken in deze dagen met gefronste
wenkbrauwen naar de gegevens
uit de instrumenten en zij zijn
waakzaam. Immers, vulcanische
erupties hebben een deel van
Chili veranderd in een maan-
landschap, nadat eerst Agadir
door aardbevingen in een puin-
hoop was veranderd. Op Sicilië
is een paniek ontstaan onder de
bewoners van de streek tussen
de 3274 meter hoge Etna en
Catania, omdat de Etna met een
geweldige ontploffing in wer-
king kwam en brokken steen
en lava zo groot als autobussen
uit de krater omhoog slingerde.
En de gegevens, die professor
Imbo en zijn staf hebben verza-
meld op de hellingen van de
Vesuvius, die sinds zestien jaar
als een goedmoedige kolos
schijnt te sluimeren, in de dicht-
bevolkte streek van Napels,
hebben de geleerden aanleiding
gegeven tot de uitspraak, dat

Napels: luchtig

apels leeft vrolijk verder in
smalle straatjes met hoge hui-
zen, waartussen een gore was is
opgehangen, waarin radio's
knetteren en waaruit de geur
van macaroni met tomatensaus
en vis naar buiten walmt. Na-
pels leeft in zeepkistkrotten in
de havenwijken en in luxueuze
villa's die wit afsteken tegen de
berghellingen rond de Golf, die
tot de mooiste in de wereld
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wordt gerekend, maar waarvan
het bepaald merkwaardig is dat
er lieden zijn, die juist na een
bezoek aan deze stad van stank
en vlooien en van meer bittere
armoede dan onvoorstelbare
weelde zouden willen sterven,
hoewel het sterven wel zeer
eenvoudig is en wellicht nog
gemakkelijker wordt op de Ve-
suvius, de achtergrond van het
Napolitaanse gewirwar.

Rookwolk
De toerist gaat natuurlijk naar
de Vesuvius, die men probeert
te exploiteren, de berg, die in
1944 nog uitbarstte, doch sinds-
dien saai de Golf markeert, zo
saai, dat nijvere V.V.V.'ers heb-
ben overwogen om op hooftij-
dagen met vuurwerk een onheil-
spellende rookkolom uit de kra-
ter te laten opstijgen om nog
meer vreemdelingen te trekken.
Wel, het hoeft waarschijnlijk
allemaal niet meer, de Vesuvius
vertoont nu tekenen, die erop
wijzen, dat hij niet voorgoed
sluimert en dat hij zelf voor een
rookpluin zal gaan zorgen en
wie weet voor wat meer? Maar,
de vreemdeling merkt daar nog
niets van. Hij gaat over de Piaz-
za en Corso Garibaldi naar het
tempelachtige Romeinse station
van de Ferrovia Circumvesuvi-
ana, waar voor velen een merk-
waardige tocht begint: met het
lokaaltje door de olijventuinen
en wijngaarden naar Pugliano

en vandaar met een bus verder
omhoog, aanvankelijk door een
soms paradijselijk landschap,
later door een woestenij, zover
als een bus rijden kan. Doch er
is ook voor de toerist op alles
gerekend en een skilift brengt
hem in te snel tempo boven,
over een wijds panorama van in
de verte de Golf van Napels en
onder de stoeltjes, waarin de
plotseling eenzame sterveling
aan een draad, - die op die
ogenblikken beslist te dun
lijkt -, naar boven wordt ge-
sleept, een woestenij van lava-
formaties, die in de meest merk-
waardige patronen tegen de hel-
lingen van de berg liggen als
verweerde skeletten van voor-
historische monsters, waarvan
er soms een tot leven schijnt te
komen en een sliert giftige zwa-
veldamp uit de neusgaten stuwt.
Hoe boeiend deze tocht met de
lift ook is, het blijft toch wel
een bij uitstek geschikte metho-
de voor haastige Amerikanen,
die de Vesuvius, Napels, Pom-
peï "and so" doen op een regen-

. achtige middag.

Per auto
Bij Boscotrecase, niet ver van
Pornpeï heeft het landschap
minder van een paradijs. Langs
een kale weg, aangelegd dwars
over lavakorsten reden wij naar
de bergvoet. Dichtbij stonden
pijnbomen schutterig naar de
hemel te wenken en rode koe-

De berg steekt zelf een vuurtje aan van papier dot de gids in een gat legt.

Monte Somma, dichtgesmolten krater van
Pompei.

koeksbloemen behoren tot de
weinige planten, die wat kleur
aan het vaalbruine landschap
brengen. Langs de weg, bij een
haveloos huis; dat verweerd
stond te treuren in de woestenij,
zeurde een jochie onafgebroken
door het portierraam op mede-
lijwekkende toon: "Cigaret per
pappa.,. "
Vlakbij begon de strada auto-
mobilistica Vesuvio-Cratere, de
weg voor automobilisten naar
de krater, die toegankelijk
wordt voor hen, die bereid zijn
400 lire te betalen voor het ge-
bruik van de straat, die een on-
dernemende Napolitaan daar
voor de oorlog heeft laten aan-
leggen. Daar ook ontmoetten
wij voor de tweede maal de gids
Vincenzo Cardola, die behalve
over de berg ook kan vertellen
over zijn vrouwen zijn kinde-
ren. Ze maakten het goed, dank
u. "Maar de berg, maakt het
niet goed", zei Vincenzo en hij
keek onzeker naar boven, naar
de wereld die de zijne is en
waarvan hij eens beloofde, dat
hij mij naar de rand van het le-
ven, naar de poorten van de hel
zou brengen. "Zomaar", zei
Vincenzo, zomaar kan hij weer
beginnen, je kunt het nooit
weten en boven in het observa-
torium wordt het best opgelet,
wanneer de berg het rustigst
schijnt. Neem nou in 1944. Er
was wel een eruptie voorzien,
maar het kwam toch nog onver-
wachts. De lava kwam snel om-
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hoog, sissend en giftige gassen
opstuwend spuwde de Vesuvius
de gloeiende massa uit. Niemand
kon er iets aan doen en terwijl
de explosies donderend weer-
klonken, vroeg men zich af hoe-
lang de uitbarsting zou duren,
of wij zouden moeten vluchten.
"Denk er even om", interrum-
peerde Vincenzo zichzelf, hier
moet u oppassen. hier ging in
1944 de lava over de weg en
stroomde door de San Sebastian.
"Ik was een dag tevoren nog
boven geweest ... "
Langzaam kroop de auto om-
hoog. Boscotrecase was reeds
lang onzichtbaar. Beneden la-
gen de huizen van Nieuw Pom-
peï als klodders witte verf en
als gemene spataderen lagen de
lavastromen van 1754 en 1822,
van 1858 en 1861, van 1906 en
1929 tegen de verweerde hel-
ling. Moeizaam reden we hoger
en de kraterrand werd duide-
lijk zichtbaar. We keken het
portierraam uit over het onwe-
zenlijke landschap. Rond de
twaalfhonderd meter hoge berg-
top verzamelden zich wolken-
gevaarten, die juist hier aan de
overigens vrijwel egaal blauwe
hemel schenen samen te scho-
len en de vorm aannamen van
een atoompaddestoel, die in de
krater scheen te willen door-
dringen als om samen te span-
nen met duistere machten in
het kolkende en gloeiende in-
gewand van de berg en later de
mens te treffen. Wanneer? Wie
zal het precies zeggen? En waar-
om? "Misschien om de Christe-
nen, die op de plaats waar nu
de Sint Pieter staat met pek
werden ingesmeerd en als fak-
kels in brand gestoken, mis-

schien om hen. die ten aan-
schouw van vijftigduizend sen-
satiebeluste Romeinen in het
Colloseum voor de leeuwen
werden gesmeten, misschien
omdat de verdoemde zielen in
het ingewand van de aarde in
opstand komen, of· misschien
zomaar, omdat het nu eenmaal
zo hoort bij een vulkaan", zei
Vincenzo.

En te voet
Juist waar de strada automobi-
listica ophield, legde de simpele
mensenschepping. die auto heet,
het af tegen de' berg. De stof-
wolk, die wij omhooggetrokken
hadden, viel weg en de stilte
van de woestenij zonder leven,
de grillige wereld van as en
puin stond om ons heen.
In een simpel stalletje verhuurt
men base-ballschoenen omdat
van het eindpunt van de weg
nog een voettocht van bijna
twee uur tegen de berghelling
in het verschiet ligt, een tocht
waarbij iedere voet bij elke
stap wegzakt in as en sintels,
zodat wij op base-ballschoenen
uit het winkeltje van opgesta-
pelde lavablokken in Vincenzo's
baan omhoog trokken langs
.de smalle zigzagpaden, langs de
troosteloze bruin tot roodge-
kleurde helling, waarlangs stuk-
ken steen ritselend neerrolden.
Vincenzo houdt niet van half
werk en trekt snel omhoog,
soms tweemaal op een dag ....

Monte Somma
Hij wees ook nu op de Monte
Somma, de dichtgesmolten kra-
ter van de boosdoener van Pom-
peï en Herculaneum en van Sta-

Bi; de besti;ging van de Vesuvius-strada wordt het soms zelfs een auto te heet.

8

Schoenen te huur in ol/e moten voor voet-
tocht naar krater.

biae, waar duizenden stierven
door de eerste uitbarsting van
deze berg in de menselijke his-
torie. Tot stof vergane as, ste-
nen en grillige hellingen in de
oude krater, steen en as en stof
op de hellingen van de tegen-
woordige: geen planten, geen
vogels. En als een wolk voor de
zon trekt is het als op die augus-
tusdag in het jaar 79. Het was
de vierentwintigste, de zon
scheen, maar plotseling werd
het donker en uit de berg steeg
een wolk van vuur op, die de
omgeving fel verlichtte. Heel
het drama, zoals dat beschreven
is in de brieven van Plinius de
jongere, die ooggetuige was van
de ramp, die zich voltrok, kwam
ons weer in de gedachten; de
mensen, met de kussens op het
hoofd vluchtend voor vallend
puinsteen, vluchtend voor de
lavastroom, die naar Herculane-
urn en Stabiae vloeide, schui-
lend in kelders voor het stof,
waaronder Pompeï bedolven
werd en waar sommigen bijna
twintig eeuwen later werden
gevonden zoals zij stierven, in
verkrampte doodsangst, verstikt
bij een ramp, die een stuk be-
schaving verdelgde en twintig-
duizend slachtoffers eiste.

Krater
In stilte de ezeltjes beklagend,
die nu langs dezelfde zigzagpa-
den tegen de kraterhelling kis-
ten aranciata en limonata om-
hoogzeulen voor de toeristen,
die op deze boeiende manier
naar boven gaan, volgden wij
Vincenzo tot de krater, zoals
die er sinds hij in 1944 afbrok-
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kel de en gedeeltelijk instortte,
uitziet: anderhalve kilometer in
omtrek, tweehonderd meter
diep. .. Sissend spoog hier en
daar een wolk zwaveldamp te-
voorschijn, die bijdroeg tot de
infernale sfeer. De binnenkant
van de krater is geelgekleurd
van zwavel en ziet er uit als een
vreemdsoortig ruw palet van
een slordige schilder met een
voorkeur voor lugubere compo-
sities. "Kijk uit", zei Vincenzo,
"de krater is in 1944 wel inge-
stort maar tweehonderd meter
vallen is een heel eind en het is
er heet. Het is hier al veertig
graden en in die gaten daar
. . .. kom maar eens mee .... "
Behoedzaam schuifelden wij
naar beneden langs de binnen-
kant van de krater. Bij iedere
stap rolden stukken steen en
as naar beneden en iedere mis-
stap zou een wisse dood hebben
betekend. Vincenzo stopte een
paar stukken papier in een gat
en prompt was er een vuurtje,
zonder dat er een lucifer aan te
pas kwam. Een lachje speelde
om zijn lippen, toen hij zei: "Zie
je wel, het monster leeft. De
berg slaapt niet voorgoed, zoals
sommigen denken. In 79 na
Christus dacht men ook, dat de
Vesuvius een gevaarloze. uitge-
doofde vulcaan was .... "
Jawel, de krater is ingestort,
men kijkt op de Vesuvius niet
zonder meer in het binnenste
der aarde, maar dat zegt niets.
"Het schijnt", zei Vincenzo, of
de berg nog netzo is als verle-
den jaar, maar toch, toch is het
anders en zo'n uitbarsting komt

altijd nog plotseling. Misschien
kunnen we over een week of
een maand de berg niet meer
op zonder gevaar, Nou ja, in
1944 zijn we ook nog tot het
laatste toe naar boven geweest,
maar toen kreeg een journalist
een stuk steen, dat uit de kra-
ter werd gestoten tegen het
hoofd en wat dacht u? Dood
meneer."

Trillingen en druiven

Zo is het in de wondere wereld
van de Vesuvius, "de poort van
de hel", om met Vincenzo te
spreken. De berg lijkt dood,
maar Vincenzo's gevoel zegt het
anders en de geleerden van het
"osservatorio" weten beter. De
instrumenten tekenen lijntjes en
punten op rollen en uit de figu-
ren is de aard van de trillingen
af te lezen, zelfs de trillingen
van het treintje van de Ferro-
via Circumvesuviana van Na-
pels naar Pugliano zijn erop af
te lezen en met het materiaal,
dat van vorige uitbarstingen
werd bewaard kan men daar
waardevolle conclusies trekken,
die nu zeggen dat er een uitbar-
sting op komst is.
"En, als er dan echt wat gaat
gebeuren, dan wordt van het os-
servatoria meteen Napels ge-
waarschuwd, wat dat betreft
hadden we niet naar boven hoe-
ven gaan", zei Vincenzo nog la-
coniek toen wij beneden een
glas Lacrima Christi dronken,
geperst uit druiven, die aan de
voet van de Vesuvius groeien ..

Vincenzo Cardola: altijd onderweg in of naar de krater ...•

{}ttge?
Het leven is soms moeilijk,
vrienden, niet alleen bij ons:
De politie van Houston in
Texas, die noch met tact noch
met geweld iets heeft kunnen
bereiken bij de stmatslenteren-
de, tiranniserende opgeschoten
jeugd, heeft nu een andere me-
thode gevonden in een ironisch
beroep op de ouders. Het be-
roep is vervat in twaalf raad-
gevingen. waarin de ouders
overigens ook hier en daar een
duw meekrijgen. Onder het
motto: Maak van uw zoon een
fijne uent, zegt de politie van
Houston: Geef hem alles wat hij
vraagt, het zal zijn overtuiging
overal recht op te hebben, ver-
sterken. Lach om hem wanneer
hij grof in de mond is en hij zal
denken dat hij geestig is. Praat
nooit ouer moraal, uw zoon zal
zijn eigen moraal wel kiezen.
Zorg cruoor dat hij niet met
een schuldcomplex wordt be-
last en zeg dus nooit dat iets
"slecht" is, wat hij ook doet.
En, geef hem nooit verantwoor-
delijkheid, dan kan hij altijd
blijven zeggen,dat anderen alles
verkeerd gedaan hebben. Maak
zijn eetgerei vooral schoon,
maar laat hem alles lezen opdat
hij zijn geest rustig kan voeden
met afval. Wanneer U als
ouders ruzie hebt, vecht het uit
waar hij bij is, dan schrikt hij
niet als uw huwelijk schipbreuk
lijdt. Geef hem altijd zoveel
geld als hij nodig heeft, laat
hem beslist nooit zelf iets verdie-
nen. Kies altijd zijn partij, ver-
dedig hem door dik en dun
tegen de buren, de leraren en
de politie, die het immers altijd
op uw arme kind gemunt heb-
ben. Hebt u al zijn wensen ver-
vuld, pas op dat hij niet "ge-
frusteerd raakt. En als uw zoon
dan een onverbete1'lijke nozem
is geworden, zeg dan dat u er
nooit iets aan hebt kunnen
doen. Zijn karakter was al
slecht en al uw moeite was
boter aan de galg gesmeerd.
En tenslotte: bereidt u voor op
een leven vol verdriet. U zult
het hebben.
Dat zegt de politie van Houston,
die hiermede twaalf harde no-
ten te kraken geeft aan ouders
van zoons. Dit alles wekt trou-
wens wel nieuwsgierigheid.
Heeft men in Houston alleen
last met jongens? En zo nee:
hoe moet dat dan met de meis-
jes van Texas, ja hoe .... ?

MOMUS.
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"De tipgever"
was een hondestaart . ••

T.P.W.-ers en reservist het bos in
door adjudant D. F. A. V A N DEN B ERG te Apeldoorn

De T.P.W. reed in zijn kring: "Apel-
doorn 3". De ogen en de oren wagen-
wijd open. De ogen van de T.P.W.-
bemanning, inclusief die van een re-
serve-wachtmeester, die ook wel
eens graag een keertje meeging; de
oren van de mobilofoon die door-
lopend op "luisteren" stonden.
Een summa van paraatheid dus tus-
sen de wielen van de surveillerende
wagen. Het was overigens rustig op
de weg. Maar juist daarom was er te
meer gelegenheid het verkeer nauw-
keuriger te observeren. En zo kwam
het dat de aandacht viel op drie
scooterrijders, waarvan er één plot-
seling behoefte scheen te krijgen om

de benen te nemen, tenminste hij
keerde om en ging er ijlings van door.
De T.P.W.-bemanning rook lont en
kwam daarom tegelijkertijd in actie.
Maar .... toen de verdachte op zijn

scooter "de politie" in de gaten
kreeg, verliet hij op hetzelfde mo-

ment de hoofdweg en sloeg rechtsaf
een bosweg in. Uit "strategische
overwegingen" trok hij een enorm
stofgordijn om zich heen en was zo-
doende voor de achtervolgers prak-
tisch niet te zien. De T.P.W. werd
echter met vaardige hand over de
hobbelige bosweg gestuurd in de
richting van de stofwolk, die op een
bepaald moment, voorbij een in de
wef{ liggende bocht, uit het gezichts-
veld was verdwenen: de stofwolk én

10

de scooter waren spoorloos. Wielspo-
ren waren er evenmin te vinden. Hier
was sprake van een raadsel .... Er
waren smalle zijwegjes en wandel-
paadjes genoeg om door de bossen te
ontkomen. Maar zelfs het geluid van
de scooter-knalpot was verstorven.
En zo stonden daar de achtervolgers
letterlijk en figuurlijk h: kijken en
niet in het minst de reserve-wacht-
meester, die ook opeens midden in
het avontuur zat. Toen kwam zich
plotseling een stille getuige aanmel-
den: een doodgewone hond. Of nee,
feitelijk was het alleen de staart van
de hond, die op die bosweg vol be-
langstelling in de dichtheid van het
naast de weg gelegen kreupelhout
stond te turen. Stil als een muis met

trillende neusvleugels stond de hond
daar, zijn staart zwiepte langzaam
en weloverwogen heen en weer, zoals
op momenten dat een prooi wordt
besprongen. En terwijl de patrouille
op de hond toeliep, keek die zo nu
en dan even vlug terzijde om te zien
wie daar naderde, om éven snel weer
in de richting van de bosjes te kijken.
Het was of de hond wenkte met zijn
staart.

Het was daarom niet te verwonderen
dat de beroeps- en reserve Rijkspoli-
tie op aanwijzing van deze viervoe-
tige speurder het bos inrende, waar
de verdachte met scooter schuilplaats
hadden gevonden.

Stomverbaasd keek hij "het gezag"
aan en zei: "Dit is beslist verraden
werk, want hoe konden jullie mij
hier anders vinden!" En terwijl de
"verdachte-zond er-papieren" werd
"opgeschreven", erkende men het ge·
pleegde verraad en wees veelbeteke-
nend op de staart van de hond, die
in alle beweeglijkheid een stille ge-
tuige was geweest. Dat de verdachte
zelf "BeIlo" heette was een toevallige
omstandigheid, waaraan 'zelfs Bello

de hond geen schuld had. De ver-
dachte keerde met een bon en de
hond met een stuk broodbelegging
huiswaarts, waarbij de T.P.W.-be-
manning aantekende: "Zo, nou heb-
ben we dus allemaal wat .... "

. . . . .. Bad goed, overste? .
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OUD ZEEUWS GEBRUIK NOG IN ERE

Jeugd van IJzendiike .brengt (soms nog)
sleutel van Ossenweide
aan 30-iarige

ZONDAGSWET NIET
VAN TOEPASSING

't Is maar dat u het weet: Gedepu-
teerde Staten van Zeeland bepaalden
bij besluit van 16 april 1957 dat de
artikelen 3 en 5 van de Zondagswet
niet van toepassing zijn op het maken
van ketelmuziek door de schooljeugd
bij het uitreiken van de sleutel van
de "ossen weide" aan een nog onge-
huwde jongeman, die 30 jaar wordt,
in de gemeente I]zendijke.
Dit slaat op een eigenaardige en
boertige maar toch bijzonder aardige
tradi tie in IJ zendijke ; het uitreiken
van de sleutel van de Ossenweide ...
Wanneer een jongeman de leeftijd
van 30 jaar bereikt zonder dat hij tot
een huwelijk is gekomen, wordt hem

op initiatief van zijn vriendenschaar
de sleutel van de ossenweide aange-
boden. Een wonderlijke stoet, al of
niet tronend op een boerenwagen,
naar gelang de afstand naar het huis
van de feesteling, trekt eerst door de
straten van het dorp onder heftig la-
waai van joelende knapen - hoofd-
zakelijk schooljeugd aangevoerd
door enkele vrienden -, om daarna
een luidruchtige serenade te brengen
voor het huis van de gelukkige.

Ketelmuziek
De stoet voert een grote vergulde
houten sleutel mee van omstreeks
een meter lengte. (De laatste tijd ook
wel een levensgrote vrouwelijke pop,
ofschoon dit niet tot de oudste tradi-
tie behoort).

Het zogenaamde "aanzien des persoons" speelt
bij de uit1'eiking van de sleuLel voor de ossenweide
geen rol: wie 'm verdient krijgt 'm, hetgeen
wordt bewezen door deze foto van de sleutel-
aanbieding in 1939 aan jhr. L. E. D. S. van Bön-
ninghausen tot Herinckhave, de toenmalige bur-
gemeester van IJzendijke.
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door J. Ch. CO R NEL I S

te IJzend ij ke

Op allerlei geïmproviseerde instru-
menten, als toeters, bellen, bussen,
potten en pannen wordt een helse
ketelmuziek geproduceerd, die de
naderende stoet al van verre bij de
feesteling aankondigt. Inmiddels zijn
ook de buren en andere nieuwsgieri-
gen uitgelopen, om te vernemen, wie
de hulde ten deel valt. Voor het huis
van de jarige verdubbelt zich na-
tuurlijk- het spektakel, teneinde het
slachtoffer naar buiten te krijgen. Zo
gauw dit gebeurt wordt hij door de
leider van de vriendengroep met een
toespraak gehuldigd, waarbij hem de
ongewone sleutel wordt overhandigd.
Volgens het gebruik moet hij op de
toespraak antwoorden en ..... als
dank voor de muzikale opluistering
de jeugd trakteren op snoepgoed en
lekkers dat in de menigte te grabbel
wordt gegooid.

Sportiviteit

Een sportief slachtoffer voldoet vlot
aan deze eisen. Als hij dit zou na-
laten, of zich helemaal niet vertoont
zoals wel eens een enkele maal is
voorgekomen, dan gooit de jeugd
verontwaardigd als dank voor het
aangenaam verpozen de bussen en
de dozen en wat er zo gauw te gooien
is op de stoep en laat de rommel ver-
der ter opruiming aan de jarige over.

Betekenis

De betekenis van deze originele hul-
de zal de lezer duidelijk zijn, als hij
zich indenkt in het lot van de ossen,
die in de wei worden opgesloten na
een zekere weinig eervolle behande-
ling van de veesnijder. De opgetrom-
melde jeugd blijft gelukkig onkundig
van de symboliek van het geval.
Oorspronkelijk was het de gewoonte,

(vervolg op pag. 26)

Rp.org_KB1961_03_mrt_Nr.07 45



~

VERSCHENEN
A. Witzel

MODELLEN VAN

TELASTLEGGINGEN

*
Volledige overdruk van § 9 van

"Kantongerechtsoproeping en
transactie in handen der politie"

*
LOSBLADIG

in soepel kartonnen omslag
t 2.90

*
De telastleggingen zijn beoordeeld,
verbeterd en ten slot te stuk voor stuk
accoord bevonden door enige officie-
ren van justitie uit verschillende
arrondissementen. Bovendien werd
rekening gehouden met elders In ge-
bruik zljnde lijsten met telastleggingen.
Door een en ander werd tevens een
stap gezet op de weg tot wat meer
uniformiteit te komen, een Ideaal, dat
thans nog allerminst bereikt Is. De ver-
scheidenheid op dit gebied brengt
extra moeilijkheden, vooral voor die
polItiediensten die in verschillende
ressorten opereren. Al zijn deze telast-
leggingen door stijl en beknoptheid
speciaal aan het oproepingssysteem
aangepast, zij bevatten in de meeste
gevallen niettemin' een volledige op-
gave van de in de betrokken oproeping
te vermelden feiten, zodat een nadere
opgave ter terechtzitting meestalover-
bodig zal zijn.

*
UITGAVE

SCHAAFSMA &: BROUWER

DOKKUM
Postbus 10 - Telefoon 05190-2321

Ook via de boekhandel verkrijgbaar

®
de bèste beschuit
komt uit Friesland ...

TURKSTRA
de échte friese beschuit

TURKSTRA
BESCHUIT
is geknipt voor
een gezellig
ontbijt
van het jonge
moderne gezin.
TURKSTRA
BESCHUIT
is smakelijk,
knisper-bros
en gezond.

Beschuit zoals
Beschuit hoort
te zijn.
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GEEN GELD, GEEN PORTIER * TIJD IS GELD * GELD REGEERT DE WERELD * WIE GELD HEE

Van ruilhandel metrunderen.zout
en vrouwen naar goud, zilver,

•en papier
Geld kan een zegen zijn voor wie
het bezit, een vloek voor wie het
niet heeft en omgekeerd. Geld
houdt ons dagelijks bezig, ambts-
halve en in de privé-sfeer. We ken-
nen allemaal mensen, die van tijd
tot tijd de kernachtige uitspraak
doen, dot wie het geld heeft "uit-
gevonden" prompt geëxecuteerd
had moeten worden. De betekenis
van het geld blijkt ook wel uit het
feit, dat het Nederlandse taalgebied
meer don veertig oude spreekwoor-
den en rijmpjes heeft (ten dele ge-
reproduceerd op deze pagina's) die
slaan op de rol van het geld en
anderzijds op de ironie en de wijs-
heid van de mens.
Maar, waar komt het geld eigenlijk
vondoon? Dot ;s een vraag, woor
bijna niemand ooit bij stilstaat. Zou-
den we dan misschien toch liever
niet aan geld denken? In bijgaand

artikel trekt de heer H. F. Stroband
met onze lezers in vogelvlucht over
de wereld van het geld. E~ hij weet
als procuratie-houder vtin de Ne-
derlandsche Middenstandsbank te
Leeuwarden wel wot geld is, dach-
ten wij zo. Conclusie van dit artikel:
Het geld, dat een zo bar grote rol
speelt, dat menig leven verwoest
door teveel of te weinig, is niet
lIuitgevonden"; het ;s gegroeid ...

• • • • • Het woordje "geld" heeft een magische klank,
dat is buiten kijf. We zullen 't er maar niet over
hebben of het 't belangrijkste op aarde is: velen
menen van wel, ik weet wel zeker van niet. Het
wonderlijke is in ieder geval, dat talloze genera-
ties vóór ons hebben geleefd, zonder het woordje
Geld te kennen. Misschien zijn ze er wel geluk-
kiger om geweest óók . . . . .
Ik ga met u terug tot die héél ver achter ons lig-
gende eeuwen, waarin de mensheid nog in het
meest primitieve stadium verkeerde. U weet
wel, die anti-trouwboekjes-tijd van berenvellen
en knotsen. Iedere stam of gezin vormde toen
feitelijk een maatschappijtje op zichzelf; de lei-
der regelde zelf productie en consumptie, waar
mee ik dus maar zeggen wil dat die eenheid er
zelf maar voor te zorgen had dat ze tijdig haar
natje, droogje en dekking kreeg.

Ruilhandel
Door het langzaam groeiende contact tussen die
verschillende gemeenschappen kwam, hoe kan
het anders, een ruilhandel tot stand, dus de ruil

Ook in grijze oudheid
die met geld ),

in natura: goed tegen goed. Wat de een teveel
had, werd ingeruild tegen het overschot van een
ander produkt bij een andere gemeenschap. De
problemen kwamen toen vanzelf; immers, de be-
hoefte- en waardebepalingen gingen een rol spe-
len, en drie- en vierhoeksruilingen zullen ook
toen wel aan de orde van de dag zijn geweest.
Op den duur ging men natuurlijk inzien, dat al-
les veel gemakkelijker zou gaan door een tussen-
stadium in te lassen, en een algemeen begeerd
artikel als ruilmiddel te gebruiken.

Betaling per rund ....
Voor zover mij bekend, was - althans in onze
streken - het rund een van de eerste goederen
dat als zodanig dienst deed. Want niet alleen was
dat een nuttig beest, maar daarnaast was het een

GELD ZOEKT GELD * GELDELOOS, VRIENDELOOS *
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GEREED GELD DINGT SCHERP * GELD IS El
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FT KAN STOET KOPEN "* GELD IS ROND "* GELD VERZOET DE ARBEID "* GELD STINKT NIET

der beste offeranden aan de godheid, waardoor
het dus voor iedereen van waarde was. In Cen-
traal-Afrika was nog niet zoveel jaren geleden
zout het ruilmiddel bij uitstek. In een deel van
Nieuw-Guinea is nu nog de zeldzame kauri-
schelp betaalmiddel. Het bezit van veel kauri-
schelpen is een teken van welstand en in Nieuw-
Guinea schudt menige Papoea energiek "nee"
wanneer u hem met een bankbiljet zou willen
betalen. Velerlei artikelen zijn er in dezelfde
functie gebruikt. En aangezien dit een beschaafd
artikel voor een beschaafd blad is, wil ik het
maar niet hebben over vrouwen en meisjes als
algemeen gebruikt betaalmiddel.

Goud en zilver
Door ervaring en routine werd men wijzer en
uiteindelijk gingen de edele metalen de plaats
innemen, die wij nu zo gewoon vinden. Er zijn
overigens in die grijze oudheid ook betaalmidde-
len van leer geweest, en daardoor is blijkbaar de
ontwerper van onze bekende "vetleren medaille"
geïnspireerd. Dat edele metalen als goud en zil-
ver ruilmiddel moesten worden, is voor ons wel
vanzelfsprekend. Want ze zijn duurzaam, stabiel
in waarde, hebben een hoge waarde in klein be-
stek en kunnen gemakkelijk worden afgewogen.
Dat laatste was vooral in het begin van groot be-
lang, want van munten slaan was vooreerst heus
geen sprake: er werd gewerkt met gewichten.
Het weegschaaltje was dan ook het attribuut van
de geldwisselaars uit de oudheid.
Weer veel later werd om begrijpelijke redenen
overgegaan tot het "slaan" van munten, en nog
wel door particulieren. Maar ook in die tijd leef-

al "goede heertjes"
'aiutselden

--

den er blijkbaar al "Goede Heertjes"; er werd
geknoeid met gewicht en gehalte van de munten,
en uiteraard ging toen de Overheid er zich mee
bemoeien. Een bekend voorbeeld van dat klas-
sieke knoeien was het zogenaamde snoeien van
munten. Er werd een dun schilletje afgehaald en
de munt werd weer uitgegeven. De resten wer-
den opgespaard en opnieuw verwerkt. Zelfs vor-
sten zijn vroeger op deze manier vorstelijk rijk
geworden.

Recht van de munt
Op een zeker ogenblik ging de staat munten ma-
ken uit materiaal, dat haar werd aangeboden
door particulieren, of voor eigen rekening. Ook
nog in onze Grondwet staat: "De Koning heeft
het recht van de munt". Bekend is dat de eerste

munten al gebruikt werden in de 7de eeuw voor
Christus (Griekenland).
Moraal: Denkt u bij het geld dat door uw han-
den gaat eens niet aan geld, maar ziet u 't eens
als ruilmiddel. En gaat u dan in gedachten eens
terug naar die verre oudheid en . . . . . naar de
jaren 1940-'45, toen we op praktisch dezelfde
ruilbasis leefden als onze oer-oer-oer-oer-enz.-
"pakes" : Spek tegen linnengoed, tarwe tegen
fietsbanden, goud tegen boter. Geld werd ook
een waarde-meter omdat de prijs de waarde van
een bepaald goed uitdrukt.

Papiergeld
Dat is nu allemaal wel>aardig, zult u zeggen,
maar hoe zit 't dan met het papiergeld. Want een
lapje papier kun je, in tegenstelling tot een gou-
den of zilveren munt, toch moeilijk als voor
iedereen van waarde verklaren.
Zoals echter zoveel dingen, is ook dat op een heel
natuurlijke en logische wijze gegroeid. Want on-
danks de talloze voordelen, die de overgang van
"goederen-geld" naar "metaal-geld" had, zaten
er ook veel bezwaren aan. Stelt u zich maar eens
voor, dat u een villa voor f 100.000,- koopt en
dat in zilveren guldens zou moeten betalen! U
was wel gedwongen om met de vrachtauto naar
de notaris te gaan!
In het verre verleden waren er al verscheidene

;;N GOEDE DIENAAR: EEN SLECHTE MEESTER "* 't GELD BLIJFT IN DE WERELD, WIJ MOETEN ER UIT
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mensen toe overgegaan om hun munten en baar-
geld te deponeren bij de goudsmeden-muntsla-
gers, die goede en veilige bewaarplaatsen had-
den. Voor het ingeleverde metaal gaven die
goudsmeden kwitanties af, die dus voor 100 %
door het ingeleverde edele metaal gedekt wa-
ren. Die kwitanties zouden we nu officieel goud-
of zilver-certificaten noemen, of goud- en zilver
deposito-bewijzen. Haalde de deposant z'n spul-
len weer op, dan leverde hij het ontvangstbewijs
in, dat dan door de goudsmid werd vernietigd.
Maar er waren ook toen al slimmerikken, die in-
zagen dat het veel eenvoudiger was om, in plaats
van de zo "be-zwaar-lijke" baargeld-betalingen,
de bewuste kwitantie maar als koopsom af te
geven. De ontvanger van die kwitantie of het
reçu wist, dat bij inwisseling bij de bewuste
goudsmid het daarop genoteerde metaal te allen
tijde verkrijgbaar was, en zodoende werden de
bewuste certificaten al spoedig algemeen als vol-
waardig betaalmiddel geaccepteerd. Er circuleer-
de dus een nieuw soort geld; toch nam de "totale
hoeveelheid geld in omloop" daardoor niet toe,
want tegenover ieder certificaat was bij de goud-
smeden een gelijk bedrag aan edel metaal aan de
omloop onttrokken.

Dekking
We zagen dus, dat in de tijd van de goudsmeden
ieder certificaat voor 100 % gedekt was door
metaal. Die goudsmeden kwamen al ras tot de
ontdekking dat een grote kern van het gedepo-
neerde baar-geld altijd bij hen bleef liggen, en
zij vonden een zoet winstje in het gedeeltelijk
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uitlenen daarvan tegen schuldbekentenis. Met
als gevolg, dat toen die certificaten niet meer
voor 100 % door metaal, maar bijvoorbeeld voor
70 % door metaal en voor 30 % door vorderin-
gen waren gedekt. Een dergelijk papier verdien-
de niet meer de naam van certificaat, maar is
bankbiljet geworden. Het eerste bankpapier in
onze gebieden dateert uit de 17de eeuw. U zult
zich wellicht herinneren, dat er voor de oorlog
voorschriften bestonden met betrekking tot het
percentage goud-dekking voor de toen in omloop
zijnde bankbiljetten. Dat was in de tijd van de
zogenaamde "gouden standaard". Hoe meer dek-
king er was, hoe sterker de economische positie
van een land geacht werd. Tegenwoordig be-
staan die voorschriften niet meer omdat prak-
tisch geen enkel land zich meer aan de gouden
standaard onderwerpt. De sterkte van de econo-
mische positie van een land wordt nu bepaald
door de hoeveelheid bankpapier-in-omloop te
stellen tegenover de voorraad goud plus deviezen
(buitenlands geld en vorderingen op het buiten-
land) bij de Centrale Bank (bij ons Nederlandse
Bank). Om volledig te zijn moet hieraan worden
toegevoegd, dat pasmunt en muntbiljetten (zil-
verbons) hulp-middelen zijn, waarvan inruiling
tegen echt bankpapier of munt-geld, steeds mo-
gelijk is.
Dit is in het kort de herkomst van het geld, dat
u (en mij) dagelijks bezighoudt, dat vele moge-
lijkheden en moeilijkheden biedt, alsmede een
- zij het steelse - blik op het ontstaan van het
bankwezen, dat ook al ligt er geen goud in iedere
bankkluis, nog altijd ook de dagelijkse aandacht
heeft van allerlei rovende, frauderende en mani-
pulerende lieden, die dan weer de aandacht van
politie en justitie levend houden.

OVER GELD GESPROKEN

VALSE MUNTERIJ NAAST
POLITIEBUREAU IN KOREA
In Zuid-Korea is een bende valse
munters ontmaskerd, die onder aan-
voering- stond van een oud-politie-
man. Zeven maanden lang was de
werkplaats van de valsemunters in
vol bedrijf in een pand naast het po-
litiebureau van Chunjoo. Er werden
bankbiljetten in omloop gebracht tot
een totaal van 17 miljoen gulden. De
bende werd ontdekt omdat de ge-
produceerde valse biljetten beter
waren dan de echte. De autoriteiten
gaven dit feit openlijk toe en voer-
den verontschuldigend aan, dat de
Zuid-Koreaanse munt over uitslui-
tend oude machines beschikt.
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"Als je niet oppast neemt de politie je mee"

Voorlichting, tact en beschaafd optreden nodig
voor betere verhoudingen tussen

politie en publiek

r
In politiekringen wordt veel gesproken over de
verhouding politie-publiek, die over het geheel
genomen soms op een gewapende vrede lijkt. Het
is een probleem, waarvan de oplossing niet voor
de hand ligt, doch evenmin onbereikbaar is.
Wanneer wij daar reeds nu aan gaan werken,
zal mogelijk de volgende "politie-generatie" daar
de vruchten van kunnen plukken.
Iedere collega heeft wel eens de moeder ontmoet,
die bij gelegenheid tegen haar kind zei: "Als je
nu niet oppast neemt die politie je mee". Het is
een eenvoudig voorval, dat dagelijks voorkomt en
oppervlakkig bezien weinig te betekenen heeft.
Maar in de kinderziel is op dat moment de kiem
van angst voor de politie gelegd. Hij zal in het
vervolg de politieman mijden als iemand die hem
niet gunstig gezind is, een houding die steeds
grotere vormen aanneemt en op latere leeftijd
misschien in gevoelens van haat verandert.

~

•

Geen "boeman"
De ouders doen er verstandiger aan hun kinderen
te wijzen op de politieman als hun vriend bij wie
ze te allen tijde om hulp en bijstand kunnen aan-
kloppen. In een geval als het bovenbedoelde is
het nutteloos de moeder op het verkeerde van
haar handeling te wijzen. Het zou alleen haar
wrevel opwekken. Beter is een paar vriendelijke
woorden tegen het kind te zeggen en het des-
noods eens door zijn haar te strijken. Het merkt
dan tot zijn verbazing, dat de politie helemaal
niet een boeman is, zoals zijn moeder hem voor
tracht te stellen. Bovendien is de moeder een
wapen - namelijk om de politie te gebruiken
als stok achter de deur bij de opvoeding - uit
de hand geslagen. De >eerste kennismaking van
het kind met de politie zal niet nalaten een diepe
indruk op hem te maken, die ongetwijfeld van
invloed zal zijn op zijn gevoelens ten opzichte
van de politie in zijn verdere leven.

Meer contact
Het contact van de politie met de jeugd is de
laatste jaren meer intensief dan het vroeger ooit
was. Ik denk onder meer aan de verkeerslessen
op de scholen. Ook door de sterk toegenomen
baldadigheid is het contact jeugd-politie (he-'
laas) groter dan voorheen. Deze feiten zijn voor
de politie gelegenheden om bij de jeugd gevoe-
lens van respect inplaats van afkeer te ontwik-
kelen. Vooral als strafbare feiten zijn gepleegd
is een tactisch optreden van veel belang. Streng-
heid wordt over het algemeen wel gewaardeerd,
als het maat eerlijk en oprecht is. Bangmakerij
moet vermeden worden. Het sorteert toch geen
effect. Beter is het de jeugd te wijzen op het hoe
en waarom van het verkeerde in hun handelin-
gen. Als het gelukt hen tot het juiste inzicht te
brengen, is er veel gewonnen. Ook hier geldt:
wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.

DE KAT DE BEL AANGEBONDEN

De verhouding tussen politie en pu-

bliek is aanhoudend een actuele en

tegelijk een weinig eenvoudige aan-

gelegenheid. Van tijd tot tijd ver-

schijnen hierover dan ook publica-

ties, die ondanks dikwijls negatieve

en subjectieve tendenzen, toch van

betekenis zijn. In bijgaand artikel

wordt nu het probleem objectief be-

licht door de wachtmeester le kl.

J. H. C. Assink te Wapenveld, die

met zijn beschouwingen in het

Korpsblad "de kat de bel aanbindt"

en de discussies over deze ook voor

de toekomst belangrijke zaak zal

losmaken en anderen naar "de

pen" zal doen grijpen om vooral de

sociologische en psychologische fa-

cetten nader onder de loep te ne-

men. Het kan allemaal bijdragen

tot betere verhoudingen, waarbij

zowel de 'politie in het algemeen als

het publiek, gebaat zijn.

?-'~:?r;J1~
~ ${r
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Moeilijker is de houding van de politie ten op-
zichte van volwassenen, waarvan de grote massa
over het algemeen wantrouwend tegenover ons
staat. Hun opvattingen veranderen gaat niet meer.
Bij elk contact met volwassenen moet de politie
de juiste toon weten te vinden. Dat is niet altijd
gemakkelijk. De mensheid bestaat uit een grote
verscheidenheid van karakters en de politieman
is nu eenmaal geen psycholoog. Vooral als men
onredelijk wordt bejegend is het vaak moeilijk
zelfbeheersing te bewaren.

Geen "gezwam"
Enkele algemene richtlijnen kunnen echter steeds
in acht worden genomen. Debateren met een ver-
dachte is altijd fout. Het is immers maar een
grote zeldzaamheid, dat een bekeurde tegen de
politieman zegt: "U hebt gelijk" en dit ook wer-
kelijk meent. Opmerkingen als: "Het spijt me
dat ik U moet bekeuren, maar ik wordt er ook
op uitgestuurd", getuigen alleen maar van zwak-
heid. Er is geen enkele reden voor een politie-
man om zich te excuseren als hij iemand be-
keurt. Is er sprake van -een "royale" overtreding,
dan is een proces-verbaal op zijn plaats. Is de
wetsovertreder het niet met de politieman eens,
hetgeen uiteraard veel voorkomt, dan kan hem
het best geadviseerd worden geen schikking te
verzoeken en de bezwaren bij de rechter naar
voren te brengen. We mogen niet fitterig en kin-

Van boze boeman tot

gewaardeerd helper

;s een lange weg ...

....................................................................................................... :

derachtig zijn en daarom heeft een ernstige waar-
schuwing zonder "gezwam" vaak het juiste ef-
fect en kan bijdragen tot de goede verhouding
tussen politie en publiek.

Voorlichting
Wat dit laatste betreft is er een taak voor de
pers weggelegd. Maar al te graag werpt men zich
op een door een politieman begane misstap, maar
wanneer wordt het publiek voorgelicht omtrent
het veelomvattende en verantwoordelijke van de
politietaak? Een fout van een politieman wordt
tot in finesses uitgerafeld en in geuren en kleu-
ren aan het publiek voorgeschoteld. Ik vraag me
af of de daarvoor geschikte mensen geen wegen
kunnen vinden om via de pers de bevolking in
breder kring voor te lichten over de plaats, die
de politie in de samenleving inneemt.
Wanneer er twee vechten hebben er twee schuld.
En bij de stroeve verhouding politie-publiek
moet de oorzaak ook bij de politieman zelf ge-
zocht worden, en iedere politieman kan indivi-
dueel een bijdrage ten goede leveren. Het is be-
kend, dat het publiek generaliseert, d.W.Z.achter
elke politieman ziet men het gehele korps, en dat
geldt zowel voor rijks- als gemeentepolitie, waar-
in het publiek dikwijls geen verschil ziet. Het is
dus duidelijk, dat in dit verband een politieman
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in Den Helder in zekere zin belang heeft bij het
gedrag van zijn collega in Maastricht.

Voorbeelden
Een autobestuurder wordt gecontroleerd en be-
trapt op een lichte overtreding van de motorrij-
tuigenbelastingwet. In het afschrift proces-ver-
baal, dat de man thuis gestuurd krijgt staan en-
kele gegevens betreffende zijn auto foutief ver-
meld. Hij maakt de verbalisant hierop attent in
een met pen en inkt geschreven brief. De be-
keurde ontvangt dezelfde brief terug waarop de
verbalisant met potlood een kort ant~oord heeft
gekrabbeld, dat geen excuus of verklaring in-
houdt; waarin de bekeurde met jij" en jou"
wordt betiteld en dat overigens 'in een b~slist
onbeschofte toon is gesteld. Betrokkene had dit
visitekaartje reeds aan zijn chef laten zien, die
hem had aangeraden het aan de pers voor te
leggen. Dit was de man, die zich hevig in zijn
wiek geschoten voelde, van plan en het heeft mij
enige moeite gekost hem daarvan te weerhouden.
Een ander geval.
Tijdens een snelheidscontrole wordt een autobe-
stuurder bekeurd wegens overtreding van de
maximum-snelheid enkele tientallen meters voor
het einde van de bebouwde kom. Of de controle
op die plaats werd gehouden om zoveel mogelijk
autobestuurders erin te laten lopen wordt in het
midd~n gelaten, maar het werd wei door de weg-
gebruikers opgevat en daarom is de controle zo
dicht voor het einde van het wegvak waar~oor
~e. maximum-snelheid geldt, psychologisch on-
JUIst:De betro~en bestuurder was in ieder ge-
val m overtreding, Toen de verbalisant boven-
dien nog zeer sarcastisch opmerkte: "U bent al
de zoveelste vandaag", was de maat juist vol.
Het hoeft geen betoog, dat dergelijke voorvallen
die met vele andere zijn aan te vullen, de goed~
reputatie van het korps in zijn geheel schade
doen. Meerdere gevallen, die het aanzien van
het Korps zeker niet verhogen, liggen op een
ander vlak.

Toon en plaats
Gelukkig weet het overgrote deel van de politie-
mensen zich in het contact met het publiek te
gedragen zoals het behoort. Helaas zijn er echter
ook, die van de eenvoudigste vormen van be-
leefdheid en fatsoen geen begrip hebben, die
ook de juiste toon missen.
Het dragen van het uniform opent vele deuren
Het is echter zaak te beseffen waar men behoort
te staan. Dat de politieman zich bepaalde vrij-
heden kan en mag veroorloven brengt een grote
verantwoordelijkheid mede. Vrijpostigheid is
jammergenoeg vaak het gevolg. Juist omdat men
gauw op de politieman neerziet, zal de indruk
die hij maakt des te gunstiger zijn, naar gelang
hij zich welopgevoed weet te gedragen. En dat
is toch niet zo moeilijk.

Laarzen en boord
'Een geüniformeerde valt op. Een paar engepoet-
ste laarzen of een vuile boord worden hem zwaar-
der aangerekend dan de "burger". Hetzelfde
geldt voor de woorden en uitdrukkingen, die hij
gebruikt. Hierbij doet het er weinig toe of hij
zich ambtshalve, dan wel particulier beweegt.
Dit klemt des temeer op de kleinere standplaat-
sen, die door de rijkspolitie worden bezet.
Wij zijn geen van allen "brave hendrik ken" en
zeker niet onfeilbaar, al verwacht men dat wel-
eens. Dit alles houdt dan ook geen aanklacht in
maar benadert van interne zijde een probleem,
waarmee wij bijna dagelijks geconfronteerd wor-
den.
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Bromfietsen van
voor
diens
op de

verrichting
posten

Alle wielrijders en zelfs scooters

nu binnen "verbaliseerbereik"

door wachtmeester le kl. E. DE H EU S te Ulestroten

"Het kan verkeren". Dit bekende gezegde van
Van Brederode schoot mij in gedachten toen ik
kennis kreeg van het voornemen, om het over-
grote deel der Rijkspolitieposten een tweewielig
rijwiel met hulpmotor, oftewel een bromfiets, ter
beschikking te stellen voor de dienstverrich-
tingen. Het lag namelijk nog vers in mijn geheu-
gen dat ik, misschien nu vier jaar geleden, voor
het eerst een geuniformeerde politieman op zo'n
tuf je zag rijden. Ik niet alleen doch vele collega's
met mij, vonden dat destijds een bespottelijk ge-
zicht. Mam· die eerste bromfietsen waren ook
werkelijk tuf jes. De snelheid was niet veel groter
dan die van een rijwiel en bij de kleinste hellin-
gen moest meegetrapt worden om de pruttelaar
op de top te krijgen. Velen zullen, toen zij die
eerste brommertjes op de weg zagen verschijnen,
met weemoed gedacht hebben aan de DKW-rt.,
het lichte motorrijwiel dat vlak voor de tweede
wereldoorlog een geweldige opgang maakte en
dat voor een prijs van 240 gulden bijna binnen
ieders bereik kwam.

De ja1·en zijn echter ook aan de verbetering van
die tufjes niet onopgemerkt voorbijgegaan, want
thans rijden de bromfietsen, in alle mogelijke
kleuren en tyPen uitgevoerd, bij tienduizenden
over onze wegen en onder de betiteling van
"bromfietsprobleem", bezorgen· zij de verkeers-
deskundigen vroegtijdig grijze haren.

Met nog zeven collega's uit het District Maastricht
nam ik in de afgelopen herfst bij de Politie Tech-
nische Dienst in Den Bosch een "brommer" in
ontvangst. De brommers stonden daar zo doodstil
en keurig verzameld op één linie in de garage op
ons te wachten, dat ik de neiging kreeg om "Voor-
waarts mars!" te commanderen. Nadat wij de
aangetreden ijzeren manschappen hadden ge-
inspecteerd werd ieder voor zich, door het plaat-
sen van een handtekening, houder van een Berini
bromfiets met 3 versnellingen, uitgevoerd in
zwart met nikkel en met een maximum snelheid
van 60 km per uur.

grote betekenis

EXTRA

UITRUSTING

OP KOMST

Het plan om in totaal ongeveer 800
bromfietsen in te zetten op ·de posten
van het Korps Rijkspolitie, is volop
in uitvoering. Momenteel zijn er
reeds 230 bromfietsen in gebruik. In
bijgaand artikel laat de wachtmees-
ter l e kJ. E. de Heus, postcomman-
dant te Ulestraten zijn licht schijnen
over de dienstbromfiets en de eerste
(goede) ervaringen daarmee. Natuur-
lijk zijn er ook met betrekking tot de
bromfietsen enige praktische wensen
naar voren gekomen, onder meer
voor poetsmiddelen en een overall in
verband met het onderhoud. Er zijn
ook nog andere wensen, maar daar-
aan is al gewerkt.
Blijkens informatie bij de Algemene
Inspectie (Bureau Verkeerszaken) te
's-Gravenhage zullen de bromfietsen
nog worden voorzien van een stel
lederen tassen met verkeersmateriaal
o.a. handschijnwerper met voorzet-
lenzen, kleine verbanddoos, opvouw-
bare waarschuwingsdriehoek en weg-
krijt, alsmede een mogelijkheid voor
het opbergen van de documenten tas
en overkleding (zie foto). De eventu-
ele aanschaf van speciale overkle-
ding zal nader worden bezien.

De opperwachtmeester J. Wornoor postcommandant te Den Hoorn
met een (volledig uitgeruste) dienstbrom/iets.

(Foto: Owmr. J. Schot te 's-Grovenhcqe)
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Alvorens ons leven in de waag-
schaal te mogen stellen op die
gemotoTiseerde tweewielers,
Icreçen. we enige uitleg over het

• in- en uitwendige mechanisme
van dat veTvoermiddel, waarna
een proefTit volgde in de mooie
omgeving van 's-Hertogenbosch.
Aan de steigerende manoeuvres
die één van ons daaTbij zijn
bTomfiets liet maken konden
wij wel zien, dat hij zijn dienst-
tijd bij het bereden peleton van
ons KOTpS nog niet vergeten
was. De pToefrit liep gelukkig
zonder ongelukken af en met
ons achten, als eendjes in het
wateT achteTeen zwemmende,
tuften we nam· Zuid-Limburg,
waaTbij wij onderweg vanzelf-
spTekend veel publieke belang-
stelling genoten. Maar het is nu
geen bespottelijk gezicht meer
om een politieman op een brom-
fiets te zien rijden.

Evenals de fiets is de bromfiets
inmiddels als volksvervoermid-
del aanvaard en ik ben, daarbij
zeker sprekende namens alle
collega's die thans een brom-
fiets op hun standplaats ter be-
schikking hebben, onze Korps-
leiding dankbaar voor het feit
dat zij tijdig tot deze motorise-
ring is overgegaan, zodat hier-
door wellicht voorkomen is dat
wij, bij onze verkeerssurveil-
lances per rijwiel, binnen af-
zienbare tijd door het publiek
als bespottelijk zouden worden
beschouwd.

In de nu ongeveer 3 maanden
dat ik de dienstbromfiets op
mijn standplaats ter beschik-
king heb, is mij gebleken, dat
van de wetenschap bij het pu-
bliek dat de Rijkspolitie de be-
schikking heeft over' brom-
fietsen die niet zijn afgesteld
op een maximum snelheid van
40 kilometer, reeds een pre-
ventieve werking uitgaat bij
verkeersovertredingen. Nu zijn
immers alle ver keersovertre-
ders die zich per rijwiel of
afgestelde bromfiets verplaat-
sen, binnen het verbaliseer-
bereik gekomen van een per
bromfiets dienstverrichtende
politieman. En dat men soms in
gunstige omstandigheden ook
bestuurders van normaal snel-
lere voertuigen "aan hun jas
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kan", heb ik persoonlijk reeds
ervaren bij het achterhalen van
een scooterbestuurder, die een
wielrijdster voortbewoog en bij
het achterhalen van een vracht-
autobestuurder, die binnen de
bebouwde kom met scherp licht
reed en die het ook nog vertikte
om te dimmen bij mijn nade-
ring. Een vrolijker noot bezorg-
de mij eens een wielrijder die
zonder achterlicht vertrok bij
een balzaal in mijn standplaats,
terwijl ik met een collega uit
Schimmert, die mij die avond per
bromfiets assisteerde, in de na-
bijheid van die balzaal op straat
stond te posten. Onze brom-
fietsen bleken daarbij buiten
het zicht van die wegrijdende
wielrijder te staan. Enkele op
straat vertoevende danslustigen
riepen die wielrijder na dat hij
geen achterlicht had, waarop
deze terugriep: "Ja, 't is goed.
Laat ze maar komen!" Als ik
op dat momènt de beschikking
niet had gehad over mijn brom-
fiets, zou ik mij "doof" gehou-
den hebben, doch nu werd die
uitdaging met de nodige activi-
teit aanvaard. Ondanks zijn
speciaal opgevoerde snelheid,
moest de overtreder het natuur-
lijk afleggen tegen onze brom-
fietsen en binnen 5 minuten
was hij een ervaring rij ker, en
een knaak armer voor een trans-
actie. Zoals reeds verscheidene
malen het geval was op de
Groep waartoe ik behoor, kun-
nen ook de nachtdiensten ge-
combineerd uitgevoerd worden
met andere posten van de groep
die over een bromfiets beschik-
ken. Hierdoor kunnen beide
posten in een nachtdienst inten-
siever besurveilleerd worden.
Gezien het nog steeds nijpend
tekort aan personeel, is de tijds-
besparing die de bromfiets ons
oplevert bii onderzoeken in en
buiten de standplaats, of bij het
verlenen van assistentie elders,
van niet te schatten waarde.
Nog meer van dergelijke voor-
delen zou ik kunnen noemen,
waardoor bewezen wordt dat
het ter beschikking stellen van
de bromfietsen als een flinke
stap in de goede richting be-
schouwd kan worden.

1111111I11I11I11I11I11I11I11I111111I11I11I11I11111111111111111111I11I11I111111111111111111111111111111I11I1111

HET GEZAG

IN

OPPENHUIZEN

In het Friese dOTpOppenhuizen

bestaan geen problemen ten

aanzien van de bezetting van

deze post, zo hebben wij ont-

dekt. Zelfs niet wanneeT de

wachtmeeste1· le kt. P. Elsinga,

die daar gezag orde en Tust op

z'n eentje handhaaft ziek mocht

wOTden en zelfs niet wanneer

de enige Tese1·vistvan het dorp,

de heer F. Soeting (68) eens

tegelijkeTtijd op ,·eis is. "Dan

doe ik het wel even", zegt zoon

Wiebe, die u hieT met Pa in het

unifoTm ziet, waarop moe veer-

tien dagen heeft gezwoegd.

Goed, Wiebe heeft een rang la-

ger dan zijn 'vadeT maar da's

logisch: Pa moet baas blijven,

nietwaar, waar blijft ander het

(vaderlijk) gezag?
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"GEZANT DES DOODS"

Gruweli;k levensverhaal
van bestiaal mens

Adolf Eichmann

De wereld ziet met belangstelling uit
naar de berechting van de gruwzame
organisator van massamoorden uit de
afgelopen oorlog: Adolf Eichmann,
de man, zonder geweten, zonder mo-
raal en derhalve - naar hij zelf bij
zijn aanhouding verklaarde - ook
zonder spijt. Nog dagelijks worden
oud-nazi's als oorlogsmisdadigers
gearresteerd en van Eichrnann's lou-
che helpers lopen er momenteel nog
honderdentwintig vrij rond in Zuid-
Amerika, de Arabische landen en
West Duitsland. Eichmann, de man,
die eens zo voldaan was over het
doeltreffend functioneren van zijn
vernietigingsapparaat, dat miljoenen

mensen zonder pardon en op de gru-
welijkste wijze de dood inzond, de
man, die bij een bezoek aan een ver-
nietigingskamp trots rondkeek en
met een blik op de schoorsteen van
het crematori urn met voldoening zei:
"De enige manier om hier uit te ko-
men, is via de schoorsteen", wacht
op zijn berechting. En in deze dagen
verscheen bij de Uitgeverij Hollan-
dia te Baarn in een zogenaamde dub-
belpocket de vertaling van het boek
,.Minister of death" onder de titel
"Gezant des doods". Het is 't meer
dan afschuwelijke levensverhaal van
dezelfde Eichrnann en diens gruwe-
lijk bedrijf. Twee Joodse buiten-

landse correspondenten, Zwy Aldou-
by en Ephraim Katz, journalisten,
die overal in Europa en daarbuiten
hebben gewerkt, verzamelden jaren-
lang, onder meer in de Arabische
landen gegevens over Eichmann en
zijn helpers. Zij kregen verklaringen
van mensen, die hem hebben gekend,
die zijn kampen overleefden en had-
den zelfs via een omweg inzage in de
"Memoires" van Eichmann zelf. De
meer dan achthonderd getypte vellen
met verbijsterende gegevens en vele
fotocopieën, die zij tenslotte bij el-
kaar hadden, werden gecontroleerd
en verwerkt door de bekende Ameri-
kaanse auteur - journalist Quentin
Reynolds tot het boek "Gezant des
doods". Dit boek is een stuk gruwe-
lijke realiteit, dat niet gelezen kan
worden zonder felle verontwaardi-
ging te wekken en daarmee tegelijk
respect voor de wijze waarop de
beestmens Eichrnann berecht zal wor-
den, waarop een verbeten strijder
voor het meest afschuwelijke onrecht
toch recht gedaan zal worden. Er zal
nauwelijks een boek te vinden zijn,
dat op ruim tweehonderd pagina's
zoveel ellende behelst, maar het is
niettemin een waardevol document
omdat het niet een aanklacht in de
eerste plaats, maar vooral een waar-
schuwing is.

B. den O.
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WERELDGEBEUREN

De nieuwe Amerikaanse regering

De installatie-rede en de spoedig hierop gevolg-
de regeringsverklaring (the State of the Union)
van de nieuwe Amerikaanse president, hebben in
het algemeen een goede pers gehad. En terecht!
Zij leggen getuigenis af van een nieuw élan en
een nieuwe frisse aanpak van de grote binnen-
landse en buitenlandse problemen, waarmee
Amerika geconfronteerd wordt. De regering-Ei-
senhower had sterk de neiging om de problemen
en moeilijkheden te versluieren en de voorstel-
ling te wekken, alsof het Amerika in alle opzich-
ten goed ging. Dit leidde tot een immobilisme en
een zelfgenoegzaamheid, die in Amerika, vooral
bij de intellectuele bovenlaag, een groeiend on-
behagen opriep. Kennedy heeft zich reeds tijdens
de verkiezingscampagne de spreekbuis gemaakt
van dit onbehagen en, nu hij de regermgsteugels
in handen heeft, is hij begonnen Amerika op-
nieuw te confronteren met de werkelijke situatie
waarin het zich bevindt. En deze is in tal van op-
zichten weinig rooskleurig.
Wil hij de zelfgenoegzaamheid doorbreken, die
in Amerika nog altijd in brede kring heerst, dan
moet hij eerst een einde maken aan het zelf-
bedrog, waaraan het Amerikaanse volk zich on-
der het bewind-Eisenhower meer en meer heeft
overgegeven. En dat heeft hij dan ook in zijn
regeringsverklaring onomwonden gedaan. Was
Franklin Roosevelt's grootste vijand de vrees,
Kennedy heeft vooral te strijden tegen het zelf-
bedrog en de zelfgenoegzaamheid en inertie, die
hiervan het gevolg zijn en die in de strijd met het
opdringende wereldcommunisme bijzonder ge-
vaarlijk zijn.
De vreedzame coëxistentiepolitiek van Chroest-
sjow betekent een nieuwe geweldige uitdaging
voor Amerika en heel de Westerse wereld, een
uitdaging die met een nieuw élan en een nieuwe
visie beantwoord dient te worden en nieuwe
grote inspanningen vergt. Uit de eerste daden van
de regering-Kennedy blijkt reeds, dat men van
deze regering in dit fundamentele opzicht belang-
rijke dingen kan verwachten. Hoopgevend is ook,
dat Kennedy zijn zaken grondig voorbereidt, het-
geen in het kader van de zo gecompliceerde pro-
blematiek, waarmee hij te maken heeft, van groot
belang is.

Chroestsjow - Kennedy

In onze vorige kroniek schreven wij reeds, dat
Chroestsjow de nieuwe Amerikaanse president
opvallend vriendelijk tegemoet treedt. Sindsdien
zijn er verschillende nieuwe tekenen die er op
wijzen dat Chroestsjow t.a.v. Amerika bezig is
met een nieuw vriendschapsoffensief. De Sowjet-
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van maand
tot maand

pers was vol lof over Kennedy's installatie-rede
en regeringsverklaring. En de vrijlating van de
twee overlevende piloten van de R.B.-47 was een
nieuwe Russische bijdrage om een beter politiek
klimaat te scheppen. Het is echter nog moeilijk
te zeggen, wat deze toenaderingspogingen te be-
tekenen hebben. Bij het zoeken naar een oplos-
sing voor de grote politieke problemen in de hui-
dige wereld (ontwapening, Berlijn, Congo enz.) ,
zal dit wel nader blijken. De dood van Loemoem-
ba heeft het toch al bijzonder delicate Congo-
probleem nog moeilijker gemaakt. Voor de
nieuwe Amerikaanse president betekent dit
vraagstuk een eerste zware krachtproef.
Tegenover de Russische lof over de eerste rege-
ringsdaden van Kennedy, stak schril af de scher-
pe critiek van de zijde van Peking. Opnieuw trad
duidelijk naar buiten, dat er een grote discrepan-
tie bestaat tussen Rusland en China ten aanzien
van Amerika. Ook op dit belangrijke punt is er
een duidelijk verschil tussen de Russische en de
Chinese politiek.

De factor van de publieke opinie in de koude
oorlog

De regering-Kennedy heeft van de vorige rege-
ring een rapport overgenomen, waarop wij nog
gaarne de aandacht zouden vestigen. Dit rapport
heeft betrekking op de Amerikaanse voorlichting
in het buitenland in het kader van de koude oor-
log. Het bevat belangrijke aanbevelingen en con-
clusies. Jarenlang, zo constateert het o.a., hebben
de hoogste regeringsfunctionarissen, vooral die
van het State Department en carrière-diplomaten,
beleefd lippendienst bewezen aan de factor van
de publieke opinie in de buitenlandse politiek.
Tegelijkertijd hebben zij echter iedereen buiten
de besluitvorming gehouden, die in staat was de
factor van de publieke opinie te "wegen" en tot
gelding te brengen in de Amerikaanse politiek.
Het rapport dat is opgesteld onder leiding van de
voormalige onderminister van Defensie, Mans-
field D. Sprague, acht dit een fatale zwakte van
het Amerikaanse voor.lichttngsprogramma, De
voorlichtingsmensen, zo wordt gezegd, worden
pas gehoord als de besluiten genomen zijn. Wil-
len de Amerikanen ook tegenover de communis-
tische diplomatie iets gelijkwaardigs stellen, dan
moet de factor van de publieke opinie meer tot
gelding komen bij het proces van de besluitvor-
ming. Alleen op die basis kan het communisme
overal ter wereld op effectieve wijze bestreden
worden, aldus het rapport. Dit is inderdaad een
niet te onderschatten aspect in het kader van de
koude oorlog en het is dan ook te hopen, dat de
regering-Kennedy ook op dit punt bereid is
nieuwe wegen in te slaan.
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Waarsc~uwin~
't Is niet mijn bedoeling om een hand-
leiding voor de schoonmaak te geven
noch te reppen over allerlei nieuw
materiaal waarmee we ons door het
huis kunnen reppen, noch de heren
der schepping te gaan beklagen met
de slechte dagen die ze doormaken.
Niet dat ik die mannen niet zielig
vind, maar de arme schapen, die over
het hoofd worden gezien, dat zijn de
kleine kinderen.
De volwassenen weten nog' waarom
en "mef welk doel die rommel er is,
maar die kleintjes weten van niets.
Ze komen volkomen argeloos aan-
stappen, met hun modderschoenen op
de schone vloer en zitten met hun
groezelige knuistjes aan alles wat
pas gewreven is. Hun vermoeide
moeder was op andere dagen al lang
opgestaan. Ze had de kinderen bij de
keukendeur opgewacht en meteen ge-
roepen: "Hallo, kindertjes, zijn jullie
daar? Zullen jullie goed je voeten
vegen?" En terwijl de voeten op de
mat schoongestampt werden, had ze
haar knapen gelijk van wormen ont-
daan, die ze in hun hand hielden en
van de ondefineerbare substanties
die zich in hun zakken bevonden.
Zo gaat het niet in schoonmaaktijd.
Dan heeft ze zich lopen haasten om
alles weer op de plaats te hebben
v66r man en kleuters thuis komen.
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En als dat is gelukt, is ze doodmoe
in een stoel neergezegen. Ze laat haar
moede ogen de kamer rond gaan en
denkt, vrijwel het enige wat ze nog
in staat is te denken: "Wat schoon,
wat schoon, 't jonge wat schoon."
Ze ziet helemaal niet, dat de kleuter-
tjes aan komen schinkelen. Zij staan
in de kamer, naast haar stoel en ha-
len hun zakken leeg om alles op tafel
te deponeren, voor ze er erg in heeft;
op die sch6ne tafel! Dan kijkt ze naar
haar schone vloer die nu vol modder-
stappen staat en valt meteen woe-
dend uit: "Hebben jullie nu wéér je
voeten niet geveegd! Iedere dag zeg
ik het en als ik er één keer niet bij
sta, komen jullie z6 naar binnen."
De kinderen kijken moeder verbaasd
aan. Natuurlijk kom je z6 naar bin-
nen als niemand tegen je zegt, dat je
je voeten moet vegen.
Als moeder ze geveegd wil hebben,
moet ze bij de keukendeur gaan
staan. Daar zijn per slot moeders
voor.
Jawel, zo denken kinderen nu een-
maal, maar welke moeder houdt zich
daar in schoonmaaktijd mee op.
Laatst las ik ergens, dat als kinderen
dergelijke onverdiende schrobberin-
gen te incasseren krijgen, dat ze dan
voor hun hele leven het lachen zou-
den verleren. Dit lijkt me wel iets
overdreven, want waar zouden dan
al die mensen vandaan komen, die nu
nog lachen kunnen. Of vindt U, dat
deze moeder een uitzondering is? Ik
echt niet. Hoewel het toch niet goed
te praten is. Het ergste is, dat ik al-
tijd nog gevonden heb, dat ik gelijk
had, als ik de kleintjes in zulke om-
standigheden strafte.

Tot vorig jaar. Toen was mijn ach-
terbuurvrouw met de schoonmaak
bezig, terwijl ik lui op mijn lauweren
rustend lag te zonnen.
Daar wij de geheimenloze nieuw-
bouw bewonen, had ik dus goed zicht.
Ze schoot flink op, die mevrouw. De
hele grote benedenkamer in een
adem. Gordijnen er af, vitrage in het
sop, dweilen, boenen, ramen lappen,
eindeloos. Maar ze had het goed uit-

gekiend, vier uur was ze klaar! Ik
wist precies hoe ze zich voelde.
En daar kwamen haar dochtertjes
aangestapt uit de kleuterschool.
Waarschijnlijk waren ze niet hele-
maal rechtstreeks naar huis gekomen,
want behalve hun strikken die nog
netjes zaten, zagen ze er een beetje
besmeurd uit. Misschien hadden ze
eventjes met een stokje in een mod-
derplas zitten roeren of zo. Enfin ze
stapten naar binnen: ik zag ze gaan.
De keukendeur in, de kamerdeur in
en nog geen seconde later, pets, pats,
allebei een draai om de oren en een
woedende moeder die haar kroost de
keukendeur uitduwde. Ze gingen,
zielig huilend, op de dichtgeklapte
deksel van de zandbak zitten, na-
snikkend over een wereld en een
moeder waar ze niets van begrepen.
Gelukkig duurt kinderverdriet nooit
zo lang, want na een poosje kwamen
ze weer tot aktiviteit. Ze zochten een
bezem op. Een van de twee trof daar-
bij een zachte veger maar die was
toch blijkbaar wel toereikend voor
hun doel. Er mee achter zich aan-
slepend door modder en grind, gin-
gen ze op moeders schone stoepje af.
Dat zouden ze om haar te helpen, ze-

r
l----------------------

Voor Moeder

ker eens een grondig beurt je geven.
Hun moeder gewaarschuwd door het
raspende geluid van de bezem, vloog
naar buiten. Ze had maar een ogen-
blik nodig om het geheel te overzien
en daar ging het, zoals ze dat in Bra-
bant noemen, van klets-klats klaan-
deren, van den enen bil op den aan-
deren.
Het is niet mijn bedoeling om die
moeder te bevitten van uit mijn ge-
makkelijke stoel.

Deze weergave is alleen als waar-
schuwing bedoeld, voor ons allemaal,
voor U en voor mij, want zo moet het
natuurlijk niet. Onze kinderen zijn
toch duizend maal belangrijker dan
ons huis; hoe schoon dan ook.
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De nieuwe fiets van Koos
Er was eens een jongen, die zo heel
erg verschrikkelijk graag een fiets
wilde hebben. Geen gewone fiets,
want die had hij wel, een oude van
zijn grote broer met verroeste wielen
en een verroest stuur en een bel die
alleen maar krassen kon.
Nee, hij wilde een nieuw sportfietsje
met glimmende wielen en een kilo-
meterteller en alle versnellingen die
er bestonden en een bel die je al van
heel ver horen kon.
Ring - ring - ring -
"Aha, daar komt Koos aan" zou
iedereen dan zeggen.
Dát wilde hij graag.
Maar ja, voor z6'n fiets, daar waren
de ouders van Koos niet rijk genoeg
voor. Bovendien had hij nog twee
broertjes en twee zusjes. Nou en die
wilden natuurlijk ook allemaal wel
zo'n prachtige fiets hebben. Kun je
begrijpen.
Alle dagen liep Koos te bedenken,
hoe ze nu eens z6 rijk konden wor-
den dat ze al die fietsen kopen kon-
den. Z'n vader en moeder kregen dan
ook natuurlijk wat. Vader mooie

en Kind J
nieuwe vishengels en moeder - ja,
voor moeder wist hij eigenlijk niets.
Moeder had laatst wél gezegd, toen
hij om een fiets liep te zeuren: "och
jongen, schei toch uit. Een nieuwe
fiets nog wel liefst. Ik ben al blij met
een nieuwe vatenkwast." Maar dat
moeder dat echt had gemeend kon hij
zich slecht indenken. Want wat je
nou aan een vatenkwast had . . . .
Op een nacht droomde Koos, dat hij
aan het werk was. Stoepen schrob-
ben, tuinen grasrollen, onkruid wie-
den, en zo meer. Met al zijn werken
verdiende hij telkens wat. Koos zag
zijn spaarpot al groter en groter wor-
den en tenslotte zat er zoveel in, dat
hij er een nieuwe fiets voor kon ko-
pen.
Een fiets! In een woord fantastisch.
In zijn droom sprong hij erop en reed
weg met een enorme vaart. Hij hoef-
de haast niet te trappen en toch ging
de fiets hoe langer hoe vlugger. Ten-

slotte vloog hij er zelfs mee door de
lucht. Maar toen hij eens goed keek,
had hij inplaats van het mooie glim-
mende stuur een stok in zijn handen
en toen hij eens achterom keek, zag
hij aan het eind van de stok waarop
hij zat, een vatenkwast. Dat viel niet
mee .....
Toen Koos de volgende morgen wak-
ker werd, was er van zijn droom toch
nog wel iets overgebleven. Hij zou
overal de mensen gaan helpen en
daarmee zoveel verdienen, tot hij zijn
nieuwe fiets kopen kon.
Het trof, dat het de volgende dag
zaterdag was, want dan was er juist
markt in het plaatsje waar hij woon-
de en bovendien had hij 's middags
vrij. Mooier kon het dus niet.
Zo vroeg mogelijk ging Koos naar de
markt om te zien wie hij helpen kon.
Er kwam een auto vol planten aan-
rijden. Die planten moesten in een
kraam uitgestald worden. Daar
mocht Koos mee helpen. Hij sjouwde
zo hard hij kon.

Toen dit klaar was, kreeg hij een
kwartje. Dat was heel wat. Hij be-
gon al wel wat moe te worden, maar
hij wilde toch nog meer verdienen.
N u was er een man, die op een ver-
keerde plaats zijn waren aan het uit-
pakken was. De marktmeester wees
hem een andere plaats aan. Alles
moest dus weer in worden gepakt en
op een andere plaats worden uitge-
stald. Koos zorgde dat hij er bij kwam.
"Vooruit, help me maar even" zei de
marktkoopman.
Dat deed Koos. Hij werkte zo hard
hij kon. Toen daar alles weer klaar
was, was Koos werkelijk doodmoe.
De marktkoopman was in een erg
'slechte bui omdat hij alles moest ver-

....tl-,;.".;;t,~

plaatsen -en gaf hem voor al zijn ge-
sjouw een dubbeltje.
Koos had nu vijf en dertig cent en
had geen zin meer om nog verder te
gaan helpen.
Hij zou maar eens bij een fietsenwin-
kel gaan kijken, wat zo'n nieuwe fiets
eigenlijk kostte.
Hij er heen, maar dat viel tegen.
Sjonge - sjonge, wat een prijzen wa-
ren dat. En tot zijn schrik zag hij, dat
de kilometerteller en de versnellin-
gen en het pompje, allemaal nog
apart betaald moesten worden.
Koos rekende eens uit, hoeveel mid-
dagen hij wel op de markt zou moe-
ten werken om zo'n fiets te krijgen,
en dat, terwijl hij toch een fiets had.
Koos kon zich nu ook wel indenken,
dat zijn vader zei: "le hebt toch een
fiets!" Zijn vader moest er toch ook
voor werken.
Nu, Koos besloot om de nieuwe fiets
maar uit zijn hoofd te zetten, hij zou
er maar iets anders voor kopen van
het geld. Een klein eindje verder was
een huishoudelijke artikelen winkel.
In de etalage lagen een massa vaten-
kwasten. Een prijsje stond er bij, 35
cent stond er op. Vijf en dertig cent,
die had hij juist. Als hij zijn moeder
eens verraste?
Koos bedacht zich niet lang. Dit keer
zou hij eens iets voor zijn moeder
meenemen.
De moeder van Koos was erg blij
toen ze zag, dat Koos een nieuwe
vatenkwast voor haar meebracht,
maar toen ze hoorde hoe hard Koos
er voor gewerkt had, was ze er dub-
bel zo blij mee.
En Koos sprong op zijn oude fiets en
reed fluitend weg. Hij mocht er dan
niet zo mooi uitzien, maar hij reed
toch eigenlijk nog heerlijk.
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Politie per ski
in Zwitserland

Politie per fiets, paard of bromfiets,

per motor, auto of vliegtuig, het is

allemaal reeds gewoon. Zwitserland

heeft nu een primeur: politie per ski.

Op de ski-pisten, de drukke hellingen

tussen de berg- en dal stations van de

kabelbanen in de ski-centra opereren

nu politiemannen op ski's. Zij onder-

houden hen, die OP gevaarlijke wijze

afdalen over hun fouten, zulks met

kennis van zaken, op instructieve en

tegelijk op vriendelijke wijze. Dit al-

les. houdt verband met het streven

naar vermindering van het aantal

ongevallen.

Distr. Alkmaar: Owmr. P. de Wild,
Kennemerstraatweg 128, Heiloo, tel.
(02200)6444.

Distr. Utrecht: Wmr. 1e kl. D. Johan-
nes, Utrechtseweg 139, De Bilt, tel.
(030)6 0400.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH:
Terr. Insp.: Wmr. 1e kl. B. J. Bruin-

sma, Julianaplein 8, 's Hertogenbosch
tel. (04100)3 344l.

Distr. 's-Hertogenbosch: Adj. G. Th.
Volk, St. Jorisstraat 76, 's-Hertogeri-
bosch, tel. (04100)3 688l.

Distr. Breda: Adj. M. H. Segers, Markt-
straat 9, Terheyden, tel. (01690)3 9l.

Distr. Eindhoven: Adj. J. M. Tijssen,
Raiffeissenstraat 7, Eindhoven, tel.
(04900)2 3785.

Distr. Maastricht: Adj. J. H. Huskens,
Wilhelminasingel 97, Maastricht, tel.
(04400)1 3145.

Distr. Roermond: Owmr. H. M. van
Ark, Andersonweg 46, Roermond,
tel. (04750)5252.

Distr. Tilburg: Adj. F. S. Weterings,
St. Josephstraat 104, Tilburg,
tel. (0425~)·25470.

RESSORT ARNHEM:
Terr. Inspectie: Owmr. J. van de Wete-

ring, Velperweg 150, Arnhem,
tel. (08300)2 284l.

Distr. Almelo: Adj. F. van Vliet, Sluis-
kade N.Z. 90, Almelo, tel. (05490)5866.

Distr. Apeldoorn: Adj. D. A. F. van den
Berg, Emmalaan I, Apeldoorn,
tel. (06760)1 3344.

Distr. Doetinchem: Adj. G. A. Tönies,
Mr. Lovinklaan 16, Doetinchem,
tel. (08340)33 18.

Distr. Nijmegen: Adj. J. Liebers, Van
Schaeck Mathonsingel 6, Nijmegen,
tel. (08800)2 5927.

Distr. Zwolle: Adj. B. C. Blom, Geen
Grotestr. 4, Zwolle, tel. (05200)1 3498.

RESSORT GRONINGEN:
Terr. Inspectie: Owmr. J. M. Post,

Verl. Hereweg 163, Groningen,
tel. (05900)2 8645.

Distr. Assen: Owmr. G. Schoemaker,
BeiJerstr. 155, Assen, tel. (05920)2769.

Distr. Heerenveen: Adj. T. de Vries,
Burg. Falkenaweg 98, Heerenveen,
tel. '(05130)2110.

Distr. Groningen: Owmr. F. de Vrles,
Heresingel 5, Groningen, tel. (05900)
3754l.

Distr. Leeuwarden: Distr.-Adjudant
Tj. Bleeker, Arumerstraat 29,
Leeuwarden, tel. wnh. (05100)2 3460,
bureau (05100)2 2345.

Distr. Winschoten: Adj. G. J. Smeenk.
Burg. Schönfeldsingel 33, Winscho-
ten, tel. (05970)2002.

RIJKSPOLITIE TE WATER:
Staf Commandant: Adj. A. G. C. M.

Eichhorn, Westerdoksdijk 2, Amster-
dam, tel. (020)6 33ll.

Distr. Amsterdam: L. Gorter, Wester-
doksdijk 2, Amsterdam,
tel. (020)6 33 11.

Distr. Leeuwarden: Owmr. F. Ooster-
hof, Emmakade N.Z. 3, Leeuwarden,
tel. (05100)2 3044.

Distr. Nijmegen: Adj. J. C. de Leeuw,
Newtonstraat 99, Nijmegen,
tel. (08800)3 3034.

Distr. Vlaardingen: Adj. J. C, van der
HiJst, Oosthavenkade 85m, Vlaardin-
gen, tel. (010)6 7400.

DIENST LUCHTVAART KORPS R.P.:
Wmr. 1e kl. W. H. HOffmeister, Lucht-

haven Schiphol, tel. (020)729999.
OPLEIDINGSSCHOOL ARNHEM:
Owmr. C. van Dolderen, Velperweg. '

142, Arnhem, tel. (08300)3 2844.

Correspondenten Korpsblad

Alg. Inspectie: Adj. H. Schimmel,
Koningskade 8, 's-Gravenhage,
tel. (070)182325.

RESSORT 's-GRAVENHAGE:
Terr. Inspectie: Adj. W. A. J. van den

Wijngaard, Koninginnegracht 46,
's-Gravenhage, tel. (070)183430.

Distr. 's-Gravenhage: Adj. L. Stolk,
Koninginnegracht 46, 's-Gravenhage,
tel. (070)183430.

Distr. Dordrecht: Adj. W. J. van Essen,
Buiten Walevest 9, Dordrecht,
tel. (1850)714l.

Distr. Leiden: Adj. D. van Buren, He-
rengracht 20, Leiden, tel. (01710)32245

Distr. Middelburg: Adj. C. den Otter,
Groenmarkt 14, Middelburg,
tel. (01180)2788.

RESSORT AMSTERDAM:
Terr. Inspectie: Adj. H. Kuik, De Lai-

ressestraat 39, Amsterdam, tel. (020)
798910.

Distr. Amsterdam: Owmr. W. J. Pet iet,
Paulus Potterstraat 32, Amsterdam,
tel. (020)732422.

De sleutel
van IJzendijke's Ossen weide

(vervolg van pag. 12)

dat de gelukkige bezitter de sleutel
moest bewaren, tot hij hem aan een
volgende adspirant kon overdragen.
Dat kon gemakkelijk, toen het nog
regelmatig voorkwam (als gevolg
van de grotere gezinnen en de min-
der gunstige economische omstandig-
heden) dat de jongemannen bij ge-
brek aan een zelfstandige baan veel
langer in het ouderlijk huis bleven.
In latere perioden van meer welvaart
kwam deze feestelijkheid -zo zeld-
zaam voor dat het gebruik dreigde
te worden vergeten. De crisis rond de
jaren 1930 tot '35 deed het weer op-
leven, maar de laatste jaren is het
weer een zeldzaam gebeuren.
Hoe oud dit gebruik al is valt moei-
lijk te achterhalen. Waarschijnlijk is

het in de tweede helft van de vorige
eeuw ontstaan. Ofschoon Ijzendijke
wel het eerst dit gebruik heeft ge-
kend wordt het ook in Aardenburg
aangetroffen. Daar is indertijd zelfs
een club opgericht om het gebruik in
ere te houden.
Op de Provinciale Zeeuwse Manifes-
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tatie in de zomer van 1954 te Mid-
delburg in tegenwoordigheid van
Hare Majesteit de Koningin, waarbij
het Zeeuwse volksleven uit heel de
provincie Zeeland werd getoond, liep
ook een groep uit IJzendijke mee, die
de aanbieding van de sleutel uit-
beeldde.
Dat bij de aloude en feestelijke over-
handiging van de ossenweidesleutel
zonder aanzien des persoons tewerk
wordt gezaan blijkt, wei- uit het feit,
dat in 1939 de toenmalige burge-
meester van I]zendijke Jhr. L. E. D.
S. von Bönninghausen tot Herinck-
have een illuster slachtoffer van de
huldiging was. Hij onttrok zich er
niet aan, maar maakte er - als
vriend van de oude dorpsgewoonten
- een succesvol feest van.

Mocht u bij een bezoek aan IJzen-
dijke toevallig ketelmuziek horen en
een lawaaiige optocht zien: 't gaat
om de befaamde sleutel en de artike-
len 3 en 5 van de Zondagswet zijn
niet van toepassing .....
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PERSONALIA
Verplaatsingen
RESSORT AMSTERDAM
Per 2-1-'61: H. Terpstra, wmr., van Lo-
pik naar Utrecht (ver k.gr.).
Per 15-1-'61: L. van Wijk, wmr. le kl.,
van Marken naar Schermerhorn.
Per 16-1-'61: W. J. Bos, owmr., van
Midden-Beemster naar Tholen.
Per 25-1-'61: K. de Boer, wmr. le kl. ,
van Uithoorn naar Utrecht (parketgr.).
Per 1-2-'61: R. Jansen, wrnr., van Edam
naar Bilthoven; K. Bakker, wmr. le
kl. , van Monnikendam en Katwoude
naar Assendelft; R. \V. Jans. wmr.,
van Heiloo naar Breezand; P. J. Kui-
pers, wrnr., van Breezand naar Heiloo;
A. Eggebeen, wmr., van Edam naar
Sleeuwijk.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 15-1-'61: G. Muizelaar, wmr., van
Oudewater naar Marken.
Per 16-1-'61: N. M. Mimpen, wmr., van
Hulst naar Grave; H. v. d. Tang, wmr.
le kl., van Lisse naar Nieuwkoop;
C. J. Nieuwenhuizen, wmr. le kl., van
Hillegom naar Lisse; H. Vogelzang,
wmr., van Nootdorp naar Kollumer-
zwaag; N. 1. Mesker, wmr. le kl., van
Koudekerke naar Zevenhuizen.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCII
Per 1-1-'61: G. v. 't Hoog, wmr. le kl.,
van Veen naar Delfgauw.
Per 10-1-'61: A. W. N. Timmermans,
wmr., van Goirle naar Heusden.
Per 15-1-'61: A. J. Versteegen, owmr.,
van Maasbracht naar Heer.
Per 16-1-'61: H. Bouwman, wmr., van
Bakel naar Zwartsluis; H. H. Peters,
wmr. re kl., van America naar Kelpen;
J. Beeke, wmr. le kl., van St. Oeden-
rode naar 's-Gravenmoer; B. A. Klein-
Gebbink, adsp., van Asten naar Best;
M. F. de Kunder, wmr. le kl., van Kel-
pen naar Middelaar.
Per 19-1-'61: M. W. Hermans, wmr. le
k l., van Someren-eind naar Bakel.
Per 1-2-'61: P. J. Wilbers, wmr. re kl.,
van Herkenbosch naar Vlodrop; H. v.
Grevengoed, wmr. le kl., van Raams-
donksveer naar Maasdriel; J. J. Grijs-
bach, wmr. le kl., van Buchten naar
Born; H. Martens, wmr. le kl., van
Asten naar Sevenum; R. v. Doorn,
adsp., van Waalre naar St. Oedenrode;
W. Cazemier, wmr. le kl., van 's-Her-
togenbosch (verk.gr.) naar Groningen
(verk.gr.).

RESSORT ARN:HEM
Per 10-1-'61: J. Crezee. wmt. le kl., van
Urk naar Stellendam.
Per 15-1-'61: A. J. Mulder, owmr. van
Nieuwleusen naar Stap horst. '
Per 16-1-'61: G. Simon, wmr. le kl.,
van Zwartsluis naar Urk; A. v. Zeist,
wmr. le kl., van Rutten naar Bergha-
ren; J. G. Visser, owmr., van Zuili-
chem naar Losser· W. v. d. Kolk, wmr.
le kl., van St. Jansklooster naar Vol-
lenhove; A':-Broekhuizen, wmr. le kl.,
van Gameren naar Aalten.
Per 1-2-'61: H. A. Boeijen, wmr. le kl. ,
van Ambt-Delden-N. naar Schaijk;
J. U. Stelwagen, wmr. le kl., van Put-
ten naar Benschop; C. v. d. Hoef, wrnr.
le kl., van Eist naar Boekel; W. Tij-
mensen, wmr. le kl., van Wilp naar
Siebengewald.

RESSORT GRONINGEN
Per 9-1-'61: H. J. Kasemier, wmr., van
Holwerd naar Haastrecht.
Per 15-1-'61: J. Klein, owmr., van 2e
Exloërmond naar Maarn.
Per 1-2-'61: J. van Dijk, wmr., van
Wierum naar Holwerd; H. C. Timmer,
owmr., van Grouw naar Mantgum.

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-1-'61: S. de Bruijn, owmr., van
Amsterdam (gr.) naar Recherchegroep
Amsterdam.
Per 13-1-'61: J. J. M. Bömer, wmr. le
kl., van Maasbracht naar Utrecht.

Per 15-1-'61: J. H. Brandt, wmr. le kl.,
van Amsterdam naar herstellingsgroep
Amsterdam.

Aanwijzing voor functie
RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-1-'61: Adj. A. J. Versteegen, tot
groepscommandant te Heer.
Per 1-2-'61: Adj. W. W. Weijmans, tot
groepscommandant te Mierio.

RESSORT ARNHEM
Per 15-1-'61: Adj. A. J. Mulder, tot
groepscommandant te Staphorst.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-2-·61: Adj. H. C. Timmer, tot
groepscommandant te Mantgum.

Bevorderingen
OPLEIDI~GSSCHOOL ARNHEM

tot adjudant:
Per 1-11-'60: H. Euwema te Arnhem.

RESSORT AMSTERDAM

tot adjudant:
Per 15-12-'60: K. Gerssen te Utrecht.
Per 1-2-'61: J. Schoonoord te Alkmaar.

tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'61: J. U. Stelwagen te Ben-
schop.

tot wachtmeester re kl.:
Per 1-12-'60: Th. v. d. Goot te Heerhu-
gowaard.
Per 1-1-'61: ::\1.Visser te Den Oever.
Per 15-1-'61: G. Muizelaar te Marken.
Per 1-2-'61: \V. Toren te Schagen.

RESSORT 's-GRA VENHAGE

tot adjudant:
Per 1-2-'61: W. Kristelijn en A. N. v. d.
Wal te Middelburg.

tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'61: G. van 't Hoog te Delfgauw.

tot wachtmeester te kl.:
Per 1-12-'60: L. v. Wijnen te Sommels-
dijk.
Per 1-2-'61: D. J. Blijleven te Rotter-
dam.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH

tot adjudant:
Per 15-1-'61: A. J. Versteegen te Heer.
Per 1-2-'61: W. W. Weijmans te Mierio.

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'61: H. A. Krijger te Boxtel.
Per 1-2-'61: J. J. Grijsbach te Born;
H. Martens te Sevenum; C. v. d, Hoef
te Boekel; W. Tijmensen te Siebenge-
wald.

tot wachtmeester le kt.:
Per 1-12-'60: A. L. Dekkers te Gemert.
Per 1-2-'61: P. J. Bleeker te Zundert;
w. W. v. d. Eijnden te Meijel; J. H. Cra-
pels te Gulpen.
tot wachtmeester:
Per 23-12-'60: J. H. Koedam te Eijsden.

RESSORT ARNHEM

tot adjudant:
Per 15-1-'61: A. J. Mulder te Staphorst.
Per 1-2-'61: J. v.d. Starre te Apeldoorn.

tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'61: G. Draaijer te Ermelo.
Per 1-2-'61: H. v. Grevengoed te Maas-
driel.

tot wachtmeester re kl.:
Per 1-12-'60: K. Luimes te Doetinchem.
Per 1-2-'61: H. Lutterop te Wierden;
J. de Bruin te Ermelo,

RESSORT GRONINGEN

tot adjudant:
Per 1-2-'61: H. C. Timmer te Mantgum.

RIJKSPOLITIE TE WATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-1-'61: S. de Bruijn te Amsterdam,
tot wachtmeester re kl.:
Per 1-2-'61: N. van der Zijde te Amster-
dam.

In dienst getreden
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'61: L. van Luijk, wmr., Wor-
mer.

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-2-'61: D. Bloem bergen, rijksamb-
tenaar E in tijdelijke dienst, 's-Graven-
hage (pa rketgroep).

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 15-1-'61: S. H. A. Maessen, wmr. le
kl., America.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 1-2-'61: C. de Groot, owmr., Ben-
schop; G. F. de Greef, wmr. le kl
Utrecht; D. Haakman, wmr., Andijk:

RESSORT 's-GRA VENHAGE
Per 1-2-'61: H. Rood, owmr., 's-Graven-
hage ; A. Ulrich, wmr. re kl., 's-Gra-
venhage; Th. Matton, owmr., Vianen;
R. Sikkema, wmr. le kl., Rozenburg.

RESSORT 's-HERTOGENBOSCH
Per 1-2-'61: W. A. Hagemans, owmr.,
Veghel; J. Hendriks, adjudant, Mierio;
H. A. Basten, wmr. le kl., Sevenum.

RESSORT ARNHEM
Per 15-1-'61: G. Gerrits, wmr., Gene-
muiden.
Per 1-2-'61: T. J. Karrenbeid, wmr.,
Hoevelaken; J. W. Egberts, wmr., 01-
debroek; S. A. v. d. Hoek, wmr. le kl.,
Almelo; C. H. Diepeveen, wmr. 1e kl.,
~~~~~~; A. J. van Helden, adjudant,

RESSORT GRONINGEN
Per 16-1-'61: J. Swart, wmr. te kl. ,
Bolsward.
Per 1-2-'61: J. Looijenga, adjudant
~antgum; W. Kooijmans, owmr., Gro:
nlngen.; F. Trapman, owmr., Marssum;
J. Sevmga, wmr. le kl., Leeuwarden,

RIJKSPOLITIE TE WATER
Per 1-2-'61: N. O. Smith, schrijver A,
Amsterdam.

VERKEERSSCHOOL BILTHOVEN

~Ïl~hl~~~~~: W. Koudijs, vakman B,

Overleden personeel

Wmr. 1e kl.
L. J. Seuren

Roermond
ress. 's-Hert. bosch

t 4-2-1961
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Adjudant
W·. Th. Fijnenbere

Utrecht
ressort Amsterdam

25 jaar op 16-1-1961

Adjudant
P. C. Groeneweg

Boskoop
ress. 's-Gjcvenhoqe
25 joar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
G. Voorhorst

Almelo
ressort Arnhem

25 jaar op 1-2-1961

Owmr.
W. H. Baron

Groningen
ressort Groningen
25 jaar op 6-2-1961
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Wmr. 1e kl.
J. P. Brandjes

Amsterdam
ressort Amsterdam
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
W. A. v. d. Meij

's-Grovenhoqe
ress. 's-Gravenhage
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
J. D. v. d. Berg

Breedenbroek
ressort Arnhem

25 jaar op 7-2-1961

Ambtsiubilea

Owmr.
H. v. Gent

Berkhout
ressort Amsterdam
25 jaar op 1-2-1961

Adjudant
Th. F. Souer

's-Gravenhage
ress./s-Gravenhage
40 jaar op 9-2-1961

Wmr. 1e kl.
G. W. H. C. Janssen

Klarenbeek
ressort Arnhem

25 jaar op 7-2-1961

Owmr.
J. T. Dam
Groningen

ressort Groningen
25 [eer op 7-2-1961

Owmr.
H. Vinke
Warkum

ressort Groningen
25 jaar op 8-2-1961

Owmr.
A. den Hollander

Middelburg
ress. 's-Gravenhaqe
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl ,
H. Visscher
Hoofdplaat

ress. "s-Grovenhcoe
25 jaar op 7-2-1961

Adjudant
F. S. Blaas

Boxmeer
ress. 's-Hert.boseh
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
K. de Vries
Nijmegen

ressort Arnhem
25 jaar op 7-2-1961

Owmr.
I. J. v. d. Walle

Beilen
ressort Groningen
25 jaar op 8-2-1961

Owmr.
F. H. Berends
Mierlo-Hout

ress. 's-Hert. bosch
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
L. Volkers
Volburg

ressort Arnhem
25 jaar op 7-2-1961

Wmr. 1e kl.
G. W. Stolker

AmsJerdam
R.P. te Water

25 jaar op 7-2-1961

Owmr.
J. M. Pille

Nieuw Helvoet
ress. 's-Grcvenhoqe
25 jaar op 7-2-1961

Owmr.
G. H. Peeters

Venray
ress. 's-Hert.bosch

25 jaar op 29-1-1961

Owmr.
H. Sehuldink

Vaassen
ressort Arnhem

25 jaar op 4-2-1961

Adjudant
B. P. Emmelkamp

Bilthoven
Verkeerssehool

25 jaar op 1-2-1961
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2A000 Ambonezen met vallen

en opstaan naar

nieuw houvast
Een juffrouw Matahelumual, hoewel
slechts 22 jaar oud verscheen voor de

groene tafel omdat zij op ontoelaat-
bare wiize en onder valse naam in het
bezit was gekomen van diverse goe-

deren. Haar moeder stierf heel vroeg,
vader leeft ergens in Indonesië. Met
haar grootouders kwam zii naar Ne-
derland en zij ontwikkelde zich na de

dood van opa, die met straffe hand
opvoeddeo tot cen in meerdere op-
zichten lastig en avontuurl[ih meisje.
Een neneer met ccn even moeilijke
naam kwam voor de rechter wegens

aanranding van zijn pleegdochter.
Twee gehuwde Yrouwen, de tiid do-
dend met ,rmengoetoe" of ontluizen
kwamen in de officiële stukken om-
dat de e€n van het kind van de ander
zei: ,,Dat hind is van de melkboer".
Een t7-jarige Ambonees werd zo ge-
grepen door materialisme, dat hij op
roof uit ging. En, terwijl in het Friese
Ambonezenwoonoord Wite Peal ont-
stemming was over een voorgenomen
verhuizing van de laatste hier wo-
nende gezinnen naar een ander
woonoord, werd in het woonoord te

Muiderberg dusdanig gevochten met

mess€n en boksbeugels om een oude

vete, dat de rijkspolitie ingreep. Vtï-
wel op hetzelfde ogenblik waren in
Delfzijl Ambonese gezinnen bezig
nieuwe huizen buiten woonoordver-
band in te richten. De Haagse recht-
bank had even tevoren uitgemaakt
dat de ex-KNIL militairen geen recht
op vrije huisvesting hebben en de
Hoge raad bepaalde dat het dienst-
veiband van vooÍmalige KNIL-mili-
tairen, die tijdelijk dienst verrichten
bii de Koninklijke Landmacht niet
afhankeliih is van het in het KNIL-
reglement gestelde omtrent beëindi-
ging na afvloeiing naar een plaats
binnen het voormalige Nederlands-
Indië.
Het zijn allemaal zaken, die het Am-
bonese wereldje binnen onze grenzen
zeer ter harte gaan, zaken die anders
zouden zijn geweest of niet bestaan
hadden, wanneeÍ de politieke ont-
wikkelingen die ruim 12.500 Ambo-
nezen niet tot een biizondere groep
van displaced persons hadden ge-

maakt.

Sinds het moment, waarop zij in ons
land voet aan wal zetten begonnen
de bijzondere aanpassingsmoeilijk-
heden in een nuchtere en koele we-
reld, die de hunne niet was en waar-
van alleen de naam Nederland ver-
trouwd was.
Het waren vooral oud-KNIL militai-
ren, die voor het merendeel in kam-
pementen leefden, die er zelfs voor
een groot deel geboren waren en
ginds niet als een deel van de bevol-
king werden beschouwd. Het KNIL
zorgde in alle opzichten voor hen,
trouw en aanhankelijkheid was wat
de Ambonezen er onder alle omstan-
digheden voor teruggaven. Voor een
groot deel was het de trouw, voor een
ander deel een tikkeltje avonturiers-
bloed en ook het nuchtere inzicht dat
het afgelopen was met het goede le-
ven, alsook het besef dat de nieuwe
machthebbers in Indonesië weleens
weinig gelukkig met hen zouden zijn,
die de Ambonezen naar Nederland
deed komen, om daar te leven totdat
betere tijden zouden aanbreken, die
hen de kans moesten geven het strand
van Ambon en vele andere eilanden
terug te zien. Die tijden schijnen ver-
der af dan ooit, maar terwijl de Am-
bonezen hun hier geboren kinderen
vertellen over palmen en stranden,
over sawah's of ramboetan, hopen zij
nog steeds op terugkeer.
Intussen zijn de bakens duidelijk ver-
zet. Steeds meer kwamen de Ambo-
nezen op eigen benen te staan. Ze
waren gedwongen zich een positie op
te bouwen. Volledige zorg werd af-
lopende zorg en wordt nu zelfzorg,
Dat is allemaal niet zonder moeilijk-
heden gegaan. De gemoederen zijn
fel opgezweept omdat zij voor eigen
maaltijden moesten gaan betalen, en
toen er huur betaald moest worden
voor hun woonruimte kwam er an-
dermaal soesah. De Ambonezen wei-
gerden. De kreet: ,,Wij zijn gasten
van de Nederlandse staat en voor
gasten dient de gastheer volledig te
zorgen", is niet zeldzaam.
Hongerstakingen waren het gevolg,
uit protest werden kinderen uit
schoól gehouden, hetgeen dan ook
nog eens overtreding van de leer-
plichtwet opleverde. En de maatrege-
len in het kader van de algemene
zel.fzorg hadden zelfs tot resultaat,
dat een telegram aan de Koningin
werd gezonden met het volgende
verzoek:,,Alstublieft een peloton
soldaten om ons dood te schieten."
Nu hebben deze extreme uitingen
geen betrekking op alle Ambonezen,
hetgeen ook is gebleken bij de moei-
lijkheden die ontstonden toen het
Commissariaat Ambonezenzorg, be-
last met de sociale en culturele zorg
van de Ambonezen en ressorterend
onder de minister van Maatschappe-
lijk Werk, bepaalde, dat er geringe
huur voor de woonruimte íir de

I

I

I

i
I

T

Versferking von Rijkspolitie in hef Ambonezenkomp Beenderribben, woar het in de oígelopen
joren sorns roerig Íoeging.
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woonoorden betaald moest worden.
De meeste Ambonezen hadden daar
niet zoveel tegen maar de leden van
de ,,Bond Ex-KNIL-militairen-op-
weg-naar huis" maakten tegen. deze
maatregel in het kader van vermin-
dering van de uitkeringen en vergro-
ting van de zelfzorg, een kort geding
aanhangig. Daarbif kwamen diverse
problemen aan de orde, Er zijn geen
huurcontracten en de Ambonezen
konden niet worden gedwongen die
te tekenen. Het Commissariaat be-
sloot toen degenen, die zich niet in
de nieuwe maatregelen wilden schik-
ken, geen extra faciliteiten meer zou-
den genieten als vergoeding voor
brandstoffen of voor buskosten van
schoolgaánde kinderen en wat dies
meer zij. De Bond achtte dat niet
rechtmatig en stelde onder meer dat

die hen het recht gaf af te vloeien op
de plaats van eigen keuze kon geen
gevolg worden gegeven tot ontevre-
denheid van de Ambonezen, die me-
nen dat zij nu niet aan deze bepaling
is voldaan, nooit rechtsgeldig hun
status van militair hebben kunnen
verliezen. Mr. Drooglever Fortuyn
ontkende een recht van Ambonezen
op vrije huisvesting en meende dat zlj
op grond van gratis verzorging ge-
durende tien jaar geen rechten heb-
ben gekregen. De Bond werd in het
ongelijk gesteld en inmiddels heeft
de Hoge Raad uitspraak gedaan in
een zaak van een oud-KNll-militair
omtrent het einde van het dienstver-
band. Het ging er daarbij om of het
dienstverband van voormalige KNIL
-militairen, die tijdeliik dienst ver-
richten bij de Koninklijke Landmacht

Ook bii fuiet zeldzaam) R.P.-Go nlo'ct

begrip en focf nodig fegenover

crndere weretd ín Nederland

ln verband rneÍ de zelÍzorg worden zelÍs
,,schooiÍochÍen" opgezef longs winke/iers"

Nederlands Indië. Het gerechtshof
te Den Haag had die vraag al ont-
kennend beantwoord. De Hoge Raad
bleek dezelfde mening toegedaan en
verwierp het beroep.
Dit is in feite de kern van vele vraa.g-
stukken; de toenemende zelfzorg, de

.groeiende noodzaak voor de Ambo-
nezen om niet alleen totaal om te
schakelen en zich aan te passen maar
om tegelijkertijd een bestaan op te
bouwen, om afstand te nemen van
oude levensgewoonten en omstandig-

de Ambonezen recht hebben op vriie
huisvesting. En, andermaal kwam het
vraagstuk of de Ambonese oud-
KNIL-militairen eigenlijk nog de
militaire status hebben, naar voren.
Mr. E. Drooglever Fortuyn zette bij
dit geding als pleiter voor het Com-
missariaat uiteen hoe de Ambonezen
eigenlijk in ons land zijn terechtge-
komen. Door de onlusten op Ambon
kon destiids niet worden voldaan
aan de wens van de bij het KNIL
dienende Ambonezen, dat zij op Am-
bon zouden afvloeien. De afwikke-
ling was als gevolg daarvan ten tijde
van de verplichte ontbinding van het
KNIL niet voltooid. Om politieke en
sociale redenen kon niet worclen vol-
daan aan de wens van de Ambonezen
om op Nieuw Guinea af te vloeien en
daarnaast werd de staat ontslag op
.|ava tegen de zin van de Ambonezen,
bij kort geding verboden. Nadat op
Ambon de rust min of meer was te-
ruggekeerd werden de Ambonezen
voor de keus gesteld af te vloeien
naar Ambon, vrijwillig op Java te
blijven of naar Nederland te gaan.
Zljkozen na veel aarzeling en getwii-
fel voor Nederland. Een inschepings-
bevel gaf, zo zei mr. Drooglever For-
tuyn tenstotte vaste grond aan het
besluit en de Ambonezen zetten voet
aan wal in Nederland. In Indonesiê
hadden zii na de ontbinding van het
KNIL tijdelijk de status van K.L.-
militair gekregen maar na hun in-
scheping werden zij ontslagen. Aan
de bepaling van het KNll--reglement

slechts kan worden beëindigd als zij
zouden zijn overgebracht naar de
plaats van hun keuze in het vroegere
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heden en ergens een nieuw evenwicht
en houvast te zoeken in overeenstem-
ming met een voor velen wel zeer
nuchtere werkeliikheid.
Eigenlijk is het geen wonder, dat de
gemoederen meer dan eens verhit
waren door bepaalde maatregelen
van buiten of door omstandigheden
binnen het woonoord of zelfs in nog
kleiner kring.
,,Het is zeer moeilijk," aldus de heer
Hoffmeister, ,,om een indruk te ge-
ven van de Ambonese levenswijze en
de Ambonese mentaliteit. In militair
of politiëel opzicht zijn de Ambone-
zen onbetaalbaar. Die vorm van be-
staan was hen met de paplepel inge-
geven. Het einde van hun zo Yer-
trouwde bestaan konden zij zien aan-
komen, maar het kwam toch nog on-
verwacht. De in Nederland verblii-
vende Ambonezen zijn KNIL-mili-
tairen met uitzondering van een klei-
ne groep, die onder druk van de om-
standigheden een toevlucht had ge-
zocht in de kampementen. Zij konden
onder de gegeven omstandigheden
niet anders dan voor Nederland kie-
zen. De Indonesische regering be-
tuigde instemming met het vertrek
naar Nederland op grond van de
,,overeenkomst betreffende de toe-
scheiding van Staatsburgers" en ver-
bond zich tevens. om degenen, die
weer naar Indonesië wilden terug-
keren weer toe te laten. Enige tien-
tallen Ambonezen zijn teruggekeerd,
maar van hen zit 75 o/o nog steeds in
het interneringskamp Nusa Kemban-
gan. De in ons land verblijvende Am-
bonezen willen voor het merendeel
terug naar een vrij Ambon, maar
aangezien Ambon niet vrij is en Nusa
Kembangan nog steeds blijkt te be-
staan is dit een penibele zaak en is
het ook nogal vreemd, dat een Ne-

20

derlandse Ambonese leider op Prins-
jesdag met omstreeks 100 aanhangers

- tot en met babies - demonstreer-
de voor terugzending naar Ceram.
De taak van de overheid om de Am-
bonezen naar een nieuwe toekomst te
leiden, is verre van eenvoudig. Bij het
onderbren.gen in de woonoorden
moest al rekening worden gehouden
met de verschillende bevolkingsgroe-
pen. Een probleem was ook dat de
verschillende groepen het dikwijls
niet met elkaar eens waren. In de
loop van de jaren organiseerden de
Ambonezen zich in een groot aantal
verenigingen, waarvan er slechts en-
kele in federatief verband samen-
gingen. De heer Hoffmeister zei ons
hierover: ,,Ik zou U een populair we-
tenschappelijke verhandeling kunnen
geven van het ontstaan van de di-
verse opgerichte partijen in slechts
luttele jaren tijds. Hieraan zijn mijn
inziens ook enkelen debet, die, ge-
doemd tot een zalig niets doen, hun
tiid niet beter wisten te besteden, dan
zich'in de politiek of wat er op zou
kunnen lijken, te verdiepen. Op basis
van wie niet met ons is, is tegen ons,
verrezen de partijen als paddestoelen
uit de grond. Eenheid heeft bij de
Ambonezen, voorzover kon worden
nagegaan, alleen bestaan bij aan-
komst in Nederland. Huiverig voor
het onzekere in den vreemde, sloot
men zich aaneen, als het ware een
schild vormend tegen alle invloeden
van buiten, die mogelijk hun eigen
gemeenschap zov kunnen aantasten
en ondermijnen. De enige organisatie
was toen dan ook de in maart 1951
nog te Djakarta opgerichte C.R.A.M.
S. (Commissie Rechtspositie Ambo-
nese Militairen en Schepelingen),"
aldus de heer Hoffmeister, die ons
vervolgens door de doolhof van Am-

bonese politieke aspiraties leidde.
Verschillende oorzaken hebben in de
loop der iaren tot splitsing geleid: de
reeds var' ouds bestaande tegen-
stelling tussen de bewoners van ver-
schillende eilanden en eilandengroe-
pen; het verschil in opvatting over de
rechtsvragen welke met de overkomst
naar Nederland samenhangen en de
verschillen in politieke doelstelling.
Ook persoonlijke tegenstellingen
hcbben een rol gespeeld, die van
or/erwegende betekenis waren, toen
in septcmber l95l de eerste belang-
rijke splitsing resulteerde in de op-
richting van de Kepentingan Rajat
Maluku (K.R.M.). Uit een poging tot
herstel van de eenheid, ontstond de
Badan Perwakilan Raiat Maluku Se-
latan (B.P.R.M.S. of Vertegenwoor-
digend lichaam van het Zuid-Moluk-
se volk). Een gedeelte van de C.R.A.
M.S.-leden echter, kon zich niet met
deze fusie verenigen. Het gevolg was,
dat naast de B.P.R.M.S., de C.R.A.
M.S. bleef voortbestaan. Eerst onder
de oude en later - mogeliik beïn-
vloed door de geldende mode - on-
der de wereldse naam: ,,Committee
Rehabilitation Army Men (former
Dutch Indonesian Army) of Maluku
Selatan". Een hele mondvol, doch
thans begrijpelijk voor het Engels
sprekende deel van de wereldbevol-
king. Van de C.R.A.M.S. splitste zich
in een later stadium af de Partai Na-
tional Maluku Selatan (P.N.M.S.), de
Zuid-Molukse Nationale Partij, die
hoe kan het anders, momenteel weer
in tweeën is verdeeld. In een nog
later stadium viel, wat van dc C.R.A.
M.S. was overgebleven, in liefst drie
delen uiteen. Het kon niet op en om

londse regering zullen we heÍ onders doen",
zeíden de Ambonezen en ze trokken om

voedsel longs de boeren bii hun komp.
Niemond durfde hen íels fe weberèÍt

ïoch is hel mogeliik om ver v'on Ambon plezier Íe hebben en vrede fe hebben meÍ hel besÍoon.

,,Als we don geen gosÍen ziin van de Neder'
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deze drie grocpen van elkaar te on-
derscheiden. wordt achter de orga-
nisatienaam. de naam van de leiden-
de figuur genoemd.
In december l95l hadden de bewo-
ners van de meest zuidelijke en oos-
telilk gelcgen eilanden van de Mo-
lukken. zich reeds afgescheiden en
zich verenigd in een organisatie, wel-
ke momenteel nog de naam draagt
van Kepentingan Rajat Pulau-Pulau
Terselatan (K.R.P.P.T. of Belangen-
organisatie van de bewoners der
meest zuidelijk gelegen eilanden).
Het werd tijd, dat ook de B.P.R.M.S.
een veertie laten moest. In mei 1954
splitste zich een aantal leden af, die
zich verenigden in een nieuwe orga-
nisatie Militair-Militair dalam per-
djalanan pulang kenegerinja (Bond
van ex-KNll-militairen op weg naar
huis). ,,Dat is nog niet alles, aldus de
heer Hoffrneister. ,,Onder de naam
Gabungan Organisatie-Organisatie
Suku Maluku (G.O.S.M.), d.i. fede-
ratie van organisaties van Molukse
stam, gaat samen een drietal partijen,
namelijk Badan Persatuan Pulau-
Pulau Segenap (B.P.P.P.S.), organi-
satie voor de eenheid van de zuide-
lijke eilanden, Aliran Pulang ke In-
donesia (Apkindo), stroming voor
terugkeer naar Indonesië, en de Ge-
rakan Nusa Ina (G.N.I.), d. bewe-
ging van het moedereiland Ceram,
waarin zich vroegere leden van B.P.
R.M.S., C.R.A.M.S. en K.R.P.P.T.
hebben georganiseerd. Nou ja, dat is
nog wel niet alles, maar laten we het
hier maar bij houden, zegt de heer
Hoffmeister. Al die partijen spelen
een rol, waarbij niet vergeten mag
worden, dat sommigen het zeer be-
Iangrijk vinden zich partijvoorzitter
te kunnen noemen, ook al bestaat hun
or.qanisatie uit niet meer dan zeven-
tien gezinnen, zoals die van die ene
meneer, die op Prinsjesdag demon-
streerde.
Het zijn allemaal aangelegenheden,
waaimee de specialisten voor Ambo-
nezenzaken, die zijn ingedeeld bij de
Inspectie van het ressort Den Haag
van het Korps Rijkspolitie, dagelijks
te maken hebben. Zij en van tijd tot
tijd vele andere leden van het Korps
Rijkspolitie bewegen zich door een
wereld van tegenstrijdige gedachten,
.'an andere opvattingen en andere
reacties. De verschillende herkomst
van de Ambonezen en het verschil-
lend geloof spelen een rol, evenals de
Pèla-gemeenschap, die inhoudt, dat
zij elkaar rnoeten steunen. Een klein
verschil van menipg kan soms uit-
groeien tot een totale vechtpartij.
Dan is eerst de familie bijeengeweest,
dan de Pèla-gemeenschap en dikwijls
kan geen kampoudste, die in feite
boven de partijen moet staan, er iets
aan doen.
In de grote karnpcn, zoals bijvoor-
becld Schattenberg, bestaat een
kampraad, die vele moeilijkheden
zelf oplost. Zodra echter de wet
wordt overtreden komt de Rijkspoli-
tie er aan te pas. Soms dreigt, over
nieuwe maatregelcn, een voorgeno-

men verhuizing van bewoners uit een
slecht naar een beter kamp een com-
plete -opstand. En, bij een kamp als
Beenderribben was niet zelden-ver-
sterking van het Korps Riikspolitie
nodig. Langzamerhand zirtten de
kampen verdwijnen. Maar, ook dat
is niet zo eenvoudig. De bewoners
van sommige kampen willen niet
weg, niet naar een ander kamp, niet
naar nieuwe huizen buiten het kamp,
ook al wonen ze in krotten. Want, zii
willen de nauwe onderlinge band
niet missen.
Vele Ambonezen werken en passen
zich aan. Zlj vinden lani;zaam maar
zeker een plaats in de Nederlandse
samenleving. Bii een grote groei)
staat de gedachte dat de Ambonezen

no.geens zullen terugkeren naar een
vrii Ambon, de aanpassing in de weg.
Velen wachten, niet melr en nièt
minder, en uit wachten komen ver-
velende dingen voort, die soms lei-
den tot- een overplaatsing van be-
paalde figuren uit een bepáald kam-.
met allerlei stemmingmakerij als ge-
volg. Zo was er een figuur, die áu
worden overgeplaatst naar een kamp
waar ziin kleine groep gevestigd was.
Eigenlijk moest hii hei er mèe eens
ziin, maar hij weigerde en maakte
bekend nooit vrijwillig te zullen
gaan. Íir zijn querulanten, die inge-
steld raaLien op het maken van show,
die be:ig zijn aan hun vijfenzestigste
hrief aan de betrokker minister, met
doordrulcken aan Ce Koningin, de

iE!i$
i:al::trii:!i t:*

#
ry,

i!*,

r'f

d

#
ffi

}]
ffi

,1,*.w.W ;ïriffir.ffi::

i'lgly;1,

;1,,,*# ;:* :i*:r:: Íut
-'', 

6,;p,,:r,,. : 
S* r$x ts ti*Jï [r$, l:*Èttfii

ffi*fiÉffi

,, ,, ,,,: ',, ,: , , :SI"5 f$lJ,.P'n*ns*ff... 
..i

sáli errilt6 ïr GrrËH ÁAr{ t{{Í 8fst|Jjr

l,r-
tÀ.ï"l ry-:

ffil"i
,.::,;:::iri:i:1'r.:i

$*Ír,"YÁlt ïl{lSL"'

Fofo boyen: Eeroodsloging over nieuwe mootregel.

Foto onder: Yerhitte gemoederen bij hef begin von de ,,zelizorg,,

rutttrrur*.**ffi
#Êirï {J }rírFr Érï} Wf I

2L
Rp.org_KB1961_04_apr_Nr.08t 67



Veiligheidsraad, de Synoderaad van
de Molukse Evangelische Kerk, de
Moluks Protestantse Kerk en een do-
ziin andere instanties. Zulke brieven

- vrjf vellen vol getikt - zijn geen
zeldzaamheid. Soms wordt er in ver-
wezen naar twintig voorgaande en
de kreet: ,,Wij willen niet verhuizen,
doch terug naar Ceram", is bekend.
Een van de partijleiders reisde ver-
leden iaar naar Rome, waar Soekar-
no een tussenlanding maakte, om de
terugkeer van zijn groep te bepleiten.
Hii verklaarde, dat Soekarno zijn
verzoek in beraad zou houden, maar
niemand hoorde er meer iets van.
Het is wel duidelijk, dat de activi-
teiten van twee specialisten niet
overbodig zijn. Zij staan politie en
justitie ter zijde, werken in nauw
contact met het Commissariaat voor
de Ambonezenzorg en reizen naar de
plaatsen, waar moeilijkheden zijn in
verband met taal, identificatie, zeden
en gewoonten, het onderzoek van
strafbare feiten en wat dies meer zij.
Zij treden op als tolken bij terecht-
zittingen, worden ingeschakeld .btj
vertalingen van brieven en alleen ilit
is al een moeilijke zaak. ,,'Want,"
zegt de heer Hoffmeister, ,,Aziaten
spreken dikwijls in begrippen en het
is dikwijls niet eenvoudig om dan een
Nederlands equivalent voor een be-
paald begrip te geven."

Het probleem van de Ambonezen in
Nederland is voor enige duizenden
leden van deze groep geen probleem
meer. Zij hebben zich in de omstan-
digheden geschikt en met de nodige
realiteit een nieuw bestaan verwor-
ven. Anderen groeien langzaam naar
het inzicht dat een vrij AmboÍr zeer

ver weg is en dat aanpassing nodig
wordt. En dan zijn er Ambonezen,
die - misschien tegen beter weten in

- voet bil stuk houden, die de oos-

terse mentaliteit onwrikbaar stellen
tegenover de westerse samenleving,
waarin zii terechtkwamen. Tact en

Alleen, moor toch nieÍ helemool olleen in
ondere wereld.

diplomatie en vooral ook menselijk
begrip ten opzichte van deze groep
bijzondere displaced persons zijn on-
misbaar. Immers: in feite het con-
tact met de Ambonezen is contact
met een, andere wereld in Nederland
en totaal anders ge-aarde mensen.
Die juffrouw Matahelumual, die
twee gehuwde vrouwen, die stelende
jongeling en de anderen, die in con-
tact kwamen met het Korps Rijks-
politie, helemaal niet voorbestemd
om voor de groene tafel te komen,
om in een westerse wereld te leven,
maar om op blote voeten langs het
strand te gaan er$ens op een eiland
bii de Banda- zee, ver weg, verder
wee dan ooit!

Haagse jeugd over
Haagse politie

Nog altijd zijn de discussies niet ver-
stomd over het optreden van de
Haagse politie tijdens de kerstboom-
verbranding op 2 januari, waarbij
een slachtoffer te betreuren viel.
Uiteraard is een en ander op hoog
niveau aan de orde gekomen. De me-
ning van de jeugd zelf kwam hierbij

- begrijpelijk - niet naar voren.
Toch is het bepaald boeiend en leer-
rijk hiervan kennis te nemen. In de

schoolkrant van de J. R. Snoeck Hen-
kemansschool voor MULO in Den
Haag, genaamd,,Snoeck-sprongen"
is nog eens gewezen op het feit dat er
klappen konden vallen. ,,Nu is de
klap gevallen en de politie krijgt de
schuld", aldus het blad, dat vervol-
gens een enquête hield om de mening
van de leerlingen te peilen. De uit-
slag was: 244 stemmen (of 76,50lo)
voor het optreden van de politie, 64

stemmen (of 20,1 o/o) tegen, 5 stem-
men (of 0,024010) die beide partijen
schuldig achten en 6 onthoudingen
(of 0,026 0/o). Hieruit valt te consta-
teren, dat het overgrote deel van de
leerlingen van deze school (en waar-
om alleen van deze?) de noodzake-
lijkheid van een krachtig politie-op-
treden tegen relletjes inziet.

VALKENBURG
(vervolg van pag. 7)

kenburg een vooraanstaande plaats
ingenomen.
Bodemkundig onderzoek van recente
datum leverde de tastbare bewijzen
van het glorierijke bestaan der Ro-
meinse castello te Valkenburg. Ste-
nen van apart profiel in het plavei-
sel van de straten van Valkenburg
markeren de grondslagen van de
pretoria uit die grijze oudheid en
in de oudheidkamer van het gemeen-

tehuis bevindt zich een unieke ver-
zameling Romeinse kunst- en ge-

bruiksvoorwerpen, met toewijding
beheerd door Valkenburgs burger-
vader de heer M. A. van der Have,
wien - hoe kan het anders - de
rijke, historie van zijn gemeente zeer

ter harte gaat, niet in het minst uit
het besef dat het verleden ons leren
moet hoe wij staan in hct heden

De fwee speciolislen voor Ámbonezenzoken, de heren E. Holfmeister
(links; en Th. t. F. von den Kolk.
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Wi
(versolg san pag- 26)

schat. fle saarnhorigheid van de
gemenebestlanden is nog slechts
van zuiver hlstorische aard.
Ieder gaat meer en meer zijns
weegs.

Hoopgevende tekenen

Een hoopgevend teken is dat er
inmiddels contacten zijn gelegd
tussen vertegenwoordigers van
Groot Brittannië en de landen
van de E.E.G. voor de vaststel-
ling van een basis voor toekom-
stige onderhandelingen tussen
aIIe betrokken landen. In ver-
band hiermede is ook van be-
lang het slotcommuniqué van de
zeven landen van de Europese
Vrijhandels Associatie (E.V.A.).
Hierin werd meegedeeld dat de
E.V.A. bereid is samen met de
landen van de E.E.G. deel te ne-
men in de vorming van één grote
Europese markt, die meer dan
300 miljoen mensen zou omvat-
ten en die een der grootste vrije
markten ter wereld zou kunnen
worden. Het is duidelijk dat een
toenadering tussen de twee Eu-
ropese handelsblokken een be-
Iangrijke bijdrage zou zTjn tot
versterking van de NAVO.
De eenheid in de NAVO zolr
ook verstevigd kunnen worden
door het plan van generaal Nor-
stadt om van de NAVO een
vierde atoommacht te maken.
Een intergeallieerde atoomwa-
pen'*'edloop zou hierdoor voor-
komen kunnen worden. Te den-
ken valt hierbij vooral aan De
Gaulle's pogingen om een Fran-
se ,,force de frappe" te vormen.
Bovendien zou dan een atoom-
bewapening van de Duitse Bun-
desn'ehr vermeden kunnen wor-
den. De nieuwe secretaris-gene-
raal van de NAVO vindt in de
verwezenlijking van dit plan on-
middellijk een hoogst belang-
rijke taak. Oud-minister Stik-
ker, die voor deze functie het
meest genoemd wordt, is voor
deze taak geknipt. Hij is een van
de ingewijden in Norstadt's
plan.
Een ander hoopvol teken is dat
de Europese bondgenoten lang-
zamerhand positibver gaan rea-
geren op het verzoek, dat Ame-
rika hun heeft gedaan een gro-
ter aandeel te nemen in de de-
fensielasten van de vrije wereld.
Er is reeds een begin gemaakt
met een herverdeling van de
kosten van de zg. infra-struc-
tuur (vliegvelden, radarstations,
brandstoffenreservoirs, pijplei-
dingen en andere onroerende
goederen).

CRTMINELE TAKTIEK
derde druk

Gebonden ín donkerblavw linnen bond
mef goudopdruk

f 7.go

uífgove

Schoofsmd & Bro.twer
DOKKUM

PERSONALIA
Overleden personeel

Wmr. le kl.
J. Leiiting
Arnhem

ressort Arnhem
t 26-2-1961

Toegekende onderscheidingen

RSÉSORT'S-GR,AVENHAGE

Per 9-2-'61: Eremedaille in goud verb.
aan de Orde van Oranje Nassau aan
Adj. Th. F. Souer te 's-Gravenhage.

Verplaatsingen

NESSOR,T AMSTERDAM

Per 1-2-'61: A. M. Spanjer, wmr. 1e kl.,
van Amsterdam (Staf district) naar
Amsterdam (Staf T.I.); H. B. J. v. Pop-
pel, wmr., van Amsterdam (Staf T.I.)
naar Amsterdam (parketgroep).

Per 15-2-'61: J. C. H. v. Ooijen, wmr.,
van Bilthoven naar Renswoude.
Per 1-3-'61: C. G. Mooij, wmr. 1e kl.,
van Grootebroek naar Wervershoof;
J. B. Leekstra, wmr. le kl., van Am-
sterdam naar Bennebroek; tr'. Ilofman,
wmr., van Heiloo naar Petten; M. Por-
tengen, wmr. le kl., van Weesp naar'Weesperkarspel; W. C. Brouwer, 'il/mr.
le kl. van Burgerbrug naar Enkhuizen.

BESSOR,T's-GRAVENIIAGE .

Per 1-3-'61: C. H. v. Musscher, wmr. le
kl,, van Achthuizen naar Akersloot;
J. J. de Puysseleyr, wmr. le k1., van
Nw. Namen naar Hulst; G. \M. Hoef-
akker, wmr. le k1., van Stolwijkersluis
naar Zevenhuizen; L, Goor, wmr. le
kl., van Bodegraven naar Reeuwijk;
G. J. de I{oning, wmr. le k1., van Hulst
naar Nw. Namen; C. J. v. Overbeeke,
owmr., van Schoonhoven naar Gelder-
malsen.

R,ESSORT's-HERTOGENBOSCH

Per 6-2-'61: C. Rode, wmr., van Berkel-
Enschot naar'W'oudrichem.
Per 15-2-'61: J. P. A. I{oolen, wmr. le
kl., van Etten naar Steenbergen;
P. A. J. Knoors, wmr., van Gennep
naar Herkenbosch; P. J. M. Brans-
Brabant, wmr., van Venray naar'Well;
J. M. Everaers, '\,vmr. le kl., van Steen-
bergen naar Zundert; B. Evegaars,
wmr. le kl., van Zundert naar Etten;
G. Ir. Peeters, ril/mr. 1e kl., van Velden
naar'WeIl; G. I{eijers, !vvmr., van lVell
naar Velden; G. Seuren, wmr. 1e kl.,
van Heijen naar Heythuysen; N. Nagt-
zaarrr, wmr. le kl., van Raamsdonks-
veer naar Raamsdonk; C. J. Reichgelt,
wmr., van Echt naar Venray; J. Meijer,
wmr. le kl., van Geertruidenberg naar
Raamsdonksveer; !1f. Westerholt, wmr.
van Raamsdonksveer naar Geertrul-
denberg.
Per 16-2-'61: L. W. M. v. d. Linden,
wmr., v. Dongen naar Berkel-Enschot.
Per 1-3-'61: O. Cammans, wmr. le kl.,
van Hulsberg naar Roosteren; J. Pot-
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hol, owmr., van Schaesberg naar Tud-
deren.
Per 2-3-'61: G. H. Vincent, wmr. 1e kl.,
van Zevenbergschenhoek naar'Wagen-
berg.

RESSORT ARNHEM

Per 10-2-'61: II. Lutgerhorst, wmr. 1e
k1., van Lattrop naar Ambts-Delden N.
Per 15-2-'61: J. B. ter lIaar, wmr. le kI.,
van Zeddam naar Heijen,
Per 1-3-'61: c. R. v. d. 'Wal, adj., van
Tubbergen naar Almelo; M. Bouwman,
wmr., van Teuge naar \Milp; M. van
Trigt, rijksambtenaar E, van Zwolle
(verk.gr.) naar MÍddelburg (parketgr.)
(transportgeleider).

R,ESSORT GRONINGEN

Per 15-2-'6L:. H. Zweepe, owmr., van
Spijk naar Appingedam.
Per 27-2-'61: M. Haringa, \rymr., van
I(ollum naar Tietjerk; A. I{ortenschijl,
wmr., van Tietjerk naar l{ollum.
Per 1-3-'61: A. Arnoldussen, wmr. le
kl., van Leeuwarden (parketgr.) naar
Groningen (parketgr.);J. D. Miedema,
wmr,, van Hardeganjp naar Ooster-
meer; A. Kuipers, owmr,, van Buiner-
mond naar Gieten; J. v.d. Veen, o\À/mr.,
van Havelte naar Grouw; L. Q. Ro-
baard, wmr. le k1., van Oostermeer
naar Ried.

Aanwiizing vooï functie

RESSORT ARNHEM

Per 1-3-'61: Adj. C. R. v. d. 'Wal, tot
groepscommandant te Almelo (parket-
groep).

Bevorderingen

BESSORT AMSTEIÈDAM

tot opperwachtmeester:
Per 1-3-'61: C. II. Musscher te Aker-
sIoot.

Èot wachtmeester lc kl.:
Per 1-3-'61 : J. Grift te Utrecht; J. van
Soeren te Loenersloot.

RESSORT 's-GBAVENHAGE
tot adJudant:
Per 1-3-'61: J. v. Bloois te 's-Graven-
hage.

tot oppcrwachtmeester:
Per 1-3-'61: G. rvl/. Hoefakker te Zeven-
huizen; G. J. de l{oning te Nw. Namen.

tot $rachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61: N. J. Schults te Dulven-
dijke; Th. P. v. d. Aart te Noordwijker-
hout; J. tr.. Strang te 's-Gravenhage.

tot rvachtmeester:
Per 3-1-'61: J. H. van'Deijl te Leid-
schendam.
Per 6-1-'61 : A. Ket te l{ruiningen.
Per 10-1-'61: P. II.v. IIek te Bergschen-
hoek.
Per 11-1-'61: L. Voorderhake de l{eizer
te Hillegom.
Per 13-1-'61 : I{. T. Rinzema te Leid-
schendam.

RESSORT'S-HERTOGENBOSCH

tot waebtmccstcr le kl.:
Per 1-1-'61 : R. H. A. Simons te 's-Her-
togenbosch.
Per 1-3-'61: J. II. Tiemissen te Schijn-
del; J. C. ten Have te Eersel; G. I{eijers
te Velden.

28

tot wachtmecster:
Per 5-1-'61: P. J. v. Melick te St. Mi-
chielsgestel.
Per 7-1-'61: D. J. v. d. Molen te 'Wau-
bach.
Per 8-1-'61:'W. Domburg te Veldhoven;
Th. C. Luijks te Goirle; L. J. A. M. van'Winden te 'Waalre.
Per 9-1-'61: I(. v. d. Woude te Heer.
Per 10-1-'61: B. A. I{lein-Gebbink te
Best.
Per 11-1-'61: R. v. Doorn te St. Oeden-
rode.
Per 12-1-'61: G. Gerrits te Veldhoven.
Per 14-1-'61: C. J. Reichgelt te Echt;
rtl/. V. Raa te Echt; J. C. 'Wadners te
Cuijk.
Per 15-1-'61 : D. de Jong te Mierlo-Hout.
Per 16-1-'61: T. I{rikken te Heer; I{. de
Boer te Best.
Per 17-1-'61: J. Kats te Veghel.
Per 18-1-'61: K. E.'Werkman te Dongen.

EESSORT ARNHEM

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61: J. \M. Verheul te Vorden;
M. Kempes te Nijkerk; B. te Spenke te
Doesburg; J. Hendriks te Dodewaard;
D. van Veldhuizen te Almen.
Per 4-1-'61: J. B. M. Mulder te Berkum.
Per 11-1-'61 : A. B. M. Loohuis te Huis-
sen.

R,ESSON,T GBONINGEN

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-2-'61: J. Wiering te Hoogeveen;
J. Huisman te Zeegse.

tot wachtmeester:
Per 4-1-'61 : J. Smit te Bedum.
Per 18-1-'61: H. de Jong te Coevorden.

RIJITSPOLITIE TE WATER
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1'3-'61: D. tr'rik te Delfzijl.

tot . wachtmeester:
Per 2-l--'61: L. Th. Reijgersberg te Am-
sterdam.
Per 3-1-'61 : H. J. Bossink te Maas-
bracht.
Per 5-1-'61: M. Dekker te Amsterdam.
Per 7-1-'61: Chr. }I. A. Verblauw te
Amsterdam.

In dienst getreden

RESSONT AMSTERDAM
Per 13-2-'61: C. Tiller, schrijver A, Wor-
merveer.
Per 1-3-'61: A. Th. van Ruiten, wmr.
le kl., Driebergen.

RESSORT ARNHEM
Per 1-3-'61: F. J. van Bergen, schrijver,
Nijmegen (bur. pers.).

RIJI(SFOLITIE TE WATEI3
Per 15-2-'61: H. van Loenen, rdksamb-
tenaar E, Amsterdam (Herstellingsgr.).

VERI{EER,SSCHOOL BILTHOVEN
Per 25-1-'61: C. van Barneveld, rijks-
ambtenaar E, Bilthoven.

De dienst verlaten

RESSORT Á,MSTERDAM
Per 1-3-'61: M. Versteeg, wmr. le kl.,
Enkhuizen; O. v. d. Tol, wmr. le kl.,'Weesperkarspel; J. F. C. Roos, schrii-
ver A, Amsterdam; N. G. Looze, adm.
ambt. C 3 kl., Amsterdam.

RESSORT 'S-G}RAVENHAGE
Per 1-3-'61: H. P. I. de Jonge, o\rymr.,
O. en \M. Souburg; I. Leemans, wmr.,
Leiden; J. A. Drost, transportgeleider,
Middelburg.

RESSOBT's-HEBTOGENBOSCH
Per 1-3-'61: J. J. Schoots, owmr., Den
Bosch.

RESSORT 
^RNHEMPer 1-3-'61: II. I{amp, wmr. le kL, Zalk;

IÍ. J. I{oekkoek, adJ., Almelo; H. Hil-
lebrand, adj., Ermelo; F. 'Wabeke,
wmr. 1e kl., Eibergen.

RESSORT GR'ONINGEN
Per 1-3-'61: I{. IIuisman, wmr., Appel-
scha.

EIJKSPOI,ITIT lrE WÀTEB
Per 1-3-'61: J. I{oelewijn, 'wmr. le kl.,
Kampen.

Ambrsiubileo

Adiudont
J. Ronseloor

's-Grovenhoge
ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 15-2-19ó]

Owmr.
A. Pronk

's-Grovenhoge
ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 26-2-1961

Owmr.
D. Holmon

Asseri
ressort Groningen

25 ioor op 24-2-1961
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Voor Riikspolitiepersoneel in Zaanstreek
tiidens luilaknacht geen kans yoor luieren

OUD EN ONTAARD YRUCHÍBAARHEIDSFEESÏ
MOETLTJK 

'N 
GELE'DE BANEN TE DWINGEN.

,rAlzoo Schout en Schepenen vanden Banne van West-
zanen door klagten r'an hare ingezeetenen in ervaringe
zijn gekomen dat de kinderen en jongens tot'Westzanen,
oock vande Oost en Westzijde van Zaandam tegens mal-
kanderen oorlogen en vegten, ia zoo verre dat het zelve
geschiedt met messen en goeien van steenen, zoodat daar
door groote ongemacken soude komen te ontstaan en om
het zelve voor te komen, zoo hebben haar E: wel expres-
selijch en stricktelijck zijn doende mits dezen dat hem
niemandt in den gantschen banne van Westzanen hij zij
oudt ofte jonck hem zal vervorderen tegen malkanderen

te vegten met messen of vuijsten, oock niet met steenen of
eenige andere materialen te goeien, op de boete van 42 sts.

bii [ider contraventeur te verbeurpn en zal den schout het
opperkleet vermogen mede te nemen, voor welche boete

de ouders voor hare kinderen, en de meesters voor hare
knegts moeten instaan en betalen."

door opperwochlmeester

P. VAN BEEKUM te Wormer

Aldus lezen we in het boek van de keuren over den Gant-
schen Banne van Westzanen anno 1680. De koddebe'iers

van'Westzaan hadden het in die tijd dus ook al niet te
breed en blijkbaar was reeds in vroeger eeuwen de nacht
van vrijdag op zaterdag voor Pinksteren in de Zaanstreek
een nacht vol rumoer en baldadigheid. Hoewel van over-
heidswege.wordt getracht de baldadigheid van de jeugd
(en ook van de ouderen) te beteugelen en toch de traditie
te doen blijven, komen telkenjare weer excessen voor, die
dit feest voor velen minder prettig maken.

Een klossieke opnome von een vsn de zeer vele ,,luilokÍukkíes" in de Zqonslreek. (foto: De Typhoon)
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De luilakviering zoals die thans
pleegt te worden gehouden is niet al_
tijd zo geweest. Uit bovenstaand keur
blijkt dat er vroeger in d,e Zaanstreek
niet zelden gevochten werd, veelal
tussen de bewoners van verschillende
gemeenten. Er ging praktisch geen
luilaknacht voorbij, of er was bioed
gevloeid. Pas sinds 30 of 40 jaar
komen deze ,,oorlogen" niet zo vaak
meer.voor.

,,Fukkies'o
Thans is het grootste feest voor de
jeugd het eigenlijke verboden ,,fuk_
kies" stoken die nacht wel te mogen
doen. In de dertiger jaren, toen het
fikkie stoken te pas en te onpas over_
al maar werd gedaan, heeft de over_
heid bijvoorbeeld v'an de gemeente'Wormer, dit willen beperken en in
goede banen leiden door aan de
jeugd, die reeds wekenlang brand_
baar materiaal aan het verzamelen
was, plaatsen aan te wijzen, waar
zonder gevaar voor belendingen be_
hoorlijke vuren konden wordeir ont-
stoken. Over het algemeen wordt
door de jeugd daarvan een dank-
baar gebruik gemaakt. Helaas wor_
den er op andere plaatsen waar het .

vuur wél gevaarlijk is ook altijd nog
vuurtjes gestookt.

Slepen met buurmans goed
Voorts bestaat de vreugde van de
jeugd hierin, dat men allerlei voor_
werpen die niet muur- of spijkervast
zijn, zoals tuin- en weidehekken, ban_
ken, karren en dergelijke, gaat ver_
sjouwen. De meisjes vinden het
prachtig om met zeep of kaarsvet op
winkelruiten te schrijven.
In de Luilaknacht van 1960 brand_ sloten met ,,korrie"_wedstrijden en
den er al ver voor middernacht lui_ ook hier met een warme bollln_trak_
lak-fukken. Toen de brandweer op tatie.
een plaats te Zaand.am waar het vuur
gevaar opleverde voor de omgeving Gooi- en smijtfeest
wilde gaan blussen, smeet de lieve In Assendelft was het echter anders.jeugd spijkerplanken voor de wielen Aan het Zuideinde vierde het van_van de brandweerauto. overigens dalisme hoogtij. Acht bruggen waren
'was het in zaandam op de Burcht in de sloot gegooid. Balken, bankenvoor liefhebbers van rock 'n roll- van een groenteboer en een ; Ë."muziek niet onaantrekkelijk, want over de borpsstraat verspreid. Tij-
diverse orkesten gaven die nacht ver- dens de uitreiking van lhocolade_
scheidene nummertjes ten beste, het-. melk en warme bollen, bleek dat ver_
geen met oud gebruik niets van doen schillende jongens de bekers choco-
heeft, maar in elk geval de jeugd lademelk .r, uJn.r, liever gebruikten
van baldadigheid weerhield. In Koog als projektielen, dan als 

"versnape_

en Zaandijk werden er ,,loilak- ring.
fukke" gestookt op de aangewezen In'wormer verliep de naclit ook vrij

plaatsen. Slechts hier en daar, waar
het vuur te hoog oplaaide bluste men
de vuurtjes gedeeltelijk. In de och_
tend-uren waren voor de jeugd een
puzzel-rit en een wedstrijd mastklim_
men georganiseerd. Over het alge_
meen verliep de luilak_viering in
{oog en Zaandijk vrij rustig.
Ook in Westzaan ging hei prettig.
Er waren daar ook de traditioneie
vuurtjes, terwijl voorts de vrijwillige
brandweer haar oefening hield, het_
geen voor de jeugd ongetwijfeld een
spectaculair genoegen opleverde.
Verder waren er diverse wedstrijden
en het feest werd besloten met een
traktatie op de traditionele warme
bollen.
In Wormerveer kwam het deze nacht
helaas ook tot een ernstige baldadig_
heid. Enkele jongelui staken fret
wachtlokaal van de Wormerveerse
speeltuinvereniging in brand. Verder
schepte men er een genoegen in met
krijt op winkelramen te schrijven,
markiezen en zonneschermen neer te
laten, en verkeersborden uit de grond
te rukken. Van overheidswege-werd
er van twee tot vier uur een film_
voorstelling gegeven in de openlucht
en daarna werden diverse wedstrij_
den gehouden.
De luilakviering in Krommenie was Aan de brandneter werd een grotewel een van de rustigste van de laat- invloed op h.l geslachtsreven toege_ste jaren' De luilaknacht verliep or- kend. Doo, hier en d.aar bossendelijk terwijl de jeugd kennelijf toch brandnetels op-t. t urrgen bevorderdeplezier had. De nacht werd wler be- men de v.uchibaarheid. Dit gebeurde

( -vv...,,,w%.wu^/v.*

| , ,Wij dejen het ook 2o,,, i

i zeggen vele ouders i
(

rustig. Weliswaar werden behalve
de- tien grote brandstapels ook nog
enkele andere fikjes op de straat ge_
stookt en werd er met tuinhekjes ge_
sjouwd, doch overigens verliep le
nacht rustiger dan vorige jaren. Ook
hier werd de nacht besloten met de
traditionele ,,korrie"- en andere
wedstrijden en tot slot werd er onder
het wakend oog van de rijkspolitie
aan de jeugd 350 warme bollen be_
smeerd met zoete stroop aan de hon_
gerige jeugd uitgedeeld. Over het al-
gemeen een nacht waarin de politie
van de Zaanstreek de handen vol
had.
En waar komt dit nachtelijk rumoer
allemaal vandaan?

Oorsprong
Van de oorspronkelijke luilakviering
is niet veel overgebleven. Het feeJ
vindt vermoedelijk zijn ontstaan in
een vóór-Christelijke Germaanse
vruchtbaarheidsrite, een feest dat als
zodanig behoort onder de oude mei-
feesten. Groene takken en vooral
brandnetels speelden daarbij een
grote rol.

Brandnetels

in de Zaanstreek nog tot ongeveer
een halve eeuw geleden. Bij diverse
soortgelijke feesten in andere delen
van \Mest-Europa wordt de jongen
of het meisje dat te laat is opgestàan
met brandnetels geslagen.

Korrie-raaien

Het zogenaamde ,,korrie-raaien,,,
dat uit het Zaanse dialect dient ver-
taald te worden als lorrie_rijden,
vindt vermoedelijk zijn oorsprong in
het rondrijden van een tempelwagen
ter ere van Nertus, de godin van de
vruchtbaarheid op aarde. Uiteraard
was deze tempelwagen met veel
groen versierd. De tegenwoordige
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Luilok
,,korrie" ziet er daarbij vergeleken
wel wat nuchter uit. Het is een laag
bakje waaronder twee vaste assen en

vier houten wielen. De kar wordt
door vijf of zes jongens zo snel mo-

gelijk voortgetrokken, terwijl een
jongen op de kar z\t.

Voorheen werden die wedstrijden
twee aan twee gehouden, om te kij-
ken wie het snelste was, maar omdat
daarbij nogal eens ongelukken ge-

beurden, is men overgegaan tot het

l::."""r 
stuk rijden met tijdopne-

Warrne bol

Ook de warme bol die getrakteerd
wordt, vindt vermoedelijk zijn oor-
sprong in een oude Germaanse
mythe. Dit moet worden gezien als

een overblijfsel van het zogenaamde

broodoffer, dat oorspronkelijk werd
gebracht aan de zonnegod om de

vruchtbaarheid af te smeken en .zo-

doende een goede oogst te verkrijgen.
Bij de kerstening dezer gebruiken
worden in de regel deze offers ge-

schonken aan de armen. Hieruit
blijkt dat de warme bol wel een van
de symptonen is, die het luilakfeest
als oorspronkelijk vruchtbaarheids-
feest doen zien. Het stoken van vuren
heeft niets met de oorspronkelijke
vruchtbaarheidsfeesten te maken. Dit
heeft men pas in de laatste eeuw ge-

zien en moet worden beschouwd als
één van de baldadigheden en straat-
schenderijen, die de jeugd pleegt in
deze nacht.

,rWrj dejen het ook zo" .. ..
Om dit te beperken verzoeken telken
jare weer de heren burgemeesters

van de verschillende Zaan-gemeen-
ten aan de ouders, hun kinderen niet
te vroeg op straat te laten. Vaak
heeft dit verzoek het nodige succes,

'och het schijnt dat ook vaak de

'uders hun kinderen aanzetten tegen

deze verzoeken om'orde in te gaan,
ja zelfs hun kroost tot verregaande
baldadigheden aanzetten, of hen er

bij behulpz aam zijn, onder het motto:

,,We dejen het vroeger ook zo."
Moge de traditie als zodanig be-

waard blijven, mogen de uitwassen
echter minder worden, dat is de wens

van vele politiemensen in de Zaan-
streek.

4

In lerlsnd
sfieri een notsris
In Ierland is kort geleden in de scheerstoel bij een kapper in Cork
de 83-jarige oud-notaris Justin M. H. O. Quadvlieg uit Maastricht
overleden, die een aantal geheimen omtrent een zaak, die ruim l0
iaar geleden in het wereldnieuws was, heeft meegenomen in het
graf. Wijlen notaris Quadvlieg, wiens naam nu voor de laatste maal
in het nieuws was, verdween destijds plotseling uit Maastricht rnet
zi.ln (twee jaar geleden gestorven) echtgenote, zijn hulshoudster en
haar dochter, om zich met enkele families uit Amsterdam en Heer-
len in een grandioos - zij het kostbaar - avontuur te storten. Hoe-
we! het na zijn vertrek met de noorderzon gonsde van geruchten
omtrent fraudes en malversaties, bleek daarvoor geen enkele grond
te bestaan. De vermogende notaris stond inderdaad terecht te goe-
der naarn en faam bekend, maaÍ was vertrokken als gevolg van
verhatren van een fantasierijke l{aagse jongeman Robert L. Op zeer
geraffineerde wijze deed Robert geloven dat de Russen dichterbij
en verschrikkelijker waÍen dan men vermoedde. Robert was dan
ook de organisator van een ,,vluchtreis" met het luxe jacht ,rPresi-
elent Robert", gefinancierd door vooral de notaris en enige anderen.
Het jacht keerde terug, Robert L. verscheen voor de rechters we-
gens oplichting. De zaak werd uitputtend behandeld, maar toch
bleven vele vragen open. De notaris week uit naar Ierland en be-
waarde het stilzwijgen.

Deze zaak is nu andermaal actueel en kan nog steeds gelden als een
van de nneest geruchtnnakende oplichtingsaffaires,' als een voorbeeld
van enerzijds grenzeloze fantasie van oplichters en anderzijds on-
gelofelijke goedgelovigheid van de slachtoffers

Daarom prijzen wij ons gelukkig met het feit, dat het hoofd van het
Bureau Herkenningsdienst vari het Ministerie van Justitieo Directie
Politie, C. Buissant des Amorie, in bijgaand artikel nogeens zijn
licht laat schijnen over deze mysterieuze en boeiende zaak rond de
Maastrichtse notaris, die sedert zijn vertrek niet terugkeerde en nu
in lerland overleed.

De MoostrichÍse noÍoris had nauweliiks een vrijer lond met meer sfeer kunnen vinden om zich
Íe vesÍigen, geÍuige deze frooie íolo v,on de Gweeborro-booi.
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Urk wenste vissers een behr

R.P. te land en te wate
vlaggetjesdag

Inplaats van het witte en bonte goed
aan de gedraaide en opgestokte was-
lijnen op maandagmorgen, wapper-
den vlaggen in de Urker haven van
de schepen met sierlijke hoge kop en

driftige brede flanken, terwijl op de

grens van het oude eiland en het
nieuwe land de leden van de land-
dienst onopvallend en ver van het
feestgewoel de honderden auto's van
belangstellenden, die door de polder
kwamen aansnellen over wegen die
eens . het domein van de Urkers
waren een parkeerplaats wezen. En,
terwijl de bemanning van de R.P. +5

in de haven aan de gebakken vis zat,
in afwachting van de dingen, die
komen gingen, ,,stoomde" de R.P. t
van Harderwijk op naar Lelystad om
in de nabijheid van Neêrlands nieuw-
ste grondgebied een aantal autoritei-
ten iri volle zee over te nemen. En op
het moment dat op de R.P. 45 de gra-

Minister en Staatssecretarissen op de R.P. I

ten van de maaltijd overboord wer-
den gezet, koerste de R.P. I terug
naat Urk langs de legendarische
steen Ommele Bommele, die eens de

Op de valreep had burgemeester

J. Sch!.pper van Urk nog een verbod

geproduceerd om bromfietsen te we-

ren uit de drukte van vlaggetjesdag

1961. Hij zag als een rechtgeaard be-

woner van Urk het zwerk drijvên

evenals trouwens de ambtenaren van

het Korps Rijkspolitie te land en te

water, die in een totale sterkte van

omstreeks vijftig man, met motoren

en met vijf vaartuige.n kwamen bij te
dragen tot het slagen van deze unieke

vlaggetjesdag. 'Waarvoor Urk z'n

mooiste gestreepte baadjes van bom-

bazijn, de mooiste ,,krepleppiest' of

de zondagse ortabeh-rukkies", de

nauwsluitende jasjes met een dub-

bele rij knopen had aangetrokken.

Het oude eiland, dat geen eiland

meer is, doch qua sfeer en levensstijl

toch een eiland bleef, als u begrijpt

wat wij bedoelen, was trouwens hele-

maal ,rschoon aangedaan", tot en met

de biikans tweehonderd schepen, die

fraai gepavoiseerd in de haven lagen

in afwachting van het unieke en

grootste Urker gebeuren van het

jaar, waarin honderd schepen van de

Noordzeevloot en tachtig van de IJs-

selmeervloot gebroederliik zouden

uitvaren tot een zicht ver van het

eiland, waarvan het silhouet even ka-

rakteristiek bleef als eeuwen geleden.

Van de Urker berg met de witte

vuurtoren keken de Urkers die niet

meevoeren de vloot na en in gedach-

ten wenste Urk de visseÍs een goede

vaart en een goede vangst in het

nieuwe seizoen.

***
oversÍe Oyerbeek hielp Urk's hoge

goslen veilig op de kode.

I

Ií.

L4
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houden vaart

er op unieke
branding moet hebben gebroken.
Op de kade in de Urker haven hielp
de overste H. E. Overbeek de hoge
gasten aan wal en werden de autori-
teiten verwelkomd, die na een ont-
vangst in de visafslag de optocht van
de visserijdag, met geiiniformeerde
korpseer gadesloegen. Het waren de
minister van Sociale Zaken mr. dr.
Ch. J. M. A. van Rooy, de secretaris-
generaal van binnenlandse zaken dr.
A. H. Giinther, de secretaris-gene-
raal van landbouw en visserij, dr. J.
H. Patijn, do commissaris der Ko-
ningin in Overijssel ir. f. B. G. M.
ridder de van der Schueren en zijn
ambtgenoot van Gelderland mr. H.
W. Bloemers, de president en de of-
ficier van justitie van de arrondisse-
mentsrechtbank te Zwolle mr. W.
Schenk en mr. P. J. Stigter, dr. D.
Diesch, chef van het kabinet van de

commissaris der Koningin in Over-
ijssel en burgemeester J. Schipper
van fjrk, die later met de overste
Overbeek en de majoor A. W. de
Vrieze aan boord van de R.P. 1 de
vlootschouw afnamen, toen alle Ur-
ker schepen met duizenden belang-
stellenden aan boord waren uitge-
varen.
Was er eigenlijk reden voor zo groot-
se vertoning en zoveel vreugde, zal
menigeen zich afvragen, die zich nog
vaag herinnert hoe eens de onder-
gang van Urk werd voorspelt. De
pessimisten hebben in Urk ongelijk
gekregen en buiten de ondernemings-
geest van het onverzettelijke volk van
Urk gerekend. De Urker vloot van
vandaag geeft bijna 1000 mensen

r.;;'i

i

I

t(**
,,Hé joh, waor moeÍ iii naor !oe?" . . .

***
MoÍorescorÍe in de Urker hoven voor minis.

. ter Von Rooy en ondere ouforifeiÍen.

***
Hoog bezoek bij feeste/ijke opÍochf die oon

de v/oofschouw vooroíging.

15
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Een groep von de Korpsleden, die de Urker vloggefjesdog ,,smeÍfe/oos" deden verlopen,

******

Von de voorplechf von de R.P.1 zwaoiden oulorileifen de vissers Íoe met een geboor woorin

ve/e goede wensen voor hel komende visseizoen beslofen logen.

werk, een aantal dat aanzienlijk gro-
ter zou kunnen zijn. Het is nog altijd
een doorn in het oog van burgemees-
ter Schipper dat bij de inpoldering
vaí de Noordoostpolder verzuimd is
voor Urk haven- en industrieterrei-
nen te scheppen. Nu moet Urk de
casco's van nieuwe kotters elders la-
ten bouwen (dertig stuks ten bedrage
van 3 miljoen gulden sinds 1957) om-
dat op of bij het oude eiland de acco-
modatie ontbreekt. Nog altijd pen-
delen nu 400 Urkers dagelijks op en
neer naar hun werk elders, terwijl zij
op eigen eiland werk zouden kunnen
vinden, op het eiland, waar de be-
sommingen van de Noordzee- en IJs-
selmeervloot zich bewegen op 14 tot
16 miljoen gulden per jaar. Om de

nog bestaande mogelijkheden verder
te benutten zal Urk de steun van de
Rijksoverheid nodig hebben.
De problemen hebben geen schaduw
geworpen op de feestelijke sfeer van
Urk's vlaggetjesdag, Ze hebben er
allemaal met plezier aan deelgeno-
men tot en met Gerrit van Sijtje bij
wie men voor een souvenir altijd
,,beet heeft", Ab van Urk en Jelle
Wentjes, de Chr. Muziekvereniging
Valerius, met drumband, het Chn

16
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Mannenkoor Crescendo, de muziek-
verenigingen van elders en tot en met
alle leden van het Korps van het ei-
land of van elders. Wellicht nooit te-
voren trok de Urker vlaggetjesdag
zoveel belangstelling, nooit tevoren
waren er zoveel leden van het Korps
Rijkspolitie nodig om alles in goede

banen te leiden (met de R.P. I en

R.P. 40 van Kampen, R.P. 3 van
Enkhuizen, R.P. 43 van Sneek en

R.P. 45 van Lemmer). En wellicht
nooit tevoren was de vlaggetjesdag
op Urk een zo uniek schouwspel als

dit jaar toen duizenden de vissers een

goede vaart wensten.

De R.P. 45 wos slechÍs een von de viif R.P.-

voortuígen die noosÍ de írooie kotiers in de
hoven lagen.

De vloggeÍjesdog op Urk luidde de moonden
in woarin de Urker ukken hun v,oders niel

dikwiils zien.

\/vv.yvv:

fl,ei
Mei is niet alleen bloeimaand, maar ook maand van
gedenken en herdenken, een maand waarin oude won-
den schrijnen en waarin ook vreugde oplaait. Mei is
ook in dit verband de maand van bezinning en bezie-
Iing. Er wordt wel beweerd dat de jeugd niet begrijpt
wat er in ons omging of omgaat als het handelt om

bevrijdingsfeest en oorlogsherinnering. Maar, dat wij
ons dikwijls vergissen moge blijken uit het bijgaande
rijm, dat een 14-jarige wachtmeesterszoon, Jaap Dijk'
uit Groningen schreef na het lezen van het boek ,,Op-
mars naar de galg". Het is daarom niet zonder zin,
dat wij in dit mei-nummer van het Korpsblad dat ge-

dicht - hoe eenvoudig ook - publiceren.

&llu,ie
Helaas zijn op deez' wereld mensen
vol van trots en overmoed,
die iets voor zichzelve wensen
ten koste van onschuldig bloed!

Maar waar vele mensen stierven
onder s' vijands zwate laars,
blijft de natuur gedijen,
geen mens kan dat de baas.

De wilde bloemen bloeien
waar eens een loopgraaf was.
De bloemen van de vrijheid!
In 't frisse, groene gras . . . . .

Oh, mocht het vrede worden,
geen droef'nis meer maar Yreugd;
Dat ieder levend wezen
zich in 't leven weer verheugt.

Dat d'armen en de rijken,
sàam leven, hand in hand,
Te midden van de bloemen
In 't vrije Nederland!

Juup Dtjk

LI
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Zodro het voorioor de tulpen ver-
leídÍ hef londschop von de bollen-
sÍreek Íe sfoíÍeren meÍ een topijt von
nief fe evenoren dessins, beginf heÍ
Nomodenbloed in de mensheid'snel-
ler Íe vloeien. De woorden von de
groÍe kleine louis Dovids indochtig,
zeggen lienduizenden:,,Noor de

bollen!" En door beginl hef don
mee, met de tienduizenden, die zich
per fiets, eulo, motor oí bus noor de
bollenslreek spoeden om in de do-
verende drukÍe van kleur en Íleur te
geniefen (over rusÍ ên geur spreken
we níef). Voorol op zon- en feesf-
dogen sÍeh deze sfroorn bollenvoor-
ders groÍe eisen oon hef polilie-
opporoof, en mef nome o'on het
Korps Rijkspolitie, dat donook ol hef
mogelijke doef om er foe bii te dro'
gen doÍ iede-reen weer. ongeschon-
den Íhuis komÍ. Dif ís donook de tqd
von de defocheringen. Hel is ook
niel voor niefs, doÍ de commondonl
von hef DisÍrict Leiden, drs. [. J. von

der Meulen ossisÍenÍie vroagt en

kriigt v'an tientallen leden von het

Korps uif olle disfricÍen in Neder.
land, die eigenlijk niemand kunnen
missen, moor toch elk loor weer en-

ke/e monschoppen ofsloon. Met ,olle

middelen wordt er noor gesÍreeÍd
ongelukken, opsfoppingen, onnodig
oponÍhoud en woÍ dies meer iii,
fegen fe goon. Bii de groÍe Íoeloop
naor de bollensfreek en bii ondere
gebeurfenissen, die grole'oantollen
bezoekers trekken, speeh ook de
DiensÍ [uchfvoorÍ een rol. Doorover
verleh de opperwochÍmeesÍer-vlieger
J. H. Verdellen in biigoond ortikel .

Verkeersassistentie vanuit de lucht

PI-I . POL CIRKELT WEER
BOVEN BOLLENSTREEK

door opperwochtmeester i. H. VE R D E L L E N

Al verscheidene jaren wordt ook bij
de regeling van de verkeersstroom op
de grote weg de Dienst Luchtvaart
van het Korps Rijkspolitie ingescha-
keld. De dienst beschikt immers over
een toestel dat met eigen personeel

wordt gevlogen en voortreffelijke
diensten bewijst. Ook in de bollentijd
wordt dit vliegtuig ingezet om assis-
tentie te verlenen aan de verkeers-
leiding op de grond. Het vliegtuig is

daartoe uitgerust met een mobilo-
foon-installatie en heeft vanuit zijn
verheven positie een prima verbin-
ding met de radioposten op de grond.
Het is begrijpelijk, dat de gehele or-
ganisatie moest wennen aan deze

vreemde eend in de bijt. Het is in de

beginperiode wel voorgekomen dat
men vergat om inlichtingen te vragen
aan de bemanning van het vliegtuig,
maar doodleuk een ordonnans per
motor ergens naar toestuurde om

eens poolshoogte te gaan nemen ter-
wijl de waarnemer in het vliegtuig à

la minute de verlangde gegevens kon
verstrekken.'Wanneer de waarnemer
van het vliegtuig dit te weten kwam,
doordat hij de opdracht over de mo-
bilofoon hoorde, gaf hrj wel eens on-
gevraagd de gewenste inlichtingen,
tengevolge waarvan de opdracht
voor de ordonnans kon worden inge-
trokken.
Het is dan ook een samenspel waar-
aan vooral het personeel op de grond
sterk moet wennen. De waarnemer in
het vliegtuig daarentegen ziet wel
eens situatie's waarover hij verbaasd
denkt: ,,Waarom doen ze dat niet
anders, zus of zo zou toch beter zijn",
maar soms is ook hij niet van alle
feiten op de hoogte waarom het niet
,,zus of zo" kan. Het is duidelijk dat
de centrale leiding uit alle gegevens
die binnenkomen alleen datgene,ge-
bruikt wat op het moment opportuun
is.

De luchtfoto's tonen aan hoe de vlie-
gende R.P.'ers de verkeersdrukte
waarnemen op één van de vele wegen
tussen Sassenheim en Heemstede-
Aerdenhout. Op de dag van het bloe-
mencorso gebeurt het wel dat alle
hoofd- en secundaire wegen z6 vol
zijn dat er voor de Rijkspolitie op de

grond, ook met de motor, geen door-
komen aan is. Het kan dan soms, zon-
der assistentie van het vliegtuig, lang
duren voor dat de belanghebbenden
op de hoogte zijn van een aanrijding,
waardoor de gehele verkeersstroom
is komen stil te staan. De bemanning
van het Rijkspolitie-vliegtuig over-
ziet het hele bollengebied en kan
zelfs op grote afstand waarnemen
wanneer er sprake is van een aan-
rijding. Dit komt omdat er in een

stroom van auto's, die in beweging is,

een bepaald ritme zit. Wanneer dit
. ritme is verstoord wordt terstond het
oog van de waarnemer hierdoor ge-

troffen. Meerdere malen is het voor-
gekomen, dat aan de centrale post

was doorgegeven dat op een bepaald
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punt een aanrijding was gebeurd,
maar dat men er geen assistentie naar
toe kon sturen omdat er geen door-
komen aan was. Het is dan de kunst
om de aandacht te trekken van de
clichtstbijzijnde politie-ambtenaren.
Dit doen wij dan door op geringe
hoogte boven de verkeersopstopping
te blijven cirkelen totdat er assisten-
tie is gearriveerd en de opstopping
kan worden verholpen.

Van veel belang is veelal iets te we-
ten over de te verwachten toevoer
van verkeer. Om hierover op betrek-
kelijk korte tijd te worden ingelicht
kan alleen gebruik worden gemaakt
van het vliegtuig. Het is natuurlijk
niet zo, dat de verkeersregeling op de

grond niet meer zot functioneren
zonder assistentie van het vliegtuig,
maar het is één van de vele middelen
om er voor te zorgen dat de toe- en

afvoer van het verkeer zo snel en

doelmatig mogelijk verloopt.

Wanneer U op een van de bollen-
zondagen in de bollenstreek vertoeft,
hetzij dat U er dienst doet, hetzij dat
U met vrouw en kinderen een dagje
uit bent om de bloemenpracht te be-
wonderen, kijk dan eens naar boven
naar die zilveren vogel, waarop met
zwarte kapitale letters PH - POL
staat.

door reserve-odiudont J.

Wie zou denken, dat een goed opge-

zette coupe van extreme elementen,

in Latijns-Amerikaanse stijl, in ons

land niet mogelijk is, vergist zich. Dit
zalU blijken uit het volgende, min of
meer schokkende nieuws. Op een dag
in oktober 1960 kreeg de groepscom-
mandant der rijkspolitie te Elst (OB)
een tip, dat opruiende pamfletten, ver-
spreid in Nijmegen en Arnhem, ver-
moedelijk uit Elst afkomstig waren.
Een nieuwe, nog slechts oppervlak-
kige bekende revolutionaire groep
was waarschijnlijk aan het werk ge-

weest. Bij de tip werd verteld, dat de

pamfletten uit een onbekend vlieg-
tuig zouden zijn afgeworpen en door
niet nader geïdentificeerde personen

zouden zijn vervoerd. Bovendien zou
er rekening mee moeten worden ge-

houden, dat een en ander zich zou

reservisten

I

I
I

Extremistengroep
in de Betuwe

opgerold door
G. JANSEN ie Niimegen

herhalen. Na ontvangst van de tips
werden door de groepscommandant
uiteraard de nodige meldingen ver-
richt. De telefoon en telex gingen on-
der hoogspanning werken. Bepaalde
punten te Elst en omgeving werden
als observatieposten ingericht. Mobi-
lofoons werden ingeschakeld, om
eventueel een snelle berichtgeving te
verzekeren. De Minister van Binnen-
landse Zaken, de Commissaris van de

Koningin in Gelderland en de Bur-
gemeesters van Arnhem, Nijmegen,
Elst en Heteren, kregen te maken met
de ,,'Wet Buitengewone bevoegdhe-
den Burgerlijk Gezag". Verschillende
personen kregen aanzegging met
spoed het grondgebied van hun ge-

meente van inwoning te verlaten, ter-
wrjl hen werd verboden daar terug te
keren. De districtscommandant nam
zijn coórdinerende maatregelen.
Het is duidelijk, dat er grote span-
ningen ontstonden bij de politie van
Arnhem en Nijmegen, maar zeer in
het bijzonder bij de rijkspolitie groep
Elst. Er was een uiterste waakzaam-
heid en er werden besprekingen ge-

voerd, om de reserve-rijkspolitie in
de gemeenten Elst en Heteren op te
roepen. T'oen de spanning een hoogte-
punt had bereikt riep de groepscom-
mandant te Elst alle reservisten van
zijn groep bij elkaar, voor qen ge-

zamenlijke bespreking. Hij bracht de

reservisten onder de aandacht, wat
van hen onder dergelijke omstandig-
heden wordt verlangd en waarop cle

Overheid rekent. Alle reservisten
gaven tijdig aan de oproep gehoor.
Toen pas bleek, dat de groepscom-
mandant met vooruitziende blik had
gehandeld. Nog terwijl hij zijn be-

sprekingen met de reservisten voerde,
I(wam er een telefonisch bericht bin-
nen, dat een onbekend vliegtuig in
zuidelijke richting koerste en dat het
niet onwaarschijnlijk was, dat dit

(vervolg op pag. 26)
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PERSONALIA
Verplaatsingen
BESSORT AMSTERDAiÍ
Per 15-3-'61: J. J. Pau\À', adj., van Am-
sterdam naar Utrecht; rff. Sas, wmï. 1e
kl., van Amsterdam (verk.groep) naar
Raamsdonksveer; Ch. Eggens, wmr. le
kl., van Doorn naar 2e Exloêrmond'
Per 1-4-'61: F. A. Th. Bossink, wmr.,
van Amsterdam (verk.gr). naar 'Wor-
merveer (verk.post); A. Steenge, wmr.
le kl., van Breezand naar Ezinge;
Th. J. P. Borst. owmr., van Bergen-
Binnen naar Heiloo.
RESSORT 'T.GRA\rENHAGE
Per 15-3-'61: P. Muller, wmr. 1e kI., van
Sommelsdijk naar Oude Niedorp; J. v.
d. Ouden, owmr., van Striien naar
Heusden; P. A. Peijsel, wmr. le kl.,
van Leiden (verk.gr.) naar Bilthoven
(verk.school).
Per l-4-'61: T. v. Houwelingen, wmr. le
kl., van Barendrecht naar Dordrecht
(parketgr.); N. v. d. Spek, owmr., van
I{rimpen a. d. IJsseI naar Rotterdam
(parketgr,); N. V. Eekman, owmr., van
Middelburg (verk.gr.) naar Hulst;
G. S. Slagter, wmr. le kl., van Leid-
schendam naar Son en Breugel.
RESSORT'S.HEETOGENBOSCH
Per 15-3-'61: B. P. v. Eggermond, wmr.
le kl., van St. Willebrord naar zeven-
bergen; 'W. Mes, wmr. 1e kl., van Rijs-
wijk naar Strijen.
Per 16-3-'61: J. L. Schipper, '\Àrmr., van
Zevenbergen naar St. Willebrord.
Per 30-3-'61: J. Mouchart, wmr., van
Obbicht naar Sctrinnen.
Per 1-4-'61: P. J. Bleeker, wmr.,le kl.,
van Jachtdetach. Zundert naar Dienst
Luchtvaart Schiphol; P. C. A. Versijp,
w[rr.; van Echt naar Posterholt; F. P.
v. d. Vaart, owmr., van Breda naar
's-Gravenhage; A. Roza, wmr., van
I(aatsheuvel naar Veen; D. A. van
Strien, vÍmr. le kl., van Oudenbosch
naar Bhoon.
RESSORT Á'BNHEM
Per 4-3-'61: P. Baas, \Mmr,, van Game-
ren naar Groesbeek.
Per 15-3-'61: J. G. H. Heijmans, wmr. le
k1., van Lichtenvoorde naar Zeddam;
J. D. Helmink, wmr. 1e k1., van BeI-
trum naar Lichtenvoorde; E. J. G. Nij-
huis, wmr. le kl., van Twello naar
Apeldoorn (distr.rech.).
Per 22-3-'61: F. G. J. Spit, wmr., van
Rijssen naar Borne; J. Jansen, wmr.,
van De l(rim naar Rijssen.
Per 24-3-'61: IÍ. Boer, owmr,, van Vasse
naar De Lutte.
Per 29-3-'61 : 'W. van Dongen, v/mr., 1e
kl., van Veessen naar Balkbrug.
Per 1-4-'61: F. A. Steendam, owmr. van
Spoolde naar Zwolle (distr.recherche);
S. Hopman, wmr. 1e kl., van's-Ileeren-
berg naar Ermelo; G. I(ruis, owmr.,
van Zutphen (park.gr.) naar Dordrecht
(park.gr.); I{. \M. te I{amp, wmr. 1e kl.,
van Bredevoort naar Gameren; W. H.
M. Leeuwis, owmr,, van Den Ham naar
Brakel.
Per 5-4-'61: J. Bouma,'\Àrmr. le kl., van
Zwolle (verk.groep) naar Maastrieht
(verk.groep).
BESSORT GRONINGEN
Per 1-4-'61: H. Schreuder, \À/mr. le kl.,
van Franeker naar Leeuwarden (park.
groep).

BIJIÍ,SPOLITIE TE WATEB
Per 1-4-'61: II. van Ringen, wmr. le kl.,
van Amsterdam (Herstellingsgr.) naar
Leeuwarden.

Aanwijzing Yoor functie
BESSORT AMSTEBDAM
Per 1-4-'61: AdJ. Th. J. P. Borst, tot
gro€pscommandant te l{elloo.

RESSOET 'S-GRAVENHAGE

Per 1-4-'61: Adj. G. I{ruis, tot groeps-
commandant parketgroep Dordrecht;
Adj. N. V. Eekman, tot groepscom-
mandant te Hulst; Adj. tr'. P. v. d.
Vaart tot bureauchef district te 's-Gra-
venhage.

RESSORT ARNHEM

Per 1-4-'61: Adj. W. H. M. Leeuwis, tot
groepscommandant te Brakel.

Bevorderingen

INTENDANCE DER R,IJKSPOLITIE

tot adJudant:
Per 1-3-'61: I(. Dijkstra te Apeldoorn.

R,ESSORT AMSTERDAM

tot adjudant:
Per 1-4-'61 : Th. J. P. Borst te Heiloo.
tot oppcrwachtmeester :

Per 15-3-'61: B. Welle te Noord-Schar-
woude.
tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-4-'61: F. Wierda te Bovenkarspel;
Q. A. v. Rijn te Volendam.

BESSOBT'S-GI3AI'ENIIAGE

tot adiudant:
Per 1-4-'61: G. I{ruis te Dordrecht;
N. V. Eekman te llulst; F. P. v. d. Vaart
te 's-Gravenhage.
tot opperwachtmeester:
Per 15-3-'61: 'W. Mes te Strijen.
Per 1-4-'61: D. A. van Strien te Rhoon.
tot wachtmeestcr tc Il.:
Per 1-4-'61: J. IÍ. de Feiter te Voorscho-
ten.
tot adm. ambt. A 2 i.v.d.:
Per 1-4-'61: E. Hoffmeister te 's-Gra-
venhage.

RESSORT';-HERTOGENBOSCH

tot wachtmeester 1e ld.:
Per 1-4-'61: H. J. Veltmeijer te Tilburg.
tot wachtmeester:
Per 14-1-'61: A. v. Rosendaal te Raams-
donksveer.

TESSOI{T ARNHEM

tot adjudant:
Per 1-4-'61: '\M. II. M. Leeu'vvis te Brakel.
tot opperwachtmeester:
Per 1-2-'61: H. de Jonge te Giethoorn.
Per 15-3-'61: H. Boer te Vasse.
Per 1-4-'61: H. !1t'. te I{amp te Gameren.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'61: J. Pottjewijd te Eibergen;
G. Borst te Olst; A. H. Vredegoor te
Zeddam.

RESSORT GIÈONINGEN

tot opperwachtmeester:
Per 15-3-61: Chr. Eggens te 2e Exloër-
mond.
Per 1-4-'61: K. Munting te Odoorn.

tot wacbtmcester tG kl.:
Per 1-4-'61: J. Oppediik te Buitenpost;

K. de vries te Oude Bitdtzijl; F. Fok-
kema te Grouw; J. I(oster te Sloten.

RIJIÍ,SPOLITIE TE] WATER

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-4-'61: A. M. de Vries en J. E. de
Jong te Amsterdam; K. Peereboom te
Zaandam.

VERI{EERSSCHOOL BILTHOVEN
tot opperwaclrtmeester:
Per L-3-'61 : M. P. Eits en A. Bloemen te
Bilthoven.

In dienst getreden

R,ESSORT AMSTETiDAM
Per 20-3-'61: H. F. Listing, schrijver A
op a.c., 'Wormerveer.

R,ESSORT'S-GRAVENHAGE

Per 6-3-'61: A. Baas, schrijver op a.c,,
Middelburg.
R,ESSORT's.HERTOGENBOSCH

Per 1-4-'61 : P. Th. Schetters, wacht-
meester, Zundert.
RESSORT AR,NHEM
Per 15-3-'61: J. 'Wiersma, rijksambte-
naar E, Doetinchem (verk.groep).
Per 1-4-'61: P. 'Westra, wachtmeester,
's-IIeerenberg.
RESSORT GRONINGEN
Per 16-3-'61: J. Swart, wachtmeester le
kl., Bolsward.

De dienst verlaten
RESSORT AMSTERDAM
Per 6-3-'61: J. II. Nieuwenhuis, bode c,
Amsterdam.
Per. 1-4-'61: 'W. Stoker, \Mmr., Medem-
blik.
R,ESSORT'S.GN,A\TENHAGE
Per 1-4-'61: L. Stolk, adjudant, 's-Gra-
venhage; A. L. Nagelkerke, adJudant,
Dordrecht.
RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 15-3-'61: B. ScheÍfer, wmr. 1e kl.,
Susteren.
Per 1-4-'61; L. v. I{eulen, wmr. le k1.,
Breda (park.gr.); A. Prins, wmr. le kl.,
Handel; W. C. I{oolen, wmr., Poster-
holt.
RESSORT ARNHEM
Per 1-4-'61: J. Schouwburg, wmr.,
Groesbeek.

Overleden personeel

Wmr. 1e kl.
H. Visscher
Hoofdploot

ress. 's-Grovenhoge
t 15-3-r9ór
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Owmr. C. W. Doc- Adiudont
ters v. Leeuwen F. v. Diil

Bloricum Grootebroek
ressori Amslerdom ressort Amsterdom

25 ioor op 1-4-i9ó1 25 ioor op'l-4-1961

Wmr. le kl. Wmr.'le kl.
W. v. Diik C. Root
Amsterdom Amsterdom

ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op 7-4-1961 25 ioor op 7-4-1961

Owmr.
G. C. v. Beek
's-Grovenhoge

ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 7-4-1961

AmbrsiubÍleo

Adiudonï
J. v. d. Molen

Purmerend
ressort Amsterdom

25 loor op I -4-19ó'l

Owmr. Owmr.
C. Versluis A. Schilders
Le ide rdorp D irks lo nd

ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op 28-3-19ó1 25 ioor op 28-3-1961

Owmr. Wmr. le kl. Owmr.
J. E. Smits M. Visser K. Pols
Amsterdom Alkmoor Amsterdom

ressort Amsterdom ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op 1-4-19ó1 25 ioor op t-4-19ó1 40 ioor op 4-4-1961

Adiudont Owmr.
A. Jonkmon D. Prosing

Kooo oon de Zoon Amsterdom
resórt Amsterdom ressort Amsterdom

25 ioor op 15-3-19ó1 25 ioor op 'ló-3-19ó1

Owmr. Wmr.'le kl.
C. Vis F. Th. Pels

Spiikenisse Popendrecht
ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Grovenhoge
25 ioor op l-4-]9ó1 25 ioor op l-4-19ó1

Adiudont Owmr.
B. A. J. Vrokloge J. J. H. Jongen

Oud Gostel Meiiel
ress. 's-Heri.bosch ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 7-4-1961 25 ioor op 7'4'1961

28

Owmr. Adiudont
G. v. Suiidom F. C. Visser

Axel Zundert
ress.'s-Grovenhoge ress.'s-Hert.bosch
25 ioor op 7-4-1961 25 loor op 1ó-3-1961

Owmr.
J. Liichtenborg

Lochem
ressort Arnhem

25 ioor op 31-3-19ó]

Adiudont Adiudont Owmr.
C. A. Bruiis H. P. v. d. Bosch K. E. Schiltmons

Boorle-Nosiou Veghel Voerendool
ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Htrt.bosch ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op l-4-19ó1 25 ioor op'l-4-1961 25 ioor op 7-4'1961

Owmr.
ï. Drenih

Niikerkerveen
ressort Arnhem

25 ioor op 1-4-1961

Adiudont
N. Rodenhuis

Apeldoorn
' ressort Arnhem
25 ioor op 7-4-1961

Owmr.
J. E. Kuntzel

Dordrecht
R.P. te Woler

25 ioor op l-4-19ól
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Riikspol itiekope I met nie nw
progro,mmo op Íournée

De Rijkspolitiekapel is in de afgelopen weken te Hooge-

veen en lJmuiden weer iraar buiten getreden met een

nieuw programma, dat het resultaat is van maanden-

lange intensieve studie en vele langdurige en vermoeiende

repetities. Ook in dit seizoen zal d,e kapel ongetwijfeld in
vele plaatsen bewondering en respect afdwingen en tege-

lijkertijd het prestige en de goodwill van het Korps Rijks-

politie als geheel vergroten alsmede de betrekking politie-
publiek verbeteren.

Het zijn nog altijd de samenwerking
en het enthousiasme van de werkende
leden, die eenmaal per week uit alle
delen van het land naar de repetities
in Den Haag reizen, alsmede de me-
dewerking van autoriteiten in en bui-
ten het Korps, waarop de kapel
steunt. De middelen van bestaan

breiden Langzaam uit. Van rijkswege
wordt nog geen subsidie verstrekt
maar wel geniet de Ïapel enige faci-
liteiten. Naast de contributies van de

werkende leden, donaties van be-
roeps- en reserveleden van het Korps
en vergoedingen voor gegeven mu-
ziekuitvoeringen, groeit het aantal
gemeentebesturen dat als symbolisch
gebaar van sympathie een kleine
jaarlijkse subsidie verstrekt. Dit feit
is zeker aanleiding tot voldoening.

Ter oriëntatie geven wij hierbij een

overzicht van de omstreeks zeventig
subsidiërende gemeenten. Dat de fi-
nanciële positie van de kapel even-
wel nog geen aanleiding tot juichen
geeft moge alleen al blijken uit het
feit, dat de leden van de kapel er uit
eigen middelen voor zorgden dat de

kapel nu de beschikking heeft over
gelijke muziekstandaards en . . . over
weekendtassen, die het meenemen
van broodzakken, koffers, tassen en

wat dies meer zij, alsmede het op-
bergen van bagage zeer vereenvoir-
digen en door de nu bereikte ,,een-
heid" het aanzien verhogen. Overi-
gens groeit ook het aantal donateurs
nog voortdurend, getuige alleen al
een aanwas met 45 donateurs in het
ressort Amsterdam, zulks door de

K@RNWÁTD
RTTrePMJT\AE

Off icieel orgoon voor het Korps
Riikspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoclie, somengesleld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolirie
*

2e JAARGANG
No. '10 

- Juni l9ól
VERSCHIJNT 'l x PER MAAND

*
ledoclie:

Moioor G. von Diik te Heerenvcen

Luitenont W. F. K. J. F. Frockerr
te Arnhem

Adiudont J. Rongoloor
le 's-Grovcnhoge

Opperwochtmeesler
J. J. H. von Aerssen ie Niimegen

Wochlmeester le klos
E. dc Heus te Ulestrqten-l.

Res.-odjudont F. dc Joger
le Rocrmond

*
Redoclierccroto riasl !

Velporweg 142 - Arnhcm
*

Penningmeestcr Korpsblod Riiks-
polilie 's-Grovenhogc
Gironummcr 220273

*
Eindrcdqclie:

Bos den Oudsten, iournolisl
Lekkum 135d bii Leeuworden

Telefoon 0 5100-233ól

*
Uitgovc: SchooÍrmo cn Brouwer

Postbus '10 
- Dokkum

Telefoon 0 5]90-2321 - Giro 833lll

Abonnemcnlsprijs f 3.50 pcr ioor
bii vooruitbetoling

Losse nummers: f 0,50 per stuk
*

Advrrlcnticr: '
Postbus '10 

- Dokkum
TeleÍoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

*
lNHOUDo.o.:

Rii kspoliÍieko pe I

Herto in politiedienst
Von missen en messen

Turf en io-knikkers
Muiderslot

Moeder en Kind
Wereldgebeuren

Persono I io

Foto omslog:

Bii het bezoek von de lle vormings-
cursus yoor groepscommondonfen
oon de Eersle Komer der SÍofen-

.Generool werd de Komervoorzitter
mr. J. A. Jonkmon op ziin verzoek
door de kopitein J. Ziip vgorgelichf
omlrent hel progrommo von de cur-
5US.
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activiteit van de adjudant H. Kuik.
De kapel heeft de daadwerkelijke
steun broodnodig. Even noodzakelijk
is dat zich nieuwe werkende leden
opgeven. Het aantal ,,muzikanten"
beweegt zich om de vijftig, de drum-
band omvat omstreeks dertig leden,
uit alle delen van het land. Er is mo-
menteel echter een vrij groot aantal
vacatures. Zo vraagt de kapel mo-
menteel liefhebbers voor zestien
open plaatsen, dus zestien nieuwe
leden, die met ons aller kapel het
Korps Rijkspolitie representeren bij
tal van gebeurtenissen, waarop de

kapel en drumband de public rela-
tions voor ons Korps behartigen op
onnavolgbare wijze, zo is bij de jong-
ste uitvoeringen in Hoogeveen en

IJmuiden andermaal duidelijk ge-
worden.

Erelilst van

subsidiërende gemeenten

De volgende gemeenten steunen thans
de Rijkspolitiekapel door het verstrek-
ken van een jaarlijks subsidie. 'Wij pu-
bliceren deze lijst met de gedachte
,,Ilulde!" en in de wetenschap, dat er
in ons land veel meer gemeenten zijn,
die een jaarlijkse bijdrage zouden kun-
nen toekennen . .

Alblasserdam, Alphen en Riel, Acht-
karspelen, Akersloot, Alkemade, Ap-
pingedam, Arnemuiden, Axel, Ben-
sclrop, Bergen (N.II.), Best, Bladel,
Boxmeer, Breukelen, Clinge, Dalfsen,
Diepenveen, Dinxperlo, Dodewaard,
Doesburg, Druten, Dubbeldam, Edam,
Egmond aaÍl Zee, Geldermalsen, Goor,
Graau\M,'s-Gravenzande, Heemstede,
IIeesch, Hengelo (Gtd.), Herwijnen,
IIeumen, Hillegom, Hoenkoop, Holten,
Hontenisse, Hoogkerk, Ilulst, Huijber-
gen, Jutphaas, I(erkdriel, Langweer,
Leidschendam, Lekkerkerk, Liempde,
Maasland, Merkelbeek, Meyel, O. rtf.
en Middelbeers, St. Michielsgestel,
Middenbeemster, Midwoud, Nieuwen-
hoorn, Nieuwerkerk aan de IJsseI,
Nieuwe Pekela, Noordwijk, Noord-
wijkerhout, Nijkerk, Oirsbeek, Oude-
water, Ouderkerk aan de lJssel, Phi-
lippine, Polsbroek, Raamsdonk, Ren-
kum, Iieusel, Riethoven, Rockanje,
Rozendaal (GId.), Rijnsbuïg, Simpel-
veld, Son c.a., Stavenisse, Swalmen,
Texel, Tubbergen, Ifden, Ilithoorn,
Valburg, Valkenburg-Houthem, Veen
(N.8.), Vreeswijk, Vriezenveen, Vuren,
Waddinxveen,'Wamel, Wanssum,'War-
mond, \trateringen,'Werkendam,'Wes-
terhoven, Wisch, Woubrugge,'Wychen,
Wijhe, Wijk en Aalburg, Wymbritse-
radeel, Zeeland (N.8.), Zoetermeer en
Zundert.

BIJ DE RIJKSPOLITIEKAPEL ZIJN MOMENTEEL
OPEN PLAATSEN VOOR:

SOLO FLUIT
HOBO
EERSTE KLARINETTEN
TWEEDE KLARINETTEN
FAGOT
BARITON SAX
BEKKENSLAGER
en*.5 TROMPETTERS voor de drumband.

Gegadigden dienen de betrekkeliike instrumenten goed
te kunnen bespelen.

Opgaven kunnen telefonisch of schriftelijk worden
gericht aan de voorzitter van de kapel, de majoor
F. M. C. Offermans, Velperweg 150, Arnhem, telefoon
(08300) 22841, die ook gaarne nadere inlichtingen zal
verschaffen.

*t
*1
*3
*3
*1
*1
*1

2

Hond tegen

misdaad

In ltal,ië i,s kort gel,eden de
beroemdste pol,ítiehond
uan het land, de Duítse
herder Dor ontslogetu door
het ministeríe uan Bínnen-
Landse Zaken, orndat híj op
geen enkele begrotíng
uoorkomt, aldus een Door
politíehondenkenners en
-liefhebb ers nogal Dr eernd
bericht uíthet zonníge zui-
den. Dor had uteli,suraar 30
g ouden en zíLa er en medaíl-
Les geusonnen uoor zijn op-
treden bij 171 achteruol-
gíngen, rn&ar bleek een
particulzer díer te zíjn dot
nímmer u)as opgeleíd.
Daarom uerd híj ,doorge-
draaid," ín de ambtelijke
papi. er rnol en, uít het ho oÍ d -
bureau aan polltíe uerwíj-
derd en rnet zijn euen ín-
telligente zootl o'Derge-
bracht nq,d,r het h,uís oan
een ltal"íaans toneelspeler,
die er aL onnstreeks hon-
derd díeren op na híeld en
niet naar, rpapier en" ur oeg.
Dor zou er bij ons beter aÍ-
gekomen zíjn aL luras het
alleen ríLaar oríLdat het nog
altíjd moeí\,íik ís om hon-
den te uinden, díe gesehíkt
zíjn om a.ls speurhond te
worden opgeleíd en daarna
te usorden ingezet bii op-
sporingsonderzoek, Hon-
den als Dor, di,e het zelts
zonder opleidíng k"larert,
zijn ongetwíjfeld een uní-
curn. Niet uoor niets be-
schikt het Korps Rijkspoli-
tie ooer een speurhondsn-
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Wrrchtm. le kI. H. A. Blocruwgeers:
ordebewaker, cldvíse ur en

diplomsst vcln hei Weiteveen

In Weiteveen, midden in het veen-
land van het Amsterdamseveld
woont de wachtmeester 1e klas H. A.
Blaauwgeers. Hij woonde er-al twee
jaar voordat er een weg kwam. Hij is

wachtmeester en maatschappelijk
werker en eigenlijk zo'n beetje bur-
gervader van zijn dorp. Hij is helper,
adviseur, ordebewaker en diplomaat,
aI naar gelang de omstandigheden.
De wachtmeester 1e kl. Blaauwgeers
zit nu 15 jaar in Weiteveen. Hij kent
er elk paadje, het hele veen tot over
de Duitse grens en iedere levende ziel.
Toen hij in Weiteveen begon waren
drinken en vechten er aan de orde
van de dag. Hij deelde klappen uit of
bemiddelde. Nu zijn de kroegen door
de week vrijwel dicht. Het dorp aan
de zandweg met huisjes in het ach-
tergelegen veen, werd door een straat
rnet de bewoonde wereld verbonden.
Er werden woningen gebouwd. En in
het dorp zonder verenigingsleven
richtte de wachtmeester een gymnas-
tiekvereniging op die nu 300 leden
heeft. Hij heeft bemoeienis met een

handbalvereniging en het Wit Gele
Kruis en er verandert zo het een en

ander ten goede in Weiteveen, waar
men de bewoners uit Nieuw- en Oud-
Schoonebeek ,,vreemden" noemt
maaÍ waar men zegt: ,,Blaauwgeers,
da's onze eigen politie."
Zo is dat dan ook. Hij grïpt in als
zijn hulp wordt ingeroepen in het
huis waar de Franciscanessen van
Maria ongeweten en met grote op-
offering ruim honderd mensen ver-
plegen, die nergens passen: zieken,
drankzuchtigen, blinden, verlamden,
a-socialen, psychisch gestoorden,
kortom menselijke wrakken.
Blaauwgeers slaat erop als 't nodig
is, in'de wetenschap dat 't volk van
Weiteveen eerlijkheid verlangt.,,Als
'k alleen streng was opgetreden was
'k er misschien niet meer geweest,
want ze kunnen rauw zijn en als je
hier de bevolking tegen je hebt is 't
goed mis", zegt hij. De wachtmeester
Blaauwgeers spreekt de taal van
Weiteveen, dat moet, anders wordt
hij niet begrepen. En als Piet eens

dronhen onderweg is en Blaauwgeers
tegenkomt, krijgt hij de volgende dag

,,zijn eigen politie" op bezoek, die
zegt: ,,Hier klopte geen mieter van.
We spreken af daf je de cel in gaat
als 't weer gebeurt." En dan is Piet
tijden niet dronken.
Blaauwgeers kent niet alleen de men-
sen, maar ook hun kinderen, hun die-
ren en zelfs hun fiets. Dat geldt niet
alleen voor 't dorp zelf maar ook
voor het veen, waar wij met hem een

van de laatste bewoners opzochten,
de oude Berend Brockman, die een
huisje zonder gas, zonder licht en
zonder water bewoont in de wijde
eenzaamheid van een stuk gebied
waar de legende bijna gestalte krijgt.
,,Vroeger woonden hier ook de smok-
l<elaars" zegt d.e wachtmeester. Van
huis uit heeft àe bevolking een af-
keer van gezag maar het wordt steeds
beter. De wachtmeester Blaauwgeers
heeft een belangrijk aandeel in de
vooruitgang van Weiteveen, het dorp
dat op de goede weg is, maar nog veel
nodig heeft om de achterstanden weg
te werken. Zo zouden er eigenlijk een
paar jeugdleiders moeten werken.
En de wachtmeester Blaauwgeers?
,,Ach, zegt hij, ,,'t is niets bijzonders.
'k Doe acht uur dienst per dag, meer
niet."
En de rest, dachten wij zo . . .

*

Foto boven: Een von de /oofsle bewoonde
huisjes in hel wiide Weifeveen.

Foto links: De wochfmeesÍer B/oouwgeers
(rechfs) kenÍ iedere /evende ziel. ZelÍs in ziin
vriie lijd loopt hij soms op bii deze oÍ gene.
Links de 'odiudont E. Sijnslro, lof voor kort
groepscommondonl Schoonebeek, .nu com.
mondanl von de porkefgroep Zutfen.

*

ïa
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Wachtmeester 1e kl.-schipper C. Gil;am:

Alleen op vooruifgeschoven posf Honsweerf
mg.gr niet eenzltg'm . . .

ln Honsweerf bestoof een goede somenwerking lussen
Kon, M,orechoussee.

douone en

P. C. S I LVE R te Vloordingen

als'zijn vrouw; daarnaast is hij schip-
per van huis uit en heeft dus de zo
nodige belangstelling voor schepen
en schippers. Ontelbaar vele schepen
en varensmensen kent hij, wat van
groot belang is voor de Rijkspolitie
te Water. Geef hem een - soms vaag

- signalement van een schip, dat na
bij een aanvaring betrokken te zijn

geweest in de duisternis verdween,
heel vaak kan Giljam verder helpen.

Men zou zo denken, dat er naast al
dit werk geen tijd meer overblijft
voor zo'n politieman om aan wat an-
ders te denken. Vergist u zich niet er
zit in Hansweert meer muziek dan
men zou vermoeden. Giljam en zijn
hele gezin zijn muzikaal en doen aan
muziek! Hijzelf bespeelt een enorme
mondharmonica, zijn vrouw een ban-
jo, dochter Jannie van 16 een accor-
deon, dochter Marianne van 14 de
guitaar en zoon Jan van 11 trommelt
er lustig op los in de plaatselijke
drumband. Dat een dergelijk muzi-
kaal gezin aantrekkingskracht uit-
oefent op andere muziekmakers in
zo'n afgelegen plaatsje, is begrijpe-
lijk. Om kort te gaan: op 9 mei 1960

werd opgericht de Muziekvereniging
,,Polyhymnia" te Hansweert, be-
staande uit 9 leden (waaronder 4

Giljams). Aan het einde van 1960

waren er 26 leden; 8 accordeons, 7

guitaren, 6 banjo's, 4 mondaccorde-
ons en I drummer, terwijl er nog l0
adspirant-leden in opleiding zrjn.

Voorzitter van ,,Polyhymnia" is . . .

de wachtmeester le kl. C. Giljam.

Op 16 december 1960 gaf deze ver-
eniging een uitvoering; vóór de pau-
ze muziek, na de pauze een toneel-
stuk. Grote belangstelling in Hans-
weert, waar voorheen dergelijke uit-
voeringen niet gegeven werden. I)e
Schipper Giljam is wél alleen als
politieman op deze vooruitgeschoven
post, maar eenzaam?? . . . .

door de overste

88128 schepen gaan er per jaar door
een van de drukst bevaren kanalen
van Europa, het Kanaal door Zuid-
Beveland, tussen Wemeldinge en

Hansweert en het is dus begrijpelijk
dat de Rijkspolitie te Water een ves-
tiging aan dit kanaal heeft. Wemel-
dinge is de groepsstandplaats en in
Hansweert zit een,,vobruitgeschoven
post", bestaande uit één man, de

wachtmeester le kl. C. Giljam.
In Hansweert moeten de schepen, be-

stemd voor Antwerpen, in- en uit-
klaren en derhalve zijn daar ook
Douane-ambtenaren en leden van de

Kon. Marechaussee gevestigd.
Schippers hebben haast, tegenwoor-
dig véél haast en het kan dan ook niet
anders of er komen in die drukke
haven van Hansweert, aanvaringen
voor. Ook meningsverschillen - om
het maar eens zacht uit te drukken -
tussen rru.anr*aàrerr, vr.agen daar
nog wel eens om het verstandige
woord, gepaard gaande aan het no-
dige overwicht van de politieman.
Daarnaast is zo'n plaats natuurlijk
een pracht punt om gesignaleerde
schepen en opvarenden aan te tref-
fen. Dit alles komt neer op de wacht-
meester 1e kl. ,,Schipper" C. Giljam.
Hij is een Zeeuw van geboorte, even-

18

Rijkspolitie,

De wochÍrneesler ?e klos C. Giliom stoot middenin het (schippers)leven.
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WERELDGEBEUREN
(vervolg van pag.22)

geschonken aan de traditionele
militaire middelen. Wij moeten
onze inspanningen verhevigen
voor een worsteling op vele ma-
nieren die rnoeilijker is dan oor-
log, aldus Kennedy, Hij doelde
hierbij kennelijk op de strijd
met niet-militaire midd.elen,
welke de communisten in het
kader van hun vreedzame co-
existentie-politiek op de voor-
grond hebben gesteld bij hun
streven naar verdere commu-
nistische expansie.
De regering-Kennedy gaat be-
seffen dat, wil men de commu-
nistische expansie met succes
weerstaan, adaeguate middelen
moeten worden gehanteerd, die
beantwoorden aan de commu-
nistische infiltratie- en pene-
tratiemethoden.
In verband hiermee is ook een
constructieve technische en eco-
nomische hulp aan de door cle
communistische woelarbeid be-
dreigde gebieden in Zuid-Ame-
rika, Afrika en Azië van het
grootste belang. De regering-
Kennedy blijkt ook. voor deze
kant van,de zààk gelukkig alle
aandacht te hebben.
Tenslbtte zouden wij ndg willen
wijzen op êen rbéIangrijke'op-
merking van'de vroegere minis-
tgr.rpresi.dept vq,4,,Engeland, Sir
Anthony Eden, welkg hij maak-
te in een onlangs gehouderr tele-
tisie-iritet'vieuw.' In' de huidige
GÉrij'il,'rnet'; hst,, cofrimtrnisrirei. zo
he$qpgd,e,,Eder-l, f,unnen-, wij aI-
leen succes hebben als we een
SolitÍeke' commissie hebben, die
\lefgeleken kàn wbrden met hct
ridteuaationale': geuetrschap van
gezamenliike ehefs van staven
iq de tweede wereldoorlog. AIs'rve dit niet kunnen bereiken,
ztlllen' we: rserliezen blijven lij-
den, en de 'souermtnistische i"n-
fittratie voqftgaap,, a!{us Eden.
Deze oude diplomaat-politicus
heeft hiermee, dunkt ons, de
Spijlcer op de kop'geslagen: In
Gnze: vorige kroniek schreven
rvij reeds dat- de grote kracht
van het communisme juist ge-
leàen is in de politieké oorlóg-
voering. Door gebrek aah'coór-
d:inatie .en aan een politieke
strategie op l4ngere ter-rnijn is
de westerse politiek tot dus-
verre niet voldoende opgewas-
sen geweest tegen het politieke
offensieÍ van het communisme.
Een politieke commissie a1s door
Eden bepleit, zou kunnqn zor-
9en voor de nodige- coóidinatie
in de westerse.politiek en voor
het ontw-erpe-n en verwezen-
lijken van een Èolttieke-sfiate-gie welke is afgestemd op de
grote politiek-strategische plan-
ning van het communisme.

aË

Overleden personeel

a:

', ,1 
*,, 

: 1i:l

CRIM'NELE TAKTTER
derde druk

Gebonden in don kerblsuw linnen bond
mef goudopdruk

t 7.90

uÍfgove

Schclofsme & Brouwer
DOKKUM

. Owmr.
J. A. Monniën

Ho lsieren
r.ess.,'s-Hert.bosch

t 8-4-19ór

Wmr.'le kl.
J. Boekemo

's-Hertogen bosch
ress-'s-Hert-bosch

t 14-4-1961

Adiudont
J. Benschop' Sprcrng-Copelle

ress. ls-Heri.bpsch' t'27-4-1%1 ' '

j.t,. '. . ,,, , t
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PERSONALTA
Toegekende onderscheidingen
verleend op 29 april 1961:

ALGEMENE INSPECTIE,
Inspectie Motormaterieel
B. I{nieriem, opzichter, tltrecht, Ere-

medaille in zilver verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau,

MINISTERIE VAN JUSTITIE
A. Oosterveld, Dir. Officier le kl.,

's-Gravenhage, Officier in de Orde
van Oranje-Nassau.

RESSORT AMSTERDAM
Eremedaille in goud verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
P. Draaijer, adjudant, Enkhuizen;
J. Steffens, adjudant, De BiIt.
Eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
J. Blonk, owmr., Egmond a. d. Hoef;
J. H. de Jong, owmr., Alkmaar.
Eremedaille in brons verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
S. Wagemaker, wmr. le k1., Weesp.

RESSORT's-GRA\/ENIIAGE
Jhr. W. A. Gevers Deynoot, Dir. Offi-

cier 2e kl., 's-Gravenhage, Officier in
de Orde van Oranje-Nassau.

Drs. L. J. v. d. Meulen, Dir. Officier 3e
kl., Leiden, Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau. .

Eremedaille in goud. Verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
L. Stolk, res.-adjudant,'s-Gravenhage;
C. Griep, adjudant, Tholen; B. Stoop,
adjudant, 's-Gravenhage (was reeds on-
derscheiden met de zilveren medaille).
Eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
P. I{lap, owmr., Biezelinge; N. Boer-
boom, owmr., Bergambacht; C. v. d.
Plas, owmr,, Tholen.

RESSORT,S.HEN,TOGENBOSCH

Eremedaille in brons verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
J. H. Althuizen, wmr. le kl., Herten;
B. M. de Wijs, wmr. 1e k1., Zundert
(vaste det. Veldpolitie).

NESSORT ARNHEM
Eremedaille in goud vêrbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
J. H. II. le Roux, adjudant, Zwolle;
G. v. Bruggen, adjudant, Doetinchem;
P. I{ruithof, adjudant, HaaÍten.
Eremedaille in zilver verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
R. Oosterbroek, owmr., Rozendaal;
C. J. Duivenvoorden, owmr., Hoog-
Soeren; R. v. d. Bunt, owmr., Arnhem;
Th. J. I{ok, owmr., Denekamp.

RESSORT GRONINGEN

Eremedaille in goud Verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
P. Heijstra, adjudant, Sneek; J. Faber,
adjudant, Assen.
Eremedaitle in zilver verbonden aan
de orde van Oranïe-Nassau:
B. Henstra, owmr., Leeuwarden.

RIJI(SPOLITIE TE WATER
Eremedaille in goud verbonden aan de
Orde van Oranje-Nassau:
J. C. de Leeuw, adjudant, Niimegen.
Eremedaille in zilver Verbonden aan
de Orde van Oranje-Nassau:
W. B. v. \ryordragen, owmr., Amster-
dam; J. Bron, owmr., Gorinchem.
Eremedaille in brons verbonden aan
de Orde van Oranie-Nassau:
II. A. Klein Nagelvoort, wmr. le k1.,
Sneek.

Verplaatsingen
RESSORT AMSTER,DAIVI
Per 15-4-'61 : J. Bouman, wmr. 1e kl.,
van Noord Scharwoude naar Breezand,
Per 19-4-'61 : P. Verschoor, wmr., van
Den Oever naar \Ioord Scharwoude.
Per 1-5-'61: G. Rodermond, wmr. 1e kl.,
van lJtrecht naar Breda; C. 'W. Docters
van Leeuwen, owmr., van Blaricum
naar Rijnsburg.
II,ESSORT ,S-GRA\rENHAGE
Per 15-4-'61 : A. Schilders, owmr., van
Dirksland naar Middeltrarnis.
Per 19-4-'61: M. E. Hoeijenbos, wmr. 1e
kI., van Breskens naar 'Wateringen;
D. J. de I{lerck, wmr., van'Wateringen
naar Breskens.
Per 1-5-'61: J. Holtslag, owmr., van
Ouderkerk a. d. IJsseI naar Kdmpen
a. d. IJssel; J. Boeije, owmr., van
Zaamslag naar O. en W. Souburg;
J. A. v. d. Velde, wmï. Le kl., van St.
Philipsland naar Bruinisse; A. v. Dom-
melen, adjudant, van Rijnsburg naar
Leiden (Staf District).
RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 1-4-'61: J. F. M. A. Bayens, wmr.,
van Zundert (gr.) naar Zundert (vaste
det. Veldpolitie).
Per 13-4-'61: H. Broeren, wmr. le kl.,
van Rijen naar RieI.
Per 1-5-'61 : P. v. Hulst, o\À/mr., van
Standdaarbuiten naar Baarle-Nassau;
C. R,. van Andel, wmr. 1e kl., van Hai-
steren naar St. Philipsland.
Per 4-5-'61: J. J. Schoenmakers, wmr.
le kl., van Bunde naar Schaesberg.
RESSORT AR,NIIEM
Per 22-3-'61: J. tr'. Haverkamp, wmr. le
kl., van Apeldoorn naar Teuge.
Per 11-4-'61: E. J. Rosenkamp, wmr. le
kL, van Goor naar Meerssen.
Per 14-4-'61: M. Kempes, wmr. le kl.,
van Nijkerk naar Doornspijk.
Per 24-4-'61 : C. E. Tieben, wmr. 1e kl.,
van Aalten naar Bredevoort.
Per 2?-4-'61: E. Lutjes, wmr. le kl., van
Almen naar Veessen.
Per 1-5-'61: L. I{lement, wmr. le kl.,
van Lintelo naar Terborg; T. J. Brou-
wer, wmr. 1e k1., van Heerde naar Pa-
pendrecht; I{. v. d. Weerd, owmr., van'Wierden naar Tubbergen; A. J. Pas-
man, rijksambt. E, van Doetinchem
(verk.gr.) naar Nijmegen (verk.gr.).
RESSORT GBONINGEN
Per 1-5-'61: J. Tuinstra, wmr. 1e kl.,
van Oosterwolde naar St. Johannesga;
D. I{euning, wmr., van St. Johannesga
naar Oosterwolde; B. Bijlsma, adju-
dant, van Finsterwolde naar KoUum;
H. Troost, wmr. 1e kl., van Franeker
naar Spijk; E. Buitenhuis, wmr. le kl.,
van Schildwolde naar Nieuwleusen.
OPLEIDINGSSCHOOL AR,NHEIII
Per 1:5='61: J, Bos, adjudant, van Arn-
hem naar Oudewater.

Aanwijzing voor functie
RESSORT's-GRAVENIIAGE
Per 1-5-'61: Adj. J. Bos, tot groepscom-
mandant te Oudewater; Adj. C. \,V.
Docters van Leeu\Men, tot groepscom-
mandant te Rijnsburg.
RESSORT AR,NTIEM
Per 1-5-'61: Adj. K. v. d. 'Weerd, tot
groepscommandant te Tubbergen.
R,ESSORT GRONINGEN
Per 1-5-'61: Adj. B. Bijlsma, tot groeps-
commandant te l(ollum.

Bevorderingen
STAT'ALG. INSPECTIE
tot adJudant:
Per 1-5-'61: J. de Groot te 's-Graven-
hage.

RESSORT AMSTERDAM
tot opperwachtmeester:
Per 18-4-'61: J. Siebenlist te Amster-
dam.

tot wachtmeester lc kl.:
Per 1-5-'61: J. Abrahamse te Rhenen;
E. Volwerk te Alkmaar.
tot wachtmeester:
Per 29-3-'61 : H. Prins te Jutphaas.
RESSOR,T's-GR,AVENHAGE
tot adjudant:
Per 1-5-'61: C. W. Docters v. Leeuwen
te Rijnsburg.
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'61: C. R,. v. Andel te St. Phi-
lipsland.
R,ESSOR,T'S-HER,TOGENBOSCH
tot wachtmeester le kl.:
Per L-4-'61: L. f'. Kuijpers te 's-Ilerto-genbosch.

N,ESSORT ARNIIEM
tot adjudant:
Per 1-5-'61: I(. v. d. 'Weerd te Tubber-
gen.
tot opperwachtmeester:
Per 1-5-'61: E. Buitenhuis te Nieuw-
leusen.
3ot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61 : H. J. Menger te Groenlo.
Per 1-5-'61: c. J. D. Maters te Zwolle.
RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeestcr:
Per 1-5-'61 : H. Troost te Spijk.

In dienst getreden
RESSOR,T AMSTERDAM
Per 1-5-'61: J. Rijkse, techn. kracht op
a.c., Bilthoven; J. G. \M. Sophie, techn.
kracht op a.c., Bilthoven; L. V. Swart,
schrijver A, Amsterdam; A. J. Schriel,
schrijver A, Amsterdam.
RESSORT 'S-GnAVENHAGE
Per 1-5-'61 : P. Weerheijm; M. H. v. La-
tum, Leiden; A. v. Leeuwen, C. L. Ge-
lok, Middelburg en J. van 't Gilde,
Terneuzen, allen als techn. kracht op
a.c. bij de div. verkeersgroepen.
RESSORT's-IfERTO GTNBOSCH
Per 1-5-'61: tr'. J. Raats, Breda; L. Lek,
Eindhoven en J. H. Rijckx, Roermond,
allen als techn. kracht bij de div. ver-
keersgroepen.
RESSORT t.RNIIElvI
Per 1-5-'61: C. \M. Leuverink en R. Oort,
Apeldoorn; A. Hemeltjen en S. de Vos,
Harderwijk; W. Magendans, Nijmegen,
allen als techn. kracht bij de div. ver-
keersgroepen.
Per 1-5-'61 : J. B. Bruggeman, wacht-
meester, Goor.
R,ESSORT GR,ONINGEN
Per 1-5-'61: M. F. Zuiderveen, adm.
ambt., Winschoten.
RIJI{SPOLITIE TE WATER
Per 1-5-'61 : A. A. Saanen, wachtmees-
ter, Amsterdam.

De dienst verlaten
STAF ALG. IÀiSPECTIE
Per 15-4-'61: Mej. G. B. Grashuis, ty-
piste, 's-Gravenhage.
EESSORT AMSTEBDAIïI
Per 17-4-'61: J. G. Stronkhorst, schrij-
ver A, Bilthoven.
Per 18-4-'61: A. Louwsma, owmr., ArÍr-
sterdam.
Per 1-5-'61: K. Pals, owmr., Amster-
dam; J. A. Joosten, owmr., f-opik.
REIBOET's-GRAVTNIIAGE
Per 1-5-'61: A. v. Marle, wmr. 1e kl.,
Boskoop; A. v. d. Meulen, wmr., Hille-
gom; C. C. M. Jehee, wmr., Noordwij-
kerhout.
n'ESSOBT'S.HEBTOGENBOSCH
Per 15-4-'61: S. W. J. Arfman, wmr. le
kl., Stein.
RESSORT ARNIIEM
Per 1-5-'61: A. H. Berben, wmr. le kl.,
Huissen; II. Stens, \Mmr. le kl., Balk-
brug.
RESSOBT GRONINGEN
Per l-5-'61: tr'. R. Bos, oï!r'mr., Ten Post;
A. Deij, adjudant, Menaldum; R. Tjas-
sens, wmr. 1e kl., Assen; B. Meijer,
owmr., \4t'ommels.

27
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te Arnhcm

Adiudont J. Ronscloor
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Opperwochtmecstcr
J. J. H. von Aerssen te Niimegen

Wochtmeester le klos
E. de Heus tc Ulcstrotcn-l.

Rcs.-odiudont F. dc Jogcr
tE Rocrmond

*
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Velpcrwcg 142 - Arnhom
*

Penningmeester Korpsblod Riikt-
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Gironummer 22V)73

*
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Tclcfoon 0 5100-233ól

*
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*

Advrrtcntiot:
Postbus l0 - Dokkum
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Foto omslog:

ïíjdens de Yierdoogse, die eind iuli
weer wordt gelopen zol ook dit ioar
op hef yerkeersknooppunf von de
Rijksweg Niimegen -Venlo te Molen-
hoek een rondedons worden uiÍge-
yoerd oís donk oon hef Korps Ríjks-
politie Yoor het werk yoor de vier-
doogse gedoon. Op deze foto bliikt
de rondedons de eníge situofie woor
de wochfmeesfer Ie kí. Th. A. [een-
ders uit Niimegen geen rood mee
weef .

in lJsselstein

Mevr.Van der Leeuw: ,:t /s heel gewoon . ."

,r't fs toevallig zo gegaan. Er zijn zoveel politievrouwen, die hun man helpen,
da's toch heel gewoon?" Dat zei ons de echtgenote van de wachtmeester Ie kl.
J. P. van der Leeuw te IJsselstein, een van de kerkdorpen in het uitgestrekte
gebied van de groep Venray. Zij is in de afgelopen weken plotseling in het
nieuws gekomen door de assistentie, die zij haar man veileende bij het over-
meesteren van een stomdronken en agressieve loonslager. De wachtmeester
le kl. Van der Leeuw en zijn vrouw vinden het eigenlijk allemaal maar heel
ge\noon, want hoe zoru het werk op een eenmanspost reilen en zeilen zonder
de assistentie van de vrouw? Nochtans zijn de schijnwerpers van de publiciteit
op het afgelegen IJsselstein gericht en in mevÍouw Van der Leeuw is in feite
elke politievrouw geëerd, die op een eenmansstandplaats, waar ook in het
land, dagelijks haar echtgenoot terzijde staat.

Het begon in IJsselstein allemaal
toen de wachtmeester Van der Leeuw
rapporten zat te schrijven. Kinderen
en de dochter van een caf éhouder
kwamen waarschuwen, dat de loon-
slager Harry van der Weyer ,,stom
zat" was en de ruiten ingooide. De
wachtmeester spoedde zich naar de
plaats waar de loonslager, die als be-
schonkene een gevreesde figuur is in
de Peel, nog meer onheil dreigde aan
te richten en zei:,,Wat heb je me
nou weer gemaakt. Kom, ik zal ie
netj es thuisbrengen." Edoch, de
loonslager wenste niet thuisgebracht
te worden en ten aanschouwe van een
groeiend aantal dorpelingen ont-
stond er een fris gevecht. De dorps-
bewoners staken geen hand uit, wel-
licht ook omdat de loonslager had
geroepen: ,,'Wie hem helpt krrjg ik
nog wel." En toch kreeg de wacht-
meester Van der Leeuw hulp: van
ziin vrouw, die hem de gummistok
aanreikte, waarvan de wachtmeester
echter geen gebruik wilde maken en
die even later op de proppen kwam
met de handboeien toen de wacht-
meester inmiddels ook hulp had ge-
kregen van een militair, Mevrouw
Van der Leeuw bleef klaar staan met
de gummistok om zo nodig een klap
uit te delen en verleende voorts niel
alleen morele steun, maar assisteerde
ook toen de loonslager de hand-
boeien om moest hebben. Het is alle-
maal gauw verteld, rnaar het ging
woest toe, daat in IJsselstein, waar
de vechtenden ook nog in eerl slootje
waren gerold.',,Die slager was z'o
woest, dat ze nog met twee man bo-

venop hem gezeten hebben, toen hij
overgebracht moest worden naar het
groepsbureau in Venrayi' zo vertel-
de mevrouw Van der Leeuw ons, die
zei het 't ergste te vinden voor haar
kinderen, die de verwoede striid za-
gen.

Het verhaal van de assistentie van
mevrouw Van der Leeuw is in diver-
se kranten verschenen, en terecht !

Het is een soort eerbetoon aan de
politievrouw van de eenmanspost,
die altiid klaar staat om haar man te
steunen. Want, wie neemt de telefoon
aan, wie gaat met een zaklantaarn
het dorp in op donkere winteravon-
den om de wachtmeester te zoeken
als hij ergens dringend nodig is?
,,Het is vooral de laatste trjd erg
druk," aldus mevrouw Van der
Leeuw en die uitlating hoeft niemand
te verbazen, want het echtpaar Van
der Leeuw heef t acht kinderen, de
oudste is twaalf , de j ongste zes
maanden.
Een kerkdorp, een uitgestrekt bewa-
kingsgebied en de kinderen vullen de
dagen van het echtpaar Van der
Leeuw totaal en als er dan een loon-
slager gaat vechten, dan hebben de
wachtmeester Van der Leeuw en zijn
vrouw beiden de handen vol om het
gezag te handhaven. ,,Nou ju," zei
mevrouw Van der Leeuw, ,,ik kon
natuurliik ook eerst om assistentie
bellen, maar daar was eigenlijk geen
tijd voor. En: 't Is toch logisch, dat je
je man helpt? 'k Hoop alleen maar,
dat ik nu niet voor een manwijf
wordt aangezien . ."
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§Tachtmeest sy =pÍ eparateur kweekt goodwiÍl

met dieren

H. I.von der Elst: ,,voder" von

dierenverzomeling in het

dist richtsbureou Zwolle

Het Korps Rijkspolitie kreeg kort geleden te maken
met grote moeilif kheden, die de Super Plus Oliem aat-
schappij ondervond van een nomadenstam onder lei-
dins van Ali si an Kali, brj posingen om olie te vinden.
Het liikt allemaal erg spannend en dat was het ook,
maar dan alleen voor de 350 schipperskinderen van
chi'.,telrjk. schippersscholen uit Amsterdam, Rotter-
cl-:,:r, 21wo11e, Groningen, uit Wemeldinge en van
'l'cr'r,euzen, die.in hun nationaal zomerkamp op de
., t eluwse woestijn brj d. oase Hattem" de in het nau.,v
' :bractrte olieboorders te hulp schoten en het zelf wei

' rnden klaren zonder de hulp van de Rijkspolitie. En
tu:ir zagen wij de wachtmeester le kl. H. J. van der
Irlst uit Zwolle door de bossen bij Hattem zwerven,
omgeven door schipperskinderen en door allerlei
soorten vogels. Het aandeel van de Rijkspolitie bij de
Super Plus-Ali si an Kali-problemen lag dan ook uit-
sluitend op het terrein van de goodwill; bI het wek-
ken van een betere verstandhouding tussen jeugd en
politie.

Nief olleen de jeugd hod hef goed in heÍ Nofionool Komp: de moioor A. W. de Vrieze, die
von zijn belongstelling bliik gof , mocht ook níeÍ klogen.

Reiger v,on ,,ome politie"

Enige jaren geleden begon de Zwolse
onderwijzer J. Kroon van de schip-
persschool met het ontspanningswerk
voor de schippersjeugd. Daaruit
kwamen enkele beschei<ien Zwolse
zomerkampen voort, die dit jaar wa-
ren uitgegroeid tot een nationaal
kamp, waaraan velen uit den lande
belangeloos meewerkten om de
schippersj eugd, die de vakantie op
vaders schip pleegt door te brengeD,
tenminste een weck echt vakantie te
geven. De heer J. Kroon en vele an-
deren hebben massa's vrije tijd opge-
offerd om dit kamp voor te bereiden,
om een programma samen te stellen
dat spannend, maar ook instructief
moest zijn.

fnstructie
E., bij het instructieve deel van het
programma lag het aandeel van het
Korps Rijkspolitie. De schippers-
jeugd had in het kamp tot taak bij
ontdekkingstochten na te gaan wat
er groeide en leerde zo boomsoorten
kennen. De jeugd moest ook uitzoe-
ken wat er zo aan gevogelte leeft.
En in dat verband kwam de Zwolse
wachtmeester le kl. Van der Elst met
een auto vol opgezette vogels in Hat-

3
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tem terecht. De jeugd had tot taak de

vogels op te sporen, de wachtmeester
instrueerde hen over het vogelleven.
Hoe komt nou een wachtmeester aan
opgezette vogels, zo kan men zich af-
vragen en wij hebben die vraag ook
aan de wachtmeester Van der Elst
voorgelegd, temeer omdat wij te-
voren tot de ontdekking waren ge-
komen, dat de theorie zaal van het
districtsbureau aan de Wipstrikker-
allee te Zwolle een grote vogelver-
zameling herbergt.

Bunzing werd buizeÍd,
Het begon met die vogels (en andere
dieren) allemaal al in de oorlog. De
wachtmeester Van der Elst een

groot natuurliefhebber - zotr in de
strenge winter van 1941 -1942 een

bunzing vangen en legde wat aas bij
een klem. Tot zijn grote verbazing
bleek er de volgende dug geen bun-
zing maar een bui zerd in de klem te
zitten. Hij ging naar een preparateur
en raakte met hem in gesprek. ,,Nou
ja en van het een komt het ander,"
zegt de wachtmeester. ,,Ik wilde het
zelf ook weleens proberen en dat luk-
te." Zo is het eigenlijk begonnen.
Langzamerhand kreeg ik een be-
scheiden verzameling, die destijds
naar het districtsbureau is verhuisd
toen ik de toenmalige luitenant

J. Rodenhuis, nu majoor Rodenhuis
en districtscommandant in Winscho-
ten eens op bezoek kreeg. Hij zei:

,,Dat is mooi, dat moesten we in het
districtsbureau hebben."
Daar is de verzameling in de loop der
j aren uitgegroeid. Iedereen draagt
ertoe bij, tot en met de reservisten, de
j achtopzieners en onbezoldigden.
Ook van de zijde van het Openbaar
Ministerie worden veelal in beslag
genomen vogels en dieren beschik-
baar gesteld - hetgeen voor studie-
doeleinden mogelijk is - en niet ver-
nietigd.

Wachtmeester-preparateur

De wachtmeester Van der Elst is nu
gediplomeerd preparateur. Hij com-
pleteert en prepareert de verzame-
ling, die goede diensten bewijst in
meerdere opzichten, hetgeen ook
wordt erkend door het Ministerie van

Justitie, dat meewerkt door toe te
staan, dat de gemaakte kosten ge-
declareerd worden.

MuseurD.....
De theorie zaal van het districts-
bureau Zwolle is een soort natuur-
historisch museum geworden. De
groepscommandanten vergaderen er,
de reservisten krijgen er instructie,
terwijl een fraaie mantelmeeuw met
wijde wiekslag boven hun hoofden
hangt. Langs de muren staan en han-
gen niet alleen vele soorten vogels,
maar er zijn ook wezels, bunzings en

zelf s een wolhandkrab. Menigeen

De wochtmeesÍer Von der EIsf legde de

iongens ook uit hoe zii vlees moelen
roosteren .

heef t in die theorie zaal al ontdekt
wat eigenlijk het verschil is tussen
een beverrat en een bisamrat. Niet
alleen de eigen Korpsleden prof i-
teren van deze verzameling, maar
ook zijn er al diverse klassen school-
kinderen het districtsbureau binnen-
gegaan om dieren te bekijken. Ze zijn
uit vele windstreken gekomen, die
dieren. Wie in het district Zwolle
een dode vogel vindt, weet het adres.
Nooit worden er dieren voor dit doel
gedood en daarom is de verzameling
nog altijd niet compleet. Er zijn wel
een mantelmeeuw en een kapmeeuw

- om maar wat te noemen - maar
een zilvermeeuw ontbreekt nog mét
vele andere vogels.
De verzameling van Zwolle heeft
ook in het nationaal kamp van de

schippersjeugd z'n nut gedaan ten
aanzien van de verhouding j eugd-
politie. De wachtmeester Van der
Elst trok met een deel van zijn ver-
zameling naar de Hattemer bossen,

waar d. jeugd de verdekt opgestelde
vogels moest opzoeken en door de

wachtmeester werd geïnstrueerd in
de trant van : ,,Kijk j ongens, dit is

nou een bonte specht" en ,,let eens

op de pluimpjes aan de oren van die
eekho o rn. "

Het zijn de kleine dingen, die het le-

ven maken; het is de simpele - niet

bedoelde vangst van een buizerd

in een strenge oorlogswinter, die tot

een waardevolle verzameling heef t

geleid, welke in meerdere opzichten

waardevol is.

***********
,,Kiik jongens, diÍ is nou een kemphoon, die ie misschien weleens hebf zien d'onsen oon de

wqterkont," zei de wochÍmeesÍer Von der ElsÍ.
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I i..'1 ,:r.r t,o zljn, dat l,r' l: ,rtirt-t,

i,-.íi (','cluhs hct uitqa ,...r ls ge-
'yve€st de jcusd ' .li''l , . .;:1. te liuu-
d etr, maa r het mes . l, r , :; t aan twee

kanten; de politie ieert z,jn pappen-
heimers kennen en er ontstaat niec

alleen werlerzij ds contact, maar ook
wede.';;'Cse w?ztír^ering. In elke ciub
werken enkele politiemannen uit d.'

buurt waar uver «le activiteiten wr\r-
den uitgestrekt. Er zijn in totaal zeu-

tig politie-ambt:n", eo in vaste dienst
om het clubwer-. te leiden en een uit
vijfentwintig personen (meestal voor-
aanstaande zakenlieden) bestaand
comité zorgt op de achtergrond voor
stut, steun en toezicht.

Vader van het iaar . . .

De belangstelling van Sydney's hui-
dige hoofdcommissaris Delaney heeft
tot gevolg gehad, dat hij voor dit jaar
is benoemd tot ,,Vader van het j aar".
Hij is zo ongeveer de tweede vader
van duizenden j ongens, die zonder
de Police Boys Clubs wellicht tot ac-

tieve belhamels zouden worden. Nu
nemen die j ongens actief deel aan

het clubwerk, dat plaats vindt in een

ongedwongen sfeer. Er is natuurlijk
een zekere discipline, maar vele ac-

tiviteiten zijn gebaseerd op pure vrije
wil. De leden zijn ook niet verplicht
om de clubsamenkomsten te bezoe-

ken, maar toch komen ze en toch ne-

men per jaar 7000 jongeren deel aan

de clubweekends of -vakanties op de

eigen kampeerterreinen.

Ooklatero.o

In de stad Sydney, die meer dan twee

milj oen inwoners telt is het opval-

lend, dat de jeugd weinig moeilijk-

heden geeft. Bovendien is het werk

van de Police Boys Clubs niet slechts

van betekenis voor de trjd dat ile
jongens nog jongens zijn, maar het

werkt ook door op latere leeftijd. De-

genen, die in hun j onge j aren het

(niet verplichte) clubuniform: witte

blouse, blauwe broek en kampmuts

hebben gedragen, blijven ook in hun

later leven de politie en dus het ge-

zag een goed hart toedragen en ook

dat is van grote betekenis.

6

llerto in poritiediensf (rl)

De reeds jaren geleden ontstane vrees, dat met de steeds toen€rl€n-

de verkeersintensiviteit en de sterk groeiende bevolkingsaanwas,

ook het werk van de speurhond onmogelijk zou worden gemaakt, is

ongegrond gebleken. De speurhond heeft zich niet alleen volledig

weten te handhaven, maar heeft zich zelfs - ondanks deze r'oor

hem ongunstige factoren - een nog grotere plaats in het opspo-

Toenemend verkeer en

tasten betekenis Yan speur

de wochtmeester le kl.

Speurhond levert niei zelden sleuÍe!
fof oplossing vo,n misdriiÍ

ringsonderzoek kunnen yeroveren, aI is ooh zija taah er niet gG-

mahheliiker op geworden. '\{Ie leven thans in een tlid, dat de mis-

daad steeds meer geperfectioneerd is en de dader bij het plegen yan

het feit veelal over de voor hem meest moderne middelen beschikt.

Om de misdaad het hoofd te kunnen bieden, zal de politie van allc
haar ten dienste staande middelen gebruik moeten mahen en han

ook de hulp van de speurhond niet meer worden gemist. B[i een ge-

pleegd misdriii zal de dader in het algemeen niet meer in de naaste

omgeving moeten worden gezocht. Veelal zal hii wel over GGr vGr-

voermiddel beschikhen en zich slechts over korte afstand lopende

verplaatsen. In de meeste gevallen mogen we dan ook niet verwach-

ten, dat de speurhond ons bii het volgen van ecn spoor, zonder meer

bij de dader aan huis zal brengen. Vaak zal de hond het spoor

slechts gedeeltel[ik kunnen uitwerhen. fn vele gevallen kan dit ech-

ter reeds van grote betelcenis zijn, daar bij het vinden van voor-

werpen, voetafdrukhen, sleepsporen en dergeliike, waardevolle

aanwiizingen kunnen worden verkregen, die bij het verdere onder-

zoek van het grootste belang kunnen zijn
Als voorbeeld een praht[ihgeval, waaruit blijkt dat schijnbaar on-

beduidende aanw[izingen, welke met behulp van de speurhond

worden verkregen, tot opsporing van de dader kunnen leiden.
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Op een zaterdagavond werd er tij-
dens af,wezigheid der bewoners inge-
broken in een woning bij Arnhem.
Door verbreking van een ruit had de

dader zich de toegang tot de woning
verschaft. Er waren een bedrag aan
geld en enige waardevolle voorwer-
pen ontvreemd. Onder het raam,
waar de dader de woning was bin-
nengeklommen, werd de hond op het
spoor gezet. Hierna volgde het dier
over een afstand van ongeveer 150

meter een spoor naar een aan de an-
dere zijde van de weg staande schuur.
Bij de schuur was in het zand een

sleepspoor waar te nemen, dat aan-
vankelijk werd aangezien voor een

remspoor van een bromfiets. Het had
een lengte van ongeve er 25 meter en
liep met een bocht om de schuur
heen. Bij nadere beschouwing viel

hebben gepleegd. De door hem ont-
vreemde voorwerpen werden later
op zijn aanwijzing in de nabijheid
van zijn woning teruggevonden.

Had men in dit geval de speurhond
niet ingeschakeld, dan moet het ern-
stig worden betwijfeld, of men het
betreffende sleepspoor wel zou heb-
ben gevonden. Zou dit wel het geval
geweest zijn, dan staat het nog te be-
zien of men wel voldoende aandacht
aan dit spoo r zou hebben geschonken
en het in verband zou hebben ge-

bracht met de betretf ende inbraak.
Dit geval staat niet alleen. Er zijn
legio gevallen, waarbij een schijn-
baar onbeduidende aanwijzing, met
behulp van de speurhond verkregen,
bij het tot klaarheid brengen van een

misdrijf juist van het grootste belang
bleek te zijn.

bevolkingsgroei

hond niet aan
door de riiksspeurhondgeleider

l. VAN GOOSWILLIGEN te Arnhem

het op, dat het wiel van de bromfiets
in de bocht niet was weggegleden,
waaruit kon worden afgeleid, dat de
bocht slechts met zeer geringe snel-
heid was genomen. Voor een rem-
spoor bleek het dan ook te lang te
zijn. Door het sleepspoor vermoedde
men dat de dader met de bromfiets
aan de hand had gelopen en dat het
spoor was veroorzaakt, door één der
wielen van de bromfiets dat door de
uitgeschakelde motor geblokkeerd
was. In de ter plaatse vnj harde
grond werden geen voetafdrukken
gevonden, die deze veronderstelling
konden bevestigen.
Toen de rijksspeurhondgeleider zijn
taak als afgedaan beschouwde, leek
het er aanvankelijk niet op, dat hier
veel met de hond was bereikt. Later
zou echter blijken, dat de hond juist
een zeer belangrrjk. aanwijzing had
verschaft. De met het onderzoek be-
laste politieambtenaar besprak na-
dien het geval nog eens met een col-

lega die op de bewuste avond belast
was geweest met de controle op het
verkeer. Hij wist te vertellen, dat hij
toen de remmen van een bromf iets
had gecontroleerd, waarbij het hem
opgevallen was dat de motor van dit
voertuig niet vrijgezet kon worden,
zodat bij een in rust zr;nde motor het
voorwiel van de bromf iets geblok-
keerd werd. Hij wist zich zelfs de

naam van de berijder nog te herinne-
ren, zodat men besloot deze man eens

nader aan de tand te voelen. Deze
man ontkende echter iets van de in-
braak af te weten, zodat men besloot
om een sorteerproef op hem toe te
passen, teneinde na te gaan of hij in-
derdaad wel zo onschuldig was als
hij zich voordeed. Bij de sorteerproef
werd hij door de hond echter prompt
als dader aangewezen. Bij een nader
ve rhoor bekende hij de inbraak te

Door het volgen von een spoor komt de speurhond soms bii de
woning von de doder en hii spríngÍ bloff end Íegen de deur woordoor

de doder binnenging.
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Greep uit dagboek van gevarieerd bestaon

Tien iaar geleden eerste vrouwelijke officier
voor jeugd zaken bii Korps Rijkspolitie

Meiuffrouw L. J. M. KLEYN

MEMO'RES. O '
Tien ioor geleden werd meiuffrouw
t. J. M. Kleyn ols officier bii het

Korps Rijkspolifie oongesÍeíd meÍ de

opdrochf no fe g,oon op welke mo-
nier de zoken beÍreffende de Kin-
derpolitie bii heÍ Korps behondeld
dienden te worden. Dot wos een bij-
zonder {eit, wont met deze benoe-
ming werd een begin gemookf mef

de oonsf elling v,on vrouweliike oÍfi-
cieren. Tot dot momenf woren reeds

vele gemeenfe-politiekorpsen mef de

oonsfelling von vrouwelijke inspec-
feurs yoorgegoon. M"i. Kleyn be-
gon in het Korps Rijkspolifie ,,Yon
de grond oÍ". DiÍ olles is voor de

redocfie von het Korpsblod Riiks-
politie oonleiding geweesf confocf
f e zoeken mef mei. Kle,yn , die
prompt zei: ,,ledereen, die een

nieuw werk beginf of moef opzetten,
moet eigenlijk een d,ogboek biihou-
den." Zii deed dot zelf ook en is in
hoor dogboeken gedoken, heÍgeen
resulfeerde in biigoond boeiend or-
tikel: de memoires v,on de eersÍe
vrouweliike ofíicier bii hef Korps.

Dit overzicht wordt geen ,,Kamer 13" of ,,de Commissaris
vertelt" in pocket-uitgave, maar het is een verslag ge-
schreven met een gevoel van dankbaarheid over wat in
deze l0 jaren werd bereikt, tot stand is gekomen en aan
medewerking van de zijde van alle leden van het korps
werd ondervonden. In augustus 1950 werd ik door de
directeur van het Instituut voor preventieve geneeskunde
te Le.iden, waar ik sinds 5 jaren werkte, gewaarschuwd
clat er een telefoon voor mij was van ,,het kabinet van de
Prinses". Aangezien ik geen sollicitatie had lopen voor
lrofdame, was ik zeer verbaasd. Het bleek evenwel dat
mej uf f rouw Geldens, mrjn oud-collega van de kinder-
politie te Nijmegen, in haar functie van adviseuse ver-
bonden aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en
dus niet in haar functie van secretaresse van Prinses Wil-
helmina, mij wilde spreken over een kinderpolitie-aan-
gelegenheid. Dus geen functie aan het Hof. Na een in-
leidend gesprek op een van de volgende dagen waarin zíj
mij vertelde dat in Rijkspolitieverband gedacht werd aan
de aanstelling van een vrouwelijke kracht gespecialiseerd
in kinderzaken, werd ik enkele dagen later ontvangen
door de Directeur-Generaal van Politie. De Directeur-
Generaal deelde mrj mede dat in de afgelopen jaren na-
melijk spoedig na de totstandkoming van het Korps Rijks-
politie in de vergadering van Procureurs-Generaal met
name door de P. G. te 's-Hertogenbosch de wens te ken-
nen was gegeven om een deskundige kracht bij de Rijks-
politie aan te stellen naar voorbeeld van de inspectrice
van de kinderpolitie werkend in gemeentelijk verband.

Deze nieuwe functionaris zou dan moeten worden inge-
schakeld brj de verhoren van minderjarigen betrokken in
zedenzaken. In het zuiden des lands hadden zich immers
enige geruchtmakende zaken voorged aan waarbij grote
groepen j ongens en meis j es betrokken waren. De ver-
horen zouden niet altijd op de juiste wijze hebben plaats
gevonden en aan de eerste aanpak en behandeling zou
een en ander hebben ontbroken, dat wil zeggen uit een

kleine olievlek was onnodig een grote olievlek ontstaan,
waardoor ernstige verontrusting bij de bevolking.

De vraag was nu of ik met mrjn ervaringen van 9 jaren
arbeid als inspectrice van de kinderpolitie te Rotterdam
aangesteld wilde worden om bij de Rijkspolitie d. jeugd-
zaken te behartigen. Hoewel ik na mrjn vertrek uit de

kinderpolitie in 1945 nimmer aan terugkeer in politie-
verband had gedacht, heb ik na enige besprekingen met
de Directeur-Generaal en het Instituut, waar ik toen
werkte voorgesteld om voorlopig gedetacheerd te worden
teneinde na een'oriënterende periode van een half jaar
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een rapport uit te brengen aan de Minister van Justitie,
waarin aan de hand van opgedane ervaringen een plan
tot opzet en werkwijze van een kader vrouwelijke des-
kundige officieren van jeugdzaken zou worden voorge-
steld. Op I mei 1951 werd ik officieel gedetacheerd bij
het Korps Rijkspolitie en meldde ik m,j brj de Directeur-
Generaal. Met de opdracht voor het uitbrengen van een

rapport aan de Minister die mij ter hand gesteld werd,
was de ,,losse verkering" met het korps een feit geworden.
Met de oriënterende en tegelijkertijd introducerende fase
werd een begin gemaakt dat wil zeggen de kennismaking
met de leiding van het korps en de gewestcommandant
's-Gravenhage aan wien ik tijdelijk was toegevoegd. De
toenmalige gewestcommandant aan wie ik werd voorge-
steld op 2 mei 1951 vond het zichtbaar een ramp om tegen
het einde van zijn loopbaan met ,,een juffrouw" te wor-
den opgescheept. Hij kon helemaal niet begrijpen wat een

vrouw in zijn ressort zou moeten doen en zag bovendien
geen kans om haar te huisvesten. De eerste maanden van
mrjn detachering heb ik dan ook gastvrijheid genoten in
het gebouw , waaÍ de Algemeen Inspecteur was onder-
gebracht, waar de chef staf mrj op de hoogte bracht van
de organisatie en de contacten en instellingen van het
korps. Het aantal te bezoeken personen en instellingen
was zeer groot en verschilde aanmerkelijk van wat ik in
gemeentepolitie-verband had meegemaakt. Immers geo-

grafisch strekt het ambtsgebied van de Rijkspolitie zich
veel verder uit dan één gemeentegrens.

Na met de andere gewestcommandanten in vergadering
bijeen, kennis te hebben gemaakt en bij enige de terug-
houdendheid op de gezichten te hebben gelezen en twijfel
in hun stemmen te hebben beluisterd ben ik op verken-
ning gegaan en heb vele besprekingen gevoerd met vele
autoriteiten in en buiten het korps.
De reacties waren zeer verschillend.

Bij sommigen moest ik denken aan een gedichtje van
David de Jongi over ,,de juffrouw voor maatschappelijk
werk":

De juffrouw, die het volk bemint
trompettert als een olifant
hare goede gezind-
heid door onze ingewand.

En haar milde gaven
van gecensureerde braaf-burgerlijke boeken
om ons te beschaven
zijn om te vloeken.

Ze is ontroerd als een klein kind,
geeft onze needrigheid de hand
Bij het afscheid plakt ze fondant
van haar zuivere ziel
op onze arbeiders (lees: politie) kiel.

Een vrouw bij de politie en dan nog wel bij de rijks-
politie! Nog meer slap gedoe! Neen, ,,aaÍt mrjn lijf geen
polonaise". Liever motorfietsen met zijspan voor de rijks-
politie dan vrouwen !

Een groepscommandant deelde mij vol trots zijn werk-
wijze met de plaatselijke jeugd mede: ,,als ze niet doen

wat ik zeg, sla ik ze op hun kont en dat helpt prima."
Een andere groepscommandant vertelde in een vergade-
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ring, dat hij een man uit zijn gemeente, die vaak dronken
was en in alle opzichten zijn gezin te kort deed, had ge-
dreigd met de woorden: ,,ik sla je dood als ik je nog eens

dronken langs de weg zie" en . deze waarschuwing
had geholpen.
Deze en andere openhartige uitspraken, die van eerlijk-
heid getuigden heb ik altijd zeer gewaardeerd, want de
j a-knikkers en nee-denkers, nee-handelenden zijn niets
waard, zij kiezen de weg van de minste weerstand.
Het is in dit verband zeer interessant te lezen dat de Op-
perrechter Parker in Londen dezer dagen zich in 't Hoger-
huis een voorstander toonde voor de wederinvoering van
de lijfstraffen voor jeugdige misdadigers. Hij wilde deze

lijfstraf zien als een aanvullende straf, die pas na een

waarschuwing of. 2e misdrijf kon worden opgelegd. Vol-
gens de Britse kanselier denkt de regering voorlopig nog
niet aan wederinvoering van de lijfstraf, hoewel de mo-
gelijkheid hiervan niet uitgesloten moet worden geacht.
De voormelde,,progressieve" groepscommandanten die
in de praktijk hiervan gebruik maken en goede resultaten
hiervan opmerkten geef ik toe, dat de vrouwelijke offi-
cieren voor jeugdzaken niet de geschikte personen voor
deze vorm van executie zijn ! Ook moest ik sommige bur-
gemeesters teleurstellen over onze opvatting inzake de

bestrijding van jeugdcriminaliteit wanneer zij spraken
over ,,saneren van streken" door middel van ,,opbergen
van de raddraaiers", in plaats van zorg hebben voor
jeugdwerk in preventieve zin. Immers geweld lokt geweld
uit! Niet alleen bleek mij uit de gesprekken met al deze

autoriteiten en ook van politiezïd., dat er grote behoefte
was aan een gedachtenwisseling over problemen betref-
fende d. jeugd en het gezin, maar uit de afschriften van
de processen-verbaal die werden doorgestuurd werd mij
duidelijk hoe de opvattingen, het beleid van de verschil-
lende officieren van justitie uit elkaar lagen.

In sommige arrondissementen was het voorschrift om van
alles proces-verbaal op te maken op iedere leeftijd. Zo
kreeg ik onder ogen een proces-verbaal tegen 2 verdach-
ten, jongens van 4 en 7 jaar. Hen was.ten laste gelegd

,,opzettelijke brandstichting" waarbij een situatie-teke-
ning was gevoegd en opgave gedaan van het aantal af-
gestreken lucifers, dat nabij de halfverbrande hooiberg
was gevonden. De jongste verdachte heeft bij zijn verhoor
niet kunnen praten en op de aan hem gestelde vragen
slechts kunnen knikken. Zeker is, dat beide jongens niet
spoedig meer met lucifers zullen spelen en een fikkie ma-
ken, tengevolge waarvan een aantal getuigen moeten
worden gehoord.

Erger was het gesteld met een verhoor van een l0-jarig
meisje, dat aan de grens van Zeeuws-Vlaanderen was
aangerand door een dronken man, die tengevolge van
haar geschreeuw niet veel heeft kunnen uithalen. Het ge-
hele gebeuren werd gereconstrueerd ter plaatse, waar fo-
to's werden genomen van verdachte en kind. Dit alles
hoewel verdacht'e had bekend.

Het in opdracht van de Officier van Justitie in verzeke-
ring stellen van een ll-jarige jongen in een cel onder het
gemeentehuis trof mij ook als een bijzonderheid, die ik
niet gaarne zou aanbevelen. De vraag rees dan ook of de

verbalisant na gezinsonderzoek de Officier een juiste
voorstelling van zaken over de gezinsachtergrond had ge-
geven dan wel of hij een routineverslag had uitgebracht
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en de jongen die in de buurt als een belhamel bekend
stond en de politie had uitgescholden voor ,,schijthuis"
eens mores wilde leren. Voorgeleid voor de Officier bleek
d. jongen zeeÍ achterlijk te zijn en de winkeldiefstal, een

portretlijstje, had gepleegd om een geschenk te hcbben
voor moederdug.
Steeds meer werd mij duidelijk, dat de nadruk van de

politieactiviteit in kinderzaken brj de strafrechtelijke aan-
pak lag, de enige mogelijkheiil om,,iets aan dat meisje of
die jongen te doen". Alleen de feiten genoemd in het kin-
derstrafrecht werden aan de Officier van Justitie door-
gegeven, terwijl andere vormen van wangedrag minstens
even ernstig niet werden gesignaleerd dan wel gerappor-
teerd.
De mogelijkheden van civielrechtelijke aanpak gegeven

in de burgerrechtelijke wetsartikelen,,tot ondertoezicht-
stelling"; ,,de ontzetting en onthef fit g" waren vrijwel on-
bekend. Meisj es die van huis waren weggelopen en
's nachts niet thuis kwamen werden na te zijn opgespoord
thuis gebracht en aan de ouders teruggegeven. Soms met
een naar beste weten vermanend woord. Dat dit gedrag
meestal het gevolg was van zeer diepliggende oorzaken
bij het kind of de ouders werd niet herkend, nog minder
gerapporteerd aangezien het feit van weglopen niet straf-
baar is gesteld.

Uit de processen-verbaal opgemaakt tegen meerderjarige

AAN ALLEN

die hun medewerking verleenden en nog ver-

lenen, bij de inning van de abonnementsgelden

onze dank voor hun werk.

*

VOOR ALLEN

die hun abonnementsgeld voor de j aargang

sept. 1960 - aug. 1961 nog niet overmaakten,

geldt het verzoek dit alsnog en vóór 29 :uli te

doen.
*

DOOR ALLEN

dient het abonnementsgeld voor de j aargang

sept. 1961 t.m. aug. 1962 bij vooruitbetaling te

geschieden. De ,,beroeps"abonnees via hun

comptabele en de,,reservisten"abonnees per

postwissel of op giro 83 31 11 t.n.v. Schaafsma

& Brouwer Dokkuffi, vóór 3 oktober a.s.

verdachten, waarbij minderj arigen waren betrokken
moest worden geconstateerd, dat behalve de terminologie,
die in de wet staat, die de verklaringen tot een sluitend
geheel moeten maken weinig aandacht werd geschonken
aan de psychische ontwikkelingsfase waarin het kind ver-
keerde, terwijl hun gezins- of streekomstandigheden niet
werden vermeld.

Het werd mij dan ook steeds duidelijker dat de aan te
stellen officieren toegevoegd voor jeugdzaken, werkend
in politieel verband, een taak zou moeten worden ge-
geven, die uiteenvalt in drie deeltaken:

Ten eerste een voorlichtende taak: dat is door middel van
besprekingen en cursussen de verandering in opvattingen
op straf rechtelijk en civielrechtelijk gebied op de voet
volgen. Behalve parate kennis op juridisch-politieel ge-
bied ook het doorgeven in eenvoudige vorm de ontwikke-
ling op het terrein van de kinderpsychologie. Immers de
politiefunctionaris die zijn werk juist opvat werkt niet
alleen als opsporingsambtenaar en handhaver van de wet,
maar komt tegelijkertijd terecht op het terrein van de
geestelijke gezondheid. Dit geeft de verplichting om zo
min mogelijk schade aan te richten aan de geestelijke ont-
wikkeling van het kind.

Voorts een raadgevende taak die hierin bestaat, dat zowel
aan de locale politie als aan ouders of burgemeester, dan
wel onderwijzer of anderen desgevraagd advies wordt ge-
geven voor wat betreft de behandeling van een kind dan
wel gezin. Gezamenlijk in overleg met elkaar wordt dan
naar een voor een bepaald kind in een bepaald geval naar
een adequate, zo juist mogelij-ke aanpak en oplossing ge-
zocht. Deze kan bestaan uit een verwijzing naar een Raad
voor de Kinderbescherming, een medisch opvoedkundig
bureau, een internaat of werkkamp uitgaande van het
Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen of
een andere instelling van kinderbescherming en maat-
schappelijk werk.

En tenslotte een assisterende taak in die gevallen waar in
overleg met de Officier van Justitie, de districtscomman-
dant of de groepscommandant een verhoor door de vrou-
welijke Officier voor jeugdzaken dient te worden gedaan.
Deze gevallen hebben voornamelijk betrekking op ge-
tuigen-slachtoffers in zeden-zaken en wel bij het verhoor
van zeer j eugdige kinderen. Groep j eskinderen die zgn.

,,vieze spelletjes doen" dan wel ontucht in de 4in van de
wet plegen. Oudere meisjes, die een gevoelsbinding met
verdachte hebben. Zaken, waarbij de verwikkeling van
dorpspolitiek of geloof s-overtuiging worden gevreesd.
De gevallen, waarin de ouders dit vragen. De wenselijk-
heid van een goed afgenomen verhoor is wel duidelijk
aangezien de bewijsvoering staat of valt met de betrouw-
baarheid van de kinderverklaring.' Wij weten immers
maar al te goed dat fantasie, angst, schuchterheid, be-
duchtheid voor de politie en beïnvloeding door derden
grote vijanden zijn voor de betrouwbaarheid van minder-
j arigen.
Het rapport werd in september 195 I afgesloten met te
constateren, dat aan ieder ressort een vrouwelijk officier
voor jeugdzaken diende te worden aangesteld. Naar be-
hoefte aan ieder district een dergelijke kracht, terwijl in
de lagere rangen deskundige vrouwen zowel als mannen
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Riikspolitie koos ofs eersÍe orzerheidso rgo,o,n

de film oís medium voor de

person eels voo rzi e ni n g

WERVINGSFITM ,,IN BLAUW EN ZWARÏ" BEKROOND

door de opperwochlmeester L. BLOEMSMA le's-Grovenhoge

bij uitgroei van het kader aan de districtsrecherche zeu-
den moeten worden toegevoegd.

Dit alles werd vastgelegd in het rapport dat werd aan-
geboden aan de Minister van Justitie en in grote kring
van belanghebbenden besproken. Aan de uitvoering van
de inhoud werken thans 10 vrouwelijke officieren voor
jeugdzaken, terwijl te verwachten is dat er aan het einde

van 1961 over het gehele land het aantal tot 12 zal zijn
gestegen. Behalve het wekken van begrip en inzicht in
eigen korps hebben zij daarbuiten vele kontacten en pro-
beren zij tot een goede en doelmatige samenwerking te
komen. Ze zijn betrokken geworden bij de opleiding van
adspiranten van de School voor de Rijkspolitie te Arn-
hem, het Instituut voor opleiding van Hogere Politie-
ambtenaren te Hilversum, bij de vormingscursussen voor
groepscommandanten te Amersfoort, bij de rechtbank als
plv. kinderrechter, bij de werkgroep ,,horen van minder-
j arigen betrokken bij zedenmisdrijven" onder voor zitter-
schap van de Officier van Justitie Hoofd van het Parket
te Utrecht, enz. enz.

Ook aan cijfers van aantallen strafzaken en civielrechte-
lijke rapporten is duidelijk te maken dat in nauw overleg
met Vrouwe Justitia wordt samengewerkt. Zij voelen zich
derden in het verbond tussen Asklepios en Justitia. (lees

het artikel over Delinquentenzorg door Prof. Dr. H. M.
M. Fortmann, Hoogleraar te Nijmegen, verschenen in het
februarinummer 1961 van het rnaandblad voor geestelijke
volksgezondheid, in het aprilnummer 1961 van het Neder-
lands Tijdschrift voor Criminologie,,Verloofd : Asklepios
en Justitia": de geneeskunde en de gerechtigheid). Zij vra-
gen zich af of bewaarheid is wat de toenmalige gewestcom-
mandant, Kolonel Van Everdingen na zijn afscheid van
het hem fierbare Korps Rijkspolitie op 2 januari 1952 aan
mij schreef ; het waren gedachten van een zeer ernstig en

eerlijk man ,,het boek, dat.U mij zond zal een aandenken
zijn aan de tijd dat ik met U heb mogen samenwerken aan
een tak van dienst, waar ik geheel vreemd tegenover
stond en waarvan U *rj het belang en de noodzakelijk-
heid hebt leren inzien. Ik schaam mij wel eens, dat ik met
zoveel politie-dienstjaren bij Uw komst zo slecht op de

hoogte was. Ik weet er nog wel niet veel van, maar ik
ben tenminste nu overtuigd, dat Uw werk even nood-
zakelijk is dan welke tak van dienst ook bij de Rijks-
politie. Ik hoop dat het U gegeven is Uw werk zodanig
uit te breiden en te volmaken, dat men na enige jaren zal
zeggen, hoe hebben wij het ooit zonder gedaan."
Het kader vrouwelijke officieren voor jeugdzaken ver-
volgt haar weg, zich begeleid wetend door vele leden van
het Korps Rijkspolitie.

L2

De produktie speelt in ons hedendaagse leven een be-
langrijke ro1. De belangrijkheid van een bedrijf wordt
doorgaans naar de produktie en de kwaliteit afgemeten.
Ten aanzien van de politie zou een loonherziening, wel-
licht geen al te grote problemen opleveren als kon wor-
den aangetoond dat de produktie zich in stijgende ltjn
beweegt of althans, dat wij ook produceren, zo wordt
wel beweerd. En de wervingsambtenaren weten dat in
het Korps Rijkspolitie de produktie ' van het Bureau
Werving bepalend is voor de mening hieromtrent. Dik-
wijls wordt gezegd dat er bij dat Bureau Werving wei-
nig activiteit wordt ontplooid en wanneer dan de vraag
wordt gesteld waaruit men dit afleidt, komt altijd het
antwoord: ,,Wat jullie aan geschikte kandidaten af -
leveren aan het Korps is immers de moeite niet waard."
Natuurlijk is het begrijpelijk, dat men in het Korps kijkt
naar het aantal j onge politieambtenaren, dat de ge-
lederen komt versterken. Wanneer men dan tot de con-
clusie komt, dat dit aantal uiterst gering is, is het even-
zo begrijpelijk dat men van de veronderstelling uitgaat,
dat er op het gebied van de werving weinig wordt ge-
daan. Maar de narigheid zit ergens anders. Het is vol-
doende bekend, dat er op de hedendaagse arbeidsmarkt
een tekort is aan flinke en geschoolde arbeidskrachten.
Elke (flinke) j ongeman kan tegenwoordig tegen een
behoorlijke beloning in het arbeidsproces worden in-
geschakeld, daar, waat hij aanleg en ambitie ontplooit.
Het politieambt is door vele ons allen bekende
oorzaken niet één van de meest aantrekkelijke beroepen

o r t. Decomeroloopt
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Nou io, zo mooi is ze niet oltiid, moor Íilm is film nietw,oor?

voor hen die alleen de buitenkant zien. Bovendien wor-
den voor aanstelling bij de politie strenge eisen gesteld
en ligt de aanstellingsleeftijd te hoog. Hierdoor ontstaat
de moeilijkheid, dat de jongelieden, die wij nodig heb-
ben reeds op vrrj j onge leeftijd worden opgenomen en

aangetrokken door particuliere bedrijven, waardoor
wij hen kwijt zíjn Nu zijn er wel grootscheepse oplos-
singen voorgesteld, waardoor de werving van j onge

politieambtenaren gestimuleerd zou kunnen worden
maar een f eit blijf t dat zolang deze oplossingen niet

WERVING PER FILM

De werving von personeel ís in deze tiid een kom-

mervolle oongelegenheid. Personeelcheís uit hef

bedrijfsleven krijgen er griis hoor v,an en heÍ per-

soneel von het Bureou Werving von het Korps Riiks-

politie wringt zich eveneens ín vele bochfen om zon-

der de foelotingseísen voor hef Korps geweld oon

fe doen loch personeel te werven. Folders, brochures

en odyerÍenfies ziin echter klossíeke middelen voor

de propogond,o fen behoeve von de personeelsvoor-

ziening. En zo is hef Bureou Wervíng er o/s eersÍe

overheidsorgoon foe gekomen de Íilm ols medium

yoor de werving Íe kiezen. De eersfe Íilm in dit

genret nu in roulotie bii de bioscopen, werd om Íe

beginnen bekroond. OmÍrent het ,,hoe en wot" dot

mef de werving en deze f ilm verb,ond houdt, vertelt

de opperwochtmeesÍer Bloemsmo in biigoond ortikel.

kunnen worden gerealiseerd, op andere wijze getracht
moet worden voldoende geschikte krachten te werven.
Dit eist steeds weer het uitwerken van nieuwe activi-
teiten, doch veelal met het gevolg, dat uit een groot
kwantum van de onderste lagen van de arbeidsmarkt
de enkele man van voldoende kwaliteit geselecteerd

moet worden
Het is niet de bedoeling om de campagnes die in de

loop der jaren zijn gevoerd om de stroom van sollici-
tanten zo groot mogelijk te maken, allemaal de revue
te laten passeren. Dat zou een eentonige opsomming wor-
den. Een feit is dat zelfs de ,,stunt" op het gebied van
propaganda voor een overheidsfunctie niet werd ge-
vreesd. De langzamerhand algemeen bekende wervings-
film ,,In Blauw en Zwart" is namelijk niet meer en niet
minder dan een ,,stunt".
Bij het plan tot het maken van deze film is uitgegaan
van de gedachte, dat het rijkspolitieambt evengoed een

artikel is dat verkocht moet worden als een radio- of
een televisietoestel. Dus het moest een korte kernachtige
film worden, die in luttele minuten zo veel mogelijk
over de rijkspolitie zou vertellen. Geen geringe opgave.
Na een lange tijd van voorbereiding, overleg met film-
maatschappijen, het opstellen van een scenario werd
tenslotte in het voorjaar 1960 een begin gemaakt met de

opnamen. Het Nederlandse weertype gooide maar al te
vaak roet in het eten. Dikwijls waren mensen en mate-
rieel op een bepaald tijdstip bijeengebracht voor een

opname-serie en maakte het weer de opname onmoge-.
lrjk, waarna men weer huiswaarts kon gaan. Een andere
keer bleek het weer reeds bij voorbaat zo erbarmelijk
slecht, dat vooraf alle deelnemers telefonisch afgezegd
moesten worden. Niettemin kwam tegen het einde van
1960 de wervingsfilm gereed en kon deze voor autori-
teiten, pers en reclamemensen worden proefgedraaid.
Het moet gezegd dat de film in het algemeen ieders vol-
doening en tevredenheid oogstte.
Daarna begon het roulement in de bioscopen van 30
december 1960 af. en thans is dus de wervingsfilm van
het Korps Rijkspolitie op reis door Nederland. Of deze
film een verhoging van het aantal betere sollicitanten
tot gevolg zal hebben, is thans nog niet met zekerheid te
zeggen. Evenmin kan reeds thans worden beoordeeld of
deze publiciteit verbetering in de toekomst zal kunnen
bewerkstelligen. Eén succes heeft de wervingsfilm ech-
ter in ieder geval reeds geoogst, namelrjk op de te Am-
sterdam door het Genootschap voor reclame gehouden
reclamefilmdag, waarbij een 15-tal door verschillende
f ilmmaatschapprjen ingezonden f ilms werd vertoond,

(vervolg op pag. 27)

Het tiinere (lilm)werk
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Schopen vc,n Exloo
onder foeziend

burgemeesler en

kregen Íos uit
oog vdn
Riir(spolitie

ScheerdersÍeest in oude luister op hoogste
punt yan ]londsrug

In de regen, met muziek van een boerenkapel, met,,slokjes" uit een glazen
karaf en met scharen waarvan sommigen zeiden d,at ze,,verrekte" stomp wa-
ren' heeft Exloo, de residentie van de Drentse gemeente Odoorn een oude
traditie in ere hersteld: het schaapscheren. Oude en ervaren scheerders trok-
ken 79 dieren van de Exlooër kudde de winterjas uit, alsof er sedert tientallen
jaren in het Drentse land niets veranderd zou zijn. Maar, enige honderden
van de 13.000'inwoners tellende gemeente Odoorn en vele vroege vakantie-
gangers keken de scheerders op de vingers. Vroeger schoor men in Drente on-
opvallend vele kudden van vele honderden schapen; nu er nog slechts twee
kudden zijn, namelijk in Ruinen en in Exloo, nu werden de hevig tegenstrib-
belende schapen ,,folkloristisch" geschoren. Vier leden van het Korps Rijks-
politie hielden het feest in goede banen en ze hadden er weinig moeite mee.
Men zei wel, dat herbergier Beert Hendrik Eggens z'n hand verwondde toen
hij de poot van een borrelglaasje moest slaan om een echte,,kikkert" te krrj-
SeD, maar dat is dan het enige bloed dat er vloeide en de adjudant M. p. van
der Dam, de opperwachtmeester W. A. Toret en de wachtmeesters L. Kollen
en K. van Veen hebben niet veel drukte gehad, want het enige wat mis ging
was het weer. Diverse schapen werden tijdens het knippen en scheren tege-
lijkertijd door Pluvius gewassen, daar in het dorp op het hoogste punt van de
Hondsrug.

. bokken rijder von Exloo .

Herderliik oog von leden

Niet slechts de adjudant en drie
Ieden van zijn dertien man tellende
groep bevolkten de brink van Exloo
die middug. Met muziek van de boe-
renkapel werd de kudde naar de
schaapskooi op de brink geleid en
onder oude bomen bijeengedreven,
nadat burgemeester J. van Roijen
duidelijk had gemaakt waarom Ex-
loo een oude traditie herstelde. Hij
zei dat eens het dorp Exloo twee
schaapskudden had van duizend die-
ren elk, maar tenslotte was er nog
maar een kudde van zestig dieren
over. En, toen de oude scheper Roelf
Steenbergen, die het met zijn 7l ja-
ren allemaal welletjes begon te vin-
den, erover dacht om op te houden,
hebben particulieren het initiatief
genomen om de kudde te redden, die
tenslotte door de gemeente werd aan-
gekocht. De kudde werd onderge-
bracht in een schaapskooi in het hart
van het dorp en bovendien dicht bij
het huis van de dierenarts, die de
gemeentelijke schapen ook een goed
hart toedraagt. Dat goede hart van
velen kan de kudde van Exloo niet
missen. Het mag zo zijn, dat er ieder
jaar een fiks aantal lammeren worlit
geboren en dat de kudde wol op-
levert, doch dat is niet genoeg.
Maar Exloo wil de kudde niet missen
en scheper Harm Rengers, geboortig
uit Valthe in de gemeente Odoorn,
die ook scheper is geweest in het
Goois Natuurreservaat, trekt er echt
niet voor zijn verdriet dagelijks met
de dieren opuit. Hrj hield het toezichtgroep Exloo
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bij het schaapscheren, bij het f eest

waaÍ Exloo een traditie van wil ma-
ken, nog mooier en met nog meer

festiviteiten dan dit j aar. En, nu was

er al een boerenkapel, nu al hadden
leden van de Vereniging van Platte-
landsvrouwen zich in oud Drents cos-

tuum gestoken en nu aL was er een

f eesttent met dansmuziek, omgeven
door een bescheiden kermis. Maar,
het bederf was er ook al een beetje
want: waarom droegen de platte-
landsvrouwen ook costuums van
mannen? Zijn die zoals werd be-
weerd te verlegen om zich in oud
Drents aan het publiek te laten zien?
Er waren ook al bulderende luid-
sprekers. En dàt moet anders, wil
men in Exloo een waarde traditie
scheppen en wil men in de bezoeker
iets doen opkomen van herinnering
aan tijden waarin de hei van Drente
nog echt groot en echt stil was en

waarin omvangrijke kudden rond-
zwierven.
Nou ja, helemaal zoals vroeger kan
Eet niet meer worden en dat is mis-
schien maar beter ook. In Valthe bij-
voorbeeld werden de schapen voor
het scheren gewassen in een grote
poel omdat de vrouwen schone wol
op het spinnewiel wilden hebben. Op
een afgesproken dug werden alle
schapen daarheen gedreven en ge-

wassen. Dat was een inspannend

werk, dat uitermate dorstig maakte
en waarbij de fles waarin bij al
dat water natuurlijk géén water was

- van hand tot hand ging. De scha-
pen werden van buiten schoon, de

herders van binnen vol en zij haalden
er de onderlinge veten bij van stal.

Trouwens, bij het scheren ging ook
de fles rond. En dat stukje oud ge-

bruik bleef in zekere zin bewaarcl,
want bij het feest in Exloo gingen
vrouwen in Drents costuum, v6ór zij
de geschoren vachten oprolden, rond
met de f les om de scheerders

- waaronder zich ook de oude her-
der Roelf Steenbergen bevond - een

slokje van de Schiedamse weduwe te

verschaf fen. Het moet gezegd: de

scheerders en de schapen werden er
niet anders van, de adjudant Van der
Dam, de opperwachtmeester Toret en

de wachtmeesters Kollen en Van
Veen kunnen het getuigen. En, dat
later een krant schreef dat de scha-
pen mishandeld waren, dat was al-
leen maar schaapachtig: Exloo heef t
met ere een traditie in oude stijl doen
herleven. Negenenzeventig schapen
van de gemeentelijke kudde kregen
onder wakend oog van de burge-
meester de j ur uit. De even waak-
zame R.P.'ers deden er de jas bij aan
omdat het af en toe zo erbarmelijk
regende

*
Foto boven: . . een slokje noor oud

gebruik.

*
Foto midden : Zo houdt de ervoren

scheerde r het schoop ín

bedwong

*
Foto links:

*

Klossiek Drenfs ÍoÍereeí .
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NOG EENS

Paasruuel
Naar nader is gebleken had samen-

steller van de Paaspu zzel niet zich-

zelf te pakken bij 300 horizon taal

waar een zomerse kledij werd ge-

vraagd terwijl er automatisch,,rjs"

uitkwam. Dat was niet onjuist opge-

geven door de samensteller. Niet hij

had zichzelf maar de corrector had

ons te pakken, want naar tenslotte is

gebleken werd er in de originele op-

gave toch wel degelijk gevraagd:

zomerse lekkernij.

Von rechÍs noor links: De adjudont M. P.

cipperwochÍmeesf er W. A. Toret, inmiddels

22

von der Dom, de wochÍmeester K. yon Veen, de
te Geldermolsen, en de wochfmeesÍer [. Kollen.

blanke ras de rekeníng aan
eeuu)en met of zonder ínte-
rest komen presenteren, de
geuangenis usellicht de aeiligste
plaats Door de W est Europeaan
urordt.
Maar arienden, u)q,ar blijuen
u€, nu mij is gebleken, dat sorn-
mige geoangenissen ook niet
ueilig rneer zijn. ln de biosco op-
zaal uan de beruchte Engelse
geuangenis Dartmoor is dezer
dagen bij de uertoning uan de
politiefil,m ,,De blauute Lannf '
een geuangene uerrnoord. Tij-
dens de uoorstelling hoorden de
beutakers gestommel,. Er klonk
een kreet en iemand uiel. Toen
het licht aanging bleek er een
geuangene dood op de grond te
liggen. Er ontstond een geoecht
usaarbíj nogeens drie gevange-
nen, steekwonden opliepen en
tutee beusakers in het gezicht
uterden getrapt. No een uan
iustitíeu eg e ing esteld onderzoek
is gebleken, dat er in de geoan-
gents uan Dartmoor, u)aar lang-
gestraften usorden onder-
gebracht, al geruime tijd een
ernstíge toestand heerst d:oor
gebrek a,aÍu personeel en daar-
Trlee: gebrek aan toezicht en ge-
brek aar; discipl,ine. Het ís een
ureemde toestand: gevangenen
usorden l,aten ue zeggetu u)egens
moord ueilíg opgeborgen zoal,s
dat heet en Dertnoord, u:aaruit
blíjkt dat ze onueilíg opgebor-
gen zíjn. Momus heeft zo het
geuoel,, dat er ín West Europa
sAmptonen, zijn, die er aÍge-
zíen uan inuloeden 'Dan buíten -
op usíjzen dat er híer en daar
aan de interne ueí\,ígher,d bín-
nerL de grenzen uan Europese
l,anden íets gaat mankererl o'tn-
dat uoor het handhauen Dan de
ueil,igheid de uoor?,Daarden useí-
níg animerend zijn. Europa past
usel, goed op de ueilígheid naar
buiten 

- 
tenmínste te oordel,en

naar de defensíebegrotíngen
rnaar de ueiligheid naar binnen?
Vrienden, u)a,ar gaat det heen,
als ie nieteens fiLeer aeilig kunt
,rzittentt, uraa,gt

MOMUS.

::
i Niets uit dit blod mog worden 

i

i ""rveelvoudigd 
of gepubticeerd, i

i door. middel von druk, foto- i

i copi" of op we lke ondere 
,

i wiize ook, zonder uitdrukke- i

: liike schrifteliike goedkeuring 
:

i von de redoctie, zelfs niet, ol :

i zou een en onder geschieden 
i

i ,ut bronvermelding. i

:::......, ......:

VEILIGHEIDIII
Wij leuen in een areemde
utereld, uríenden. En het tra-
gísche ís, dat u)e die usereld
zelt zo ureemd maken en . . .

onueilig. Dagelijks utorden alle
ureemde en onaeilige zaken,
biieengebracht op uele pagína's,
aan de achterkant statnpuol ad-
oertenties als spiegel oan, het
dagelijks begeren, door onze
brieoenbussen geduwd. In Zuid
Afrika utordt gemoord orn arij-
heid, in Bretagne maken de
boeren amok orn aardappels, op
de utereldmarkt is af er; toe
sprake oan dumping Da,n over-
tollige ooedselaoorraden en in
Azië 'steruen duizenden aan hon-
ger. En usíj, uij slagen er 

- 
af-

gezien Dan Frankríjk nog
altiid zo knap in om het propere
West Europese tuintje schoon te
houden, al is de araag af en toe
begrijpelijk hoelang dat nog zal
lukken, hoelang u)e nog aeilig
non.
Momus heeÍt altijd gedacht, dat
ols het eens gaat spanneÍ4 met
atoomraketten of met ínoasies
'Dan miljoenenvol,ken, die het
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Twisf
over smclok
in politiebureo,u

Ook in de Sovjet-Unie baart de ver-
houding jeugd politie van tijd tot tijd
zorgen, zo blijkt uit een publikatie in
het Russische blad ,,Izwestia" dat
schrijft: ,,Iedere avond lopen er in de
straten van onze steden en dorpen
jonge mensen met rode armbanden
om. Zii gaan zelfverzekerd door de

hoof dstraten, maar de buitenwijken
vergeten zij evenmin. Waar zij ver-
schijnen komt orde, rust en stilte en
aan deze ,,droezjins", die de politie
vrijwillig terzijde staan, is het te dan-
ken, dat we de laatste jaren zoveel
minder dronkaards, leeglopers en
nietsnutten tegenkomen." Er worden
geregel d razzia's gehouden tegen dit
soort lieden, maar dat het daarbij
niet altijd allemaal naar wens ver-
loopt, blijkt uit een ingezonden stuk
in diezelf de ,,Izwestia". Daaruit
blijkt dat kort geleden twee lieftal-
lige Moskouse schonen op weg van
school naar huis werden aangehou-
den door een groep ,,droezjins" on-
der toezicht van een dienstdoend po-
litieman en opgesloten in het 1 17e

politiebureau van Moskou, bij een

groep dronken leeglopers en specu-
lanten, die de meisjes op weinig oir-
bare wijze verwelkomde. Later bleek,
dat de enige misdaad, die de meisjes
hadden begaan was, dat ze modieuze
kleding droegen, die volgens lzwes-
tia niet bij hun leeftijd paste, onder
meer een mantel, die opviel door
goede snit. De vader van een der
meisjes was over de aanhouding zeer
verbolgen en schreef een ingezonden
stuk, waarop Izwestia onder meer
antwoordde, dat de ,,droezjins" wel-
iswaar zeer goed werk doen, doch er
tevens van doordrongen dienen te
zijn dat ze d. jeugd niet mogen hin-
deren op hun weg naar meer bescha-
ving en schoonheid. ,,'Wat gebeurt er,
zo vraagt het blad, wanneer morgen
onze kleding of haardracht niet in
overeenstemming is met de smaak
van de ,,droezjins?" Over smaak valt
niet te twisten en als we het doen,
dan toch liever niet in het politie-
bureau.....tt

WERVINGSFILM BEKROOND

(vervolg van pag. 13)

die enkele dagen tevoren door een

deskundige j.rty waren beoordeeld.
De beoordeling geschiedde aan de

hand van drie hoofdpunten: ,,De wij-
ze van aanprijzing" i ,,de originaliteit
van het idee" en ,,de goede smaak".
De voorzitter van het Genootschap
voor reclame deelde na het draaien
van de films mee, dat tot de drie be-
kroonde f ilms ook onze wervings-
film ,,fn Blauw en Zwart" bleek te
behoren. Bij de uitreiking van de

bekroningsmedailles, welke in ont-
vangst werden genomen door de

Kapitein Buitendijk voor het Korps
Rijkspolitie en door de heer N. Kort
namens Uniefilm N.V. die de film
maakte, sprak de voorzitter van het
genootschap er zijn bijzondere waar-
dering over uit, dat het Korps Rijks-
politie als eerste overheidsorgaan de

weg had weten te vinden om het me-
dium film te gaan gebruiken ten be-

hoeve van de personeelsvoorziening
en dit aanstonds reeds op zodanige
wijze had gedaan, dat de jury una-
niem van mening was, dat dezc film
een onderscheiding verdiende. Deze
bekroning had al het directe resul-
taat, dat de bijzondere aandacht van
de honderden aanwezige reclame-
specialisten, vertegenwoordigers van
de pers en van verschillende bedrij-
ven, op het Korps Rijkspolitie werd
gevestigd. In de wandelgangen wer-
den gedurende de pavze de vertoon-
de films en in het bijzonder de be-
kroonde films druk besproken en uit
de diverse opmerkingen en vragen
bleek, dat vooral de wervingsf ilm
,,fn Blauw en Zwart" in deze kring
een bijzonder gunstige kritiek oogstte.
Deze dug is dus de publiciteit voor
het Korps zeker ten goede gekomen.
Een grote dosis goodwill en belang-
stelling heeft de f ilm reeds meege-
kregen. Dit geeft goede hoop dat ook
het roulement in de bioscopen tot een

vruchtbaar resultaat zal leiden.

ffi

w
ffi
iÍ
ffi
i rti"

ffi

ffi
r

' ::l

-a

i.ii" .:r"

,ffi

ffi

ffi

', , :

'1 '....r: l

t
..,.-,

.
i
;ililt'.,.:....t'
*

ffi
iiiiiiii;#
i':iiii'i"j:"rÍ

PERSONAL'A
Toegekende onderscheidingen

RESSORT AMSTEBDAM

Per 16-5-'61: Orde van Verdienste van
de Republiek Oostenrijk aan wmr. le
kl. H. A. de Ruiter, (Ftrecht (verkeer).

R,ESSORT ABNHEM
Per 17-5-'61: Zilveren medaille ,,Fiir
Verdienste um die Republik Oster-
reieh" aan wmr. le kl. J. Diikstra, L€-
lystad.

Verplaatsingen
RESSORT AIIISTERDAIVI
Per 15-5-'61: I{. \,Y. Botter, \ /mr., van
Heiloo naar Den Oever; A. v. Dode-
waard, wmr. le kl., van l(oog a.d. Zaan
naar Hoevelaken; H. C. Arntz, wmr.,
van Bilthoven (verk.gr.) naar Niime-
gen (verk.gr.); R. Mateman, wm.r. le
kl., van Soestdijk naar Ruurlo.
Per 24-5-'61: A. H. Streefkerk, wmr. le
kl., van Akersloot naar Odiik.
Per 1-6-'61: G. Groen, !vmr. le kl., van
't Goij naar Lopik; J. Bakker, wmr. 1e
kl., van I(reileroord naar Beek.

R,ESSORT'S-GR,AVENIIAGE
Per 15-5-61: C. H. B. Schenau, ïvmr. le
kl., van 's-Gravenhage (verk.gr.) naar
Amsterdam (verk.gr.); J. Velthuis,

wmr. 1e kl., van Dordreeht (verk.gr.)
naar Amsterdam (verk.gr.); I. C. Ar-
donne, 'wmr. le k1., van Biervllet naar
Nieuwerkerk.
Per 1-6-1961: P. A. Schoonhoven, wmr.,
van. Oegstgeest naar Boskoop.

RESSORT's-HEB,TOGENBOSCH
Per 15-5-'61: J. Spitters, wmr. le kl.,
van Breda (verk.gr.) naar 's-Hertogen-
bosch (verk.gr.); P. E. J. v. Acker,
wmr. le kl., van Breda (verk.gr.) naar
's-Gravenhage (verk.gr.); L. Stoffele,

Overleden personeel

Tronsportgeleider
M. Wolters
Rotterdqm

ress. 's-Grovenhoget r4-5-r96r
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wmr. 1e kl., van 's-I{ertogenbosch
(verk.gr.) naar Roermond (verk.gr.);
A. Duine, wmr. 1e kl., van Steenber-
gen naar Halsteren; B. de 'Waard, wmr.
le kl., van Vlijmen naar Maasbracht.
Per 1-6-'61; A. J. I{. I(abo, wmr. 1e kl.,
van Rothem naar Elsloo ; J. rv\f . Maij,
wmr. le kI., van Elsloo naar Rothem;
E. de l{eus, wmr. 1e kl., van Ulestraten
naar Hulsberg; P. van Tuijl, owmr.,
van Bladel naar Schoonhoven.

RESSORT AR,NHEM
Per 8-5-'61: H. A. Hoogstraten, wmr. 1e
kl., van Arnhem (park.gr.) naar Huis-
sen.
Per 15-5-'61: H. v. d. Vlekkert, wmr. le
kl., van Nijmegen (verk.gr.) naar Lei-
den (verk.gr.); M. de l(eijzer, wmr. 1e
l<1., van Beusichem naar Gameren;
J. Hendriks, wmr. 1e k1., van Dode-
waard naar Oosterhout; J. H. I{euver,
wmr. 1e kI., van Ens naar Havelte.

IÈESSORT GRONINGEN
Per 1-6-'61: 'W. van Dijk, owmr., van
St. Nicolaasga naar Wommels; E. Ved-
der, owmr., van Valthermond naar
Exloo; W. A. Toet, owmr., van Exloo
naar Geldermalsen.

RIJI{SPOLITIE TE WATEE
Per L-2-'6L: J. v. Twillert, schriiver,
van Amsterdam (staf ) naar Amster-
dam (bureau comptabele).
Per 1-6-'61: L. Hoedemaker, owmr.,
van Amsterdam (staf ) naar Breda
(wnd. chef de bureau).

DIENST LUCHTVAART

Per 15-5-'61: P. J. Bleeker, wmr. 1e kl.,
van Amsterdam (Dienst Luva) naar
Soestdijk.

Aanwijzing voor functie
RESSORT ARNHEM

Per 1-6-'61: Adj. C. J. v. Overbeeke, tot
groepscommandant te Geldermalsen.

Bevorderingen
STAF ALG. INSPECTIE
tot Dir. Officier der Riikspolitie 2e kl.:
Per 1-1-'61: 'W. H. van Ballegoyen de
Jong te 's-Gravenhage.

RESSOBT AIVISTEI3DAM

tot opperwachtmeester:
Per t5-5-'61; C. I{. B. Schenau te Am-
sterdam; J. Velthuis te Amsterdam.
Per 1-6-1961: G. Groen te Lopik.

RESSOR,T'S.GR,AVENHAGE
tot opperwachtmeester:
Per 15-5-'61: C. A. Opstroom te Dor-
drecht; H. v. d. Vlekkert te Leiden;
P. E. J. v. Acker te 's-Gravenhage;
I. C. Ardonne te Nieuwerkerk.

RESSORT's-HEIBTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester:
Per 15-5-'61: J. Spitters te 's-Hertogen-
bosch; L. Stoffele te Roermond; B. de'Waard te Maasbracht.

RESSORT ARNHEIT
tot Dir. Officier der Rijkspolitie 2e kl.:
Per 1-12-59: A. Cammaert te Nijmegen.
Per 1-1-'61; 'W. C. BijI de Vroe te Doe-
tinchem.

tot adjudant:
Per 1-6-'61: C. J. van Overbeeke te
Geldermalsen.

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61: G. J. Dimmendaal te Aal-
ten.
Per 1-4-'61: G. Iiozema te De l{rim;
A. J. Smellink te Losser.
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EESSORT GRONINGEN

tot Dir. Officier der RiiksBolitie 2e kl.:
Per 1-1-'61: P. J. G. Aalders te
Leeuwarden.

tot opperwachtmeester:
Per 15-5-'61: J. H. Heuver te Havelte.

to3 wachtmeester le kl.:
Per 1-2-'61: L. J. I(Iinkhamer te Adu-
ard.

RIJKSPOLITIE TE WATEN,

tot Dir. Officier der Rijkspolitie 2e kl.:
Per 1-12-'59: L. P. H. de Jong te Nij-
megen.

tot wachtmeester 1e kl.:
Per 1-3-'61: }I. Steenbergen te Harder-
wrjk.
Per 1-6-'61: T. Vet te Harderwijk.

In dienst getreden

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-6-'61: A. Louwsma, wmr. 1e kl.,
Driebergen.

RESSORT ARNHEM

Per 15-5-'61; F. J. Hageman, rijksamb-
tenaar E, Zwolle (verk.gr.).
Per 15-5-61: A. G. M. Snippert, wmr. 1e
k1., Nijmegen (verk.gr.).

RIJI(,SPOLITIE TE WATER
Per 1-6-'61: M. J. Schulz, schrijver op
à.c., Amsterdam.

De dienst verlaten
MINISTERIE VAN JUSTITIE
COMPTABELE DIN,ECTIE POLITIE
Per 1-5-'61: rvV. Droog, owmr., 's-Gra-
venhage.

MINISTERIE \IAN JUSTITIE
INTENDANCE DER, RIJI(SPOLITIE
Per 1-6-'61: J. B. Bakker, owmr., Apel-
doorn.

RESSORT AMSTERDAM
Per 1-6-'61: J. Blonk, owmr., Egmond
a.d. Hoef ; P. 'Wouters, wmr. le k1.,
Heemskerk.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 16-5-'61: J. H. Nijsten, wmr. 1e kl.,
Mheer.
Per 1-6-'61: J. H. Stoffels, àdj., Maas-
tricht; I. C. Rasenberg, owmr., Prin-
senbeek; J. J. Schoenmakers, wmr. 1e
kl., Schaesberg.

BESSORT ARNHEM
Per 1-6-'61: H. I{emkes, adjudant, Gel-
dermalsen; H. J. Beernink, wmr. 1e kl.,
Doetinchem; A. G. v. Leeuwen, wmr.,
Nijmegen (verk.gr.).

RESSORT GRONINGEN
Per 1-6-'61: L. J. 'Wieringa, wmr. le kl.,
Coevorden.

Ambrsiubiteo

Owmr.
R. Kroon
Hoorlem

ressort Amsterdom
25 ioor op 1-7-1961

Ad iudo nt
J. H. Ober

Bergen op Zoom
ress. 's-Grovenhoge
40 ioor op 6-6-1961

Adiudont
H. Winter

Monnikendom
ressort Amsterdom

25 ioor op 1-7-1961

Ad iudo nt
R. Roven

's-Grovenhoge
ress. 's-Grovenhoge
40 ioor op 6-6-1961

Wmr. le kl
i. Reidi"n;

Utrecht
ressort Amsterdom

25 ioor op 1-7-1961

Wmr. 1e kl.
L. H. de Roos

Deil
ressort Arnhem

25 ioor op 1ó-5-I9ól
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Nieuwe toekomst op oude lauweren

Wielrenner Piet C. J. de Jongh
uit Made nu Nederlands

snelste wachtmeester

V.\N JI.\.\]R]LIIJIIKSIE TOU]R ID]E ]F]RANC]E

N,\A]R ]DAG]EILIIJIIKSIE SU]RV]E]I]L]LANC]E

,,Hrj hoeft straks geen hrommer. Hij krijgt een racefiets en hij gaat
er als 't moet zelfs auto's mee voorbij en hou dt ze aan" is er wel
gezegd op de Opleidingsschool van de R[ihspolitie te Arnhem. Bn
dan sloeg dat op ile adspirant P. C. J. de Jongh uit Made, die eens

triomfen vierde als wielrenner en nu de school heeft verlaten en
ongetwijfeld Nederlands snelste wachtmeester is.
\Mat men de wachtmeester De Jongh op de opleidingsschool ook
heeft geleerd,' over fietsen heeft geen sterveling hem nog iets kun-
nen b[ibrengen. Hij snelde jarenlang in hoog tempo over de wegen
van Nederland, België, Luxemburg, Denemarken, Frankrijk, Spanje
en ltalië, kleefde de grootsten onder de wielrenners aan het achter-
wiel of liet ze zelÍ,s zijn rug zien, leerde de geheimen van het fietsen
to in de fijnste kneepjes en kwam tenslotte tot de ontdekking, dat
het vrijwel onmogetijk is om in de internationale wielersport ,rmee
te blijven doen" zonder stimulerende middelen of erger: doping te
gebmiken. Daarom koos De Jongh eieren voor ziin geld of beter:
hij stelde zijn gezondheid boven roem en belandde in de Opleidirgs-
school van de Rijkspolitie, die hij nu heeft verlaten. Zo is hij een

nieuwe carrière begonnen, die hem van de Tour de France in de
surveillance brengt.

RIIWE
Off icieel orgoon voor hct Korpr
Riikspolitie onder vcrontwoordcliik.
heid von ds rcdoctie, somengcrlcld
door de Algemeen lnspecteur Yon

het Korps Riikspolitie

*
2e JAARGANG

No. l2 - Augustus l9ól

VERSCHIJNTIxPERMAAND

*
Redoctie:

Moioor G. von Diik te Heerenvcon

Luitenont A. C. Vogel
le 's-Grovenhoge

Luitenont W. F. K. J. F. Frockrrr
te Arnhem

Adiudont J. Ronseloor
tc 's-Grovenhogc

Opperwochtmccster
J. J. H. von Aerssen te Niimegen

Wochtmeester le klos
E. dc Hcur to Ulestroicn-1.

Rcs.-odiudonl F. de Jogcr
te Rocrmond

*
Redoclierecrclorioolt

Velpcnrcg U2 - Arnhom

*
Penningmeeslcr Korpsblod Riiks-

politic 's-Grovenhogc
Gironummer 22V273

*
Eindrcdoctie:

Bos den Oudrtcn, journolirt
Lckkum l35d bii Leeuwordrn

Tclefoon 0 5100-233ól

*
Uitgove: SchoqÍrmo on Brouwcr

Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 pcr ioor
bii vooruitbetoling

Losse nummers: f 0,50 per stuk

*
Adverlenlier:

Postbus l0 - Dokkum
Telefoon 0 5190-2321 Giro 833lll

*
Foto omslog:

De speurhond bíj het revieren noor

een vermist kind. Door luíd blofíen

meldt de hond hel kind Íe hebben

gevonden. Hii bliiÍt er bii Íot ziin

boos ter ploofse yerschiint.

Gerrit Voorting 1línks1 en Píet de Jongh voor vertrek in de Ronde von Fronkriik.
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Speerwerpen

*

Korps

Op 27 juni werden de Korpsatletiek-
kampioenschappen der Rijkspolitie
wederom gehouden. Ditmaal had het
Ressort Amsterdam de eer deze jaar-
lijks terugkerende wedstrijd.1r tq *9-
gen organiseren en wel voor de derde
keer. Dit betekende dat deze tot een
traditie geworden wedstrijden bij het
Korps Rijkspolitie thans voor de 15e
maal werden gehouden, hetgeen op
zich reeds vermeldenswaard is. De
Commissie Sportaangelegenheden
Ressort Amsterdam had een keurig
programma doen verschijnen, waarin
alles wat een toeschouwer van node
kan hebben op een dergelijke sport-
dug op overzichtelijke wijze was te
vinden. Aldra bleek dat de hierin
vermelde deelnemerslijsten helaas
niet aan de werkelijkheid beant-
woordden, want één van de bI alle
ressortploegen gehoorde klachten
was, dat zij met niet voldoende men-
sen konden deelnemen aan deze
sportdag. Oorzaken o.a.: dienstom-
standigheden, ziekte, verlof en
helaas - niet in voldoende mate ani-
mo bij sommige politiemensen, die
wel in staat moeten worden geacht
op het gebied van de atletieksport
iets te kunnen presteren, doch geen
interesse hadden en hebben om mee
te doen.

Atl erie k ks mp io e nsch opp e n
Op de sportda g zelf liet het weer ons
aanvankeliik in de steek, want toen
wij aankwamen in Hilversum op het
gemeentelijk sportpark stonden er
grote plassen op en langs de baan.
Doch we bleven met vertrouwen naar
de lucht kijken - zo zijn we nu een-
maal - en de verwachtingen, die we
koesterden werden niet beschaamd,
want zo tegen de tfid, dat het wer-
kelijk menens moest gaan worden
met de aanvang der wedstrijden,
knapte het weer inderdaad op, de
plassen droogden op en de tempera-
tuur was redelijk goed te noemen.
Intussen was men met de voorberei-
dingen op de baan en de diverse bak-
ken in zoverre gereed gekomen dat
kon gesproken worden van: we zijn
startklaar.
De deelnemers waren eveneen s zo
langzamerhand gearriveerd en de
ploegleiders ontplooiden een ver-
hoo.gde activiteit, welke hoof dzake-
liik bestond uit het hergroeperen van
h."T ploegen en het oqgeygn van wij-
zigingen aan het wedstrijdsecretari-
aat. De juryvergadering werd ge-
houden onder de bekwame leiding
van de wedstrijdleider, de heer Lan-
clé en het liet zich aanzien dat alles
op rolletjes ging lopen.
Het moet ons van het hart dat het

I
I

toch wel prettig aandoet als de jury
en het wedstrijdsecret arraat in be-
kwame handen zijn op een dergelijke
dug. De wedstrijdleider en zijn staf
moclrt ik reeds noemen, maaÍ het
wedstrijdsecretariaat dient nog even
onder het licht van de schijnwerpers
te komen, want insiders zullen het
beslist al raden: de scepter bij dit
secreta riaat werd gezwaaid door
mej. Beintema, in de atletiekwereld
een bekende f iguur, die ten volle
voor haar taak is berekend en deze
taak ook gaarne uitvoert.
Te 12.45 uur nam de voorzitter, ad-
judant J. F. Hoekstra, van de Com-
missie Sportaangelegenheden in het
Ressort' Amsterdam het woord en
riep de aanwezigen een hartelijk wel-
kom toe en wenste allen goede wed-
strijden en een prettige dag, waarbij
hij als zijn wens naar voren bracht
dat het geheel in een sportieve sfeer
mocht plaats vinden. Door deze
woorden, welke de voorzitter op zijn
eigen kernachtige wijze naar voren
bracht, was de opening van deze dag
een feit.
Hierna nam de wedstrijdleider, de
heer Lanclé de leiding over en kon-
den de wedstrijden een aanvang ne-
men. Er ontbrak nog wel een weinig
materiaal voor het uitvoeren van de
technische nummers, doch hieraan
werd met vereende krachten gewerkt
en na verloop van tijd draaide alles,
zoals het behoorde te draaien.

De wedstrijdsfeer werd vaardig over
de deelnemers en er werd fel ge-
streden om de punten. Sommige
ploegleiders hadden hun best gedaan
door aan een ieder, die het horen wil-
de, te verkondigen dat enige van hun
beste cracks ontbraken, maar des-
ondanks zouden zij toch op felle wijze
strijd doen leveren. We geloven dat
het vak van ploegleider - voorzover

4

De sÍorf 1500 meter
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men dit als leek kan en mag beoor-
delen een aparte bekoring heef t
en veel routine vereist, waarbij de
nodige kennis van de wedstrijdregle-
menten niet mag ontbreken. Ook
meenden we te mogen constateren,
dat er verschil in sfeer is enerzijds
tussen de deelnemers aan de loop-
nummers onderling en anderzijds
tussen de deelnemers aan de tech-
nische nummers onderling. Het laat
zich verstaan dat bij de technische
nummers meer gelegenheid aanwezig
is om elkander een goedkeurend
schouderklopje te geven.
Tiidens de wedstrijden zagen we bij
de weinige toeschouwers enige gas-
ten, t.w.: kolonel W. de Gast als ver-
tegenwoordiger van de heer Alge-
rneen Inspecteur van het Korps Rijks-
politie, de overste H. A. van Steenis
als wnd. Territoriaal Inspecteur Res-
sort Amsterdam, overste jht. W. A.
Gevers Deynoot, Commandant Dis-
trict 's-Gravenhage van het Korps
Rijkspolitie en majoor G. van Drjk,
Commandant District Heerenveen
van het Korps Rijkspolitie, alsmede
de kapitein mr. A. J. Dek, die als
deelnemer aanw ezig was.
Uiteraard is het j ammer dat niet
meer Of f icieren van ons Korps ge-
legenheid hebben kunnen vinden om
aanwezig te zijn bI dit jaarlijks
Korpsgebeuren.
Voorts zagen wij de hoofdinspecteur
val. politie, de heer H. G. Scholt-
meijer, in zijn kwaliteit van voor-
zitter van het District West van de
Nederlandse Politie Sport Bond en
de heer P. Bergman, eveneens uit
Soest, bestuurslid van het District
West van de N.P.S.B. Eveneens was
aanwezig de heer v. d. Burg van de
N.P.S.B., die altijd brj sportwedstrij-
den van importantie te vinden is.

Van de wedstrijden en de gemaakte
tijden valt het volgende te vermel-
den:
Nemen we de 100 meter hardlopen,
dan valt onmiddellijk op dat o.a. een
Van Laatum en Remmers ontbraken,
want de gemaakte tijden blijven ver
achter bij die van de voorgaande ja-
ren. Op de overige loopnummers viel
hetzelfde waar te nemen. Voor wat
betreft de technische nummers is de
lijn eveneens zo, dat de gemaakte af-
standen over het algemeen zich in
dalende lrjn bewegen. Ondermeer
viel het op dat het Ressort Gronin-
gen met een jonge ploeg deelnemers
aan de start was verschenen, welke
bovendien in staat was verschillende
punten in de wacht te slepen. Gaan
deze jongeren zo door dan mag de
verwachting gekoesterd worden dat
zii in de toekomst tot meer en betere
resultaten in staat zijn. Het Ressort
Den Haag heeft het deze dug niet
moeilijk gehad om de I e korpsprijs
in de wacht te slepen, want een feite-
lijke bedreiging door één van de an-
dere ressorten was niet te verwach-
ten, alhoewel het Ressort Groningen
een aardig eind in de goede richting
kwam met zijn totaal aan punten.

r\a de 100 meter hardlopen, discus-
werpen en 1500 meter hardlopen was
de tussenstand voor Den Haag en
Groningen gelijk, namelijk 19 punten.
Met het verspringen had Groningen
een voorsprong van 6 punten op Den
Haag, doch hierna ging Den Haag
met volle kracht vooruit en over-
vleugelde Groningen om zijn voor-
spron.g niet meer af te staan en de
korpsprijs in haar bezit te nemen.
Proficiat voor de ploeg van de adju-
dant Souer.

Enkele uitslagen laten we hieronder
volgen:
800 meter hardlopen
le. H. H. Engelaar Gv. 2.L4.6
2e. D. Slijkhuis Gr. 2.20.9
3e. T. J. Zwemer Gv. 2.22
4e. Van Domburg I{b. 2.24
5e. D. Obbes Asd. 2.25.L
6e. Lutjes Ah.
7e. D. Rotman Gr.
100 meter Veteranen
le. 'W. Oudeman
2e. Lutjes
3e. H. Rozema
4e. D. I{olkman
5e. Heusken
6e. Bokdam
7e. Nooijen
8e. Boerboom
F'INALE 100 meter
1e. D. Smit
2e. Th. Spelt
3e. J. E. Houweling
4e. rvl/. Vlot
5e. Berendsen
6e. B. Jonkers

De heer P. Bergmon, besfuurslid Distríct
Wesf NPSB. De heer H. G. ScholÍmeijer,
voorzitter District Wesf NPS8. De heer H. v.
d. Burg, Erelid NPSB en redocfeur Politie
SporÍn ieuws.

Verspríngen

5e. Th. Spelt Gv. 5.32 m
6e. Hulsman I{b. 5.31 m
7e. }I. Boomsma Ah. 5.14 m
Be. I{. J. Mannee Ad. 4.88 m
9e. S. de Jong Ad. 4.65 m
DISCUSWER,PEN
le. D. Smit Gv. 36.64 m
2e. Thewissen Hb. 33.58 m
3e. L. Tissing Gr. 33.17 m
4e. J. VÍ. Appel Ah. 32.28 m
5e. I{. Nijenhuis Gr. 31.10 m
6e. H. Boer Ah. 29.59 m
7e. T. v. Opijnen Gv. 29.19 m
VERSPRINGEN (Veteranen)
le. I{olkman Asd. 5.03 m
2e. Husken Ah. 4.87 m
3e. G. Timmer Gr. 4.84 m
4e. '1V. Oudeman Gv. 4.84 m
5e. S. Tellegen Asd. 4.77 rn
6e. Beckers Hb. 4.75 m
7e. Noyen I{b. 4.46 m
8e. Bokdam Ah. 4.28 m
FINALE 400 meter hardlopen
1e. Engelaar Gv. 56.6
2e. Bransbrabant Hb. 57.4
3e. Heij Asd. 59.5
4e. D. Slijkhuis Gr. 1.00.3
5e. A. F. Dek Gr. 1.00.7
6e. De Jong Asd. 1.02.1

3000 meter hardlopen
1e. Van den Berg I{b. 9.51.2
2e. 'W. v. Atten Gv. 10.32.6
3e. M. de Bakker Asd. 10.38.4
4e. Assendelft Gv. 10.52.2
5e. J. Meima Gr. 10.59.4
Be. E. Lutjes Ah.
9e. J. I{nevelbaard
6e. rvV. I{. I{want Asd. LL.2L
7e. De Jong Hb.

I{OGELSTOTEN VeterancN
le. Th. Opijnen Gv. 11.59 m
2e. G. Timmer Gr. 10.73 m
3e. P. Dopma Gr. 10.30 m
4e. H. Hietbrink Ah. 9.67 m
5e. L. I{arper Gr. 9.51 m
6e. A. C. Meijer Gv. 9.32 m
7e. J. I{uiper Ah. 8.98 m
8e. Beckers Hb. 8.73 m
9e. H. Velthuis Ah. 8.40 m
l0e. Boerboom Gr. 7.65 m
1500 meter hardlopen
le. v. d. Berg
2e. J. Meirra
3e. G. Assendelft
4e. M. Bakker
5e. Hulsman
6e. W. v. Atten
?e. D. Obbes
8e. G. I{nevelbaard
9e. Schoonderbeek
10. Harmelink
tr'INALE 200 meter
le. Th. Spelt
2e. H. Bos
3e. rv\r. Vlot
4e. T. Beintema
5e. Berendsen
6e. Mimpen
\/ER§PR,INGEN
le. }{. Vogelzang
2e. T. Elerendsen
3e. Van Uffelen
4e. J. I(uijn

Gv. 13.?
Ah L4.-
Gr. L4.2

Asd. 14.6
Ah. L4.7
Ah. 14.8
I{b 15.-
Gr. L5.7

Gr. 12.3
Gv. L2.4

Asd. L2.5
Gv. 13.-
Gr. L3.2

Asd.

Hb. 4.34.1
Gr. 4.44.2
Gv. 4.47

Asd. 4.48.4
I{b. 4.53
Gv.

Asd.
Gr.
Ah.
Ah.

Gv. 26.2
Asd. 26.3
Gv. 26.6
Ah. 26.8
Gr. 28.-
Hb. 31.6

Gr. 5.82 m
Gr. 5.72 rn
Hb. 5.68 m
Gv. 5.61 m

De sforl 100 meter

5
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I{'OGELSTOTEN
le. Smit
2e. V. Treuren
3e. 'Woppenkamp
4e. Erkelens
5e. Buizert
6e. Leidekker

le. Vogelzang
2e. Uffelen
3e. De Jong
4e. I(uijn
5e. D. Smit
6e. Boomsma

Eindrangschikking:
le. 's-Gravenhage

(I{orpswinnaar)
2e. Groningen
3e. 's-Hertogenbosch
4e. Amsterdam
5e. Arnhem

12.61 m
12.15 m
11.80 m
11.77 m
10.85 m
10.81 m

1.60 m
1.60 m
1.60 m
1.50 m
1.50 m
1.50 m

Gr. 11.84 m
I{b. 11.45 m
Gv. 11.28 m
Gv. 11.21 m
Gr. 11.11 m
Ah. 10.?3 m

g6rlz punt

B0 punt
50 punt
35 punt
26rlz punt

Gv.
Gv.
Gr.
Ah.

Asd.
Ah.

HOOGSPR,INGEN
zes hoogste springers

le. Boomsma Ah.
2e. Nijenhuis Gr.
3e. De Jong Gv.
4e. Boer Ah.
5e. Bos Asd.
6e. Meijers Gv.

SPEER\MERPEN
zes verste werpers

1e. H. Nijenhuis Gr. 48.02 m
2e. H. 'Woppenkamp Gr. 42.24 rn
3e. A. 'W. Veenvliet Ah. 41.83 m
4e. Bransbrabant I{b. 40.25 rn
5e. D. Smit Gv. 40.01 m
6e. Van der Linde Hb. 39.07 m

4 x 100 meter Estafette
1e. 's-Gravenhage 48.9 sec.
2e. Groningen 49.- sec.
3e. 's-I{ertogenbosch 50.- see.
4e. Amsterdam 62.- sec.

Arnhem niet meegelopen

HINI{STAPSPR,ONG
6 best geplaatsten

JONGE WACHTMEESTER

OP TRAG'SCHE WIJZE

BII DOESBURG YERONG ELIIKT

Op 26 juni is de wachtmeester
W. H. Wendrich behorend tot de
Verkeersgroep Doetinchem en ge-
detacheerd bii het Bureau Verkeers-
zaken te Den Haag op tragische wijze
verongelukt. De wachtmeester Wen-
drich (29, gehuwd en vader van een
zoontj e) was na een weekend thuis
per motor op weg naar zijn tijdelijke
standplaats. Bij Doesburg botste hii
frontaal op een tegenligger. Hlj werd
zo ernstig gewond, dat hij 24 uur la-
ter overleecl.

De teraardebestelling geschiedde op
de Algemene Begraafplaats te Doe-
tinchem onder zeer grote belangstel-
ling van de zijde van familieleden
van de overledene en van Korpszijde.
Op verzoek van de nabestàanden
vond deze plechtiqheid niet met
Korpseer plaats. Onder de aanwezí-
gen die collega Wendrich de laatste
eer bewezen waren onder meer: de
districtscommandant der rijkspolitie
te Doetinchem, de overste W. C. Bijl
de Vroe, de toegevoegd officier cler
rijkspolitie bij de Terr. Inspectie
Ressort Arnhem, de majoor F. M. C.
Offermans, de toegevoegd of f icier
der rijkspolitie district Doetinchem,
de kapitein J. H. Ittmann en de luite-
nant A. C. Vogel van het Bureau
Verkeerszaken te's-Gravenhage, bij

welk onderdeel wachtmeester Wen-
drich sinds kort was gedetacheerd.
Verder werd de verkeersgroep Doe-
tinchem vertegenwoordigd door de
commandant en het voltallige perso-
neel van die groep, terwijl ook enkele
leden van de Staf van het district
Doetinchem aanwezig waren.
Er was een korte rouwdienst in het
Gebouw voor Christelijke Belangen
waar de overledene was opgebaard.
Bij het graf werd het woord gevoerd
door de overste W. C. Biil de Vroe,
die de overledene schetste als een
goed collega steeds hulpvaardig
voor anderen - een nog jo.rg politie-
man die toekomst had en zijn taak
serieus en met groot enthousiasme
opvatte. Het verkeer had heel zijn
hart en hij was dan ook een van de
eersten die zich opgaf voor de lan-
delijke Porsche-afdeling. Ook richtte
de overste enkele woorden van troost
tot mevrouw Wendrich.
Vervolgens sprak de heer J. Bennink,
afdelingsbestuurslid van de Christe-
liike Bond van Politieambtenaren
woorden van troost en medeleven,
waarna een broer van mevrouw
Wendrich, namens haar en verdere
f amilie een kort dankwoord sprak.
Ds. G. A. van Andel besloot deze
zeet droeve plechtigheid met het bid-
den van het ,,Onze Yader".

Te 16.45 uur was het wedstriidsecre-
tariaat gereed met de becijferingen
en kon worden overgeg aan tot de
prijsuitreikin.g welke werd gedaan
door de kolonel De Gast, namens de
Algemeen Inspecteur.

KogelsfoÍen

AAN ALLEN
die hun medewerking verleendèn en nog verlenen, bij de inning
van de abonnementsgelden onze dank voor hun werk.

*
VOOR ALLEN

die hun abonnementsgeld voor de Jaargang sept. 1960 - aug. 1961

nog niet overmaakten, geldt het verzoek dit alsnog en vóór 19 aug.
te doen.

*
DOOR ALLEN

dient het abonnementsgeld voor de jaargang sept. 1961 t.m. aug.
1962 bU vooruitbetaling te geschieden. De ,,beroeps,,abonnees via
hun eomptabele en de ,,reservisten"abonnees per postwissel of op
giro BB 31 11 t.n.v. Schaafsma & Brouwer Dokkum, vóór B oktober a.s.

1500 meter
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Riikspolitie te Waten in distnict tijmegen
doongnondt rrhandigheidies" Yan

knoeiende schipperrs

;;;,;;,, ;;;;
GR'NTYERYOER

AANOEPAKÍ

leder uur voren tientollen schepen
Niimegen voorbii, íongs de diik,
woorochter in de gemeenfehoven dg
bureou-ork yon hef disfrict Nijme-
gen yon de RijkspoliÍie te Woter ligt.
Bii de schepen, die in hun kielzog
rechfe liinen door de Wool trekken,
ziin er etteliike, geloden met zond
en grind. Deze schepen hebben
sinds enige tiid de specioíe oon-
docht von de Riikspolifie te Woter,
Yon dit district, woor omvongriike
fr,oudes bii het grindvervoer oon het
licht zijn gebrocht omdof men er in
dit districÍ een wefenschop von heeÍt
gemookt de moeiliik te controleren
knoeieriien bii hef verYoeren von
grind per schip op Íe sporen. Welke
leek zql kunnen zeggen oÍ een schip
is geloden meÍ meer grind don de
schipper mel de levenoncier heeft
ofgerekend op grond von de cr;íers
in de meetbrief , die bii elk schip
behoort? Zelf s de RijkspoliÍie Íe
Woter heeft er yeel moeife mee ge-
hod en heeÍt longe tiid weinig kun-
nen doen, hoewel hef geen nieuws
wos dof er werd geknoeid. Hoe hef
bii de knoeieriien en b,i de opspo-
ring doorvon toegoot, wordt verteld
in biigoond ortikel.

Woningbouw, wegenaanleg en tal-
loze andere zaken vergen zand en

grind, en niet slechts bij de produktie
van cement, maar ook als leverancier
van dat zand en grind speelt de pro-
vincie Limburg een belangrrjk. rol.
Baggermolens malen in de Maas
moeizaam grind omhoog, schepen
varen af. en aan, de Concordia van
220 ton of de Hoop op Zegen van
slechts 105 of een van de vele andere.
Het schijnt allemaal vredig en ge-
regeld toe te gaan en het is bij dit
bedrijf ogenschijnlijk of er eenvoudig
niet geknoeid kan worden. De amb-
tenaren van de Rijkspolitie te Water
in het district Nijmegen weten beter,
veel beter omdat met name de over-
ste L. P. H. de Jorrg en de wacht-
meester le kl. H. J. Vos er een soort
wetenschup van hebben gemaakt de

knoeierrj.r, aan het licht te brengen,
zulks met succes.

,,Het was geen nieuws, dat er op vrij
grote schaal werd geknoeid," vertel-
de ons de overste De Jorrg. ,,Maar het
lijkt alsof er met een schip nauwelijks
geknoeid kan worden. In de meet-
brief , die de Scheepsmetingsdienst
voor ieder schip afgeeft, staat dat
een schip een maximaal laadvermo-
gen heef t van een bepaald aantal
tonnen. En dat moet dan ook zo zijn,
maar in de praktijk blijkt, dat menig-
een daar een f oefj e op heef t." En
wanneer het gesprek op dit punt
komt, dan sleept de overste De Jorg
er een kruidenierswinkel bij om dui-
clelijk te maken waar het eigenlijk
om gaat. Een kruidenier, zo zei luj,
kan moeilijk knoeien, dank ,rj iik en

her-ijk van rnaten en gewichten.
Ook schepen worden geijkt, maar het
knoeien met de maten is niet straf-
baar zolang het niet komt in de sfeer
van oplichtirg, verduistering of vals-
heid in geschrifte. Nu is het voor de

politie zaak om de aperte en opzet-
telijke knoeierrj.r, aan het licht te

brengen en dus ook te bewijzen en

dat laatste maakt het onderzoek nog-
al moeilijk.
Het is eigenlijk zo i misschien her-

innert u zich, dat u vroeger met een
pot naar de kruidenier werd gestuurd
om een pond stroop te halen. Hij
weegt eerst de pot en daarna de pot
met stroop erin en bepaalt zo de hoe-
veelheid stroop in de pot. Maar als
je dikwijls komt, weegt hij de pot
niet meer omdat hij weet hoever de
pot gevuld moet worden voor er een

pond stroop in zit. En, als het nu een

aluminiumpot is en je draait hem uit,
zodat hij wijder wordt, kan er meer
stroop in, zonder dat de kruidenier
het merkt.
Zo ongeveer gaat het in de zand- en
grindhandel ook; het schip wordt
leeg en vol gemeten, beide uitkom-
sten worden afgetrokken en dan
blijft dus het gewicht van de lading
over, ofwel de tonnage ofwel het
laadvermogen. Door op de romp van
het schip bij de meting een schaal
aan te brengen kan later de tonnage
worden afgelezen, want brj inzinking
van het schip is op de schaal te zien,
hoeveel er geladen is.

Knoeien met schepen

Maar, nu gaat men knoeien met het
lege schip, aldus de overste De Jorg,
die verhaalt hoe de schipper er een

lichtere motor in kan laten zetten, het
schip kan laten verlengen en derge-
lijke en als hij het niet laat her-meten,
in zijn lichter geworden schip meer
lading krijgt dan het ijk-merk aan-
geeft, terwijl hij er dus minder voor
betaalt. Deze methoden gaan vooral
op in de grindhandel, al was het al-
leen maar omdat grind meer waard
is. Het vergroten of lichter maken
van het schip en dan met de oude
meetb rief bI de grindleverancier
aankloppen geschiedt nogal eens bij
grindschippers, die ook zelf hande-
len. Over een jaar gerekend kunnen
deze eenvoudige manipulaties uit-
groeien tot een aanzienlijke f raude.
Zo werd er kort geleden een schipper
gesnapt, die in een jaar trjd I 14.000

met deze knoeierrj.r, had verdiend.
Deze manipulaties zijn vooral actueel

,,L,adder" von boggermolen
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in het district Nijmegen, waartoe
Limburg behoort, met de grote win-
ning van zand en grind, dat door het
hele land wordt afgeleverd.

Recherchewerk

De opsporing van een en ander is

zuiver recherchewerk, dat is duide-
l,jk. De lading van een schip in bij-
voorbeeld Stevensweert moet verge-
leken worden met de uitlossing er-

Sens in Nederland. Het is daarom in
de eerste plaats zaak contact te hou-
den met de leveranciers en te weten
welke schepen er eigenlijk varen.
Bovendien zendt de Scheepsmetings-
dienst alle nieuwe gegevens door
naar het districtsbureau in Nijmegen,
waar men als een bok op de haver-
kist zit, ook al is de bewijsvoering
zeeÍ moeilijk en ook al is het vooral
hierbij noodzakelijk om elke van
deze ingewikkelde zaken,,panklaar"
bij de justitie op te leveren.
Er zijn vele methoden om te knoeien.
De schepen worden ook niet altijd
groter, maar soms ook kleiner. Elke
centimeter inzinking van een schip
staat gelijk met een hoeveelheid Ia-
ding. Elk schip heeft ook een maxi-
mum laadvermogen en een witte
streep op de boeg, die de maximum-
laadhoogte aangeeft. Wat daarboven
komt is vrijboord. Een schip in Zee-
land moet vanwege de golfslag een

grotere vrijboordhoogte hebben dan
een schip dat elders op de rivieren en

kanalen vaart. Een schipper kan der-
halve een grotere vrijboordhoogte
Í,'tragen met een maximum van l0 o/0,

waardoor het laadvermogen vermin-
dert. Wanneer de schipper dan op de

Maas laadt en zorgt dat de witte
strepen zo onzichtbaar mogelijk zijn,
dan kan dat (oneerlrjk.) winst op-
leveren. Maar, als de schipper hele-
maal geen strepen op zijn schip heeft,
is hij bovendien niet strafbaar.

Foto boven: Eoggermolen

Foto midden : Onderlosser

Foto onder:,,lJkopnome".

ín bedriif in grinÍgof fe Wessem 1[.)
bezig mef lossen van lodinE.'
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metingsdienst heeft wel het recht de

meetbrief in te trekken.
Er dienen in dit ingewikkelde spel
aperte en moedwillige knoeierrj.r,
aan het licht te worden gebracht en

dat valt niet altijd mee. Soms wordt
er zelfs geknoeid met een aparte
pompinstallatie. Het is namelijk zon-
der meer winst om het schip brj de

meting zo zwaar mogelijk te maken
en bij het lad en zo licht mogeliik. De
aparte pomp zorgt er voor, dat extra
ingenomen water desgewenst on-
zichtbaar kan worden uitgepompt.

Handigheidje

De schippers zien dit alles niet als

bedrog, maar alio:ir als een handig-
lreidj e. Ze er\ aren hun knoeierii.t
als de man, die 7 10.000,- inkomen
aan de belasting verzwijgt. De schip-
per met z'n slimmigheicl is trouwens
verder zo eerlijk ah g ou,J. U kunt
hern zonder meer uw portemonnaie
geven en er van verze k er..i zijn, dat
er nA een ha, f. jaar nog hetzelfde in
zit als vandaag.
Enfin, de Rijkspolitie te Water heeft
er nu zo langzamerhand enige ha:-
digheidjes tegen in te brengen, maar
het duurt lang voor een dergelijlie
zaak,,rond" is, voor men zeker weet
dat er ,,iets" is gebeurd clat niet door
de beugel kan. De wachtmeester le
kl. H. J. Vos, die met de overste De

Jo.g de ,,wetenschap" ter bestrijding
van deze knoeierrj.r, heeft opge-
bouwd zegti ,,'k Wist er wel iets van,
want ik heb vroeger zelf op derge-

lijke schepen gevaren. Hier in Nij-

megen heb ik nu gelegenheid om er
iets tegen te doen."
Het moet gezegd, dat het optreden
van de Rijkspolitie te Water naar
twee kanten effect sorteert. Er wor-
den knoeierrj.r, ontdekt en vervolgd
en dat werkt ook door bij de schip-
pers met als resultaat dat er - sedert
er enige schippers werden gegrepen

een toename van het aantal her-
metingen te constateren was. Een-
voudig is het echter allemaal nog
steeds niet en het is geen wonder, dat
de overste De Jorg ook al gevaren
heeft met Officieren van Justitie ter
inwijding in deze weinig eenvoudige
materie.,,Begrijpt u het?" vroeg de

wachtmeester Vos, toen wij de

bureau-ark verlieten. ,,IJ kunt er ook
de wet van Archimedes nogeens op

nAzien. "
En, hoewel de zaak duidelijk was
hebben we clie er ter verduidelijking
toch nogeens bijgehaald, te uwen be-
hoeve natuurlijk: een lichaam, geheel
of gedeeltelijk in een vloeistof ge-

dompeld, onde rvindt een opwaartse
drukking (ondergaat een schijnbaar
gewichtsverlies), even groot als het
gewicht der verplaatste vloeistof. En,
daaraan verbonden de wet van de

drijvende lichamen, die zegt, dat een

drijvend licha am zoveel gewicht aan
vloeistof verplaatst als het zelf
weegt. Het heeft duideijk met mer-
ken en inzinking van de grind- en

zandschepen te doen. Als Archime-
des er niet was geweest. was deze

hele zaak nergens .

(Foto's: Techn. Recherche Roermond)

De controle onderweg is uiterst
moeilijk. De schipper kan tenslotte
altijd zeggen: ,,Ja, maar ik lig zo diep
omdat er water in het ruim staat."
Maar, bij de surveillance kan wel
blijken, dat het schip diep over z'n

Ik ligt, hetgeen dan wordt doorge-
geven aan de recherche, clie vervol-
gens de in- en uitlading nagaat.

Moeilrjke zaak

De moeilijkheden zijn echter vele.

Een schipper, die zijn ijkmerken ver-
keerd heef t aangebracht, kan niet
zonder meer worden bekeurd. Het
ontduiken van de gegevens van meet-
brieven, het aanbrengen van veran-
deringen in de meetbrief of met een

oude meetbrief blijven varen, leidt

- ondanks de bepaling dat een schip
na wijziging hermeten moet worden

niet zonder meer tot een vervol-
ging. Het hoofd van de Scheeps-

10

Conf role scheepspopieren

Rp.org_KB1961_08_aug_Nr.12 113



-

Abdii Yo,n Middelburg herbergt
districfsbu reo,u RiÍksp olitie en is centrum

door de odiudont C. DEN OTTER te Middelburg

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

De geschiedenis van de Abdij in Middelburg is nauw verweven met de ge-

schiedenis van kerk en staat in Zeeland. Het klooster was kerkelijk centrum

in het verleden, het was ook Hof van Zeeland, de zetel van het Gewestelijk

bestuur. Ook nu nog zijn staat en kerk te vinden in de eeuwenoude Abdï.
Daar zijn de beide kerken, de Provinciale Griffie en allerlei Overheids-

diensten waaronder ook het Districtsbureau der Rijkspolitie en het groeps-

bureau van de Verkeersgroep.

,,Schrijn van zwaard en kruis", dat is de zinvolle titel van het spel van klank

en licht, dat in 1960 voor het eerst werd opgevoerd in deze Abdij en dat deze

zomer andermaal wordt uitgevoerd.

WAAR GAAN
WE HEEN?

ln deze vokonÍie rubriek bliiven we

ditmoal in eigen lond voor een be-

zoek oon Middelburg, het hort von

een von de boeiendsÍe - en nog Íe

weinig bezochte Nederlondse
provincies. De odiudonf C. den Ot-
ter, sinds ioren in Middelburg woon-
ochtig leidt de lezer in biigoond
ortikel door de oude obdii, nief
slechÍs omdot dsor heÍ DisÍrícfs-
bureou von de Riikspolitie in hisfo-
rische omgevin g zetelt, moar voorol
omdof hier deze zomer ondermool
hef unieke lichfspel ,,Schriin Yonner unreKe rrcnrSPer rtoclrttllt YLtt, 

)
zw,aord en kruis" wordt uitgevoerd, )
dot een bezoek oon Zeelond extro )

de moeite woord mookl. i
(

-/'\-/'v \r-,-,-.r\,/\\-Z'\-/-\-/-\ )

vtrn unÍe!( lichÍspel

Het zwaard is van ouds hct symbool
van het wereldlijk gezag,; het kruis is
het teken van de kerk. Dc geschiede-
nis van de Abd,j ir Middelburg is er
een van opgang en van neergang. Het
jongste verleden heeft dit duidelijk

*
ín de KloosÍerg,ong.

Het gezong der

monniken en het

geiuich der poorfers

klinkt . .

*

geleerd: op l7 mei 1940 werd het Ab-
dijcomplex grotendeels verwoest. Be-
kwame bouwers hebben de gebou-
wen weer in hun oude luister her-
steld. De geschiedenis herleeft in het
unieke spel van klank en licht, dat in
1960 door ruim 10.000 b'ezoekers

werd bijgewoond; H.M. de Koningin
behoorde tot de eersten.

Dit is het spel van Zeelands hof,
Gebouwd te Middelburg in vroe-

[ger tijden,
Verbrand, verwoest, hersteld God-

llof !

Gelouterd na een bitter lijden.

Dit is het spel van Middelburgs
lAbdij,

Waar Zeeland,s herte klopt sinds

Ieeuwen,
Waar God geprezen werd in zang

len rei,
Van oudsher zetel van 't gezag der

IZeeuwen.

Een stem weerklinkt. Het is de stem
van de Wachter van de trjd. Hij
houdt de bezoekers voor:

,,Ik aanschouwde hier het ruste-
loos getrj der eeuwen."

Hij leidt de bezoekers door het kloos-
ter in een tocht door de geschiedenis.

Het begint in ll22 toen Albaldus
naar Middelburg kwam en er de Ab-
dij stichtte. De gedachten worden te-
ruggedrongen naar het verre ver-
leden, lichtbundels spelen langs de

wanden, stemmen uit het verleden

L2
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De longe Jon, trouwe wochter boven
Middelburg en W,olcheren.

spreken en in dat alles komt de Fis-
torie weer tot ons. Het samenspel van
licht en geluid in deze imposante om-
geving suggereert dat de bezoeker in
minder dan een uur de geschiedenis
van eeuwen beleeft. Hij hoort Albal-
dus in ll22 het ,,Te Deum" zingen,
hoort de opgewonden stemmen van
de beeldenstormers. Zullen deze

mooie gebouwen worden verwoest?
Maar nee, een burgemeestei bezweert
hartstochtelijk het opgewonden volk
de kerken ongemoeid te laten.

,,Het zijn boze tijden," zegt de bur-
gemeester tegen de koster. Zeker het
waren boze tijden, doch er zouden tij-
den komen die nog bozer waren.
Het geronk van vliegtuigen boven de

bezoekers zwelt aan, bommen gieren
omlaag, ontplof f en, de bevolking
verschuilt zich in de kelders : l7 mei
1940. De Wachter van de t,jd moet
klagen:

,,Steenklompen stonden op de

plaats, waar eens God lof was ge-
bracht. De nacht is gedaald en de

morgen is nog ver."
Gelukkig, die morgen is gekomen. De
muren die nu in het volle licht van de
schijnwerpers staan, werden opge-
bouwd. Bouwmeesters en gezellen
van de 20ste eeuw werkten weer een-
drachtig samen om de Abdij zijn
vroegere luister te hergeven. De be-
zoeker staat op en wandelt verder
langs de graftombe van de Evertsen,
de Zeeuwse zeehelden; langs het graf
van Graaf Willem II, Roomskoning,

die hier na zijn dood tegen de Friezen
werd begraven. In de Kloostergang
wordt het opnieuw 25 november
1496. Twee vorstenkinderen zijn hier
te gast, Filips de Schone en zijn zus-
ter Margaretha van Oostenrrjk. Men
hoort de inhuldiging van Filips als
graaf , het gezang der monniken ter
ere van God weerklinkt, het gejuich
der poorters schalt luid op.
Met een schok herinneren we ons dat
door deze gang enkele malen per dag
nu de Rijkspolitieambtenaren lopen.
Dan zijn we weer terug in het ver-
Ieden. De minstreel zingt:

,,Toen die maaltijd en die eden

Iwaren gedaan
Men van 't scheiden dede vermaan.
Hoort hoe Margaretha [aar broe-

[der te voete viel
Bedroefd van herten, bevaan met

[weene . . ."
Onze tocht zet zich voort naaÍ de

Crypte onder de vroegere Statenz aal.
We maken een bewogen episode mee

uit de geschiedenis. Willem III, de

latere Stadhouder-Koning, komt in
1688 plotseling naar Middelburg. De
regenten zijn verschrikt; de Oranje-
gezinde Zeeuwen juichen. Een op-
gewonden bode meldt de Staten, die

*
Alle gebouwen

op hef Abdiiplein

boden nu in een

vloed von licht.

maar niet tot een besluit kunnen ko-
men:

,,De daken van de huizen, ja de

masten van de schepen zien zwart
van de mensen. Het volk juicht. De
schepen bij Rammekens hebben de

prins saluut gegeven."
Dan zwichten de Staten. Zij ontvan-
gen de prins in hun midden. Als hij
in de vergadering is gekomen, spreekt
de prins waardig:

,,WI zullen getrouwelijk de loffe-
lijke voetstappen van onze door-
luchtige voorvaderen volgen."

Opnieuw klinkt het signaal van de

Wachter van de tijd:
,,Gij mens van ru, keer terug en

weet U in het heden."
Kort daarop staat de bezoeker buiten
op het Abdijplein. Alle gebouwen
baden nu in een vloed van licht.
Over ons gaat de vermaning uit de

Valerius-Gedenckklanck :

,,Beschut, beschermt, bewaart dit
IPand

Opdat niet in den hoek en raak
Uw vrijheid, die voorwaar
Uw ouders hebben duur gekocht
Met goed en bloed en leven . . . ."

(vervolg op pag. 27)

*
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Herta in politiedíensf

LAATSTE HONDSE

VERHAAL

Hierbij uindt de lezer het
derde en Laatste deel, uan
de ,,hondse oerhalefl", díe
de ríjksspeurhondg el,eider,
de usachtmeester 7e kl,as
I. Dan Goosutil,l,igen te
Arnhem schreet o'Der de
hond in pol,ítiedienst. ln
dit artíkel uertelt híj uoor-
al, ouer de identiteítsproe-
uen en het reuíeren, een
en ander ook l,Deer met
u errrlelding uan geual,len
uít de praktijk.

Schenpe neus uan speur
Írl adnden sterkerr d an mG

Sorteerproef biedt doder mísdriif
drkwijls geen kons meer. o .

Door zijn sterk ontwikkeld reukor-
gaan is de speurhond in staat men-
selijke geuren te onderscheiden en te
identif iceren. Dit houdt tevens in,
clat het dier ook in staat is om voor-
werpen, waaraan de lucht van een

bepaalde persoon kleeft, te onder-
scheiden van voorwerpen waaraan
zich de lucht van andere personen
bevindt. Het werk van de speurhond
in de praktijk, bestaat voor een groot
gedeelte uit het nemen van identi-
teitsproeven. Deze proeven worden
gewoonlijk aangeduid met de naam:
,,sorteren".
Wordt op de plaats van het misdrijf
een voorwerp aangetroffen, waaraan

de lucht van de dader kleeft, dan is

dat voorwerp geschikt om als uit-
gangspunt voor een sorteerproef te
worden gebruikt. Ook een voetaf-
druk, waarvan vastst aat dat deze van
de dader af komstig is, kan als zo-
danig worden gebruikt. BlIft een
voetaf druk slechts kortere ttj d ge-
schikt om als uitgangspunt voor een
sorteerproef te worden gebruikt, bij
een voorwerp is dat anders. Heeft
men namelijk een voorwerp, met de
lucht van de dader en is niet terstond
een verdachte aangehouden, dan is

het mogelijk zo'n voorwerp geduren-
de langerè trjd te bewaren. In vak-
kringen noemt men dit isoleren.
We dienen echter niet alleen het
voorwerp, doch in de allereerste
plaats de lucht welke zich aan dat
voorwerp bevindt, te bewaren. Daar-
toe is het nodig dat het voorwerp
wordt geborgen in bijvoorbeeld een

lege stopf les, j ampot, of dergelijke
en vervolgens luchtdicht wordt af -
gesloten. De laatste j aren is geble-
ken, dat ook plasticzakken zeer ge-
schikt zljn om als isolatiemateriaal
te worden gebruikt. Y anzelfsprekend
moet de fles, pot of plasticzak vol-
komen rein zijn en dient men er voor
te zorgen, dat het te isoleren voor-
werp niet met de lucht van andere
personen wordt besmet. Een doelma-
tig geïsoleerd voorwerp kan zelf s

nog na verloop van maanden ge-
schikt zijn om als uitgangspunt voor
een sorteerproef te worden gebruikt.
Hoelang een voorwerp in het alge-
meen voor een sorteerproef kan wor-
den bewaard, is moeilijk te zeggen.
Dat hangt veelal af van de aard van
het voorwerp, de hoeveelheid luchtDe speurhond Íijdens de sorfee rproef

1{
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lot)

lond soms na
nseliik uerrnuft

die zich er aan bevindt en de wijze
waarop het is geïsoleerd.
In de praktijk is een geval bekend,
waarbij de speurhond er zelfs na een

tijdsverloop van 14 maanden nog in
slaagde om met een geïsoleerd voor-
werp als uitgangspunt, de dader aan
te wijzen. Deze termijn moet echter
wel als een unicum worden be-
schouwd. De praktijk biedt dikwijls
mogelijkheden tot sorteren en die
mogelijkheden mogen we niet ver-
waarlozen. BI de oplossing van een

groot aantal misdrijven was het juist
de sorteerproef, die de doorslag gaf
en de verdachte dwong tot het af -
leggen van een bekentenis. Als voor-
beeld weer een praktijkgeval.

Enige tijd geleden vond er midden in
de nacht een mislukte overval plaats
op een bej aarde landbouwer. De
landbouwer lag in bed en werd plot-
seling gewekt door een onbekend
persoon, die hem met een lantaarn in
het gelaat scheen en dreigen d zei: ,,Je
geld of je leven." Voor de landbou-
wer zijn keus had kunnen bepalen of
hij zijn geld, dan wel zijn leven zou
afstaan, kwam zijn eveneens bejaar-
de broer te hulp gesneld, waarop de
indringer het hazepad koos.
Bij het onderzoek bleek, dat de dader
door een gat in het dak in de boer-
derij was gekomen. De van het dak
verwijderde pannen had hij netjes op
de grond gelegd. Tussen de neerge-
legde dakpannen werd een tang aan-
getroffen, die door de dader was ach-
tergelaten. Op het erf van de boer-
derij werden voorts nog enige voor
identificatie geschikte voetafdruk-
ken aangetrof f en, waarvan de her-
komst niet kon worden vastgesteld,
doch die vermoedelijk van de dader
afkomstig waren. Hiervan werden
gipsafdrukken vervaardigd. Uit het
onderzoek was inmiddels komen vast
te staan, dat de dader gebruik had
gemaakt van een auto, zodat door de

hond geen spoor kon worden ge-
volgd. Niettemin werd de speurhond
toch nog ingezet om de omgeving
van de boerderij af te zoeken, aange-
zien het niet uitgesloten werd geacht,
dat de dader tijdens zijn vlucht nog
voorwerpen had verloren of ter
plaatse had verborgen. Het onder-
zoek met de speurhond leverde als
resultaat op, dat het dier tussen de

braamstruiken van een aangrenzend
weiland een zwarte doek werd ge-
vonden, waarin twee ooggaten waren
geknipt. Er was niet veel f antasie
voor nodig om te begrijpen dat dit
voorwerp door de dader als masker
was gebruikt. Voor het nemen van
een eventuele sorteerproef werden de

beuzuste doek en de door de dader
achtergelaten tang, elk af zonderlijk
in een glazen pot geïsoleerd.
De volgende dog kon een persoon
lvorden aangehouden, die er van ver-
dacht werd het f eit te hebben ge-
pleegd. De verdachte ontkende ech-
ter hardnekkig. De enige aanwijzing
tegen hem was het feit, dat hij laat op
de avond voor de overval met zijn
auto op een nabijgelegen parkeer-
plaats had gestaan. De op de plaats
van het misdrijf aangetroffen voet-
afdrukken leverden niets op, aange-
zien de gipsafdrukken niet overeen
kwamen met het profiel van zijn
schoeisel. Veel bewijs was er dus niet.
Aangezien de verdachte bleef ont-
kennen, werd de daarop volgende
dug een sorteerproef op hem toege-
past. De eer, die de hond bij de sor-
teerproef de verdachte bewees, was

te groot voor deze man. Toen de ver-
dachte zag hoe gretig de hond telkens
zijn voorwerp uit de sorteerrij weg-
pakte, werd hij er stil van. Ongeveer
een kwartier lang bleef hij nog zwij-
gen. Toen werd het hem te machtig
en ging hij door de knieën. Zijn be-
kentenis werd gevolgd door een kor-
te graf rede aan het adres van de
hond. Gelukkig heef t het dier het
niet begrepen en verricht het zijn
werk nog even plichtsgetrouw als
voorhee n.

Behalve voor het nemen van identi-
teitsproeven en het volgen van een
spoor, kan de speurhond ook worden

lk, speurhond reken mij zelÍ tol de groofsfe
speurders .

I

I
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gebruikt voor het afzoeken van
plaatsen, waarvan men vermoedt, dat
zich aldaar een vermist persoon of
een verloren, weggeworpen of ver-
borgen voorwerp bevindt. Dit zoe-
ken noemt men revieren. In derge-
lijke gevallen behoef t er geen be-
paald uitgangspunt voor de hond
aanwezig te zijn. Alles wat zich in
het terrein bevindt en menselijke
lucht bevat, wordt door de hond op-
gespoord. De kleinere voorwerpen
worden dan door de hond geappor-
teerd, terwijl de grotere voorwerpen
en personen door de hond worden
aangeblaft en bewaakt tot zijn gelei-
der ter plaatse komt. Doordat de

hond bij het revieren alle voorwer-
pen dient op te sporen welke mense-

lijke lucht bevatten, gebeurt het wel,
dat door het dier soms voorwerpen
worden aangetroffen, die in het ge-

heel geen verband houden met het
geval waarvoor de hond werd inge-
zet. Veelal zijn het waardeloze zaken,

die kort tevoren ter plaatse door
voorbijgangers zijn weggeworpen.
Het komt echter ook wel voor, dat
het dier dingen vindt, die betrekking
hebben op een heel ander misdrijf,
waarvan men soms niet eens wist dat

- het was gepleegd. Dat het revieren
ook wel eens tot verrassingen aan-
leiding kan geven, moge blijken uit
het volgende.

Op een zondag bracht een gezelschap
een bezoek aan een openluchtmu-
seum. Onder het gezelschup bevond
zich een oude man. Aangezien een

rondleiding door het museum met
zijn uitgestrekte bossen te vermoei-
end voor de man bleek te zijn, werd
besloten dat h,j brj de ingang van het
museum zou achterblijven tot de ove-
rige leden van het gezelschap van de
bezichtiging zouden zijn terugge-
keerd. Bij de terugkeer van het gezel-
schap bleek de oude baas echter
spoorloos te zijn verdwenen. IJren-
lang werd er naar hem gezocht. De
man bleef echter onvindbaar. Om-
streeks middernacht werd besloten
de hulp van de speurhond in te roe-
p€D, aangezien men vreesde, dat de

man een ongeluk was overkomen. In
gezelschup van de plaatselijke post-
commandant liet de rijksspeurhond-
geleide r zijn hond in de uitgestrekte
bossen van het openluchtmuseum
naar de vermiste man revieren. Syste-

matisch werd het ene bosgedeelte na
het andere door de hond afgezocht.
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Toen het dier ongeveer een uur had
gezocht, hoorden de politiemannen
de hond plotseling in de verte blaf-
fen. Zo snel mogelijk begaven zij zich
naar de plaats waar het geluid van-
daan kwam en verwachtten niet an-
ders, dan ter plaatse een zielig hoop-
je mens aan te treffen, die een of an-
der ongeluk was overkomen. Toen zij
de hond ,p korte afstand waren ge-

met hun verwachting - in het flauwe
schijnsel van een zaklantaarn echter
een rijzige figuur tussèn een bomen-
groep staan, die door de hond uit-
bundig werd aangeblaft. Deze figuur
stond zo stil als een standbeeld en

scheen zich van het geblaf van de
hond maar bitter weinig aan te trek-
ken, hetgeen de postcommandant de

opmerking ontlokte: ,,Nou, dat is ook
een ijskouwe". Dat het inderdaad een

ijskouwe was, bleek wel toen ze na-
derbij kwamen. Inplaats van de oude
baas, stond ter plaatse een beeld.
Blijkbaar was het de vorige dug door
bezoekers van het museum aange-

raakt, zodat het menselijke lucht be-
vatte en derhalve prompt door de

hond werd aangeblaft. Mocht de

postcommandant reeds tevreden zijn
met het door de hond bereikte resul-
taat, de speurhondgeleider was nog
lang niet voldaan en rustte niet voor
de gezochte man weer terecht was.
Toen de rijksspeurhondgeleider later
naar zijn standplaats terugkeerde,
overviel hem een gevoel van grote
voldoenirrg. Voldoening ook over het
feit, dat hij met zijn hond een belang-
rijke bijdrage had kunnen leveren tot
het geestelijk welzijn van de post-
commandant.
Zo zijn er vele voorbeelden uit de

praktijk aan te halen over opmerke-
lijke prestaties van speurhonden. EIk
voorbeeld is een bewijs van het grote
nut dat de speurhond kan hebben en

van het feit, dat de hond om meer
dan alleen zijn gezellige aard of het
kwispelen van zijn staart vermaard is
en derhalve tekort werd gedaan door
Gerrit van de Linde, hetgeen hiermee
dan weer uit de wereld is . . .

40.000 mensen gezocht door
Oostduitse volkspolitie

De politie van West-Berlijn heeft de

beschikking gekregen over een dik
gedrukt boek waarin de Oostduitse
politie de namen' heeft verzameld
van 40.000 mensen, die worden ge-

zocht. Het zijn merendeels vluchte-
lingen uit Oost-Duitsland, die alle
als wetsovertreders worclen be-
schouwd. In het boek zijn echter
slechts de namen opgenomen van
hen, die meestal een of ander ,,eco-
nomisch vergrijp" op hun geweten

hebben, bijvoorbeeld het meenemen

van kostbare eigendommen. Het zou

ook waarschijnlijk niet doenlijk zijn
alle vluchtelingen in het boek te ver-
melden, want ieder jaar trekken om-
streeks 200.000 Oostduitsers naar het
westen. Overigens heef t men werk
genoeg met de huidige lijst, die ge-

regeld wordt bijgehouden en'waar-
voor maandelijks . een supplement

verschijnt met ongeveer 1200 namen.
De politie van West-Berlijn is op

merkwaardige en dramatische wijze
in het bezit gekomen van dit omvang-
rijke communistische opsporingsre-
gister. Het werd namelijk afgegeven

door een j ongeman, die in gevecht
was geweest met de volkspolitie toen

diens verloofde, een vluchtelinge uit
Oost-Duitsland , aan de grens tussen

Oost- en West-Berlijn werd gearres-

teerd. D. jongeman slaagde er niet in
het meisje te bevrijden, maar kwam
bij de worsteling in het bezit van de

diensttas van een volkspolitieman.
Die tas bevatte het boek, dat hij on-

danks mogelijke gevaren voor zijn
verloofde ter beschikking van de po-

litie in West-Berlijn stelde, waar-
door wellicht velen voor een arres-

tatie kunnen worden behoed.
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*
Zo worden de

ko ndi doten onde rv r oogd
v.l.n.r. rond de tof el :

de kopiÍein J. Ziip, de

moioor J. W. Buitendijk
en de kopifein

P. H. Borro.

*

drjk, Zijp en Borra na een dag moeizaam vragenstellen,
na uit een dozijn of meer, zegge: twee geschikte kandida-
ten te hebben geselecteerd, gebogen en geknakt huis-
waarts gingen. Niets is echter minder waar; uitgerekend
een week later zitten ze eÍ weer en worden er weer kandi-

fllo"izame oelectie in het
bureau §an de Yorpöartó

te nl*recht

daten binnengelaten. Het relaas van zo'n dug vindt de

lezer hierbij afgedrukt.
Tien kandidaten waren er voor die vrijdug opgeroep€D,
acht waren er verschenen in de sportzaal van het hoofd-
bureau van politie. Dat wil zeggeo, de achtste kwam nog-
al wat later dan hij op grond van de uitnodiging werd
verwacht, maar hlj kwam dan toch. Met nummers achter-
op de turnbroekjes scharrelden ze min of meer behendig
over de balk, over de kist en zwoegden ze omhoog in de

touwen. E., nog geen uur later verschenen ze in het
bureau van de Korpsarts, om na hun schriftelijke test nog

,,nader bekeken" te worden.
De majoor Buitendijk en de kapitein Borra zaten achter
een rond taf eltj e, de kandidaat ervoor op een gewone

stoel zonder leuningen, de kapitein Zijp fungeerde als
secretaris en zat achter een bureau, toen de eerste kandi-
daat verscheen, die door de majoor Buitendijk onder het
mes werd genomen:

,,Heeft u ook liefhebberijen?"
,,Ja, ik speel trompet."
,,Leest u weleens?"

Q"n orfidag met 10 h,an*ídqten. . . .

Het is fout om in het leven snel medelijden te hebben,

maar die dag hadden wij het dan toch: diep medelijden
met de majoor J. W. Buitendijk, hoofd van het Bureau

Werving, de kapitein J. Zijp en de kapitein P. H. Borra,
die naar Utrecht waren gereisd, zoals ze dat' geregeid
doen om daar in de sportzaal van het hoofdbureau van
politie en later in het bureau van de Korpsarts der Rijks-
politie in de Westerstraat een aantal kandidaten voor een

functie in het Korps Rijkspolitie aan de tand te voelen en

vervolgens vast te stellen of zij gerekend naar Persoon-
lijke instelling, algemene en lichamelijke ontwikkeling,
naar belangstelling, voorkomen, kortom : of zij naar in-
nerlijk en uiterlijk al dan niet geschikt waren. Het af.'

nemen van deze mondelinge examentj es volgde op een

schriftelijke test en de kandidaten, die voor het drieman-
schap verschenen, waren dus tevoren al in zekere mate

geselecteerd uit een grotere groep. Men gaat bij de wer-
ving echter niet over een nacht ,js, zodoende deze weke-
lijkse bijeenkomsten in het Bureau van de Korpsarts, waar
per jaar gerekend velen worden gewogen en ook velen
te licht bevonden omdat men bij de aanstelling van leden

van het Korps Rijkspolitie geen water bij de wrjn doet
ofwel: niet gaat marchanderen met de aanstellingseisen.
Het mondeling testen van de kandidaten, in f eite een

boeiende activiteit, temeer interessant omdat het gaat om

,,levend materia a,1" , is echter maar al te vaak een bezig-
heid met een diep treurig karakter, die oppervlakkig be-

schouwd lachwekkend kan zijn, maar slechts tot mede-

lijden voert, medelijden met de examinatoren, die Pogen
eruit te halen wat erin zit en met de kandidaten, die in de

illusie leven, dat ze bij uitstek geschikt zijn en wie het ten

enenmale ontbreekt aan parate kennis, aan interesse en

aan persoonlijkheid en zich dan ook nog verbaasd tonen
wanneer zlj de boodschap meekrijgen, dat het toch echt

niets kan worden. Het zot;- geen sterveling mogen ver-
bazen, wanneer de examinatoren, in casu de heren Buiten-

1B
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,,Hoe bedoelt u?" informeerde de kandidaat minzaam.
,,Nou, of u wel eens leest," herhaalde de majoor.
,,Dansen doe 'k ook wel."
,,Ja, dat is mooi, maar dat vroeg ik niet, leest u veel?",
vroeg de majoor geduldig.
,,Ik heb niet veel trjd om te lezen. Ik kijk wel naar de

televisie."
,,2o, wat is er de laatste tijd zoal gebeurd?"

,,Nou, er ging een Amerikaan de lucht in."
,,Alleen een Amerikaan? Heeft u niets van die Rus ge-
hoord?"
,,Nee, nooit van gehoord," gaf de kandidaat vlot toe.

,,'Wat weet u van Algerije?", probeerde de majoor.
,,De generaals stapten eruit en kozen de zijde van de re-
bellen."
,,'Weet u ook wie de baas is in communistisch China?"
,,Soekarno? O nee, toch niet," stuntelde de kandidaat.
,,Waar is Soekarno pas geweest?"

,,'kZou't niet weten, maar hij is wel overspannen."
De kandidaat, wiens schriftelijk werk ook nogal onder de

maat was: vijf van de vrjf eenvoudige sommetjes fout
enzo, werd afgewezen.
De tweede kandid aat, een P.T.T.-man, wien het bij de

P.T.T. niet bevalt en die eigenlijk in de landbouw had
gewild doch bij de Rijkspolitie had gesolliciteerd las wel-
iswaar veel, maar wist niet hoe de afgelopen oorlog is

begonnen.
De derde kandidaat bleek een prettige, representatieve
en beleefde, mededeelzame jongeman met voldo.ende pa-
rate kennis. Hij bleek een verademing na de twee voor-
gaande, stugge figuren zonder voorkomen, die na een

kort beraad werden binnengeroepen en de boodschap
kregen:,,Het is beter, dat u blijft doen, wat u nu doet,
laten we geen van beiden gaan experimenteren , dat zou
op een teleurstelling kunnen uitdraanien".
Terwijl de derde kandidaat onder het mes werd genomen,
een prettige eerlijke figuur, hebben wij de resultaten van
zijn schriftelijke werk bekeken, waarin hij in een dictee
schreef : ,,De loodgieter heeft de lekaasje hersteld" en bij
zijn rekenwerk beweerde dat een kwart van vierentwintig

De spodfesf, woo rbii het niet olÍiid eyen vloÍ goot - gefuige dezc
Íofo - levert al belsngrijke gegeyens.

Nou io, bokspringen kon iedereen, meor een loopboon bii
heÍ Korps Riikspoíitie omvqt meer . . .

neerkomt op acht. Hij wist niet wie Charles Lindberg, Pi-
casso, Edison of generaal Patton zijn of waren, verklaar-
de dat Hassan de leidende figuur is in Egypte en ver-
klaarde het woord gemolesteerd in de zin:,,Hrj werd door
stakers gemolesteerd" met ,,teruggedrongen". En, wat
moet dat dan, beste lezer?

NehroeinEgyptG....

De vierde kandidaat was een dienstplichtig militair.
,,Wat bent u van beroep," zo informeerde de kapitein
Borra.

,,Monteur."
,,Wat monteert u?"
,,Auto's," aldus het besliste antwoord.
,,Wat doet u in uw vrije tijd?"
,,Ik studeer voor technisch tekenaar."
,,Wat leest u?"
,,Romans, levensbeschrijvingen en oorlogsboeken, bij-
voorbeeld Gezworen kameraden."

,,'Waar speelt dat?"
,,In de Stille Zuid,ze:e," zo zei de kandidaat, hetgeen voor
de commissie een geheel nieuw gezichtspunt bleek en
reden genoeg gaf om er even op door te gaan.

,,Wat gebeurde daar?'

,,Daar landden Amerikanen op een eiland."
,,Welk eiland?"
,,'Weet ik niet."
,,Wie vochten er eigenlijk in de afgelopen oorlog tegen
elkaar?"
,,Iedereen tegen iedereen."

,,'Waardoor kwam het einde van de oorlog?"
,,'Weet ik niet."
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Boloncerend op weg noor de opleidíngsschool (of nieÍ).

,,Nooit van de atoombom gehoord?"

,,O jo, Hiroshima."
,,Heeft u weleens van Pandith Nehroe gehoord?"

,,Ja, da's de president van Egypte," aldus deze nogal on-
vriendelijke kandid aat, die een geremde en ontevreden
indruk maakte en werd opgevolgd door kandidaat num-
mer zes.

Titoisdood....
Hij had in zijn opstel geschreven: ,,Om je te ontwikkelen
hoef je niet naar de bioscoop te gaan dat kun je beter in
de krant doen. Het wereldnieuws dat vind ik het mooiste
wat er bij is want met de punten die je daar ziet blijf je
op de hoogte. Je leert er ook mensen kennen."

,,Wat voert u hierheen," aldus de eerste vraag aan deze

kandid aat.

,,'k Zie hier toekomst. 'k Zit nu op een melkauto en wil
verderop. Nou ja, 'k heb ook drie jaar in de noodslach-
ting gezeten, maar 'k kan geen beesten doodmaken."
Ook verder deed deze kandidaat geen vlieg kwaad.

,,Wie is onze eerste minister," aldus de luitenant Borra.

,,Weet ik niet, Drees geloof ik."
,,Wat doet doctor Drees dan?"
,,Nou, die is van 't ouderdomspensioen enzo."

,,'Wie besturen provincies, behalve de commissarissen der
Koningin?"
,,De Statcn-Generaal."
,,'Wie is Tito?"
,,Da's de president van ltalië, maar hij leeft niet meer."

,,Noem eens een paar staten in Zuid-Amerika."
,,'s Kijken, eh . Florid a, Canada . . ."
Ach, en toch gaat deze jongen te weinig naar de bioscoop,
hij ziet te weinig wereldnieuws, dachten wij en de luite-
nant Borra sprak ernstig: 'k Heb een teleurstellende me-
dedeling voor u 't Gaat helaas niet. Uw schriftelijk werk
was ook uitermate slecht. 'tZou allemaal een grote te-
Ieurstelling voor u worden en dan kunnen we er beter
niet aan beginnen.

,,Geeft niet hoor, vogende keer beter," zo sprak de kan-
didaat monter en hij ruimde het veld voor kandidaat VII,
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weer een dienstplichtig militair van de aan- en afvoer-
troepen.

Chauffeuro...

,,Wat deed u na de lagere school?"

,,Toen ben 'k aan 't werk gegaan. 'k Most van me moeder."
,,'Waar rijdt u nu in?"
,,fn een drietonner."
,,'Wat voor motor zit daar in."
,,Dat weet ik niet."
,,{J bent toch chauffeur en heeft u dan nooit die motorkap
opengedaan?"

,rNee"'
,,En als u dan storing heeft, een bougiekabel los ofzo,
wat dan?"

,,Daar mogen we niet aankomen."

,,En wanneer u dan blijft staan onderweg?"

,,Dan moet ik de kazerne opbellen om een monteur. Die
komt dan met een andere auto."
,,Denkt u dat het in oorlogstijd ook zo gaat," aldus de

majoor Buitendijk.
Maar dat wist de kandid aat zo niet.
,,'Wat doet die V-snaar aan de motor?"
,,Die drijft de motor aan."
,,En wat nog meer?"

,,Nou, dat ding met die bladen."
,,Als je terugschakelt moet je tussengas geven, nietwaar?"
,,1a, dat wordt ons wel geleerd, maar de meesten doen
't niet." '

,,Heeft u weleens straf gehad in dienst?"
,,1a, eenmaal twee dagen verzwaard omdat m'n burger-
schoenen onder m'n bed stonden, je mag ook niks."
De kandidaat antwoordde bijzonder vlot in populaire
trant en met bewoordingen als ,,goed link" en ,,'rr bak
koffie". Hij bleef even vlot toen de internationale politiek
aan de orde kwam.

,,Doet u weleens aan lezen?"

,,Nee'"
,,Er zijn kortgeleden twee mensen afgeschoten in de ruim-
te, weet u wie dat waren?"
,,Ja, die ene was een Amerikaan, zeepaard of,zo."

,,\Meet u iets van Laos?"

,,Nou ja, ze blijven aan de gang."

,r'W'ie?"
,,Die lui, die er tegen zijn."
Drie figuren waren er tegen deze kandidaat in de ge-
lederen van het Korps op te nemen en hun woordvoerder
zei:,,De commissie vindt u een bijzonder aardig. jongen,

maar u bent niet geschikt. Na de lagere school heeft u
stilgest aan. Bij het schriftelijk werk maakte u 5 van de 5
sommen fout, in uw taal zaten 7 fouten. 't 'Werk dat u nu
als chauffeur doet, zal u beter liggen." Dat was trouwens
wel ironisch gezegd, dachten wij, zo helemaal zonder me-
delijden met het te berijden voertuig . . . .

De laatste kandidaat deed kort hierna de deur dicht. Een
man met kleine oogjes en geciviliseerd varkenshaar, met
een niet zo hoog I. Q., een onbetekenend ofwel goedkoop
gezicht met een slordige inslag, kortom een man met wei-
nig interesses, zo een figuur van eten, drinken en slapen
en een ondermaats mens.

,,Vertelt u eens iets uit uw leven," zo luidde de eerste

vraag.
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,,Nou, vóór m'n twaalfde was alles normaal."
Daarna ging het minder goed, zo bleek. De kandidaat
ging voortijdig van de u.l.o. af , te vroeg van het v.h.m.o.
en zeiz ,,'k Heb er nooit veel voor gevoeld om hard te
studeren."

,,'Waarom komt u dan nu hier, dacht u dat u op de op-
leidingsschool van de Rijkspolitie niets te doen heeft?"
,,Nou ja,'k ben nu zover, dat ik vind dat het tijd wordt
om iets te beginnen."

,,Weet u iets van politieke partijen?"
,,,1a, dat zou 'k wel denken."

,,Wat is het verschil tussen de V.V.D. en de P.V.D.A.?"
,,V.V.D. dat betekent vrijheid voor de democratie en de-

mocratie is: 't volk wil samen een regering kiezen."

,,O," aldus de luitenant Borra. ,,Wat is dan het verschil
tussen de A.R. en de K.V.P.?"
,,Nou ju, 't verschil weet ik niet, maar de A.R. wil altijd
iets, wat de K.V.P. niet wil."
,,O," aldus de luitenant. ,,fJ weet, dat er een verdrags-
organisatie is van westelijke landen en zo is er ook een

van Rusland en z'n bondgenoten."

,,Ja, dat zal dan wel de U.N.O. wezen."

,,Weet u wat satelietlanden zijn?"
,,Ja, dat zijn landen, die graag een kunstmaan willen heb-
ben."

En zo komen er elke week nieuwe kandidaten, betere en

slechtere en elke week maakt men in het bureau van de

Korpsarts de balans op, aan het eind van zo'n vrijdag,
waaÍvan de lezer hierbij een doorsnee aantrof, blijven er

van de tien opgeroepen kandidaten soms twee over, die
door de poort van de opleidingsschool zullen gaan voor
deelname aan de vooropleiding. Even hadden wij mede-

lijden met ,,de commissie van drie", maar dat duurde
niet Iang want er bleek geen morele schade aangericht.
Nu hebben wij alleen maar medelijden met vele kandi-
daten, die al vegeterend hebben vergeten om ergens heen

tegroeien....

En oon heÍ eind yon elke vrijdog wordt de bolons opgemookt; zoveel kondidofen en een

feleÍoonfje mef de psycholoog voor een ,,twiiíelgevol".

I[llnB[il[

Vondaag een teleurstellende
mededeling, urienden: de polítie
ís ouerbodig! Momus heeft dat
gel,ezen in een ouerigens aL oríj
bel,egen kranteknipsel en rnen
beu:eert tenslotte: ,,AL klinkt
het so???s wat ro,ar, uat gedrukt
staat dat is uaar." En uat stond
er dan gedrukt? Dat het geuen
aatu een bekeuring de uoor-
naa'mste taak is uan de polítie
en dat de sarnenl,euing dat zelt
wel kan, dus: op straathoeken
en bíj kruísingen boete-autotna-
ten. Wie op een, f íets zonder
achterl,ícht rijdt doet eeÍu
kutartje ín de autornaat, in de
uol,gende useer een enzouoort tot
hij thuis ís. De hoogte aan de
boete is dan in ooereenstem-
ming met de gereden afstand.
De autornaten zijn ook geschr,kt
uoor andere ouertredingen:
f 2.50 uoor tong uítsteken tíj-
dens een aerkeersgeschil, t 70,-
uoor door een pl,as ríjden en het
besme'uretl aan andere uegge-
bruikers, Í 7 ,- uoor ,,pesterig
stoppen" op ouersteekpl,aatsen.
Voorts zouden al,Le klapborden
uerud,ngen rnoeten usorden door
stoplichten, u)aaruatu het oranie
licht langer zou moeten bran-
den dan het rode orn al,ug door-
sl,ippen mogel,Ak te nta,ken.
V oorts zouden op alle onover-
zichtelíjke kruispunten spíegels
gepl,aatst moeten utorden. De
pol,ítie-ambtenaren zouden Dol-
gens het kntpsel troul,Dens níet
dtrect op straat gezet uorden
n1,aar nog tulee rnaanden ín
dienst kunnen bl,íjuen uoor de
montage uan de boete-automa-
ten u)aar íeder zijn brjdrage na-
tuurlíjk ín zou stoppen omdat de
N ederl,ander eerl,ijk genoeg is
orrl ruiterl,ijk zíjn fouten te er-
kennen en erooor te boeten. Wat
er met al, dat geld uít die dingen
moet gebeuren stond er helaas
níet bíj en dat ís nou usat Mo-
rnus intrtgeert. Het u)as al,le-
maal buitengeuoon intel,l,igent
bedacht, dat utel,. Het uJas trou-
u)ens níet serieus bedoel,d, dat,
hoeft ook niet. Er zou toch niets
uan terechtkomen, uant het
kl,opte aL bij uoorbaat useer niet
met de centen.

MOMUS.

2L
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Kees en Koos
(vervolg van pag. 25)

steeds op de vierde plaats en Henri
log nu voor. De schoolj eugd stond
juichend langs de kant en moedigde
de deelnemers luid schreeuwend aan.
Bij het begin van de derde ronde lag
Henri nog altijd voor en hij maakte
heel onsportief af. en toe een lange
neus tegen de anderen. Maar toen,

halfweg de derde ronde, toen hij nog

wat sneller wilde gaan en toen de

voorsten tempo verloren omdat zij
adem tekort kwamen waardoor Kees

en Koos waren opgeschoven tot de

tweede plaats, toen zagen de deel-
nemers en de toeschouwers plotse-
ling, dat Henri stilstond. Hij stapte
uit, riep een lelijk woord en keek in
het binnenste van zijn voertuig,
waaruit een gebroken ketting op de

tegels hing. Toen scheen hij te be-
sef fen, dat hij ging verliezen. Er,
terwijl hij Kees en Koos voorbij zag

gaan, begon hij zijn rode wagen naar
de finish te duwen, diep voorover-
gebogen omdat hrj anders niet bij het
stuur kon. Heel het veld vol jeugdige
kijkers riep: ,,Hup, Kees en Koo s, zet
'm op." Maar Kees kon bijna niet
meer en bovendien zag hij het linker-
achterwiel van de zeepkist langzaam
van de as schuiven toen ze nog mis-
schien twintig meter van de eind-
streep waren. Op de hielen van Kees

kwamen Henk en daarachter Keimpe
van de bakker. Het zweet gutste Kees

langs de rug en het was of hij het ge-
juich van de supporters uit de klas
alleen nog maar in de verte hoorde.
Toen gingen zij over de eindstreep.
Op hetzelfde ogenblik liep het ach-
terwiel van de as, rolde Koos over de

markt en viel Kees over de zeepkist,
die al te plotseling stilstond. Toen ze

overeindgekrabbeld waren en mees-

te r de prijzen zour gaan uitreiken,
keken ze opeens om zich heen. Henri
was weg, die had de eindstreep niet
eens gehaald en was boos naar huis
gegaan. Niemand zei iets, want nie-
mand heeft ooit medelijden met een

opschepper .

Kees en Koos kwamen die middag
thuis met op elke rnie een pleister en

gebroederlijk droegen ze een prach-
tige gereedschapkist de kamer in.

,,Eerlijk gewonneÍr," zeiden ze trots.
Onno Bastiaans.

26

Politievoetbal telt
niet meer

door opperwochtmeester J. J.

internationaal
mee

H. v. AERSSEN

resse voor de politiedienst? We heb-
ben in ons vorige artikel gesugge-
reerd, dat deze aangelegenheid mis-
schien de aandacht van ons bureau
Werving verdiende. Wel, het zij hier
nogmaals herhaald: Sport is voor de

,,public-relation-officer" in de bur-
germaatschappij een waardevol me-
dium geworden. Waarom zou de

Overheid, of de politie, zich ook niet
van moderne methoden mogen be-
dienen?

Waterrotten moesten in
landrotten

hun meerdere erkennen

Op de Loosdrechtse plassen hebben

de gemeentepolitie Hilversuffi, de

Rijkspolitie te Water en de Rijkspoli-
tie landdienst, district Amsterdam,
elkaars zeilkrachten gemeten. Wie
zou denken, dat dit voor de Water-
mannen een walk-over is geworden,
komt bedrogen uit. In een zogenaam-

de groepswedstrijd waren het de Hil-
versumse politiemannen, die op de
eerste plaats beslag legden. De Rijks-
politie te Water eindigde op de twee-
de plaats en de zeilers uit het district
Amsterdam van de landdienst moes-
ten met de laatste plaats genoegen

nemen. Naar verluidt, zal de Rijks-
politie te Water al het mogelijke in
het werk stellen, om deze blaam van
haar blazoen weg te zuiveren. Er
moeten reeds stemmen zijn opgegaan,
om de snelle Schottels door ,,Flying
Dutchmen" te laten vervangen, ten-
einde beter getraind aan de start te
kunnen verschijnen. Maar zo:rer zal
het wel niet komen !

Van Atten ,rstill going strong"

De 38-jarige atleet W. van Atten van
het ,,Haagse Luctor" is één van die
oud-gedienden, die nog altijd in de

voorste gelederen op het atletiek-
f ront meevechten. Bï de veldloop-
kampioenschappen van het district
West van de N.P.S.B., wist hij ook

nu weer op de 5000 meter in de A-
klasse, op een f raaie achtste plaats
beslag te leggen.
Waar blijven zijn opvolgers?

In een nabeschouwing van het voet-
baltoernooi om het Rijkspolitiekam-
pioenschup van verleden jaar, heb-
ben we betoogd, dat het spelpeil bij
de rijkspolitie maar bedroevend laag
is en verder, dat ook de prestaties
van het gehele politievoetbal, inclu-
sief Koninklijke Marechaussee, geen

schijn of schaduw meer zijn van het
peil waarop het pblitievoetbal zich
in de jaren 1940-1950 bewoog. We
hebben daar toen ook enige feiten bij
aangehaald, waaraara het naar onze
opvattingen te wijten was, dat het
spelpeil zo schrikbarend was gezakt.
We zullen daar hier nu niet verder
op ingaan. Slechts de omstandigheid,
dat wat toen nog maar een persoon-
lijke mening was, onlangs als een on-
omstotelijk vaststaand feit werd be-
waarheid, is aanleiding, dat we er nu
nog eens op terugkomen.
In Boxtel speelde enige tijd geleden

het Nationale politie-elftal tegen dat
van de Belgen. Het was een wedstrijd
in de voorronden voor het Europese
politievoetbalkampioenschap. Het
werd een schrik niet tien-nul
nederlaag voor de oranjemannen, als

we onze vertegenwoordigers zo eens

mogen noemen. Tien-nul, zelfs de

,,eer" kon niet worden gered. Het
lijkt ons, dat verder commentaar
hierop overbodig is.

In het verslag over de wedstrijd in
het orgaan van de N.P.S.B. lazen we,
dat het eindsignaal voor spelers en

supporters een verademing beteken-
de. Er was nog een andere zin in dit
verslag, die onze bijzondere aandacht
had. Deze: ,,Naar verluidt bestond
het Belgische team volledig uit Bel-
gische divisie-spelers." We menen
hieruit te mogen afleiden, dat het dus
allen semi-beroepsvoetballers waren.
En dat is juist wat ons persoonlijk
danig bezig houdt. Voor zover ons

bekend, komt in het Nederlandse
semi-beroepsvoetbal geen enkele po-
litieman meer uit. Waarom feitelijk
niet, zo vragen wij ons af . Ligt het
aan onvoldoende medewerking van
hogerhand? Hecht men daar geen

waarde aan de representatie, die van
sprekende sportresultaten kan uit-
gaan? Of hebben de Nederlandse
semi-beroepsvoetballers geen inte-
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Overleden personeel

Owmr.
E. G. Verweii

Schogen
ressort Amsterdom

t 26-6-1961

Owmr. Wmr.
P. J. W. Booserd W. H. Wendrich

Schiindel Doetinchem
ress. 's-Hert.bosch ressort Arnhem

t 2s-6-1961 t 27-6-1961

WAAR GAAN WE HEEN ?. PERSONALIA
(vervolg van pag. 13)

We zijn terug in deze eeuw. De tech-
niek van nu heeft het mogelijk ge-
maakt enkele episoden uit het ver-
leden door een geraffineerd en har-
monisch samenspel van klank en

licht opnieuw te beleven. Het Mid-
delburgse spel is voor Nederland iets
nieuws door zijn opzet. Iets soortge-
lijks was wel bekend in West-Europa
sedert 1951. Het klank- en lichtspel
vond zljn oorsprong in het Franse
kasteel Chambord. De conservator
poogde daar voor het eerst opnieuw
belangstelling te kweken voor de mo-
numentale gebouwen en de daaraan
verbonden geschiedenis. In het spel
te Middelburg is een ,,pÍorr€nade"
ingebracht. Bij andere klank- en

lichtspelen neemt het pub-liek name-
lijk plaats op een tribune tegenover
het gebouw. Hier gaat men echter
van een ander principe uit: het pu-
bliek maakt een wandeling door de

Abdijruimten en beleeft in ilie ver-
schillende ruimten kleinere onder-
delen van het spel, die door muziek
aanelkaar zijn gelast. Tijdens die mu-
ziek wandelt men naar een volgende
ruimte.
Ergens in het Abdijcomplex is een

regelkamer. Daar werken de technici,
die aan de hand van een draaiboek
muziek en licht regelen. Met respect
hebben wij hun ingewikkelde appa-
ratuur bekeken en hen aan het werk
gezien. Bij de aanleg werden 2,5 km
kabel verwerkt, 6,6 km draad, 1,3 km
plasticbuis. In totaal werden 83

schijnwerpers en 500 typen lampen
aangebracht. Dat men wel eens een

gat moest boren door een muur van
1,5 meter dikte, hoorde erbij. Beken-
de acteurs spreken de teksten, gedra-
gen en sober, zonder pathetisch te
worden.
Ook in deze zomer wordt het spel:

,,Schrijn van zwaard en kruis", weer
uitgevoerd. Als Uw weg in de vakan-
tie naar Walcheren voert: reserveer
een avond voor de bijwoning van dit
spel. Laat het verleden op U inwer-
ken door het samenspel van klank en

licht, onderga het zoals zo velen voor
U en . geniet !

Heeft IJ 's avonds geen trjd, loop dan
overdag eens langs de Abdijgebou-
wen en verwonder IJ over het schone
dat een vroeger geslacht naliet.

Verplaatsingen
N,ESSOn,T AMSTERDAM
Per 5-6-'61: G. A. Zuidwijk, vymr. 1e
kl., van Iltreeht naar Brunssum.
Per 15-6-'61: J. f'. Di.ister, owmr., van
Venhuizen naar Bergen-Binnen.
Per 1-7-'61; I{. I{ovius, wmr., van
Maarssen naar 'Wilnis; rvII. de Boo,
owmr., van Loenersloot naar Volen-
dam; D. Alta, owmr., van Broek op
Langedijk naar Andijk; J. M. de Vries,
wmr. 1e kl., van Amsterdam (park.gr.)
naar l{oog a.d. Zaan; H. }{. de Goeijen,
wmr., van Volendam naar Apeldoorn
(ber. gr.).

RET§OR,T,s-G}RAIIENHAGE
Per 1-6-'61: T. F'. Zuidbroek, wmr. le
k1., van Sassenheim naar Leiden.
Per 6-6-1961: 'W. A. Mul, wmr. 1e kl.,
van Noorden naar Sassenheim.
Per 15-6-'61: 'W. A. v. d. Broecke, wmr.
le kl., van l{oewacht naar l(looster-
zande; G. P. A. Gerdingh, owmr., van
Groot-Ammers naar Rotterdam (park.
gr.); H. Duine, wmr. le kI., van St. An-
naland naar Hoofdplaat.
Per 1-7-'61: L. I{rul, owmr., van 's-Gra-
venhage (Staf Distr.) naar Maastricht
(Staf Distr.); L. de Visser, owmr., van
Bruinisse naar 'Wierden; J. G. Poort-
man, wmr. 1e k1., van Oudenhoorn
naar Haamstede ; J. Verheij, 'wmr. le
kI., van Hoornaar naar Ouderkerk a.
d. Ussel.
RESSOR,T,S.HERTOGENBOSCH
Per 5-6-'61: J. A. I{elleners, \Mmr. 1e k1.,
van Roosteren naar Best.
Per 7-6-'61: P. de l{orte, wmr., van
Dussen naar Amsterdam (R.P. te \M.).
Per 19-6-'61: J. L. F. Haenen, wmr. 1e
kl., van Noorbeek naar Bunde.
Per 1-7-'61; J. J. Deij, wmr. le kl., van
Hapert naar Biervliet; H. B. van Dorst,
'wmr. 1e kl., van Heer naar Schaesberg.

BD§SORT ARNIIEM
Per 13-6-'61: J. B. Brusse, \,vmr., van
Uhorst naar Emmeloord.

RESSOR,T GRONINGEN
Per 16-6-'61: G. J. van Limbeek, 'wmr.,
van Slochteren naar Akersloot.
Per 22-6-'61: D. J. Swarts, wmr. le kI.,
van Bellingwolde naar Slochteren.
Per 1-7-'61: J. Jongstra, \À/mr., van Balk
naar Bolsward; S. I{ro1, owmr., van
BaIk naar Menaldum; P. Venema,
wmr. 1e k1., van l{antens naar Egmond
binnen.

OPLEIDINGSSCHOOL AR,NHEM
Onderstaande adspiranten per 1Z-G-'61
van Opl.school Arnhem naar het:

ressort Amsterdam:
D. Bergsma en L. Bosma naar Lange-
drjk; L. de l{lerk naar I{rommenie;
A. I{oning naar Mij drecht; J. G. Otten
naar Edam; D. Stam naar Broek in'WaterIand.

ressort's-Gravenhage :

M. C. van der I{arnp naar Roelof-
arendsveen; F. F . J. I{ramer naar Tho-
len; L. I{roeze naar Hillegom; M. 'Wals-
weer naar Poortugaal; D. de Ruiter
naar l(laaswaal.

ressort,s-Hertogenbosch:
H. G. Bevers naar Oirschot; A. P. van
Doremalen naar Oud-Gastel; H. D. J.
tr'rieling naar Dussen; A. J. M. Gans-
ner naar Venraij; f . J. Hulsman naar
I{aatsheuvel; P. C. J. de Jongh naar
Asten; J. N. van l{ooten naar Stein.

ressort Arnhem:
G. J. Alberts naar Berkum; Th. J.
Brouwer naar Dalfsen; rvII. P. I{uijsten
naar Groesbeek; J. van Orden naar
Druten.

ressort Gronlngen:
H. Dobben naar Bellingwolde; A. H.
Oomkens naar Oude-Pekela; TitI. IJ.
Oud naar St. Annaparoehie.

Rijkspotitie te Water:
J. Boterhoek naar Amsterdam; Th. M.
M. van Leeuwen naar VreeswiJk;
P. Lute naar Nijmegen; K. 'Wiersma
naar Aalsmeer.

Aanwijzing voor functie
R,ESSORT 'S.GR,A\/ENHAGE
Per 1-7-'61: Adj. \M. J. Bos, tot groeps-
commandant te Tholen.

RESSORT GR,ONINGEN
Per 1-7-'61: Adj. S. I{rol, tot groeps-
eommandant te Menaldum.

Bevorderingen
§TAF. ALG. INSPECTIE
tot Dir. Officier der Riikspolitie 3e kl.:
Per 1-1-'61; J. 'W. Buitendijk te 's-Gra-
venhage.

RESSORT AMSTERDAM
tot Dir. Officier der Riikspolitie Be kl.:
Per 1-1-'60: Mej. mr. A. A. Schwartz te
Amsterdam.
tot opperwachtmeester:
Per 1-7-'61: 'W. de Boo te Volendam en
D. Alta te Andijk.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-5-'61: L. de Graaf te Landsmeer.

IBESSORT's-G}BAVENEAGE
tot adJudant:
Per 1-7-'61: 'W. J. Bos te Tholen.
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tot opperwachtmeester:
Per 15-6-'61: J. de lVaard te Dirksland.
Per 1-7-'61: J. G. Poortman te Haam-
stede en J. Verheij te Ouderkerk a. d.
IJssel.
RESSOR,T'S.IIER,TOGENBOSEH
tot adjudant:
Per 1-7-'61; L. I(rul te Maastrieht.
tot opperwaehtmeester :
Per 1-6-'61: A. Vf. Busser te 's-Herto-
genbosch.
Per 15-6-'61: J. A. Aarts te Prineenbeek.
RE§SOBT ARNHEM
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61: A. J. v. d. Pol te Elspeet en
P. Vogelzang te Hattem.
Per 1-4-'61: 'W'. Eeninkwinkel te 'Wich-
mond; J. Otten te Nunspeet en J. Dek-
ker te Oene.
Per 1-5-'61: L. Tukkers te Tubbergen
en J. aan de 'Wiel te Vuren.
R,ESSORT GR,ONINGEN
tot Officler der Riikspolitie le kl.:
Per 1-5-'61: A. C. van D{ik te Leeu\Mar-
den.

tot adJudant:
Per 1-7-'61: S. I{rol te Menaldum.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-7-'61: tr'. FröIich te Leeuwarden.

tot schrifver A:
Per 1-1-'61; G. R,. I(olbeek en J. B. V. d.
Veur te Gronlngen.

In dienst getreden
RESSORT's-GR,AVENIIAGE
Per 1-7-'61: D. Groenew€g, transport-
geleider i.v.d., Rotterdam.
RESSORT'S.HETITOGENBOSCE
Per 1-7-'61: M. Aerts, wmr. le kl., Stein.
RESSORT GRONINGEN
Per 1-7-'61: J. Visser, wmr. le kl., Bols-
ward.
OPLEIDINGSS CHOOL ARNIIEM
Per 1-6-'61 onderstaande adspiranten:
C. Beunder, J. P. Boom, I{. A. Daal-
man, M. van Deventer, S. M. Duys,
H. Hadderingh, P. P. Hanegraaf, A. I{.
G. Heije, Th. A. I(eijser, G. I(lein
Nulend, H. I{ox, II. W. de Landmeter,
Tj. Meinema, H. J. Muller, I{. Nieu\Men-
burg, J. I{. Nijbroek, J. Nijland, J. C.
van Oofien, D. N. Oppedijk, M. J. Pi-
sart, A. C. J. Schaddelee, J. B. Slag-
boom, I{. Smink, C. Tj. Visser, B. D.
Willems.

De dienst verlaten
RESSOR,T AMSTER,DAM
Per 1-7-'61: L. A. Bethume, \À/mr. 1e k1.,
Amsterdam; M. Imanse, wmr. 1e k1.,'Woudenberg; L. v. Luijk, wmr., 'Wor-
mer.
R,ESSOR.T ,s-GR,A\IENHAGE
Per 1-7-'61: C. Griep, adjudant, Tholen;
J. C. I{luppel, adm. ambt. C 2, Leiden.
RESSOR,T,S-HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'61: G. Damen, wmr. 1e kl.,
's-Hertogenbosch (parketgroep); D. A.
van Sluis, adjudant's-I{ertogenbosch
(hfd. sport instr'.).
R,ESSORT AIINHEM
Per 1-7-'61: 'W. v. Stijnvoort, owmr.,
Arnhem; R. Mulder, owmr., 'Wapen-
veld; H. v. Haarlem, wmr. le kl., NU-
megen; rv\I. A. I{ok, wmr. le kl., Vor-
den; A. J. Th. J. v. Leeuwen, wmr.,
Nunspeet; Th. J. I{ok, owmr., Dene-
kamp.
RESSON,T GRONINGEN
Per 12-6-'61; J. Helmholt, Rijksambt. E,
Groningen.
Per 1-?-'61: G. 'Went, 'wmr. le kl., Gro-
ningen.

AT

.Adiudont Adiudonr
A. Flontuo J. v. Scherpenzeel

's-Grovenhoge 's-Grovenhoge
ress. 's-Grovenh_qgg ress. 's-Groven'hoge
25 ioor op 19-6-1961 25 ioor op 1-7-19-61

Adiudont Owmr.
D.. Tigcheloor M. v. d. Vlugt
Hozerswoude Brouwershoven

ress. 's-Grovenh_qgg ress. 's-Grovenhoge
25 'ioor op 1-7-19-61 25 ioor op 1-7-19"61

_Adiudont Adiudont
S. Verhoef ïh. M. M. v. Boven
Oirschot Deurne

ress. 's-Hert.bosch ress. 's.Hert.bosch
25 ioor op 28-6-1961 25 ioor op 1-7-1961

Adiudont
J. J. Nous
Roermond

ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op 1-7-1961

Wmr. le kl
H.' i.'r. sËit

N iftri k
ressort Arnhem

25 ioor op 1-7-1961

Owmr.
J. H. G. Jonssen

Mook
ress. 's-Hert.bosch

25 ioor op 1-7-1961

Owmr.
A. Meutstege

Enter
ressort Arnhem

25 ioor op l5-ó-19ó1

Owmr.
L. S. Corper
Zoutkomp

ressort Groningen
25 ioor op 1-7-1961

Owmr.
W. A. de Romph

Hozerswoude
ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 15-6-19ól

Wmr. Ie kl
G. J'.' É.' ter iiiook

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 ioor op l6-6-1961

ii ,:ii :iiÍ:::i :ii:i:'i::,,::i 
'i:'iiiii::::ri:i::::i::::::;:::i::::::l:j:::i::l:::::::::,,:::,:::,::i:::i

Owmr.
B. Henstro
Leeuworden

ressort Groningen
25 ioor op l-7-1961

Ambrsiubiteo

Owmr. Wmr. le kl.
J. H. Th. Aerts D. C. v. d. Kooii
Koningsbosch Wessem

ress. 's-Hert.bosch ress. 's-Hert.bosch
25 ioor op 23-5-1961 25 ioor op 17-6-1961

Owmr.
H. v. d. Berg
Deurningen

ressort Arnhem
25 ioor op 1-7-1961
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P. H. Beuzenberg

De redactie neemt beide nieuw be-
noemde leden gaarne in haar midden
op en t*rjfelt er niet aan dat ook hun
arbeid ons Korpsblad ten goede zal
komen.
Bij de aanvang van de tweede jaar-
gang konden wij gewagen van een

gestage groei van het aantal abon-
nees. Tijdens de loop van het afge-
lopen jaar bleef dit aantal abonnees
op peil, wat gezien het groot aantal
gepensioneerden en de weinigen «lie

in die periode tot ons I(orps toetra-
den, pleit voor de belangstelling voor
ons blad.
Aangezien de redactie grote waarde
hecht aan een goed inzicht in het oor-
deel en de verlangens van de lezers
heeft zij besloten tenminste tweemaal
per jaar een bespreking te beleggen
met de correspondenten. Hiermede
werd tijdens de tweed. jaargang een

aanvang gemaakt en de redactie
hoopt mede hierdoor het contact met
de lezers te verstevigen.
Dankbaar voor wat in de afgelopen
trvee jaar tot stand is gekomen en er-
kentelijk voor de grote steun van
velen, staat de redactie ook tijdens de

nieuwe j aargang open voor opbou-
wende kritiek. Mogen wij eindigen
met de verzekering dat de redactie
van haar kant alles zal doen wat kan
leiden tot een verantwoorde inhoud
van ons blad, het KORPS RIJKS-
POLITIE waardig.

K(@M
ruTreMWWE

Off icieel orgoon voor het Korps

Rijkspolitie onder verontwoordeliik-
heid von de redoctie, somengesteld
door de Algemeen lnspecteur von

het Korps Riikspolitie

*
3e JAARGANG

No. I-Septemberl96l
VERSCHIJNTIxPERMAAND

*
Redqctie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Kopitein mr. A. J. Dek

te 's-Grovenhoge

Luitenont W. F. K. J. F. Frockers
te Arnhem

Adiudont J. Ronseloor
te 's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. von Aerssen te Niimegen

Wochtmeester le klos
E. de Heus te Ulestroien-1.

Wochtmeester
P. H. Beuzenberg te Veldhoven

Res.-odiudont F. de Joger
te Roermond

*
Redoctiesecrelo riool :

Velperweg 142 - Arnhem

*
Penningmeester Korpsblod Riiks-

politie 's-GroVenhoge
Gironummer 22 02 73

*
Eindredsctie:

Bos den Oudsten, iournolist
Lekkum l35d bii Leeuworden

Telefoon 0 5100-23361

*
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Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 per ioor
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*

Advertenties:
Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 83311.l

*
Foto omslog:

Overol in het lond hebben beroeps-
en reseryeleden von het korps weer
Iofen zien, dof ook ten oonzien von
pisÍool en korabiin, oefening kunsÍ
boort.

A. C. Vogel

Bii de sÍort
rrc,n de derde iocrrgcrng

ofscheid en welkom

Nu het eerste nummer van de derde
jaargang van het Korpsblad voor ons

ligt, neemt de redactie afscheid van
één van haar medewerkers van het
eerste uur, nl. de kapitein A. C. Vo-
gel. Drukke werkzaamheden op het
bureau Verkeerszaken van de Alge-
mene Inspectie zijn de uiteraard
door ons gerespecteerde beweeg-
redenen van dit vertrek. Gaarne wil
«le redactie namens de vele lezers en
lezeressen van het Korpsblad, maar
zeker niet in de laatste plaats namens
de Uitgever en zichzelf, de kapitein
Vogel danken voor de enthousiaste
medewerking die zij van zijn zijde ge-
durende de eerste twee jaren van het

- aanvankelijk moeizaam - bestaan
van het blad mocht ondervinden. In
de hoop dat het contact met het bu-
reau Verkeerszaken via de kapitein
Vogel bestendigd moge blijven, wenst
de redactie haar afgetreden mede-
r,verker het beste voor de toekomst
toe.

Een hartelijk welkom is hier zeer ze-

ker op zijn plaats voor de beide
nieuwc leden van de redactie: de ka-
pitein mr. A. J. Dek en de wacht-
rneester P. H. Beuzenberg.
De kapitein Dek neemt de openge-
vallen plaats in van de kapitein Vo-
gel.Door toetreding van de wacht-
meester Beuzenberg zijn thans alle
rangen beneden die van officier bij
het Korps Rijkspolitie in de redactie
vertegenwoordigd. Van hem vrr-
wachten wij vooral bijdragen in de

vorm van tekeningen. De redactie.
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Pistool en

Haas werd slachtoÍÍer bii ressort-wedstrijden te Arnhem
door de odiudont S. S L O T te Almeto

Ook tijdens de op de militaire schiet-
banen,,Deelen" gehouden schietwed-
strijden van het ressort Arnhem,
zulks onder leiding van de maj oor
F. M. C. Offermans hebben vele ,,ma-
tadors" uit beroeps- en reserve-per-
soneel getracht te bewijzen dat oefe-
ning kunst baart. Er is ongetwijfeld
geoefend en ofschoon alle schutters

De Schietoefeningen hebben ol vele

weken de ,oondocht. In de disf ricfen

en de ressorfs freden de schuffers

von beroepspersoneel en reseryisÍen

oon. En bínnenkort zullen de noÍio-

nole korpsschiefwedsÍriiden weer

oonÍonen woor de besfe schufÍers

wonen. Hef is uiteroord onbegonnen

werk om oon olle disÍricfs- en res-

sorÍwedstrijden oondochf fe besÍe-

den ín het Korpsblod. Aongezien

deze wedsf rijden echfer toch be-

longriik genoeg ziin, vindt de lezer

in dit nummer een indruk von de

gong v,an zoken door een oyerzicht

Yon een disÍricfswedsÍrijd ín hef

noorden, nomelijk fe Sneek en von

de ressorfwedsÍrijden fe Arnhem.

$uItielor

onder het devies Altiora peto streef-
den naar wat hoger lag, bleek de
schietschrjf voor sommigen te klein.
Zo hebben deze wedstrijden in Arn-
hem ook een slachtof fer geëist: een
jo.rg haasje werd levenloos de schij-
venloods binnengedragen
Nochtans: het bleef droog al liet de
zon de gehele dug verstek gaan, maar
de schutters hadden de wind in de
rug. We kregen de indruk dat met
dit laatste door sommige schutters te
weinig rekening was gehouden. Het
wedstrijcl-secretariaat had dat intus-
sen wel gedaan. De heren Van de
Wetering en Kappert hadden hun
tent opgeslagen in de schijvenloods,
dus uit de wind en uit de drukte !

Bij hoge uitzondering verleenden zij
audiëntie aan de vele nieuwsgierigen
die vaak stonden te popelen ten aan-
zien van de resultaten. Alleen de ver-
slaggever, die onder het devies: ,,Ik
zie en ,wrjg", bij de wedstrijden te-
genwoordig was, ontving,,dispensa-
tie"
De schutters kregen van de maj oor
Offermans het advies: ,,Niet haastig,
maar wel vlot" en de lijfspreuk van
Johan de Witt: ,,Ik doe met alle aan-
dacht, wat ik doe" kregen ze ook
mee. Ze hebben het ook op de schiet-
banen in praktijk gebracht ! Ze heb-
ben het allen flink gedaan en er zich
niet met een ,,Jantje van Leiden" af-

gemaakt. Niemand behoefde aan het
einde van de schietwedstrijden te
verklaren: ,,Diem perdidi" (ik heb
eendagverloren) ....
Na de korpsschietwedstrijden kwa-
men de schutters van de S.R.G.A.
aan het bod, terwijl in de namiddag
de reservisten op het strijdtoneel ver-
schenen.

De reservisten togen na de toespraak
van de maj oor Of f ermans baan-
waarts onder het devies: ,,Noch roe-
keloos, noch vreesachtig!" D. jong-
ste telg der rijkspolitie van het res-
sort, n.l. de Staf van het korps, werd
ditmaal eerste met 247 punten en
kwam daardoor in het bezit van de
wisselbeker. Tweede werd het dis-
trict Zwolle (winnaar in 1960) met
242 punten. Het district Apeldoorn
dat in 1960 tweede werd, kwam met
233 punten op de derde plaats. Vier-
de werd het district Nijmegen met
228 punten dat in 1960 een 5e plaats
innam. Het district Doetinchem werd
vijfde met 224 punten. Ook dit dis-
trict ging omhoog vergeleken met
1960, toen het op de 6e plaats kwam.
Helaas was het met het district Al-
melo in de dalende lrj". Het werd
zesde met 203 punten, terwijl in 1960
de 4e plaats werd ingenomen. Spijtig
voor de reservisten onder de Twen-
ten en Saksen die toch niet naar de
schietbaan waren gegaan met de ge-
dachte: ,,Loat méér kuul'n, 't löp wa'
lös" (laat maar lopen, het gaat wel
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karabiin overal gehanteerd

ter voorbereiding Korpsschietwedstriiden

goed) ! Intuss en, ze hebben toch mee-

gedaan en wie mee doet is te prijzen,
ook al ontvangt hij geen pt,.jt.
Ook de aanwezige officieren toonden
wat ,rj op de schietbanen waard zijn.
De beschikbaar gestelde prijzen wa-
ren ook de vorige j aren prachtig,
maar overtroffen ditmaal alles. We
weten niet of de koper (naar we ver-
namen Van Ditshui zen) vooraf nAar

Gouda of Leerdam is geweest, maAr

in ieder geval waren er kannen, scha-

len, bekers en dergelijke, versierd
met allerlei motieven en zeer modern,
te kust en te keur. Met recht kon de

territoriaal inspecteur, de kolonel
P. Oom, die met een hartelijke geluk-
wens de prijzen na af loop van de

schietwedstrij den uitreikte verklaren,
dat er geen ,,kitsch" bij was. Behalve
de aangekochte prijzen waren prijzen
beschikbaar gesteld door o.m. de In-
tendant der Rijkspolitie; de Commis-
saris der Koningin in de provincie
Gelderland en Overijssel; de Procu-
reur-Generaal fgd. Dir. van Politie
te Arnhem.

En dit presteerden de schutters in
Arnhem:

Snelvuur Karabijn (personeel)

1. J. Bergakker 42
2. J. Stil 4r/42
3. G. Dik 41130
4. L. J. H. Vosmar 4l/22
5. R. Heerdink 40

Snelvuur Pistool (personeel)

1. J. Bergakker 54
2. G. Dik 4e
3. J. van Gelder 39
4. R. Heerdink 38
5. G. A. Tönies 35141

Karabijn (lcorps)

1. Nijmegen
2. Zwolle
3. Arnhem
4. Apeldoorn
5. Doetinchem

Pistool (korps)

1. Nijmegen
2. Doetinchem
3, Apeldoorn
4. Zwolle
5. Almelo

Reservisten (personeel) revolver Nijmegen (227 karabijn en 20L Pis-

l. F. Verheij 55 tool)'
Z. C. R. P. Wilders 54/45 De Wagter-wisselbeker, bestemcl
3. p._J.Br^uel 54144 voor de beste schutter op pistool en
4. W. D. Goedhardt 54142
5. J. prins 

uco,ar u' 
u2143 karabijn (samen) werd gewonnen

door Legters van het district Doetin-
Reservisten (korps) revolver chem.

l. Arnhem
2. Zwolle
3. Apeldoorn
4. Nijmegen
5. Doetinchem
6. Almelo

Officieren (pistool)

.1. H. Ittman
B. Twillert
J. J. de Kat Angelino
F. M. C. Offermans
A. Cammaert

Officieren (karabijn)

l. H. Ittman
B. Twillert
J. J. de Kat Angelino
F. M. C. Offermans
A. Cammaert
P. Oom

Alles bijeen genomen geslaagde wed-
strijden. Nou ja, j ammer van dat
haasje.

Vraog en oonbod
Bij de start van het Korpsblad Rijks-
politie is voor de abonnees de ge-

legenheid geopend om kleine adver-
tenties op te geven in het kader van
vraag en aanbod of ruiling (met uit-
zondering van uniformkleding en

studieboeken) tegen betaling van
f 0,50 (in postzegels bij de advertentie
voegen). Later is deze service nog
uitgebreid met de mogelijkheid voor
het opgeYen van advertenties vooÍ
vakantiewoningruil.
Noch van het een, noch van het ander
is tot nu toe een druk gebruik g€-
maakt, reden waarom wij hierbij
nogeehs op deze mogelijkheden wij-
zen. De advertenties dienen voor de
tiende yan iedere maand te worden
ingezonden aan Druhkerij Schaafsma
en Brouwer, afd. Korpsblad Rijks-
politie, Postbus l0 te Dokkum.
De annonces moeten steeds naam en
adres van de inzenders vermelden
opdat rechtstreeks contact tussen ad-
verteerder en gegadigde steeds mo-
gelijk is.

VRAAG EN AANBOD

ïe koop oongeboden:

roodgele boxer, I ioor oud, reu,
met primo stomboom. Priis f 35,-
Goed tehuis vereist (niet bii'
f lotbewoners).

G. W. VERBEEK, Couperusstroot 37

te Groningen, lel. 28645 (bur. !err.
insp.) en no 18 uur 50144.

247
242
233
228
224
203

70
54
50
4L
16

91
E9
86
74
70
6l

S.R.G.A. (personeel) Karabijn

l. J. W. Legters 50
2. W. Erkelens 49
3. A. J. Derks 48
4. J. W. Hillebrand 47 146
5. .I. H. Kerkhoff 47 146

S.R.G.A. (personeel) Pistool

1. J. M. Struik 45/46
2. N. Pronk 45/45
3. K. H. F. van Ditshuizen 45/42
4. .I. Stoelhorst 44/46
5. J. H. A. Rutgers 44143

De medaille beschikbaar gesteld door
de Intendant van het Korps Rijks-
politie voor de beste schutter van de

dug, werd gewonnen door de opper-
wachtmeester J. Bergakker, district
Nijmegen met 177 punten.
De N.O.V.A.-wisselbeker, bestemd

voor het beste district op pistool en

karabijn (samen) snelvuur, ging naar
het district Nijmegen (188 karabijn
en 170 pistool).

170 De mevrouw De Hoog-wisselbeker,

1!! voor het beste district op pistool en

lï3 karabijn (samen) lang zaam vuur,

iói werd ook gewonnen door het district

188
164
t55
139
r34

3
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District Heerenveen sÍelde rrwisselbok"
in voor jaarliil«se schietwedstrijden

Groep Bolsward bezit
,rlevende have"

De (jonge) groep Bolsward beschikt
siuads kort over een rnerkwaardige
trofee, nanaelijk een ,,wi,sselbok". I{et
was de enige bok, die de leden vaÍr
deze Eroep ,,hijeen schoten" op de
j aarlijl«se schietweclstrrjden van het
district tr{eee'enveen. De groep Bois-
v'ard maakte op de schietbaa:l te
Sn eek bij het snelvuur karabijn e§

pi: ':.ol met 2Ar25 punt het hoogste
gemidelelde, vóór de groep Flemelu-
mer Oldeferd, die met genniddeld 20
punten uit de bus kwAna.

Een en antler h ad Bolsward naar
oude gewoonte n een wisselbeker
kunnen opleveren, doch de districts-
commandant, de rnajoor G. van Drjk
verklaarde bij de pnjsuitreiking clat

hij en hij niet alle en had ge-
meend eens iets heel anders te moe-
ten cloen. Dies lret hij de plaats van
uitreiking een ogenblik in de steek
om terug te keren rnet ('en bok, die
met rood lint aan de staart en kleu-

rige linten om de nek enige uren had
gcsleten in een wagen van cle ver-
Iicersgroep Heerenveen.
lVaar urenlang iriet veel meer te ho-
ren was ge'#eest dan de korte scherpe
linaiien uit pistolen cn karabijnen en

iret gerinkel van de telefoons yvyaar-

door cle rnsnnen in cle kuil brj cle

schi,etschijven de resultaten van iede-
lc schutter meecleelden, klonk plot-
seling het vreedzaam gemekker van
IJroel Boli, dic onder luid gelach van
cle schutters in ontvangst werd ge-
nomen cloor rJe vervangend groeps-
cornrlandant Bolswarcl, de opi)er-
wachtmeester J. varl Nieuwenhoven.

,,u heeft inaar te zorgen, dat de wis-
selprijs b,j de volgende rvedstrijden
\yeer ongeschonden wordt ingele-
vercl," zei de maj oor Van Drjk
laclrend. En een van de aanwezigen
zei:,,Dat komt vast goed, want in
Bolsward kan alles. Hij kan wel in
lret Julianapark of zo."
Bij deze districtsschietwedstrij den
(u,jf schoten met de karabrj, binnen
20 secon'den en vrj f schoten op de

pistool binnen l0 seconden) waren irr
de klasse A de uitslagen voor kara-
bijn:

l. de wachtmeester le kl. A. Scholten
uit Nijland, groep Wymbritsera-
cieel met 46 punten in 17 sec.

2. de adj udant C. de Vree, groeps-
cornmandant Hemeiumer Oldeferd
rnet 43 punten in 191/s sec.

3. de wachtnneester 1e kl. H. Worst
van de verl..eersgroep Heerenveen
met 40 punten (11 in 201i2 sec.).

De uitslag voor pistool was in deze
klasse:

I. cle opperwachtmeester J. v. Nieu-
wenhoven uit Bolsward met 4L

punten (a2 in 10,3 sec.).

2. de wachtmeester I e kl. J. Ennik,
groep Haskerland, rayon Hasker-
dijken met 33 punten in 8,2 sec.

3. de opperlvachtmeester M. J. van
der Meer, gr. Gaasterland, rayon
Ilakhui zen) met eveneens 33 pun-
ten, zulks in 9,4 sec., doch met een
lager laatste schot dan de wacht-
meester Ennik.

Zo overhondigde de moioor G. van Dijk de wisselbok oon de (verboosde) opperwochlmeesÍer J. yon Nieuwenhoyen.

4
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In de klasse B was de uitslag voor
karabijn:

I. de wachtmeester le kl. H. Epema,
groep Ooststellingwerf, rayon Ap-
pelscha met 45 punten in 18 sec.

2. de wachtmeester le kl. J. van der
Burg, gr. Wymbritseradeel, rayon
Scharnegoutum met 40 punten (43

in Zltlz sec.).

3. de wachtmeester J. Tuinstra. groep
Haskerland, rayon St. Johannesga
rnet 30 punten in 20 sec.

En op de pistool in deze klasse:

' . de wachtmeester I e kl. H. Epema
net 4l punten (42 in 10,3 sec.).

2. de wachtmeester H. Nijenhuis, gr.
Lemmer met 35 punten (36 in 10,2

sec.).

3. de wachtmeester le kl. E. Dcnker-
voort, groep Baarderadeel. ravon
Bozum met eveneens 35 punten (36

in 10,5 sec.), doch een lager laatste
schot dan zijn Lemster collega.

'ferwijl deze winnaars met hun per-
soonlijke prijzen naar huis gingen
zagen wij de opperwachtmeester Van
Nieuwenhoven de bok weiden. Hoe
dat nu elke dug moet, dat vroeg hij
zich duidelijk af en of de schutters
van Bolsward, de besten uit het dis-
trict Heerenveen ook met hun bok
door de schutterijmuziek zljn inge-
haald, ook dàt weten wij waarlijk
niet

AAN AT,LEN
die hun medewerking verleenden en nog verlenen, bij de inning
van de abonnementsgelden onze dank voor hun werk.

*
VOOIi ALLEN

die hun abonnementsgeld voor de jaargang sept. 1960 - aug. 1961

nog niet overmaakten, geldt het verzoek dit alsnog en vóór 20 sept.
a.s. te doen.

*
DOOR ALLEN

dient het abonnementsgeld voor de j aargang sept. 1961 t.m. aug.
1962 bij vooruitbetaling te gesehieden. De ,,beroeps"alf,onnees via
hun comptabele en de ,,reservisten"abonnees per postwissel of op
giro 83 31 11 t.n.v. Schaafsma & Brouwer Dokkum, vóór 3 oktober a.s.

De Redactie

de verbinding mef de kuií sfon d roodgloeiend
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de odminisfrofie wos wol loog bij de grond nioor doorom nief minder nauwkeurig.

5
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granaat is een Korps-embleem tot
stand gekomen dat specifiek is, zowel
voor de ,,reguliere" politie als voor
de Rijkspolitie. Verwacht mag wor-
den dat door dit nieuwe Korps-em-
bleem zowel Nederlanders als hier te
lande verblijvende vreemdelingen de
leden van het Korps Rijkspolitie zul-
len kunnen onderscheiden van brjrr.
de manschappen van het Wapen der
Koninklijke Marechaussee.
Het ligt in het voornemen te bepalen
dat bij vaststelling van het nieuwe
uniform voor het Korps Rijkspolitie,
het Korps-embleem zal worden toe-
gepast:

le op de uniformpet;

2e op de revers/kraag van tuniek en

overjas;

3e op alle aan de uniform aanwezi-
ge metalen knopen (alleen de

springende granaat);

4e in de onderscheidingstekenen
voor de Officieren (in miniatuur
in plaats van de huidige ,,ster-
ren").

Het embleem zal fors en scherp in
sterk metaal worden uitgevoerd,
waarbij de springende granaat als het
ware ,,op" de stervormige onder-
grond ligt.

Sportvliegerii
in goed boek
beschreven

,,'Waarom hanteer ik eigenlijk zelf
niet de stuurknuppel" of ,,Waarom
vlieg ik niet?" Dat zal menigeen zich
afvragen, die een goed eind ,,op stap"
geraakt is in het nieuwste boek van
de luchtvaartjournalist Hugo Hooft-
man ,,Met een sportkist tussen de
wolken", verschenen bij de Uitgeve-
rii Hollandia te Baarn (Geb. f 7,90).
Diezelfde lezer zal later in dit boek
ontdekken, waarom hij het niet doet:
om de kosten, die met name bij het
vliegen met motorvliegtuigen nogal
hoog zijn. Alleen de opleiding kost
in totaal al zo'tt kleine tweeduizend
gulden. Zweef.vliegen is overigens
nog meer sport en gelukkig goed-
koper, hetgeen ertoe heeft geleid, dat
er in Nederland meer dan tweedui-
zend zweefvliegers zrjn. Degene, die
het boek leest en tenslotte besluit om
dan toch zelf. maar niet te gaan vlie-
B€D, heeft in elk geval plezierige uren
beleefd aan dit vlot geschreven boek,
waarin Hooftman op een prettige
manier alles vertelt over motor- en
zweefvliegen in binnen- en buiten-
land. Het boek is verlevendigd door
gesprekken met sportvliegers en door
163 goede foto's. Bovendien geeft het
een uitgebreide inf ormatie door
kaarten en adressen met betrekking
tot de sportvliegerij. Een nieuwe
vorm van vliegen (tenminste nieuw
voor ons land) wordt in dit boek niet

vergeten, namelijk het gebruik van
het kleine vliegtuig voor.zakenvluch-
ten. Al met al een met kennis van za-
ken geschreven boek, niet alleen
boeiend voor hen, die zelf. vliegen,
maar voor allen, die zich voor de
luchtvaart interesseren.
Inmiddels is bij dezelfde uitgever en
van dezelfde auteur voor de tweede
maal een Nederlandse vertaling ver-
schenen van het Observer's book of
aircraft, van William Green, onder
de titel ,,Wat is dat voor een vlieg-
tuig?" Dit boek waarin ditmaal 150
vliegtuigtypen, waaronder de nieuw-
ste en 272 illustraties van deze toe-
stellen zijn opgenomen, is bezig om
behalve in het land van herkomst,
Amerika, en voorts in Duitsland en
Zwitserland, ook in Nederland tot
een waardevolle j aarlijkse verschij-

Het nieuwe
KorpseÍnbleeÍn

Nu men allerwegen de ambtenarer)
van gemeentepolitie in het nieuwe
uniform ziet, rijst dikwijls de vraag
of ook het Rijkspolitie-uniform niet
enige veranderingen zal ondergaan.
Het is derhalve bijzonder aangenaam
dat het Korpsblad u allen als eerste
in kennis kan stellen met het feit, dat
de Minister van Justitie onlangs zijn
goedkeuring heef t gehecht aan een

door de Uniformcommissie ontwor-
pen nieuw Korps-embleem (zie af -
beelding).
Uit de afbeelding blijkt dat als on-
dergrond is gekozen de acht-puntige
ster welke ook gevonden wordt bij
het embleem voor de gemeentepolitie
en reeds jaren wordt gebruikt voor
de politie in Amerika en verschillen-
de landen van Europa. Op deze acht-
puntige ster ligt een springende gra-
naat. Voor deze granaat welke
sedert de oprichting van ons Korps
karakteristiek is voor de Rijkspolitie

- werd gezocht naar een vorm welke
afwijkt van die, aangewend voor de
militaire eenheden als Garde Grena-
diers en Koninklijke Marechaussee.

De oplossing werd gevonden in een

asymmetrische springende granaat,
waarvan de ,,vlammen" naar één

zijde uitbuigen.
Door de combinatie van acht-puntige
ster en asymmetrische springende

6

YAN PERS TOT
B O EKEN PLANK

ning te worden.
B. den O.
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door de reserve-odiudont

De reserDe-wachtmeester G. Sen-
gers te Berg en Dal, begreep doel,
en taq,k Dan de reserve-riiks-
pol,itie goed toen hij zich urii-
will,ig uerbond, orn de beroeps-
politie in tijden uan nood, zo
nodig bij te staan en op die u:ij-
ze het u:ettige gezag te steunen.
Hij wist goed, dat het niet de
bedoeling is arn onder normal,e
omstandigheden u)erkel,ijk op te
treden ols politierrlan. Toch de-
den er zich op een zornerdag
omstandigheden ooor, usaar door
zijns ínziens direct handel,en ge-
boden u)as en het kan nuttig
zijn om, ín de kolomrnen Dan
o?l,s Korpsblad, daarop terug te
komen.

De heer Sengers die land.bou\Mer
is, was op een dag, zo omstreeks
de tijd dat de schoolkinderen
op weg naar huis plegen te zijn,
in de omgeving van zijn boer-
derij aan het werk. Toen hij
even rustte en naar de u/eg
keek, zag hij in de verte een
man met een rijwiel bij zict:,,
die nogal veel aandacht schonk
aan een d.er passerende kinde-
ren en tenslotte niet nader te
omschrijven doch ongeoorloofde
handelingen pleegde.
Als goed reservist had Sengers
bij de lessen een en ander opge-
stoken en begreep hij wat hem
te doen stond. In zijn schuur
een rijwiel halen \À/as een kwes-
tie van een paar minuten.
Toen Sengers op de \Meg kwam
begreep de aanrander, dat hij
ontdekt was, sprong op zijn
fiets en vluchtte. Sengers die
het heuvelachtige terrein goed
kende en daarvan de nadelen
voor een outsider begreep, zette
ondanks de vrij grote afstand
tussen hem en vluchteling, de
achtervolging in. Het ging toen
in de riehting Groesbeek en aI
klimmend en afdalehd, gedeel-
telijk langs slecht gebaande \Me-
getr, begon de reserve-wacht-
meester terrein te winnen. Eerst
na een achtervolging over een
afstand van ongeveer 6 kilome-

L2

le olt [al

J. M. JANSEN te Niimesen

ter raakte de vluchteling der-
mate uitgeput, dat hij naast zljn
fiets zakte en zic,h overgaf.
De aanhouding ging toen nog zo
erg gemakketi.ik niet, doch Sen-
gers had het voordeel, dat zrjn
man, blijkbaar onwetend, in de
richting van het groepsbureau
was gefietst. Aanhouding en
overgave aan een opsporings-
ambtenaar volgden elkander op
en de verdachte kon voor de
hulpofficier van justitie worden
geleid. Hoewel de aangehoudene
aanvankelijk deed alsof hij van
de prins geen kwaad wist zakte
hij, na confrontatie met het be-
wuste kind door de mand en
gaf zijn misdadig optreden toe.
Nu zouden we kunnen beslui-
ten met te releveren. dat de vol-
gende acte zich in de rechtszaal
afspeelde, doch in dit geval is
dat niet alles. Het doortastend
optreden en de volharding bij

de betrekkelijk moeilijke ach-
tervolging werden ter kennis
van de daarvoor in aanmerking
komende autoriteiten gebracht.
Een extra acte in dit geval speel-
de zich enige tii d later af ten
huize van de reserve-wacht-
meester G. Sengers. Door de
districtscommandant werd hem
toen, in het bijzijn van de
groepscommandant en de reser-
ve-adjudant toegevoegd. namens
de Algemeen Inspecteur van
Rij kspolitie, een schriftelij ke
tevredenheidsbetuiging uitge-
reikt.

BerU usrrirIlle ilattIotldinU

Aonrdnder gegrepen
ncr dchfervolging vo,n 6 kilorneter

Oversfe Aoíders overleden

Op l7 augustus is in een

ziekenhuis te Leeuwar-
den op 52- jarige leef -

tlid overleden de over-
ste P. J. G. Aalders,
commandant van het
district Leeuwarden der
Rijkspolitie.

Op dringend verzoek
van mevrouw Aalders
zullen wij, hoewel node,

in ons blad geen her-
denkingswo ord plaatsen
over wiilen de overste
Aalders.

De gedachten van ons

allen aan deze plichts-
getrouwe officier zijn er
echter niet minder om.

P. J. G. AALDERS t De Redactie

Rp.org_KB1961_09_sept_Nr.01 133



Politiesporl in Yogelvlucht
door opperwochtmeester J. J. H. VAN AERSSEN

VISSEN I

Vissen is een zenuwkalmerende sport
(zegt men) en het is daarom dus niet
verwonderlijk, dat vele politieambte-
naren, die dikwijls onder zenuwslo-
pende omstandigheden hun werk-
zaamheden moeten verrichten, deze

sport beoefenen. Ook onder de Rijks-
politieambtenaren schuilen fervente
aanhangers van de vissport. Zo wist
op een nationaal hengelconcours in
Gorinchem gehouden, een team uit
het district Leiden de vijfde prijs (een

beker) in de wacht te slepen. In to-
taal ll74 mm vis werd door de Lei-
denaren op de kant gebracht. Niet
om over naar huis te schrijven vol-
gens de deskundigen, maar in Gorin-
chem bleken de visjes niet bijster op
het politieaas gesteld. Van deze ll7 4

mm sloeg G. Wijzenbroek verreweg
het grootste deel - 690 mm - aan
de haak.
De oostelijke vissers deden het nog
beter, want op een nationaal con-
cours, uitgeschreven door de Zwolse
Politie-Sportvereniging, ter gelegen-
heid van haar 40-jarig jubileum, was
het al Rijkspolitie wat de klok sloeg.
Een team uit het district Doetinchem
legde beslag op de eerste plaats en

veroverde daarmede een door de

Zwolse Commissaris van Politie uit-
geloofde beker. Twee teams uit het
district Zwolle volgden op de tweede
en derde plaats.

yrssEN ,t
fwee uur long stond hii onbeweegliik

Iongs de woterkont te kiiken noor

de visser. foen deze hem eindelijk,
geïrrifeerd door 's mons wot ol Íe

n,odrukkeliike beÍongsÍelling, de

vroog sfelde woarom hiizelf nief

ging vissen, ols hii hef kenneliik zo

inferessonf vond, luidde hef ont-

woord: ,,1k, yissen? Mon hoe Iom

ie er bii. lk zou hef getuur op dot

dobbertie geen viif minufen uithou-

den . ."

KAATSEN
Een in Nederland slechts weinig be-
oefende sport is de kaatssport, vnj-
wel alleen in het noorden van het
land beoefend. We moeten eerlijk
toegeven, dat onze kennis van de

kaatssport zich beperkt tot het
spreekwoord ,,wie kaatst, moet de

bal verwachten", zodat we gaarne
refereren aan het verslag, dat de heer
Tj. Bleeker in het ,,Politie Sport
Nieuws" geeft over de kaatswedstrijd
om het kampioenschap van de N.P.
S.B., welke door de R.P.S.V. ,,Leeuw-
arden" op ,,Sonneborgh" in Leeuwar-
den werd georganiseerd. Twaalf
parturen (dus geen partituren, zet-
ter !), merendeels samengesteld uit
politieambtenaren uit de ressorten
Groningen en Leeuwarden, namen er
aan deel. Maar voor de vierde maal
in successie moesten de mannen uit
,,t' Heitelàn" en de ,,Grönigers" hun
meerderen erkennen in de kaatsers
uit West-Friesland, of liever Noord-
Holland. Het was de partuur J. F.

Hoekstra, C. Binsma en B. de Graaf,
uit het ressort Amsterdam, die alle
noordelijke parturen te slim en te
sterk af was en daarmede het politie-
kaatskampioenschap 196 I in de

wacht sleepte. ,,Het was weer een

mooie kaatsdag, waardoor de vriend-
.--- .psbanden werden versterkt, de

kaatssport werd gedemonstreerd en

waarbij bleek dat deze tak van sport
ten volle recht van bestaan heef t",
schreef de heer Bleeker. Vooral dat
laatste willen we graag geloven en

wachten met spanning op de dag, dat
de kaatsers hun sport eens in de zui-
delijke en oostelijke contreien komen
demonstreren, zo dit mogelijk is.

ZWEMMEN

Ook de politie-zwemkampioenschap-
pen zijn weer achter de rug. Zowelbij
de nieuwelingen, de junioren als de

senioren, hebben we tevergeef s ge-
zocht naar de naam van eeh Rijks-
politieambtenaar op het erelijstj e.

Zelfs onder de eerste vrjf komt er
geen voor. Een (slecht) teken aan de

wand, zouden we zo zeggen. Slechts
de veteraan A. Spruyt van ,,Luctor"

wist voor de Rijkspolitie een paar
graantjes mee te pikken. Hij werd
eerste op het nummer 3 x 25 m wissel-
slag-estaf ette persoonlijk in de trjd
van I min. 7.L sec., tweede op de 50

m rugslag in 39.9 sec. en eveneens

tryeede op de 50 m borstcrawl in 32.3

sec. Proficiat !

VOETBALLEN

De Rijkspolitie Apeldoorn, oostelijk
kampioen van de N.P.S.B., bracht er
in de strijd om de landstitel niet veel
van terecht. Met slechts één gewon-
nen wedstrijd (tegen gemeentepolitie
Den Haag) eindigde het oostelijke
team op de laatste plaats. De eind-
strijd gaat tussen de gemeentepolitie
Eindhoven en Kon. Marechaussee
Groningen. Het beslissende duel tus-
sen deze twee vindt vermoedelijk op

12 september in Eindhoven plaats.
Eindhoven heeft dan aan een gelijk-
spel voldoende, om het kampioen-
schap te veroveren.
Apeldoorn was het enige rijkspolitie-
team in deze eindcompetitie, daar-
naast Eindhoven in het Zuiden en

Kon. Marechaussee in het Noorden,
de Haagse gemeentepolitie beslag
legde op de westelijke titel. De ,,gou-
den" jaren van ,,Luctor" zijn kenne-
lijk voorbrj, terwijl ook het zuidelijke
rijkspolitievoetbal aanmerkelijk aan
kracht heeft ingeboet.

BELGIE EUROPEES
VOETBALKAMPIOEN

België, dat in de voorronden het Ne-
derlands politie-eif tal met 10-0
kraakte, is er in geslaagd het voet-
balkampioenschup van Europa te
veroveren. In de f inale versloegen
onze Zuiderburen Engeland met 3-1.
Zweden legde beslag op de derde
plaats, door met 2-l van Zwitser-
land te winnen.
I)e ex-Europese kampioen Duitsland,
zag ditmaal geen kans tot de finale
door te dringen, daar de Deense po-
litievoetballers hun Duitse collega's,
tegen alle verwachtingen in, met 2- l
eronder hielden.

13
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Als lezer van uw blad heb ik natuur-
lrjk het op zichzelf boeiende artikel
g elezen over de werving, dat onder
de titel ,,Een vrijdag met 10 kandi-
daten" was opgenomen in het augus-
tusnummer van het Korpsblad. Even-
als ongetwiif eld vele andere lezers
heb ook ik hieruit miin conclusies ge-
trokken. Zo kan ik het mij best voor-
stellen dat iemand, ook aI heeft hii
een ulo-diploma, na een jaar of wat
uit die beperkte kennis het een en an-
der vergeten is. Ik kan mii ook in-
denken, dat hij door drukke bezig-
heden of wat ook een tijd de kranten
niet nauwkeurig bijhoudt en dat hij
zo het antwoord op zekere actuele
vragen schuldig blrjft. Maar daarmee
kan hem niet direct een gebrek aan
interesse worden verweten. Mij
dunkt, dat dergelijke vragen als: wie
is de baas in India verder weinig zeg-
gen van de interesse en de ontwikke-
ling of over de intelligentie van de

kandid aat. Deze zaken zullen zo no-
di.q bif de opleiding als aanvullende
stof kunnen dienen. Maar, dat nog
terziide. Die bewuste vrijdug had tien
kandidaten, waarschijnliik zullen er
op deze wijze nog weleens minder
kandidaten zljn. Want, waarom heeft
dit examen eigenlijk - als m|n in-
druk iuist is - het karakter van een
soort verhoor met een mijlenbrede
kloof tussen commissie en kandid aat.
Waarom zit cle commissie breeduit in
gemakkelijke zetels en waarom zit de
kandidaat als een soort zondebok op
een ongemakkeliike stoel? Misschien
moeten de kandidaten anders zijn,
maar de sf eer waarin zij op deze
wiize in contact komen met het Korps
Rijkspolitie lïkt mij niet de juiste.

Een abonnee.

(Naam en adres van
de inzender bekend
bij de redactie).

Banden
2e jaargnng
Bij het begin van de derde jaargang
van het Korpsblad Rijkspolitie ont-
staat tegetrijk weer de behoefte aan
banden voor het inbinden van de
tweede jaargang. Ook dit jaar zullen
er weer blauw linnen banden met
zilveropdruk worden vervaaÍdigd.
Ze kannen Yan heden tot 3I oktober
worden besteld bij het secretariaat
van het Korpsblad Rijkspolitie, Vel-
perweg 142, Arnhemo

De prijs van f 1,95 per band kon wor-
den gehandhaafd en na ontvangst
van dit bedrag zullen de banden
worden toegezonden.

Een candidatenvriidag met 10

2L
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Wereldgebeuren

lende lanceerplatforms voor
kernwapens.
Hiermee zou Chroestsjow een
nieuw machtig politiek intimi-
datiemiddel erbi.i hebben. Het
behoeft dan ook niet te verwon-
deren dat de Amerikaanse V.N.-
gedelegeerde Stevenson na de
bekendmaking van de nieuwe
ruimtestunt der sowj ets onmid-
dellijk opmerkte: ,,Een regeling
voor het verkeer in de ruimte
is nu dringender dan ooit nodig,
wil men voorkomen, dat de be-
wapeningswedloop zích ook tot
de ruimte uitstrekt." IIet is ech-
ter zeer de vraag of men het
hierover eens kan worden.

N eutral,istische topconf erentie

Verder vestigen wi.i nog even
de aandacht op de neutralis-
tische topconferentie die vol-
gens plan op 1 september in
Yoegoslavië wordt gehouden.
Bij de voorbereiding ervan heeft
men er nogal moeite mee gehad
uit te maken, wie voor deze top-
conferentie in aanmerking zort-
den komen. Tenslotte heeft men
een viertal criteria gevonden,
die wij hier weergeven, omdat
zíj enig inzicht verschaffen in
het begrip ,,neutralisme". zoals
dit thans wordt opgevat door de
betrokkenen zelf. Deze criteria
zijn als volgt:
1. Het voeren van een onafhan-

kelijke politiek gebaseerd op
weedzame coëxistentie;

2. Het niet deelnemen aan mul-
tilaterale militaire allianties
(NAVO, ZOAVO , Pact van'W'arschau e.d.);

3. Het steunen van bevrij dings-
en onafhankelijkheidsbewe-
gingen;

Kolonel Fogreloo
vervonger

Algemeen lnspecfeur

De kolonel A.

aal" fnspecteur

politie in het

S. Fogteloo, Territori-

van het Korps Rijks-

ressort Groning€D, is

bij Koninklijk Besluit met ingang van

I september aangewezen als veryan-

ger van de Algemeen Inspecteur.

,rPa is op reisf' ! . .

vervolg van pag. 22

plicht, hoewel velen vrijwillig werk
doen voor een schoenfabriek om de

trjd te doden, met iets anders dan
praten.
De weekenders komen uit alle lagen
van de bevolking, maar wanneer ge-
straften komen, die veraf wonen, dan
is het wel zeker dat zij bekende fi-
guren zijn aan wie bij wijze van uit-
zondering is toegestaan de straf ver
weg, in Schorndorf uit te zitten. Me-
nigeen doet in Schorndorf ook niet
mee aan het ,,luchten" op de binnen-
plaats omdat die van sommige pun-

ten op de openbare weg te overzien
is. De gevangenen staan 's morgens
om acht uur op en om acht uur
's avonds gaat het licht uit, hoewel
de leesgragen wordt toegest aan een
zaklantaarn mee te brengen en nog
wat door te lezen . 's Zondagsmiddags
om ongeveer vijf uur komen de eerste
echtgenotes weer met de auto voor-
rijden. Sommigen zetten de autoradio
zo hard mogelijk aan, opdat pa-ach-
ter-tralies de sportuitslagen niet zal
missen én om zes uur komt pa mon-
ter weer tevoorschijn, monter om de

herwonnen vrijheid en met het vaste
voornemen: nooit weer onder invloed
achter het stuur .

4. Het niet deelnemen aan bila-
terale allianties met grote
mogendheden.

Zoals men weet, streeft Chroest-
sj ow naar een herziening van de
struktuur der Verenigde Naties
in de richting van een troika-
bewind. Met name zou het VN-
secretariaat moeten bestaan uit
een vertegenwoordiger van de
westerse, van de communistische
en van de neutralistische we-
reld. Naar het zich laat aanzien,
zal deze kwestie een van de be-
Iangrij kste punten van discussie
zijn op de neutralistische top-
conferentie. Als men erin slaagt
de ,,neutralen" in één verenigd
front op het VN-podium te doen
optreden, dan kunnen ziJ onge-
twijfeld een belangrijke invloed
uitoefenen.

Engel,and en de E.E.G.

Aan een eventuele toenadering
tussen de twee Europese han-
delsblokken: E.E.G. en E.V.A.
hebben wi.i in vorige kronieken

al zoveel aandacht besteed, dat
\Mij hier volstaan met vermel-
ding van de Britse plannen tot
het openen van onderhandelin-
gen over aansluiting bij de Euro-
markt. Een feit van grote histo-
rische betekenis, waarover met
name ons land zich zeet kan
verheugen. Als Engeland aan de
E.E.G. gaat deelnemen, zort al-
dus een belangrijk tegenwicht
geschapen zijn tegen een Frans
Duitse overheersing binnen de
Europese gemeenschap, welke
zich meer en meer doet gevoe-
len, en hiermee is Nederland
ten zeerste gebaat. Voor de toe-
komst van Europa kan de Britse
deelneming aan het Europese
integratie-proces waardevolle
vruchten afwerpen. Het zal ech-
ter nog heel wat voeten in de
aarde hebben, voor het zover is.

Personalia

Toegekende onderscheidingen
RESSORT ,s-GRAVENHAGE
Per 15-5-'61: Zilveren medaille van ver-
dienste van de Republiek Oostenrijk
aan wmr. 1e kl. G. de Gans en wmr. 1e
kl. G. A. v. d. Sluis te Dordrecht.

Overleden personeel

Wmr. le kl.
J. Venemo
Leeuworden

ressort Groningen
t 31-7-1961
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Verplaatsingen
RESSOR,T AMSTER,DAM
Per 15-?-'61: 'W. C. Sukkel, wmr., van
Oudkarspel naar Schoorl; tff. J. Grim-
ijzer, wmr. 1e kl., van Schoorl naar
Oudkarspel.
Per 1-8-'61: Ch. Broekhuijzen, owmr.,
van Andijk naar l{leine Sluis; D. Pas-
ma, owmr., van Heiloo naar Alkmaar
(distr.rech.); J. M. Derlagen, wmr. le
k1., van Oude Niedorp naar Broek op
Langedij k.

RESSORT ,s-GRAVENHAGE
Per 10-7-'61: W. v. Middelkoop, wmr.,
van Ben. Hardinxveldi Giessendam n.
Vianen.
Per 15-7-'61; J. Th. A. de 'Wilde, wmr.
le kl., van Roelof arendsveen naar
I{aatsheuvel; J. de Ilaan, owmr., van
Dreischor naar Scharendijke.
Per 18-7-'61: A. N. de Visser, wmr., van
I{ruiningen naar Veldhoven.
Per 1-8-'61: A. M. I{laasse, wmr. 1e kl.,
van Arnemuiden naar Dreischor.

RESSORT'S.HERTOGENBOSCH
Per 1-7-'61: Mej. M. Th. v. Bee1en, off.
2e kl., van 's-I{ertogenbosch naar Eind-
ttoven (Staf District).
Per 3-7-'61: J. W. Beek, wmr. le kl.,
van Zevenbergen naar Oudenbosch.
Per 12-7-'61: P. J. de Moor, owmr., van
Rucphen naar Halsteren.
Per 1-8-'61: J. van Beek, wmr., van
Baar'Ie-Nassau naar Druten; P. Lam-
me, wmr. le kI., van Dinteloord naar
Prinsenbeek; W. v. d. Hoeven, wmr. 1e
kl., van l{ruisland naar Standdaarbui-
ten; P. M. van Es, owmr., van Grub-
benvorst naar Herkenbosch.

IÈE§ISORT ARNHEM
Per 19-7-'61: L. Frederiks, orfi/mr., van
Zwolle (verk.gr.) naar Rolde.
Per 22-7-6L: A. Aalberts, wmr. 1e kl.,
van Laag Keppel naar Den Ham.
Per 25-7-'61; rvV. Duinkerken, wmr. 1e
kl., van Oldemarkt naar Zwolle (par-
ketÉlroep).
Per 1-8-'61: J. Halma, wmr., van Ber-
kum naar Laag I{eppel ; A. Dij kstra,
owmr., van Angerlo naar Balk; J. Al-
berts, \Mmr. le kl., van Putten naar
Spoolde; A. Valk, owmr., van Leeuwen
naar St. Nicolaasga.

RESSOB,T GRONINGEN
Per 1-7-'61: J. Jongstra, wmr. van Balk
naar Bolsward; tr.. Meijer, wmr. 1e kl.,
van Spijk naar Nieuwolda.
Per 6-7-'61: E. Buwalda, wmr. 1e kl.,
van Uithuizermeeden naar pevenhui-
ze}a.
Per 7-7-'61: J. J. Ottens, wmr., van Fer-
werd naar Enkhuizer:.
Per 15-7-'61: R. Braad, wmr. 1e kI., van
Zuidlaren naar Beusichem; A. de Ja-
B€Í, wmr. 1e kI., van Oudega (rv\f.) naar
Zaamslag; \ry. Oppenhuis, wmr. le kI.,
van Heerenveen naar Joure.
Per 17-?-'61: J. Geluk, wmr. 1e kI., van
Vries naar Ruinerwold.
Per 19-7-'61: J. 'Wesse1ing, owmr., van
Rolde naar Vries.
Per 22-7-'61: J. de Goede, wmr. le'k1.,
van Ried naar Dokkum.
Per 24-7-'61; H. I{oers, wmr. 1e kl., van
Buinermond naar Zuidlaren.
Pex' 27-7-'61: A. J. Britstra, wmr. 1e kI.,
van Peize naar Borger.
Per 1-8-'61: I{. Sweers, wmr. 1e kI., van
Odoorn naar l{reileroord; J. R,. Pie-
ning, owmr., van Oude Pekela naar
Finsterwolde; J. Timmer, \/mr. le kI.,
van Zweeloo naar Peize; H. Eggens,
owmr., van Uithuizermeeden naar Uit-
huizen.

RIJI{SPOLITIE TE IilATEB,
Per 1-7-'61: H. van der Werff , wmr. 1e
kl., van Staf District Amsterdam naar
Staf R.P. te lrlf. Amsterdam (plv. bu-
reauchef).
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Per 15-7-'61: H. Stegeman, wmr. 1e kl.,
van gr. Amsterdam III naar rech.gr.
Zeehaven; D. R. I{oning, wmr. le kl.,
van rech.gr. Zeehaven naar gr. Am-
sterdam III; H. J. Hellendoorn, wmr.,
van gr. Amsterdam I naar gr. Amster'-
dam III; D. Lub, wmr. 1e kl., van gr.
Amsterdam III naar gr. Amsterdam I.
Per 25-7-'61: M. Smeltekop, wmr. le kl.,
van Delfzijl naar Groningen.

Aanwijzing voor functie
IIESSORT GRONINGEN
Per 1-8-'61 : Adj. J. R. Piening, tot
groepscorrtmandant te Finsterwolde.

Bevorderingen
RESSORT 's-GRAVENHAGE
tot opperwachtmeester :

Per 15-7-'61: A. de Jager te Zaamsiag
en J. den Haan te Scharendijke.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-8-'61: P. Troost te Stavenisse en
A. Damme te Oud-Beijerland.
tot adm. ambt. C 2z

Per 1-1-'61: H. Scheurwater te 's-Gra-
venhage en H. A. I{orstanje te }/Iiddel-
bu rg.

RESSOR,T'S.HERTOGENBOSCH
tot opperwachtmeester :

Per 15-7-'61: A. van Oevelen te Beers.
Per 1-8-'61: 'W. v. d. Hoeven te Stand-
daarbuiten.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-3-'61: J. M. J. Gielen te Venray.
Per 1-6-'61: L. H. G. Roobroeks te
Schaesberg.
Per 1-7-'61: P. T. Schetters te Zundert.
Per 1-8-'61: H. 'Westbroek te Zevenber-
gen.
tot adm. ambt. C 3:
Per 1-1-'61: A. G. van Helvoort te Den
Boseh (compt bur.).

ILESSOR,T ARNHEM
tot opper\ilachtmeester:
Per 1-7-'61: A. Aalberts te Den Ham.
Per 1-B-'61: J. Alberts te Spoolde.
tot wachtmeester le kl.:
Per 15-7-'61: H. v. d. Hoorn te Elspeet.
tot adm. ambt. C 2z

Per 1-1-'61: H. H. Maasbach te Arnhem.

IiESSORT GRONINGEN
tot adjudant:
Per 1-B-'61: J. R. Piening te Finster'-
wolde.
tot wachtmeester le kl.:
Per 1-6-'61: Tj. v. d. rÈ/al te Berlikum.

ln dienst getreden

RESSOR,T AMSTERDAM
Per 1-8-'61: N. J. Vrouwe, opperwacht-
meester, Den Burg.

RESSORT's-HERTOGENBOSCH
Per 20-4-'61: Mej. H. M. J. Majoie, offi-
cier 1e kl., 's-Hertogenbosch (Staf T.I.,
officier jeugdzaken bestemd voor dis-
trict Maastricht).

RESSORT GRONINGEN
Pet 24-7-'61: H. J. I{uiper, wachtmees-
ter, Warffum.

De dienst verlaten
RESSOR,T AMSTERDAM
Per 1-8-'61 : R. Geuzinge, adj udant,
Amsterdam; F. J. rWeijdener, wmr. 1e
kl., Amsterdam; J. Jelsma, wmr., Enk-
huizen.

RESSOR,T's-GR,AVENHAGE
Per 16-7-'61: A. Hordijk, wmr. le kI.,
I{rimpen a.d. Lek.

BTSSORT ARNHEM
Per 1-8-'61: G. J. Nieuwenhuis, opper-
wachtmeester, Zwolle.

Wmr. le kl. Adludont
S. v. d. Woordt W. H. M. Leeuwis

Wossenoor Zuilichem
ress. 's-Grovenhoge ressort Arnhem
25 ioor op 19-7-1961 25 ioor op l-8-19ól

Adiudont
G. von Rees

Utrecht
M. v. J. pol.verb,d,
25 ioor op 27-7-1961

Wmr. le kl. Adiudont
L. Wolf C. A. Blommesteiin

Veenoord Arnhem
ressort Groningen Opl.school Arnhenr

25 ioor op l8-8-19ól 25 ioor op 2-8-1961

Ambrsiubileo

-
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Het Korps Rijkspolitie h,od onder'
maol een oondeel in hef kleurriike
gebeuren op Prínsiesdog, waoroP
duizenden toeschouwers voor het

eersl ochÍer de gouden koefs een

frooie colèche Yoor de Prinsessen
Beatrix, lrene en Morgriet z'ogen

riiden.

(Fotor Techn. Rech.'s-Grovenhoge)

De komende en de goonde mon in AmsÍerd,om,links de kolonel H. A. von SÍeenis

rechfs de ko/onel E. Meiier.

De í«olonel Meiier ols Teruitorieidl
lnspecfeur Amsferdom opgevoígd

door de l«olonel Vo,n Sfeenis

In Amsterdam is de kolonel E. Meijer
heengegaan als te.rritoriaal inspec-

teur in het ressort Amsterdam, een

functie die hij wegens het bereiken

van de pensioengerechtigde leeftijd
heeft verlaten - met ontslag oP de

meest eervolle wijze verleend en

met een vracht geschenken hem tij-
dens een afscheidsplechtigheid in het

bureau aan de Lairessestra at - vele
jaren zijn tweede thuis aangebo-
den in het bijzijn van alle officieren
uit het ressort en vertegenwoordigers
van alle manschappen en reservisten.
In deze bijeenkomst is na een inlei-
ding van de kapitein A. P. Spaander-

man de figuur en de levenslooP van

de kolonel geschetst door de kolonel
H. A. van Steenis, die een dag later
de heer Meijer als kolonel opvolgde.

De kolonel Van Steenis gaf niet al-
leen een overzicht van diverse soms
geestige gebeurlijkheden uit de loop-
6aan van de heer M.rjer, doch schet-
ste ook de menselijke opvattingen die
hij voor de uitvoering van zijn taak
liét .qelden. De heer Van Steenis bood
het éerste geschenk aan, een speciaal
vervaardigde asbak met bijbehorend
sigarettenbekertj e, compleet in de
korpskleur en met springetr4e gI3-
nait, een en ander namens de offi-
cieren in het ressort, mevrouw Meijer
kreeg een orchidee. Vele andere
sprekers boden vervolgens vele an-
dere geschenken aan, waarmee grote

waardering voor de kolonel tot uit-
drukking werd gebracht. Namens het
personeèl van het ressort sprak de
adjudant J.Steffens, die een auto-
radio en een schrif fmachine in leren
koffer overhandigde aan de kolonel
en een mand bloemen aar: mevrouw
Meiier. De reserve-adjudant K. P.
Bosman bood namens de reservisten
een paar lichtgewicht armstoelen met
tafel aant, mitsgaders een mand bloe-
men. De adjudant J. F. Hoekstra,
voorzitter van de gezamenlijke sport-' 
veienigingen in hét ressort overhan-
digde een boekenbon en de adjudant
H.- Kuik overhandigde een gassiga-
rettenaansteker. Alle geschenken gin-
gen vergezeld van woorden van dank
èn erkentelijkheid voor steun, begrip
en activitgif van de scheidende kolo-
nel, die onder meer op zijn beurt het
personeel dank bracht voor de wiize
wautop het hem mogelijk is gemaakt
zíjn tàak te vervullen. Hij wenste
vóorts de heer Van Steenis geluk met
diens benoemirrg.

De nieuwe Territoriaal Inspecteur is
in en om Amsterdam geen vreernde.

Hij begon zijn politieloopbaan bij de

gemeentepolitie te Baarn, ging ver-
volgens naar Hengelo en werd PeÍ
I juni 1946 commandant van het dis-

trict Amsterdam van de rijkspolitie
in de rang van dirigerend officier
der rijkspolitie 3e klasse. Per I maart
1957 volgde een bevordering tot
tweede kfasse en per I september tot
dirigerend officier 1e klasse.
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Atletiel«kompioenschoppen brachlen
opnieuw bloedarmoede in politiesporÍ

ocrn hef lieht
door opperwochtmeester J. J. H. VAN AERSSEN re Nilmesen

Toch goede resultaten \ían R,P.'àtleten
In het Goffertstadion te Nijmegen werden onder g'oede \Meersomstandigheden
de Nederlandse politie-atletiekkampioenschappen gehouden. Opnieuw ksn
daarbij de bloedarmoede in de politiesport worden vastgesteld. Er is daar-
rnede geen kwaad woord bedoeid aar- het adres van de h[.P.S,B., onqier wler
auspiciën de kannpioenschappen worden géhouden, noch a@n dat van de
organisator, de Nijmeegse Politie Sportvereniging, noch aan de deelnerners.
Integendeel, zii verdienen aIIe lof. De NPSB voor haar niet aftratende po-
gingen de politiesport in stancl te houdeno dan wel nieuw leven in te blazen"
De N.P.S.V. voor de uitstekende organisatie en de deelnefirers, die - ondanks
het feit, dat de ,,liefde tegenwoordig bijna geheel van één kamt moet komen"

toch de potitiesport trouw btrijven. Muun noch de inspannimgen van de
NPSE en de sportverenigingen, noch de goede wil vaÍr de en[relingr,zatr, op
de duur de politiesport kunnen redden, als deze door de overhei d zo stief-
moederlijk btijft bedeeíd. als dit nu het geval is.

Het organiseren ,rrn de A-kampioen-
§chappen alleen (d. f eitelijke kam-
pioenschappen dus), is reeds niet
meer mogetijk, wil men tenrninste een

enigszins redelijk representatief pro-
gramma 'kunnen bieden. ,Daarom

werden in Nrjrnegen dp A en B-kam-
pioenschappen ook tegelijk gehou-
den. Van belangstelling voor deze

Smif (Luctor) kompioen
in volle ocfie.

wedstrijden kon nauwelijks worden
gesproken. Het aantal deelnemers en
officials overtrof verre dat der toe-
schouwers,,het handjevol autoritei-
ten dat op de Goffert-eretribune had
plaats genomen inclusief.

Smit best op stootl
Bezien in het licht van de hiervoor
geschetste omstandigheden, mogen
de verrichtingen van de Rijkspolitie-
atleten zeker worden gezien. Twee
kampioenstitels voor de wachtmees-
ter D. Smit (groep Leidschendam).
Met een fraaie stoot van 12.74 m liet
hij bij het kogelstoten alle concur-
renten ver ach ter zich. Een worp van
40.26 m met de discus bracht hem het
tweede kampioenschap. De Luctor-
atlèet Van Opijnen, die niet meer tot
d. j ongsten gerekend mag worden,
legde desondanks beslag op een
goede zesde plaats met een worp van
31.80 m. De Rijkspolitie blijkt over
sterke mannen te beschikken, want
achter kampioen Smit eindigden bij
het kogelstoten H. Woppenkamp
(RPSV Groningen) en P. W. Erkelens
(SRGA Arnhem) respectievefijk op
de vierde en zesde plaats.
Het derde kampioenschap voor het
Korps verwierf H. A. Neijenhuis
(PSV Heerenveen), door de speer

51.80 m ver te werpen. Drie meter
verder dan,,old-timer" N. Lutke-
veld, die tweede werd. Op de vierde
plaats echter weer een R.P.-man, tà-
nrelijk H. Woppenkamp van de RPS
Groningen.
Sinds ÏLernmers en Van Laatum van
het strijdtoneel zijn verdwenen, is
voor de Rijkspolitie op de korte af-
stand geen eer meer te behalen. Doch
op de midden- en iange-afstand lie-
ten onze lopers ztch weer zien. J. ,r. d.
Bcrg van RPSZ werd in 2.0E.8 derde
op de BCO meter en boog op de 5000
meter slechts het hoof d voor kam-
pioen J. van Ginkel van PSV Baarn,
hetgeen geen schande genoemd mag
worden , daar deze Van Ginkel op de
lange afstand nog altijd vrijweL zon-
der concurrentie is. Intussen hoeden
af voor deze 42- jarige veteraan.
Flulsman van RPSZ liet op de I500 m
5.15.4 voor zich afdrukken, hetgeen
voldoende was voor een zesde plaats.
Bij het verspringen kwam S. Dijkman
van SRGA Arnhem tot een achtste
plaats, gevolgd door G. A. Vervoort
(RPS:), met een sprong van 5.2g m.
Dezelf de Vervoort deed het bij de
hink-stap-sprong nog beter. Met een
afstand van 11.57 m, legde hij beslag
op de zesde plaats.

Ook kampioen in B-klasse

P. W. Erkelens (SRGA Arnhem)
zorgde er voor, dat ook in cle B-klas-
se een R.P.-kampioen op het scha-
votje kwam. Hij wierp de schijf 33.76
m, hetgeen voor zijn belagers juist
iets te ver was. H. Woppenkaffip, met
32.L5 m en S. Carper (RSPV Gronin-
gen), met 25.38, zorgden op dit num-
mer voor verdere successen.

SRGA 3e bij estafette

De estaf etteploeg van de SRGA-
Arnhem zorgde tenslotte, dat ook op
dit nummer het Korps niet ond.er de

kogelsfofen

ó4
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Eervolle plaats herwonnen
In het oktobernummer 1959 ver-
scheen naar aanleiding van het aan-
nemen van steekpenningen door en-

kele wachtmeesters der Rijkspolitie
Yan de hand van de opperwachtmees-
ter T. de Vries een artikel onder het
hoofd ,,Een klap in het gezicht". Dit
artikel, waarin de geachte schrijver
op sympathieke en openhartige wijze
op de toentertijd zo veel stof . in Ne-
derland doen opwaaiende affaire in-
ging, werd met de hierna volgende
alinea gesloten:

,,Deze klap kwarn hard, ja zeer

hard aan, doch het was geen

,,knock-out". Laat ze ons de ogen
hebben geopend voor bepaalde
mentaliteitsuitingen in het korps,

welke, indien ze niet worden on-
derkend en opgevangen door ons

aller inzet, een radicale afbraak
tengevolge' zullen hebben. Dit laat-
ste zullen wij nimmer mogen toe-
laten."

Hieraan moesten wij denken toen wij
vernamen dat de Minister van J.rt-
titie aan commandant en personeel

van de Verkeersgroep Amsterdam
schriftelijk zijn tevredenheid had be-
tuigd in verband met het tot klaar-
heid brengen van zeer vele ernstige
misdrijven. Wij willen graag beken-
nen, dat ons dit meer dan goed heeft
gedaan ! Niet zozeer om die tevreden-
r,eidsbetuiging en ook niet om die nu

opgehelderde misdrijven, maar lou-

voet werd gelopen. In 47 .5 raasd.en

de Arnhemmers rond de sintelbaan,
hetgeen goed bleek voor een prach-
tige derde plaats, achter PSV Eind-
hoven (47.-) en APGS Amsterdam
(47 .3).

In de B-klasse vielen veróler nog de

volgende Rijkspolitiesuccessen te no-
teren: , ,:

hoogspringen: Ybema, RPSV Gro-
ningen, achtste met een sprong van
1.45 m.

verspringen: D. Smit, PSV Heeren-
veen, met een sprong van 5.38 m.

kogelstoten: Dobma, RPSV Gronin-

Ser, vijfde met 9.47 m en Carper,
eveneens RPSV Groningefl, zeven-

de met 9.03.

ter en alleen vanwege het feit, dat de

sinds die onverkwikkelijke zaak toch
wel door velen met een scheef oog
aangekeken Verkeersgroep van het
district Amsterdam getoond heeft
een juiste mentaliteit te bezitten.
De zeer onaangename opmerkingen
door vele weggebruikers geuit, de

perscampagnes voor en tijdens de
rechtzittingen gevoerd, het onont-
koombare besef te behoren tot een
groep rijkspolitieambtenarenr r,ge -
tekend" in en buiten het Korps, deze

en vele andere minder prettige ge-
waarwordingen ten sprjt hebben de

adjudant Zweed en zijn mannen de

afgelopen twee jaren hard gewerkt
aan het eerherstel van hun groep en
tevens aan dat van het Korps Rijks-
politie. Want wij behoeven er geen

doekjes om te winden: de klap in het
gezicht is hard aangekomen. Harder
dan velen onzer waarschijnlijk ooit
zullen beseffen.
Het is een bekend feit, dat elke rijks-
politieambtenaar en speciaal hrj
die dat in hart en nieren is - waar hij
ook zijn standplaats heeft, getracht
heeft mee te werken aan het uitwis-
sen van deze zwarte plek, van deze

blaam die op ons Korps was gevallen.
Het was tevens aan velen bekend,
dat de adjudant Zweed en zijn man-
nen, met goede geest bezield, een-
drachtig de schouders er onder heb-
ben gezet en tijdens het ledigen van
de voor hen wel zeer bittere beker,
de kiacht hebben gevon,Cen op emi-
nente wijze voort te gaan op de weg,
die politiëel gezien, reeds zovele
goede resultaten voor hen had afge-
worpen. Dat zij er in geslaagd zijn de
geest op de groep drastisch in goede

e

zin te wijzígen, de werklust ongebro-
ken te laten, de moed te hebben on-
danks alles op voorbeeldige wijze het
zware verantwoordelijke werk te ver-
richten, is een reden voor ons om de

Verkeersgroep Amsterdam en speci-
aal haar commandant de adjudant

J. Zweed van harte te complimen-
teren met de herwonnen eervolle
plaats in de gelederen van het Korps
Rijkspolitie.

Bij de 5000 m gins v. d. Bers (RPSZ)

(PSY Boorn,
Iong voorop, doch hii werd ÍensloÍfe door Von Ginkel

hier Íweede) voorbii gesfreeÍd. W. Frackers.

3
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Korps Riikspolitie had weer druk werk
voor groots Aalsmeers bloemencorso

Ool« R.P.'esGorle bii unleke 24O km lange toch* no,o,r @roningen
, door de wochtmeester 1e !. P. G R lJ P S T RA te Aolsmeer

Het yeertiende bloenmencorso van
Aalsnneer heeft de successen van alle
voorgaande overtroffen. Niet alleen
in Aatrsmeer zelf en bij het bezoek

aan Amsterdam was het enthousias-
me en de bewondering van vele dui-
zenden toeschouwers groot, maar dit
jaar heeft ook een deel van het noor-
den van dit unieke schouwspel kun-
nen Íneesenieten. Veertien praal-
wagens van het corso. trokken name-
Iijk tangs een tweehonderdveertig ki-
lometerlange route door Noordhol-
land en Friesland naat Groningen, in
verband met de internationale tuin-
bouwtentoonstelling MG 6I, die in
de Martinistad werd gehouden. De
bemoeienissen van de Rijkspolitie
strekten zich dit i aar danook verder
uit dan ooit tevoren, want de praal-
\nagens werden ook op de tocht naar
het noorden door een escorte van ons

korps begeleid.

Aalsmeer, het bloemendorp van
Europa, wordt bezocht door duizen-
den toeristen uit alle landen. Het is
zelfs geen biizonderheid als Konink-
liike gasten Aalsmeer met een bezoek
vereren. Het nemen van extra ver-
keersmaatregelen is voor adjudant
Breetvelt, groepscommandant der

Rijkspolitie te Aalsmeer, geen bui-
tengewool verschijnsel. Grote hgos-
spanning in Aalsmeer ontstaat echter
Fàs, wanneer de eerste zatetdag van
de maand september nadert. Op deze
dug en de daaraan voorafgaande
twee weken staat Aalsmeer in de bii-
zondere belangstelling. Aalsmeer
laat dan in pracht en praal, zrjn pro-
dukten zien in de vorm van een
g'roots bloemencorso. Als omliisting
daarvan worden veertien dagen lang
de prachtige Aalsmeerse voortuinen
geïllumineerd, terwijl volksspelen,
vuurwerk en andere evenementen het
geheel omlijsten. Het is begrijpelijk
dat in deze trjd veel over het bloe-
mencorso en de f eestverlichting
wordt geschreven en gesproken, Ook
de Rijkspolitie heeft een aandeel in
het welslagen van al deze evenemen-
ten.
De adiudant Breetvelt vertelde ons
dat reeds maanden tevoren de voor-
bereidende besprekingen beginnen,
waataan wordt deelgenomen door
leidinggevende autoriteiten. Van het
korps Rijkspolitie zijn dan aanwezig
vertegenwoordigers van het district
Amsterdam, verkeersgroep en de
Sroep Aalsmeer. Van de gemeente-
lijke politiekorpsen zijn aanwezig
vertegenwoordigers van Amsterdam
en Nieuwer-Amstel. Vroegtrjdig
overleg is nodig omdat de te treÍfen
verkeersmaatregelen zeer uitgebreid
zijn. Het corso , rijdt van Aalsmeer
naar Amsterdam en terug. Overleg

tussen politie-functionarissen van
deze drie gemeenten is dan ook no-
di.q. Rondom het bloemencorso wor-
den verschillende evenementen ge-
organiseerd. Zo is er de verlichtings-
route, welke ongeveer dertig kilo-
meter.lang is. De buurtverenigingen
organiseren volksspelen en er wordt
een vuurwerk afgestoken. Vele dui-
zenden personen van elders bezoeken
deze dagen Aalsmeer. Omdat alles op
de openbare weg gebeurt, is overal
in de gemeente politietoezicht nodig.
Het is onmogelijk alles met eigen
krachten te regelen ; daarom is assis-
tentie uit andere plaatsen nodig.
Langs de verlichtingsroute heeft de
politie een belangrrjk. taak om de
stroom van bezoekers in goede ba-
nen te leiden en verkeersopstoppin-
gen te voorkomen. Hiertoe is onder
meer eenrichtingsverkeer ingesteld,
dat alleen 's avonds geldt, zodat men
zich elke avond opnieuw daarop
moet instellen. De dag van het bloe-
mencorso zelf is voor de Aalsmeerse
gemeenschap een hoogtijdag; voor de
politie betekent dit extra beproevirg.
Op de eerste dug van september moé-
ten ingrijpende politiemaatregelen
genomen worden om de tiendui zen-
den bezoekers rnet auto's, toerwa-
gens, scooters en bromfietsers te kun-
nen verwerken. Tijdens de tocht van
het corso in Aalsmeer wordt het ver-
keer geregeld door ruim 7 0 man-
schappen van de Rijkspolitie.

Dat het welslagen van een groots
gebeuren als ait mede afhangt
van een goede dienstvervulling
yan de Rijkspolitie is bij het
Stichtingsbestuur van het blpe-
mencorso en de gemeentelijke
autoriteiten volledig bekend, Se-
tuige de van beide kanten ont-
vangen. tevredenheidsbetuigin-
gen'
,,Alhoewel de manschappen van
de groep Aalsmeer het als een
eer beschouwen aan een goed
verloop mee te werken," aldus
adjudant Breetveld,,,doet het
toch altijd goed een woord van
dank te ontvangen."

*
Een vqn de frooíe wogens uif hef

(Foto: Nieuwe Meerbode)

-
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Het idyllische Giethoorn, dat wat
dromerig schijnt te sluimeren aan z'n
grachten, was niet alleen verdeeld in
de film Fanfare. Concurrentie be-
heerst een deel van het Giethobrns
bestaan, concurrentie tussen bootver-
huurders beheerst de grachten van
het dorp. De bootverhuirrTers beta-
len steeds hoger provisies aan bus-
chauffeurs, die hun passagiers laten
punteren. Brj een opbrengst van f 35,-
per puntertocht is een provisie van
f L5,- voor de buschauffeur geen
zeldzaamheid, alle afspraken ten
spljt. Er zijn bootexploitanten, die bij
goed weer en grote toeloop van
vreemdelingen als vrienden leven
maar die vijanden worden zodra het
weer omslaat en er slechts enkele toe-
risten te vervoeren zin. En de om-
vang van de rondvaartboten neemt

tegen, mits het maar niet gaat ten
koste van het toerisme zelf . Aan de

Cornelisgracht is een of ficiële par-
keerplaats naast een restaur ant, dat
ook een parkeerplaats heef t. Ruim
honderd meter verder is evenwel nog
een restaurant dat er ook een be-
scheiden .parkeerterrein op nahoudt
bij het brugje, dat de toegangspoort
van Giethoorn is. Dit seizoen is het
enkele malen voorgekomen dat be-
zoekers, die per auto langs de Cor-
nelisgracht naar Giethoorn reden, bij
de of f iciële parkeerplaats worden
opgevangen en met de mededeling

,,vol" naat de parkeerplaats bij het
eerste restaurant werden verwezen,
waar tegenover enige rondva art-
boten gereedlagen. De parkeerplaats
bij het tweede restaurant met in de

nabijheid mogelijkheden voor een

tocht met andere rondvaartboten
kwam zo niet aan bod. Resultaat:
restaurant-eigenaar boos op boten-
verhuurder. Maar de toerist merkt
daar allemaal weinig van, tenminste
tot nu tog. De nieuwe verordening

tegen het inleggen 'ran rondva art-
boten, die elkaar niet kunnen pas-
seren kan Fanf are-achtige tonelen
voorkomen en is een regeling die ge-
troffen moest worden door de over-
heid omdat de bootverhuurders het
zel{ niet tot eensgezindheid kunnen
brengen. Het is tegelijkertijd een
nieuw bewijs van de vastbeslotenheid
van Giethoorns Semeentebestuur om
te bewaren wat de moeite waard is,
en om te regelen wat in het belang
van het . vreemdelingenverkeer ge-
regeld moet worden. Giethoorn wil
het ongeëvenaarde Venetië van het
Noorden blijven. Daarom worden
ook de dorpsgrachten uitgebaggerd.
De met vreemdelingen bemande pun-
ters dreigden in sommige grachten
vast te raken, zoyet was de vervui-
ling toegenomen. Het gemeentebe-
stuur heeft echter ruim twee ton uit-
getrokken voor baggerwerk en het
aanbrengen van een gevlochten wal-
beschoeiing van oosters hout. Maar
met de regeling van de breedte van
rondvaartboten en de uitvoering van

I
I
I
I

In Giethoorn dreigen romantiek
harde zakelijkheid strijdig

toe. Giethoorn is dit jaar begonnen
om bij gemeenteverordening rond-
vaartboten te weren die breder zijn
dan twee meter dertig en zo moesten
er enkele boten uit de vaart genomen
worden. Dat ,,regelen" gebeurt ech-
ter alleen om het vreemdelingenver-
keer niet in de knoop te laten raken
want de boten van 2.65 meter breed
zoals die nu in de vaaft zijn, kunnen
elkaar in de grachten van Giethoorn
rriet passeren en dat geeft herrie,
zodoende.
Het zijn met name de bootverhuur-
ders in Giethoorn, die - ieder voor
zich gnjpen, wat ze grijpen kun-
nen en tussen de restaurants botert
het ook niet helemaal. Vierhonderd-
duizend bezoekers komen elk jaar
naar het Venetië van het Noord.en,
tweehonderdduizend vreemdelingen
laten zich per punter met sputterende
àanhangrnotor door de grachten en
over het Wiede varen. Elk restàu-
rant en elke botenverhuurder dingt
naar een zo groot mogelijk deel van
de toeristische koek. Daar is niets

6
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,,4Ípalingsrecht" van eendenkooi even

hoeiend als kooi zelÍ

Districtscomrnandant op controle
naar kooiker-onb ezoldigde

bureau en de Otterskooi; tussen de
bewoonde wereld en het ongerepte
stukje rimboe van een oude eenden-
kooi en daarmee tussen het gezag en
een verlengstuk daarvan. Dan vaart
de districtscommandant de majoor
A. 'W'. de Vrieze, commandant van
het district Zwolle, met de opper-
wachtmeester De Jonge per R.P. 254
naar de Otterskooi, waar kooiker
Siemen Klaver, die als onbezoldigde
z,o nodig vrouwe Justitia de hand
reikt wanneer de jachtwet aan de
orde kornt.
Met moordend kabaal kruipt de vlet
trillend door de Cornelisgracht, langs
de dwarsgracht of de Thijssengracht,
naar de Otterskooi, die een ring- en
vangkooi is van de Nederlandse Ver-
eniging tot 'behoud van Natuurmo-
numenten.

Dit jaar kreeg kooiker Siemen Kla-

ver plotseling druk bezoek, want de
districtscommandant, belast met het
toezicht op de onbezoldigden in zijn
gebied verscheen met de adjudant
A. Krikke, voor wien deze reis gold
als een oriëntatietocht naar een voor
hem onbekend stuk van het district,
de wachtmeester le kl. H. J. van der
Elst, de vogelspecialist van het dis-
trict en natuurlijk met opper-schipper
De Jonge. Een reis naaÍ de Otters-
kooi betekent een tocht naar een voor
deze trjd onwezenlijk gaaf en woest
stuk natuur, naat een van de oude
Nederlandse kooien, waarvan de ge-
schiedenis teruggrijpt tot diep in de
historie , zo diep, dat wanneer soms

een geschil ontstaat omtrent het
jachtrecht om de kooi een uitermate
diepgaand onderzoek nodig wordt,
zoals dat ten aanzien van de Otters-
kooi" werd verricht door de Inspec-
teur der Rijksrecherche te Arnhem de

Het is eigenlijk nauwelijks verwon-
derlijlc dat in Giethoorn de surveil-
lance niet uitsluitend per fiets ge-
schiedt en dat de post ook de be-
schikking heeft over een motorvlet,
die een onontbeérlijk vervoeÍmiddel
is. Regelmatig vaart de R.P. 254 uit
met enorm geraas dat heel Giethoorn
onmiddellijk vertelt dat opper H. de

Jonge of de wachtmeester Ie kI. B. de
Boer op stap gaat doch omgekeerd
evenredig is aan de verbijsterend ge-
ringe snelheid van dit vaartuig. Een-
maal per jaar dient de vlet als com-
municatiemiddel tussen het post-

en

te raken

deze werken, waarvan de kosten
worden bestreden uit de opbrengst
van het vaargeld van 15 cent per
punterende toerist, is Giethoorn er
nog niet. Meer eensgezindheid zal
Giethoorn en het toerisme ten goede

komen en . . minder lawaai. Want,
behalve het kabaal van buitenboord-
motoren in de dorpsgracht, wordt de

rust van Giethoorn verstoord door
jongelui, die op bromfietsen en met
luid geraas over de smalle paden ja-
gen en over de bruggetr, die zo smal
zljn, dat een kinderwagen er over-
heen gedragen moet worden. Een
bromfietsverbod in het dorp met uit-
zonderingsbepalingen voor dorpsbe-
woners voor wien dan weer een ma-
ximumsnelheidsbepaling nodig zal
zijn, lijkt op dit punt de enige uitweg
voor Giethoorn, waar idylle en ro-
mantiek strijdig dreigen te raken met
techniek en harde zakelijkheid.
Het toerisme, het verkeer, de jacht:
het zijn de voornaamste zaken, die de

" post Giethoorn van de Rijkspolitie
bezighouden. Zo gíng Siemen Klover zíin gosfen yoor door 6ef ongerepfe kooibos.

7
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Opperwochfmeesfer H. de Jonge monoeu-
yreerde de RP 254 (veel lqwosi, weinig
gong) met voste hqnd nqqr de Offerskooi;

heer J. v. d. Brink. Dat onderzoek
leverde vele boeiende feiten op om-
trent de historie van de eendenkooien
waarvan maar weinig algemeen be-

kend is.

, Vogelarij

Reeds in de vroegere middeleeuwen,
omstreeks het einde van de dertiende
eeuw, kende men al het Recht van
vogelarij. Dat is het Recht om vogels
te vangen met vogels ofwel het zo-

genaamde veir met veir, waaronder
wordt verstaan het Recht van een-

denkooien, duiventillen en zwanen-
driften. ïo kende in 1339 hertog A1-
brecht dit Recht al toe aan de Friezen
door te verklaren, dat de vogelvangst
vrij was voor een ieder. In de schaar-
se Ned. litteratuur die hierover be-

staat, onder andere het Nederlands
Burgerlijk Recht, wordt gezegd, dat
het Recht van eendenkooien,"{eitelijk
niet als een oorspronkelijk' heerlijk

Jachtrecht kan worden beschouwd.
Was d. jacht op allerlei ander€ soor-

hazen, het zogenaamde hair met hair, De andere provincies volgden spoe-

afgescheiden is geweest van d. jacht dig. In Limburg, dat in L795 bij
op vliegend wild (veir met veir). Frankrijk werd ingelijfd, werden de

Strikt genomen behoorde dus het Franse j achtdecreten ingevoerd. Bij
Recht van vogelarij niet tot de Heer- algemene Staatsregeling van 1798

tijke Rechten van de Vorst of van de werden voor het gehele land de heer-
Heren der Heerlijkheden of Ambach- lijke jachtrechten afgeschaft. Vanaf
ten. Weliswaar blijkt uit de geschie- dat ,tijdstip gold als beginsel uitslui-
denis van Holland en Zeeland,, dat tend het jachtrecht als gevolg van de

dit recht een van de Ambachtsheren grondeigendom. Alles wat daarmee

afgeleid zelfstandig recht is gewor- in strijd was, werd teniet gedaan.

den. Want omstreeks het einde van Door de bepaling dat alle burgers te

de dertiende eeuw is het recht van allen tijde het recht hadden om op

vogelarij meermalen ter leen uitge- eigen of gebruikten grond te jagen,

geven, waardoor het een Grafelijk te vogelen en te vissen, kwam er een

j achtre gaal of Ambachtsgevolg is eind aan alle bevoorrechtingen op

geworden. -o heeft bijvoorbeeld kei- het gebied van d. jacht. Die toestand
zer Maximiliaan in L492 de Am- bleef bestaan tot de inwerkingtreding
bachtsheer van Cromstrijen begiftigd van de eerste Jachtwet voor het
met de vogelarij, terwijl genoemde Koninkrijk Holland 'van L7 april
Ambachtsheer op zijn beurt een stuk 1807. Deze Jachtwet van koning Lo-
land aan derden ter beschikking stel- dewijk Napoleon, behelzende ,,alge-
de ,,omme deselve te gebruicken tot meene bepalingen op de Jagt en Vis-
vogelarij ende vogelkooije te stellen". scherij binnen het Koninkrijk Hol-
In een plakaat voor Zeeland deed land", bepaalde onder meer dat ,,alle
koning Filips in L556 onder andere Eigenaars van Eendekooijen, Dui-
de vogelarijen aan de Ambachtsheren ventillen en Zwanen-driften, zullen
in dat gewest toekomen. dezelve kunnen behouden, mits zich
Het is op grond van deze geschiede- onderwerpende aan de bepalingen,
nis dat de geschiedschrijvers op dit bij het Jagt-Reglement vast te stel-
stuk van zaken eenparig tot de con- len; doch nieuwe Eende-kooijen zuL-

clusie zijn gekomen, dat het recht len niet anders dan op uitdrukkelijke
van vogelarij - wà,àrond.er eenden- permissie van Zijne Mujesteit mogen

kooien en duiventillen niet heeft worden opgerigt." Op dit artikel
behoord tot de heerlijke jachtrechten. steunt de eerste registratie van alle
Vaak zijn ze als zodanig beschou\ /d, toen bestaande eendenkooien in Ne-
omdat ze min of meer als aanhangsel derland. Hoe die rnoest plaats vinden
van het jachtrecht, waarop de Vorst is bepaald in het daarop verschenen

of Heer der Heerlijkheid in hun ge- ,,Reglement op de Jugt in het Ko-
bied aanspraak hadden, daarvan ook ninkrijk Holland, van 8 mei 1807.

werkelijk deel, uitmaakten. Hoe de Hierin vinden we de eerste \Mette-
heerlijke jachtrechten dan ook mo- lijke regeling betreffende de regisfta-
gen zijn geweest, eendenkooien, dui- tie van eendenkooien.

ventillenenzwanendriftenvindtmen r\.r t , r . a ,. a

in de middeleeuwen ook in handen utt. betekent nret' dat ln het verre

van particulieren, die generlei over- I:*l-t'rïtl' 
enkel voorschrift zorj

heidsge zag bezaten. 
'Lrvrrvr v I v^ 

hebben bestaan ten aanzien van de

,,oprigtirg" vàn ,,endekooijen".
Reeds in 1550 ging de Overheid al

Op eigen grond een woordje *J.rireken. Ter voor-
koming van schade, die de vogels

Al zou deze stelling niet gehand - aan de veldvruchten toebrachten,

I ten lopend en kruipend wild in de haafd kunuen worden, in de jaren voerde zij toen al een regeling en be- l

I middeleèuwen tqt omstreeks 1795 een 1794 en 1795 werd eerst in Holland perking in voor 
'het 

,,oprigten" vàn

I Rechti dat behoorde tot de Souve- ' de heerlijke jachtrechten afgeschaft. eendenkodien. Zo werd. bij plakaàt

I . reine Rechten van de Vorst of Heer .Er werd onder meer gesteld: ,,Dat van 1550 hét ,,oprigten" van íieuwe l

I aqr Heerlijkheid, de zogenaamde voortaan ,u zulien ophouden alle ;,endekooijen" binnendijks vérboden, I

I Ueerlljkheidsrechten of Regalia, het zoogenaamde vrijhedenvande jacht, tenzij de ,,oprigter" ter'plaatse der

I Recht van vogelarij daarentegen mitsgadérs alle privilegiën van par- kooij zoveel land had dat schade aan

J stond een leder vrij. Herhpaldelijk ticulieren gf gesustineerd regt om te buren niet waarschijnlijk was. Toe-

I wordt ln het hjerboven aangehaald mogen jagen als voorheèn maar ,al . stemming tot ,,oprigtirtg" van íieuwe

I Wètboek opgemerkt, dat for de mid- daai en tegén een ygelijk op zijn kooien was toen al een vereisie. Eed

I deleeuwen het jagen met höndén op eygengrondriaallerlyniogeir jagen." "ieder,.,"&on "voortaan, zonder'Am-
IIu
I

I

I
:I

I
I
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bachtsheer te zíjn, mits aan de voor-
waarden kunnende voldoen, het

Recht van vogelkooi verkrijgen.
Hieruit blijkt tevens, dat het Recht
van vogelarij geen Regaal was. Ver-
volgens moesten zij, die in de laatste
10 jaren een vogelkooi hadden op-
gericht en om elke kooi geen acht
morgen land had, deze kooi afbreken.
Het Recht van hen, die langer dan 10

j aren een kooi hadden op een stuk
land van tenminste acht morgen,
werd voorlopi.q geëerbiedigd.
De belangrijkste bepalingen van het

Jagtrëglement van 1807, waaraan de

meeste nu nog in Nederland geves-

tigde eendenkooien hun rechten ont-
lenen zrjn bepaald boeiend. En hier
komt de zaakvan de afpaling tevoor-
schijn, die aanleiding is geweest tot
een recent onderzoek aangaande een
jachtwetovertreding bij de Grote Ot-
terskooi onder Giethoorn, waarbij
het vooral ging om dat zogenaamde

afpalingsrecht en daarmee om de

vraag in verband met een jachtwet-
overtreding, of er door een jager was
geschoten van een plaats waar het
wel mocht of waar het wettelijk ver-
boden was. Er bleek al j arenlang
twijfel te besta an aangaancle het af-
palingsrecht van deze kooi, dat wel-
iswaar sinds,,mensenheugenis" 1130

meter had bedragen, doch plotseling
moeilijkheden opleverde door een

jachtwetovertreding in verband met
d. jachtwet 1954. Om te kunnen vast-

stellen of bij de overtreding inbreuk
werd gemaakt op het afpalingsrecht,
moest eerst worden nagegaan of deze

eendenkooi op basis van de wettelijke
bepalingen was aangelegd, wanneer
dat was gebeurd, of de kooi was ge-

registreerd en op welke afstand het
recht van afpaling was bepaald.

Speurtocht in archieven

Zo begon een omvangrijk onderzoek
in de oude archieven te Zwolle, dat
ook de geschiedenis aan het licht
bracht van de Otterskooi, waar kooi-
ker Siemen K1aver eens per jaar be-
zoek krijgt van de districtscomman-
dant. De archieven gaven vele ge-

heimen prrjs, doch niet dan na bij-
zonder diepgaande en tijdrovende
onderzoekingen, die van tijd tot tijd
ook nog verrassingen oplever den. Zo
kwam aan het licht dat deze kooi in
1854 voor het eerst is geregistreerd,
doch dat in 1869 een tweede kooi was
gesticht, die echter geen recht van
afpaling had gekregen, hetgeen bui-
tengewoon belangrijk was omdat
juist die afpaling de eigenaars het
profijt van de beschermende maat-
regelen, verankerd in de j achtwet
verschafte. Toen ging het derhalve
om de vraag welke kooi was blijven
bestaan. De mogelijkheid leek niet
uitgesloten dat de in 1869 aangelegde
kooi dezelfde was als de Otterskooi
van vandaag. In dat geval zou zich

het unieke feit voordoen dat de Ot-
terskooi altijd ten onrechte was afge-
paald op de in de Jachtwet van L852
verplicht gestelde 1130 Nederlandse
ellen uit het midden van de kooi.
Dan zouden d. jab':rs het gelijk aan
hun kant hebben
Teneinde die mogelijkheid geheel uit
te sluiten werd de ligging van de

gronden waarop eertijds beide kooien
zijn aangelegd nauwkeurig nagegaan.
Daarvoor moesten de registers, kaar-
ten en tekeningen van het kadaster
worden geraadpleegd. Daarbij deed
zich de moeilijkheid voor dat niet
kon worden beschikt over gegevens

vóór hct" jaar 1828. Dat is het jaar
waarin het kadaster ter plaatse in
dienst werd gesteld. Toen dan ook ten
aanzien van de oudste eend.enkooi
geen sectienummers konden worden
gevonden van de gronden, waarop zr1

is aangelegd dreigde de zaak vast te
Iopen. Slechts uit overlevering was
bekend, dat de bestaande eendenkooi
ongeveer 150 j aren oud moest zijn.
Zi zotr dus omstreeks het jaar 1800

zijn aangelegd. En de indruk dat de

in 1869 aangelegde kooi dezelfde is

als de huidige werd nog versterkt
totdat door e,en oude kadasterkaart,
herleiding van sectienummers en ver-
gelijking met ligging Yan gronden,
positief kon worden aangetoond dat
de kooien wel naast elkaar lagen,
doch dat de oudste de thans nog be-
staande is. Nu Sing het er om nog te
weten hoe de oudste eendenkooi aan
het afpalingsrecht van 1130 meter
was gekomen en of dit recht-nog Yan
kracht was. Daarvoor werd het rijks-
archief verder nagepluisd. Verschil-
lende oude brieven die, hetzq recht-
streeks hetzij zijdelings op de jacht-
bedrijven in het yroegere drostambt
Bovenstad betrekking hadden Íroes:
ten worden gelezen. Bovendien vele
oude besluiten, verordeningen, noti-
ficatiën en rekesten. Uitgaande van
de gedachte dat de eendenkooi om-
streeks het j aar !800 was aangelegd,
werd begonnen vanaf dat jaar syste-
matisch alle op het jachtwezen be-
trekking hebbende geschriften door
te lezen

De archieven leverden een rekest op

aangaande de registratie van zes een:
denkooien overeenkomstig het Jagt:
reglèment ,ut 1807. Een van die
kooien was de Otterskooi, die toen al
sinds 1795 in exploitatie was. Restte
àog aar, te tonen hoe de kooi aan het

Yon línks noor rechfs: de odjudonf A. Kríkke, de wmr. le kl. H. J. von der EIsf, de mojoor
A, W. de Yrieze en de opperwschtmeesfer H. de Jonge kregen bii een von de vongpijpen

een gedegen voorlichling oongoonde het eendenvongen.
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recht tot afpaling op een afstand van
1130 Nederlandse ellen is gekomen.
Opvallend is dat het Jagtreglement
van 1807 bepaalde dat de kooiker de

vrijheid had zijn kooi af te palen op
een afstand van 200 Rijnlandse roe-
den. In de wet van 1814 wordt gezegd
dat de eigenaars verplicht waren tot
afpaling op een afstand van 200 tot
400 Rlnlandse roeden. De juiste be-
paling van de afstand naar gelang de

lokale omstandigheden werd aan de

beslissing van de provinciale staten
overgelaten. Maar een zodanig be-
sluit van de staten van Overijssel
werd niet gevonden. Het mag met een
grote mate van zekerheid worden
aangenomen, dat de staten ten aarr-
zien van de Otterskooi, de gulden
middenweg kozen en het recht van
afpaling vaststelden op 300 Rrjrr-
landse roeden, ofwel: 3 x 3,7674 me-
ter, hetgeen neerkomt op 1L30,22 me-
ter. Bij provinciaal besluit van lS52
werd trouwens nogeens duidelijk be-
paald dat de afstand waarop de eige-
naar van een kooi zijn domein moest
afpalen teneinde bescherming van de

wet van L852 ter regeling van de Jagt
en Visscherij te genieten, 1130 Ned.
ellen bedroeg, gerekend uit het mid-
den der kooi. In I 89 7 werd bij een

nieuw provinciaal besluit de afstand
op 1130 meter gesteld. Daar was het
allernaal nog niet me-e afgelopen. Na
het inwerkingtreden van de Jacht-
wet 1g23, die andermaal ook d. j aar-
Iijkse registratie en de verplichte af-
paling regelde, bepaalde een provin-

Nou heren . wot

10

zol ik er verder vc,n
ziens moor hè.

ciale waterwild- en eendenkooiver-
ordening dat de verplichte afpaling
ten hoogste 750 meter uit het midden
der kooi moest bedragen, evenwel
met dien verstande dat de bij het in-
werkingtreden van de Jachtwet ï923
reeds bestaande kooien afgepaald
zouden blijven op de voordien gel-
dende afstand. Daarin kwam geen
verandering door de nieuwe Jacht-
wet van 1954, die overigens met geen

woord over het afpalingsrecht
spreekt
De hele speurtocht door de archieven
kwam derhalve erop neer dat de

kooiker, wilde hij in het verleden de

bescherming van de wet genieten,
verplicht was zijn kooi af te palen op
1130 meter uit het hart van de kooi.
In geen enkele wet of verordening
bleek echter nergens aangegeven wat
onder het midden van de kooi moet
worden verstaan. Het beroep van
kooiker was vroeger evenwel een

ambtelijke functie en aar, de kooiker
kwam slechts het recht toe het rriid-
den te bepalen. Dat standpunt - ge-
fundeerd op artikel 63 van het Jacht-
reglernent van 1807 - doet zelfs van-
daag de dag nog opgeld bij oude
kooikers. Jurisprudentie bestaat er
echter niet. Dit alles is het resultaat
van de juridisch boeiende vraag of
een bij de Otterskooi gelost schot
werd afgevuurd binnen of buiten de

verboden zone, een moeilijke en tege-
lijk uni eke zaak.

Boeiend

Niet slechts de rechten of plichten
van de kooikers, ook zijn beroep is

een boeiende zaak. Er, wie achter
kooiker Siemen Klaver door de smal-
Ie, vochtige paden van het kooibos is
gegaan, zo stil mogelijk om de kooi
niet te storen, die begrijpt er iets van,
van het leven van de kooiker in zijn
wondere wereld met een unieke flora
en f,auna en van blauwe reigers, die
in de hoge bomen boven de Otters-
kooi broeden of van de gangen van
de eend, de taling of andere vogel-
soorten, die rondzwemmen in de
kooivijver, waar de kooieenden an-
dere, onbedreyen soortgenoten in-
lokken.
Het is eigenlijk een merkwaardig 5e-
drijf, zo'n eendenkooi en er hangt al-
ttjd een waas van geheimzinnigheid
omheen. Dat komt omdat de kooikers
niet gesteld zijn op pottekijkers, die
de vangst grondig kunnen bederven.

,,Vreemden horen niet in de kooi, de
eenden ruiken het," zeggen de recht-
geaarde kooikers en dies liggen de

eendenkooien zelfs in deze trjd als
een soort mysteri euze versterkingen
in het landschap, als oasen van rust,
waarin sedert oude tijden het vernuft
van de mens tegenover het instinct van
de eend heeft gestaan. De lokeenden,
behorend tot de ,,stal" van de kooi
trekken iedere schemeravond het
veld buiten de kooi in om te azen,
maar tegen de ochtend keren ze met
wilde eenden terug in de grote vijver
van de kooi of ze lokken de over-
vliegende wilde eenden met hun ge-
kwaak. Dan p&s, als er wilde eenden
in de kooi zijn, versch,jnt de kooiker
op het toneel. Zonder gerucht te ma-
ken gaat hij langs de drassige paden.
Hij loert door de rietmatten in kooi-
vijver en vangpijpen en als er naar
zijn zin genoeg wilde eenden in de

kooi zijn, begint hij voer te strooien
in de smalle, met gaas overdekte
vangpijpen, die als trechters op de

kooivijver staan. De tamme eenden,
die weten waar de lekkere hupjes te
halen zijn trekken de prjpen binnen
en de wilde eenden volgen hen. Dan
verschijnt de kooiker in het eind van
de vangprjp. De wilde eenden schrik-
ken en belanden bij hun pogingen om
alsnog te ontsnappen in de vangkist
aan het eind vàn de prjp, waat ze

stuk voor stuk uitgehaald worden en

hun laatste reis beginnen of geringd
worden ten dienste van de weten-
schap, die uit opgezonden ringen uit
vele landen ongeveer de gangen van
de eenden, kuifeenden, smienten,
pijlstaarten of andere gevederde
vrienden kan nagaan.

Turfstoof

Maar, het steekt zo nauw, dat de

kooikers in vroeger tijden allemaal
met een rokend turfstoofje de kooi
ingingen, opdat de eenden wel turf-
lucht maar geen mensenlucht zouden
ruiken. Nu is het turfstoofje vrijwel
in onbruik geraakt. ,,Het gaat er wel
zonder als je maar niet boven de

wind komt, want dan ruiken ze je,"
zegsen de kooikers.
Het mag zo zijn, dat vroeger het be-
roep van kooiker een ambtelijke
functie was, er zit eigenlijk weinig
ambtelijks aan. Het vangseizoen be-
gint in de nazomer maar Siemen Kla-
ver vindt het hele jaar door werk.
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In het voorjaar plaatst hij honderden
peervormige, uit stro gevlochten een-
denkorven, die op stokken langs de

waterkant staan en als onwezenlijk
grote vruchten in de bomen steken.
Daarin leggen de eenden eieren,
daarin worden duizenden jonge een-
den uitgebroed, die direct met de

moedereend de weilanden en polders
intrekken, waar zij de volle rust heb-
ben. Dat is de trjd voor de kooiker
om herstelwerkzaamheden aan de

kooi uit te voeren. Daarna komen de

eenden terug naar de kooi, waar de
jonge eenden voor een groot deel ge-
vangen en geringd worden. Men mag
overigens de eend een zekere intelli-
gentie niet ontzeggen, want de een-
den, die wel in de vangpijpen zíjn
geweest, doch niet gevangen werden,
laten zich ook later niet verschalken
maar blijven wel tot de vaste bevol-
king van de kooi behoren, tot de

,,stal" van de kooiker. Overdag is de

kooi dus bezet met de stal en de wilde
eenden die met de kooi-eenden mee-
kwamen. 's Nachts is de kooi ver-
laten, want 's avonds trekken de een-
den het veld in om te azen. Daar
wordt vrij veel gebruik van gemaakt
door jagers, die zích net buiten de

afpaling volgens het kooirecht op-
stellen om op de zogenaamde trek-
wegen van de kooi naar het veld een-
den van de stal af te schieten.

In het najaar, wanneer;Ïi'ffi
noorden de sneeuw begint te vallen
komen de noordereenden, de gewone

wilde eenden die het noorden, Noor-
wegen, Zweden, Finland en Rusland
als broedgebied hebben , ttaar onze
streken. Die eenden zijn op hun lange
trekweg steeds het doel van vele ja-
gers en komen bijzonder schuw aan.

Na het nachtelijk azen trekken de

noordereenden met de staleenden
terug naar de kooi waar zij door hun
schuwheid een gemakkelijke prooi
voor de kooiker zijn omdat ze met-
een naar het eind van de vangpljp
vluchten wanneer de kooiker op-
duikt. NoS later in de tijd, wanneer
het wenkelijk wintert komen de

,,bontj e s", de smienten, pijlstaarten,
kuif eenden, de noordelijke eenden-
soorten, die zïch bij voorkeur ophou-
den aan de wadden, op slokken en

schorren, de eenden, die zelf s uit
Siberië zijn gekomen. Wanneer het
werkelijk hard vriest komt voor Sie-

men Klaver en zijn collega's een zwa-
re tijd. De eenden worden dan in de

Otterskooi niet meer gevangen maar
gevoerd. Fn Siemen Klaver verstrekt
niet zelden 100 kilogram mais en ha-
ver per dug. Bovendien moet hrj zot-
gen dat de kooiplas altijd open water
heeft. In de nacht, wanneer de een-
den de kooi verlaten hebben is de

kooiker hard aan het werk om het ijs
kapot te hakken en de schotsen uit
de kooiplas te halen, zodat er grote
wakken ontstaan, die overdag door
de beweeglijkheid van de eenden
open blijven. In deze trjd is de kooi-
ker van jager veranderd in verzor-
ge r, een situatie die niet zelden
voortduurt tot op 31 j anuari de
j achttijd gesloten is, waarmee -de

kooikers in feite ook bijaragen tot cle

instandhouding van de eendenstand.
De zwaar gebouwde kooiker-onbe-
zoldigde Siemen Klaver, die daar
voor de districtscommandant en zijn

andere gasten door de rimboe van
zïjn kooi g-ing, is in feite een veel-
zijdig man. Hij weet alles van eenden,
hij vaart per punter door de vaarten
en grachten bij Giethoorn en over
het afpalingsrecht hoeft ook niemand
hem wat te vertellen, behalve dan de

inspecteur der rijksrecherche Van
den Brink, maar die heeft er ook een

speciale studie van gemaakt omdat
eens het afpalingsrecht van de oude
Otterskooi in het geding kwam.
Maar, wie zal er bij een inspectie-
bezoek aan het unieke stukje flora en
fauna dat Otterskooi heet, aar, af-
palingsrecht d"enken? Het lawaai van
de R.P. 254 laat nauwelijks kans tot
verstandelijke bespiegelingen; de ge-
ringe snelheid van dit vaartuig geeft
evenwel alle gelegenheid het sf eer-
rijke landschap van dit gebied te be-
wonderen en dat is een van de voor-
delen, verbonden aan een inspectie-
tocht ,ai, een districtscommandant ...

Een Yriidag, met

Het ingezonden stuk van ,,een abon-
nee" in het septembernummer van
ons Korpsblad, doet mij naar de peu
griipen, omdat ik meen, dat de con-
clusies toch niet weergeven hoe de

werkelijkheid is. Op zich zelf is het
begrijpelijk, dat het artikel: ,,Een
vrijdag met I0 kandidaten", bij abon-
nee de indruk heeft gewekt, dat de

kandidaten aan een soort examen
worden onderworpen.
Misschien komt dit, oindat in het ar-
tikel uiteraard slechts de spectacu-
laire en redactioneel goed verteer-
bare stukken uit de gesprekken kon-
den word"en opgenomen en op circa
drie pagina's moesten worden samen-
geperst. Als we nu bedenken, dat
deze pagina's in 10 minuten gelezen
zin en het ond"erhoud toch al gauw
een drietal uren heeft geduurd, is het
wel duidelijk, dat over iets meer ge-

sproken is dan over Nehroe, Tito efiz.
Misschien heb ik lïiermede tegelijker-
tijd ,,bewezen", dat een kandidaat
nooit zal zakken als hij dergelijke
vragen niet'goed beantwoordt. ;

Deze vragen zin altijd in de eerste
plaats bedoeld om de kandid aat aan
het praten te krijgen. En als hij ver-
klaart iedere dag de krant te lezen

- \,vàt negen van de tied beweren te

10 (ll)
doen - zou dan een dergelijke zeer
actuele vrazig niet gesteld mogen
worden? Ik geef direct toe, dat het
fout beantwoorden van zdn vraag
op zich zelf weinig zegt over de in-
teresse en ontwikkeÍing van de kan-
didaat, wapt die kunnen op andere
terreinen liggen. Maar als hij op
praktisch geen enkele vraag op welk
gebied dan ook, een antwoord weet
te geven - en deze gevallen zijn heus
geen zeldzaamheid -' zegt dit toch
wel iets. (Waarbij it< dan voorzichtig-
heidshalve de klemtoon op iets leg).
Tenslotte wil ik no.q even ingaan op
de kwestie van het meubilair.
Ik vraag mij in alle ernst af wie er
beter aan toe waren, de kandidaten,
'di. iedei gedurende korte tljd op een
bëhoorliike rechte stoel zatèn of de
commissie, die vele uren op bijzonder
ongemakkelijk, uit de 2e wereldoor-
log stammend meubilair, poogde de
rug recht te houden.
Ik kan' abonnee echter mededelen
dat, toen het artikel verschéeri, dit
meubilair reeds tot kachelhout was
gezaagd en dat 'kandidaat en com-
missie, nu met rechte ruggen'op 

"sta-
len meubilair van gelijk niveau zit-'"ten.

, - Hoofd BureauiWerving.

kandidaten

11
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Rijkspolitie bij sluiting en

te zetten. De algehele leiding van een

en ander berustte bij de kapitein
P. H. Borra. De voorzitter van de

Staten-Generaal, mr. J. A. Jonkman,ï ..ontvinq bij zijn aankomst een eerbe-
wiis en in afwachting van de minister
Toxopeus hebben de kapel onder lei-
dinE van de kapitein H. Ch. Hooger-
vorst en de drummband onder lei-
din.g van de wachtmeester le klas
B. Groeneveld enige voortref f elijke
marsen uitgevoerd. Bij de aankomst
van mr. Toxopeus weerklonken drie
ereroffels en stonden ere-af deling
(pelotonscommandanten de adjudant
C. Blommesteijn en de opperwacht-
meester D. Visser) en de kapel stram
in de houding. Na het geheel aan cle

minister gemeld te hebben, verge-
zelde de kapitein P. H. Borra mr. To-
xopeus bij diens inspectie, waarbij de

Riikspolitiedef ileermars werd ge-
speeld. Ook dit j aar maakte het ge-
heel een bijzonder goede indruk. Alle

manschappen gaven zich duideliik
voor 100 0/0. Beredenen, adspiranten,
doch speciaal de leden van de kapel
en drummband, die het bij de hoge
temperaturen niet gemakkelijk had-
den, hebben het Korps Rijkspolitie bii
deze even sobere als waardige plech-
ti.qhei d uitnemend vertegenwo o rdigd.
Ook op Prinsjesdag heeft de Rijks-
politie een werkzaam en deugdelijk
voorbereid aandeel gehad in de tra-
ditionele plechtigheden. Bijgaande
f oto's geven van een en ander een

uit.sebreid ove rzicht, van de voorbe-
reidingen in de stallen en ten aan-
zien van de kleding tot en met de

plechtigheid zelf . De f oto's op deze

pagina werden gemaakt door de

Technische Recherche te 's-Herto-

.qenbosch. De fotoreportage werd,
evenals de exclusieve foto op het om-

slag van dit nummer van het Korps-
blad, verYaardigd door de Tech-
nische Recherche te's-Gravenhage.

Ook dit jaar heeft het Korps Rijks-
politie een belangrijk aandeel gehad

in de plechtige sluiting van de Staten-
Generaal en in het kleuriijke gebeu-

ren van Prinsjesdag. De sluiting van
de Staten-Genera al - een gebeuren

dat de massa in stijgende mate begint
te waarderen als voorspel van Prins-
jesdag, getuige het feit dat er dit jaar

meer belangstelling was dan ooit -
is ook dit jaar een schouwspel ge-

weest waarbij de verrichtingen van
opleidingsschool, beredenen en kapel
respect afdwongen.
De minister van Binnenlandse Zaken,
mr. E. H. Toxo:p..r, werd op zijn rit
in een Gala-Berliner van het paleis

Huis ten Bosch naar het Binnenhof,
waar hij in de vergad erzaal van de

Eerste Kamer namens H.M. de Ko-
ningin de zitting van de Staten-Ge-
neraal zou sluiten, geëscorteerd door
in gala-uniformen gestoken bereden

Rijkspolitie onder commando van de

majoor jonkheer B. W. F. de Beau-
fort.

OPENING BN SLUITING II

De Rijkspolitiekapel en drumband
marcheerde, pittige marsmuziek pro-
ducerend van het hoofdbureau van
politie naar het Binnenhof en stelde

zich daar op met twee pelotons ad-
spiranten van de opleidingsschool om

aan de jaarl[jkse sluiting luister bij

22
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O]PNII]EIL]W S1P]ECIIA]L]E ]KAA]RII-]EN
vootRi

]K]E]RSII-MIIS ]EN N]I]EILJWJAA]R
Exclusieve serie yoor Korps Rijkspolitie ontworpen

§;door mevrouw Cammaert

Ook dit j aar zullen speciale kerst- en
nieuwj aarskaarten voor het Korps
Rijkspolitie worden vervaardigd,
zulks dank zíj mevrouw M. Cam-
maert te Nijmegen, die een serie van
drie buitengewoon fraaie ontwerpen
maakte in scraperboard, dus volgens
een zeer aparte techniek. De drie ori-
ginele ontwerpeu zíjn hierbij (ver-
kleind) afgedr,rl.t,. doch geven niette-
min een goede indruk van de kwali-
teiten, die de R.P.-kaarten dit jaar
zullen hebben. Overigens zullen de
originele kaarten er nog iets anders
gaan uitzien. Terwijl namelijk de ont-
werpen aL gereed waren werd het
nieuwe Korpsembleem bekend met
a-symmetrische vlammen aan de
granaat. De twee bovenste ontwer-
pen zullen in deze geest aangepast
van de drukpers komen. De kaarten
worden afgedrukt 9p _hgogglanz.endpapier van voortref f elijke kwaliteit
en zullen alleen per serie van drie
stuks verkrijgbaar zíjn (inclusief en-
veloppen) à f 0,60 per serie. Bestel-
lingen, indien enigszins mogelijk per
groep of onderdeel, kunnen uitslui-
tend per giro worden gedaan op post-
rekeningnummer 94 13 72 ten name
van G. van Drjk te Heerenveen. BI
het overmaken van het bedrag dient
dus de bestelling op de girostrook te
worclen opgegeven. Het verdient
aanbeveling de kaarten zo vlug mo-
gelijk te bestellen

Kees en Koos r ! ,

(vervolg van pag. 25)

hier. Da's toch zeker echt. Als je een
boef opgepakt hebt breng je hem
toch naar het bureau?"
Vader lachte en zei i ,,Jà, da's echt."
,,Nou en wij spelen echt, hardstikke
echt, hè Kees," zei Koos nog eens vol
vuur.
Vader wreef langs zijn kin en sprak:
,,Nou dat is dan goed werk hè. Ik zal
hem veili.q opbergen en noteren dat
d. jonge, veelbelovende politieman-
nen Kees en Koos hem hebben opge-
spoord. 't Is goed dat zulke Boeven
niet op straat rondlopen. Ze behoren
allemaal opgepakt te worden. Hier is
de beloning: tien hele centen per
man. En het beste met de mobilo-
foonwagen ,,

Onno Bastiaans.

Overste H. E. Overbeek
commandant Yan

R. P, te water

De commandant van het district
Leeuwarden van de Rijkspolitie te
Water, de overste ff. E. Overbeek,
zetelt sedert I oktober in het gebouw
van de Rijkspolitie te Water aan de
Wesferdoksdijk te Amsterdam omdat
hij met ingang van die datum is aan-
gewezen tot landelijk commandant
van deze dienst. De overste Overbeek
volgt de kolonel H. van Boxtel op,
aan wien wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd eervol
ontslag is verleend.

De overste
Overbeek
(51), gebo-
ren te
Vborthuizen
begon zijn
politieloop-
baan als
inspecteur-
titulair bii
de gemeente-
politie te
Zeist in
1932, zulks
nadat hij als stuurman op de grote
handelsvaart had gevaren. In L933
werd hij inspecteur tweede klas bij de
gemeentepolitie te Amersf oort. In
1946 werd hij als officier der rijks-
politie eerste klas in de rang van ka-
pitein ingedeeld bij de staf van de
Algemene Inspectie van het korps en
twee jaar later werd hrj benoemd tot
af delingscommandant van de rijks-
politie te Water in Utrecht. Nadat de
afdelingen door een reorganisatie tot
districten waren gevormd, werd hij in
1954 commandant van het district
Leeuwarden. In 1950 werd hrj majoor
en per 1 januari 1958 werd hij bevor-
derd tot overste. In hetzelfde jaar
vertrok hij Ílaar Suriname waai hij
tot in de herfst van 1959 gedetacheerd
bleef als hoofd van de dienst gewa-
pende politie. Hij is ridder in de Orde
van Oranj e Nassau, Ridder in de
(Zweedse) Orde van St. Olav en Of-
ficier in de Orde van de Eikenkroon
van Luxemburg.
Aan het vertrek van de kolonel Van
Boxtel zal in het volgende nummer
van het Korpsblad nader aandacht
worden besteed.

-
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R.P.-burgemeesters in Groningen boden
De Rijkspolitiekapel en drumband
hebben eèn bijzonder succesvol be-
zoek aan het noorden gebracht dat
oagetwiif eld de goodwill voor het
Korps Rijkspolitie in hoge mate heeft
versterkt. Met een gloeclnieuwe saxo-
foon van Groninger burgemeesters
keerde de kapel.terug. Op instigatie
vah öe kolonel A. S. Fogteloo con-
certeerde de Rijkspolitiekapel -versterkt door de drumbancl - in de
tuin van villa ,,Gelria", het bureau
van .cle Territo rtaal Inspecteur te
Groningen.
Tot de vele genodigden behoorden
onder meer de Procureur-Gen eraal,
fgd. Directeur van Politie te I ,eeuw-
arden, mr. B. I. Besier, een lid van
Gedeputeerde Staten in de provincie
Groningen namens de Commissaris
der Koningin, de Griffier der Staten
te Groningen, een vertegenwoordiger
van de burgemeester van Groningeo,
bijna alle burgemeesters van de

,,r,ijkspolitiegemeenten" in de prol
vincie Groningen, de ,/aarnemend
Hoofdcommissaris van P'olitie te
Groninge n, militaire autoriteiten,
vertegenwoordigers van de verschil-
lende studentencorpora eÍI voorts
vele vertegenwoordigers' van Se-
meente- en rijkspolitie,
Het concert deed de lichte regen nau-
weliiks voelen. Tot grote vreugd_e
van de toehoorders"guf de'kapel ook
jazz ten beste, een omstandigheid
waarop ook de dagbladpers gretig
inhaalite. Tiidens de pauze' gaf de
kolonel Fegteloo - die bij de aaln-
vang alle aanwezigen welkom had
geheten --+ het. woord aan de bur:get

De moioor Offermons nom het geschenk von
woqrdering yan de Gr,oninger §urgemeesÍers

in, ontvon.gsf van burgemeester
J. C. Lindeboom.

een

Concerf voor vele genodigden in de fuin van Villo Gelrio fe Groningen.

saxofoonkapel aan

meestei' van de gemeente Leens, de
heer J. C. Lindeboom, die zich in een
biizonder geestige en spitse toespraak
tot de Kapel eÍr daafbij 'over hun
hoof den hèen tot de gehele Rijks-
politie in het noorden ricfrtte. Hii
ver-tolkte onder meer zijn gevoelens
van waardering \roor de bestaancle
goede..samenwerking. Aan het einde
van ztjn speech bood hij de Kape1 na-
mens 

- 
de- Rijkspolitie-burgemeesters

in de provincie Gronin-gen een bari-
ton-saxofoon aan. Nadat de kapel
hierop spontaan had gereageerd m9t
een ,Jurg zullen ze leven" sprak de
majoor F. M. C. Offermans als voor-
zitier van de kapel hartelijke woor-
den van dank aan het adres van de
burgemeesters. Hij zei ondere andere
dat men telkenmale weei opnieuw in
het noorden voor bijzondere prettige
verrassingen wordt gesteld, getuige
de aanbieding van lyra en schelle-
bomen in Friesland en deze saxofoon
in Groningén.

Na de pavze werd. het concert voort-
gezet à tenslotte defileerden kapel
en drumband nog voor de genodig-
den. Hiermede werd een prettige
middag besloten, een middag waarop
van vele kanten viel te beluisteren
dat er een goe-de samenwerkin.g be-
staat tussen de Gerneenten en de
Rijkspolitie. Dat de . Rrjkspolitie--
kapel in dezen lof toekomt behoeft
geén betoog. Het is een goed soelend,
goed gedisciplineerd geheel: een vi-
íitekaartje waarop wij trots kunnen
zLJn.
Na afloop van het concert in Gfo-
,ningen yértrok de kapel r.aar Sur-
huisterveen waar nog werd opgetre-

den in het kader van de tentoonstel-
ling,,Survento". Na een mars door
het dorp, liet het weer het geheel af-,
weten. trn de avond zou aanvankeiijk
nog een concert worden gegeven: dit
kon evenwel orn het slechte weer niet
doorgaan; in de plaats daarvan werd

gebruikmakend van een periode
van droogte nog een taptoe ge-
houden.

Fersonolicl
Toegekende onderscheidingen
RESSOBT,S-GR,AVENHAGE
Per 1B-5-'61: Zilveren medaille van ver-
dienste van de Republiek Oostenriik
aan wmr. 1e kI. J..P. v. Oost te 's-Gra-
venhage.

Overleden personeel

Adiudont Adiudont
J. v. d. Heuvel B. A. J. Vrokloge

Eiisden Oud-Gostel
ress. 's-H e rt. bosch ress. 's-H ert. bosch

t 10-8-19ó1 t 30-B-t9ól
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Wmr. le l(1. Wmr. le kl.
H. Tromp A. i. v. Rossum

De Cocksdorp Bunnil<
ressort Amsterdom ressort /rrnsterdom

25 ioor op 20-8-1961 25 ioor op 24-8-1961

tot opperwachtmeester:
Per 15-8-'61: ïr^f. J. :Roos te Sehaesberg.
Per 1-9-'61: J. H. Duisters te Grubben-
vorst.
tot waehtmeester le kl.:
Per L-9-'61: B. 'Wever te Rijswijk.
tot wachtmeester:
Per 2-7-'61: }I. G. Bevers te Oirschot en
P. C. J. de Jongh te Asten.
Per 4-7-'61: J. N. van l{ooten te Stein.
Per 6-7-'61: A. P. van Doremalen te
Oud-Gastet.
Per 9-?-,61: iï. D. J. Frieling te Dussen;
A. J. M. Gansner te Venray; E. J. HuIs-
man te I{aatsheuvel.
II+§SOIIT ARNTTEM
tot Officier der R,ijkspolitie 1e kl.:
Per 1-9,-'61; E. Spierenburg te ApeI-
doorn en J. J. de I{at Angelino te
Zwolle.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'61: P. r. d: rfrfilt te 'Wapenveld.

tot wachtmeester:
Per 4-7-'61: T. J. Brouwer te Dalfsen.
Fer 5-7-'61: 'W. P. I{uij sten te 'Groes-
beek.
Per 8-?-'61: G. J. Alberts te Berkum.

RESSOR,T GA,ONINGEN

tot wachtmeester:
Per 7-7-'61: 'W. IJ. Oud te St. Anna Pa-
rochie.
Per 9-7-'61: A. I{. Oomkens te Oude
Pekela.
Per L2-7-'6t; H. Dobben te Belling-
woIde.
IÈIJI(SPOLITIE TE ItrATER
tot opperwachtmeester:
Per 1-10-'60: E. Veldhuis te Grouw.
tot wachtmeester:
Per 1-7-'61: I{. 'W'iersma te Aalsmeer.
Per 2-7-'61: P. Lute te Nijmegen.
Per 3-7-'61: J. Boterhoek te Amster-
dam.
Per 7-7-'61: Th. M. M. van Leeuwen te
Vreeswijk.

ln dienst getreden
RESSORT AMSTEBDAM

Dauwerse, schrijver

schrijver A o.

ITESSOn,T GRONINGEN
Per 1-9-'61: G. Siegersma, wachtmees-
ter, Roden.
Per 6-9-'61; J. J. Raspe, adm. ambt.,
Assen (verk.gr.).

De dienst verlaten
R,ESSORT AMSTERDAM
Per 1-9-'61: E. Meijer, Dir. Officier der
Rijkspolitie 1e kl., Amsterdam.
Per 1-9-'61: J. Gras, wachtmeester te'Wervershoof 

.

TiESSOfiT'S.HERTOGENBO§EH

Per 1-9-'61: J. v. d. I{ar, owmr., Horst;
Th. v. d. Akker, wmr. le kI., Engelen;
F. M. Roestenberg, 'wmr., Rijen en
M. F. J. Zandee, \Mmr., Best.

R,ESSOB,T ARNHEM
Fer 1-9-'61: H. Th. J. Loeffen, wmr.,'Wychen.

RESSORT GRONINGEN
Per 1-9-'61 : P. Lij cklama à Niieho1t,
owmr., I{oudum.

Anrbrs juhilecr

Owmr. Wmr. ie kl. Wmr. 1e kl.
A. Buiteloor W. J. Pirovono M. A. v. Gisteren
Dordrecht Hoogmode Rucphen

ress. 's-Grovenhoge ress. 's-Grovenhoge ress. , 's-Hert.bosch
25 ioor op 20-8-19-61 25 ioor op 20-8-1961 25 ioor op 17'8'1961

Wm r. I e kl. tot opper\Machtmeester:
J. J. Engelkes

Scheemdo Per 15-8-'61: 'W. Derksen te Buiner-
ressort Groningen mond.

25 ioo r op I -9-1961 per 1-9-,61 : L. Stam te Marssum.

Verplaatsingen
RESSOIIT AMSTITT3DAM
Per 15-8-'61; P. rfrI. Lit, wmr., van Broek
in 'Waterland naar Monnikendam en
.I{atwoude.
Per 21-8-'61: R. Jansen, wmr., van Bilt-
hoven (ber. gr.) naar Houten.
Per 1-9-'61: Ti. Bleeker, 'wmr., van
Grootebroek naar 'Wervershoof ; Th. v.
d. Goot, wmr. 1e kl., van Heerhugo-
waard naar Amsterdam (techn. rech.);
P. v, d. 'Wilt, 'wmr. 1e kl., van Drieber-
gen naar 'Wapenveld; L. Stam, wmr. 1e
k1., van Doorn naar Marssum; J. C.
I{ooijman, owmr., van Ouderkerk a.d.
Amstel naar Haarlem (Parketgr.).

R,ESSORT 'S.GRAVENHAGE
Per 15-8-'61: J. rvl/. Lucas, 'wmr. 1e k1.,
van Rotterdam naar I{rimpen a.d. Lek;
L. Polderman, wmr. 1e kl., van Baar-
Iancl naar Arnemuiden.
Per 1-9-'61: E. Hoffmeister, adm. ambt.
.A 2, van 's-Gravenhage naar Arnhem.
BE§§OILT'S.HERTOGENBOSCH
Per 1-9-'61: J. v. BaaI, wmr. 1e kl., van
bureau Materieelbeheerder Terr. Insp.
naar bureau Comptabele Terr. Insp.
's-Ilertogenbosch; A. H. Huisken, wmr.
1e k1,, van Zevenbergen naar Loener-
sloot; J. }I. Duisters, wmr. le k1., van
Veldhoven naar Grubbenvorst; B. 'We-

ver, 'wmr., van Drunen naar Riiswiik;
S. J. M. Dijkman, owmr., van Echt
naar Horst; A. N. Bruggeman, 'wmr.'
van Höngen-Heilder naar Noorbeek.
NE§ISORT AR,NHEM
Per 1-?-'61: B. 'Weideman, 'wmr. 1e kl.,
van 'Werkhorst naar Staphorst.
Per 15-8-'61: 'W. Derksen, 'wmr. 1e k1.,
van Randwijk naar Buinermond.
Per 1-9-'61: P. Takes, wmr. 1e k1., van
Groenlo naar Angerlo; D. v. d. I{amP,
wmr. 1e kl., van ScherPenzeel naar
Venhuizen; 'W. Hartenb€Íg, 'wmr., van
Leuth naar Andiik; }I. A. Papenborg,
wmr" 1e k1., van Giesbeek naar Groen-
1o.

N,E§§ORT GI3ONINGEN
Per L5-B-'61; H. de Boer, 'wmr., van
Leeuwarden (verk.gr.) naar Amster-
dam (verk.gr.).

28

Per 16-8-'61: A. A. I{arel, owmr., van
Vledder naar Denekamp.
Per 1?-8-'61: J. Hagedoorn, wmr. 1e kl.,
van Vatthermond naar Odoorn.
Per 1-9-'61: 'W. E. v.d. 'Wees, \Mmr. Le kl.
van Eelde naar Groningen (park.gr.);

.J. L. Russchen, wmr., van Oude Peke1a
naar Hoogeveen (ber.gr.); G. I{amps,
wmr. Le kI., van St. Anna Parochie
naar Assen (park.gr.).

Aanwijzing vooÍ functie
IrE§SOIIT AM§TERDAM
Per 1-9-'61: Dir. Officier der R.P. le kl.
H. A. v. Steenis tot Terr.-Inspecteur
ressort Amsterdam te Amsterdam.

Bevorderingen
RESSOIÈT AMSTDR,DAM
tot Dir. Officier der Riikspolitie 1e kl.:
Per 1-9-'61: }I. A. v. Steenis te Amster-
dam.
tot opperwachtmeester:
Per 1-9-'61: D. v.d. I{amp te Venhuizen.
tot wachtmeester:
Per 1-?-'61: D. Bergsma te Broek oP
Langedijk.
Per 4-7-'61: A. I{oning te Miidrecht.
Per 6-7-'61; L. Bosma te Broek op Lan-
gedijk.
Per ?-?-'61: R. de I{Ierk te I{rommenie.
Per 10-7-'61: D. Stam te Broek in rfr/a-
terland.
Per 11-7-'61: J. G. Otten te Edam.

BESSORT ,S-GBAVENHAGE

tot wachtmeester le kl.:
Per 1-9-'61; F. v. Graas te Leiden.
tot wachtmeestèr:
Per 2-7-'61: D. de Ruitei te l{Iaaswaal.
Per 5-?-'61: M. C. v. d. I{amP, Roelof-
arendsveen; L. I{roeze te Hillegom.
Per 6-?-'61: F. F . J. I{ramer te Tholen.
Per 7-7-'61: M. 'Walsweer te Poortugaal.

R.ESSORT'S-HER,TOGENBOSCH
tot Offieier der Rtikspolltie le kl.:
Per l-9-'61: R. den Breejen te Maas-
tricht.
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50 D!ENSTJAREN EN NOG JONG

Comptdbeíe in ressorl Arnhem

C. C. Wesfe rbeeí« mef pensioen

De comptabele bij de inspectie van
het Korps Rijkspolitie in het ressort
Arnhem, de heer C. C. Westerbeek,
werd op 8 september vijfenzestig jaar

'en zijn tijd in rijksdienst was dus ten
einde. Bén van de laatste ,roude gort-
jongens" nam afscheid in het bureau
aan de Velperweg te Arnhem. De ge-

hele rijkspolitieschare uit Arnhem
was bijeengekomen oÍn d,eze nestor
toe te sprekenr orl van hem als func-
tionaris afscheid te nemen en om de

zwanenzang aan te horen van een

man met bijna 50 dienstjaren en als

zodanig vrijwel een unicum . . , .

Als nestor heeft de heer Westerbeek
bij menig afscheid en jubileum van
anderen gevoelvolle en van levens-

wijsheid getuigende woorden gespro-
ken en thans was hij zelf voor het
laatst het middelpunt van een offi-
ciële dienstaangelegenheid.
Als vijftienjarige jongen trad hij op

7 maart l9l2 in militaire dienst en

was sindsdien onafgebroken in over-
heidsdienst. Een goed penningmees-
ter is in de regel geen gemakkelijk

heer als het over de pecunia gaat
en de heer Westerbeek was altijd een

zeer goed penningmeester. Hoewel
hij veel eiste lran zijn personeel stond
hij steeds volkomen achter hen bij
conflicten. Bij voorkomende gelegen-
heden tqonde hij steeds een rur.m hart
te bezitten en menigeen heeft - bij
tegenslag en droefenis steun en
troost bij hem gevonden.

Op de hem bekende wijze reeg ,,cere-
moniemeester" majoor F. M. C. Of-
fermans een rij van sprekers als een

snoer kleurige kralen aan elkaar.
Mevrouw 'Westerbeek kreeg bloemen
aangeboden en de gerieflijkheden
van huize Westerbeek stegen bij het
aantal sprekers (o.a. een hard-alumi-
nium tuinstoel en elektrische kachel
tevens ventilator).
In zijn ?)zwanertzang" bracht de heer
Westerbeek in de eerste plaats
naast God dank aan zijn vrouw,
die het hem mogelijk had 'gemaakt
ztjn werk met vreugde en nauwkeu-
righeid te verrichten. Hij zou in de

toekomst zijn werk en zijn ,,elftal"
medewerkers bijzonder missen. In de

tweede plaats bracht hij dank aan
zijn superieuren en medewerkers
voor de prettige samenwerking. Nog
even tipte hij aan, dat hij als vijftien-
j arige j ongen in militaire dienst trad
na het lezen van propagandamateri-
aal, waarbij de rang van adjudant na
zes dienstjaren in het uitzicht werd
gesteld. Na ruim 24 Jaar bereikte hij
datgene, dat hij na zes jaar gedacht
had te zullen bereiken. Met zekere'
trots en toch met dankbaarheid con-
stateerde hrj, dat hij uiteindelijk meer
bereikt hqd, dan oorspronkelijk zijn
doelstelling was geweest. ,

Nadat ieder hem nog persoónlijk een

hand had gedrukt ging een zeer te-
vreden mens heen. ,,'s Jonge," zei
iemand, ,,vijftig dienstjaren en hij is

nog jong."

K@M
RIIWE
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Afschuweliil«e dubbele moo rd
in enl«ele dogen opgelosf

door de overste M. C. RUIGROK te Tilburg

MOORD
De dubbele moord te Sprang-Capelle, hoe myste-
rieus ook bij de ontdekking, werd in enkele dagen
door het Korps Rijkspolitie tot klaarheid gebracht.
Deze geruchtmakende moord zaak het onder-
werp van een reeks perspublicaties - werd opge-
lost door een bijzonder goed georganiseerd en met
intelligentie verri.cht onderzoek. Het mo.ge geen
geringe opgave zljn na de vele publicaties nog-
maals een beeld te geven van deze affaire, de over-
ste M. C. Ruigrok, die het onderzoek leidde, is er
op uitnemende wijze in geslaagd orn in bijgaand
artikel nog eens een duidelijk, van politieel stand.-
punt bekeken, relaas te geven van de gang van
zaken in Sprang-Capelle. Verheugd met dit des-
kundige overzicht bieden wij ottze lezers dit artikel
aaÍt? waatvafi de foto's werden gemaakt door de
Technische Recherche te's-Hertogenbosch, Multi-
color te Rotterdam en M. van Eyndhoven te Til-
burg.

wtE?
BI het voortreffelijke speurwerk betreffende de
dubbele moord te Sprang-Capelle was een reeks
leden van het Korps Rijkspolitie direct betrokken,
die onmiddellijk werden gemobiliseerd na de eer-
ste melding door de waarnemend groepscomman-
dant, de opperwachtmeester J. A. Dulla art aan de
overste M. C. Ruigrok, die eigenlijk vakantie had.
Het waren de districtsadjudant H. M. S. Simons,
de districtsadjudanten F. S. Weterings (die in de
Biesbosch zat te vissen) en S. Louwerse, de wacht-
meesters J. Nauta en J. H. van den Poll, de wacht-
meesters le klas J. P. C. van der Riet uit Rijen,
G. A. C. van Gestel uit Esbeek, 'W'. F. A. van Rooy
en J. M. van Loon uit Oisterwijk, P. Rombout uit
Drunen en F. A. Willems uit Goirle. Voorts ver-
schenen de rijksspeurhondgeleider de wachtmees-
ter 1e klas J. d. Letter uit Rosmalen met de speur-
hond Mies en de opperwachtmeesters P. Kersten en
P. Grothausen van de Technische Recherche te
's-Hertogenbosch alsmede twee leden van de groep
Dongen èn twee van de groep Kaatsheuvel. -

Niemand had weet van [et drama
dat zich op vrijdag I september in
een stille boerderij te Sprang-Capelle
afspeelde. Het dorp scheen rustig de
herf st te zullen ingaan en dat deed
het tenslotte maar zonder twee be-
woners
Op vrijdag I september werden in
hun woning Oosteinde no. 28 te
Sprang-Capelle (N.8.) d. gebroeders
Antonie van Zelst, 7 4 jaar, weduw-
fraar, landbouwer en Hendrik van
Zelst, 7 2 jaar, ongehuwd, land-
bouwer, met bruut geweld van het
leven beroofd. Zi werden de volgen-
de rnorgen om ongeveer half acht
dood aangetroffen door een nicht,
die door een overbuurman was ge-
waarschuwd, dat bij haar ooms Toon
en Hein van Zelst in afwijking van
de dagelijkse gewoonte de luiken ge-
sloten bleven, terwijl de bussen melk
niet aan de weg stonden. Door de
niet afgesloten staldeur aan de ach-
terzijde van de boerderij ging ztj bin-
nen en zij vond in de gang een mans-
persoon liggen in een grote plas
bloed. Zïj verliet onmiddellijk het
huis en waarschuwde de overbuur-
man die na een vluchtige blik in de

boerderij de waarnemend groeps-
commandant der Rijkspolitie, de op-
perwachtmeester J. A. Dull aart, tele-
fonisch waarschuwde. Daarmee be-
gon een grootscheeps en succesvol
onderzoek.
De opperwachtmeester liet zijn ont-
brjt staan, ,,sprong" op de motor en

overtuigde zich ter plaatse, in hoe-
verre het 'door hem ontvangen tele-
foontje op waarheid berustte. Op het
zien van twee lijken die deerlijk ,aan
het hoofd waren beschadigd begreep
de groepscommandant dat hier een

zeeÍ ernstig misdrijf moest zljn ge-
pleegd. Hij stelde het huis onder be.

waking van de inmiddels gealar-
meerde wachtmeester Nauta en zette
(telefonisch) het recherche-apparaat
in werking. Hij belde de districts-
commandant op die snel besprak
welke maatregelen in eerste instantie
moesten worden genomen, wie moest
wo'rderr gewaarschuwd enzovoort.

2
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fe §prc,ng-Ccrpelle

Als een sneeuwbal rolde het bericht
verder: districtsrecherche, Tech-
nische Recherche, Officier van Justi-
tie, Rijksspeurhondgeleider, districts-
adjudant konden in de kortst moge-
lijke trjd hun voorzieningen tref fen
en spoedig ter plaatse van het mis-
drijf zijn.

Eerste onderzoek

In de boerderij.werd omzichtig een

eerste onderzoek ingesteld door dis-
trictscommand ant, groepscomman-
dant en districtsrecherche. Voor de

inrichting van het huis moge ik ver-
wijzen naar de hierbij afgedrukte
perspectivische tekening van de

Technische Recherche te 's-Herto-
genbosch, waarop niet alleen de plat-
tegrond Yan het huis is aangegeven,

doch waarop men zïch ook kan oriën-
teren omtrent inrichting, meubilair
en dergelijke. Het huis maakte een

ordelijke indruk. Alle s zag er vredig
uit, behalve dan dat er in de gang
een lrjk lug van een bejaarde man
(',foon van Zelst), die blijkbaar met
een hard en bot voorwerp de schedel

was ingeslagen. Hij lag in een grote
plas bloed dicht bij een open schap-

penkast. Bloedspatten rondom gaven
de indruk, dat de slagen in (hatf )-
liggende houding waren geïncas-
seerd.
In de voorkamer lag een lijk van een

eveneens bej aarde man (FIein van
Zelst) tussen de taf el en een der
beide bedsteden, die met gordijntjes

men voor: het feit dat over het ge-
zicht van het lijk een vuile rode zak-
doek was gespreid, een tand die nabii
dit hjk lug, terwijl in de bedstede
direct achter het lijk van Hein op het
opgemaakte en niet beslapen bed een

bundeltje kranten lag, dat kennelijk
met een lucifer was aangestoken. Er
lagen twee lucif ers bij met af ge-

brande koppen, doch het bundeltj e

papier was slechts voor een klein ge-

deelte verbrand, wellicht door ge-

brek aan zuurstof in de met 
'gordij-

nen afgesloten b edstede.

De voordeur van het huis was dicht
maar niet op slot. De achterstaldeur

Uifsfékend fe crmwork
teverde ve rdcrc hte

en wdf e rdicht be wiis

waren afgesloten. Op de tafel lag een

krant van de voorgaande dug met
daarop een opengevouwen bril. Ken-
nelijk had het slachtof fer tot kort
voor het gebeurde rustig zijn kr,antje
zitten lezen. Op de tafel stonden twee

schone kopjes en een gevulde suiker-
pot. Op de kachel, die niet brandde
stond een pannetje pap.Afs grote
bijzonderheden in deze kamer kwa-

was, zoals reeds vermeld, niet afge-
sloten geweest. De zijdeur (buiten-
deur van de achterste deel) was met
houten wervels gesloten. De ene helft
van de deur was in de betonnen vloer
gegrendeld met een ijzeren pin. Het
spinrag leidde tot de conclusie dat
deze deur langere trjd niet geopend
was geweest, maat later zou nochtans
de verdachte verklaren door deze

t^T
(r.\.I

q)

De inrichting von de boerderij fe Sprong-Capelle.
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De sif uof ie bij de boerderii von de gebroeders Vqn Zelsf fiidens heÍ onde rzoek.

gesteld" dat de misdaad de vorige
avond tussen ongeveer half negen en
negen uur moest zíjq gepleegd.

Niet vreemd

Uit de gehele situatie en de omstan-
digheden, zoals door ons aangetrof-
fen, werd de stellige indruk gewekt
dat de dader of daders niet vreemd
was of waren. Onder meer ook de
zakdoek op het gezicht van Hein -van

Zelst wees in die richting.
Bij het eerste verhoor van familie en

omwonenden bleek dat de verhou-
ding van de twee gebroeders Van
Zelst ten opzichte van een nabij wo-
nende broer niet brjzonàer prettig
was en er tussen de verschillende fa-
milieleden nog al, wat haken en ogen

waren. De mannen zaten er niet krap
bij, doch of er veel gelu in huis of
elders was wisten de familie en in het
bijzonder de twee zoons van Toon
van Zelst, die onder andere ter con-
f rontatie werden toegelaten, niet.

deur binnen te zijn gekomen! Alhoe-
wel er in dit huis zeker tien hamers,
bijltj es of dergelijke voorwerpen
waarmede het feit kon zíjn gepleegd,

aar,weztg waren, werd ,,het" voor-
werp, ook na herhaald zoeken niet
gevonden.

Dat dief stal opzet of gevolg van
deze misdaad was geweest bleek uit
niets. In de halfgeopende kast, staan-
de in de voorste deel, bevond zïch
een geldkist met de sleutels erop lig-
gend, waarin zïch, zoals later bleek,
enige duizenden guldens aan gebun-
deld bankpapier bevonden. Op een

plank in deze kast lagen een porte-
monnee, portef euille, horloge enzo-
voort.

Trjd van misdrijf vastgesteld

Bij het eerste onderzoek door de

groepscommandant en de districts-
recherche konden in de naaste om-
geving waar diverse f amilieleden
wonen, de leefgewoonten van de bei-
de slachtoffers worden achterh aal,d.

Om ongeveer acht uur 's avonds
werd als regel kof fie gedronken,
waarna de kopj es werden gewassen

voor de volgende morgen. Om onge-
veer negen uur werd pap gegeten
waarna de luiken van de woning
werden geopend en de bewoners zich
naar bed begaven. De kopjes waren
reeds schoon, de pap was nog niet
gegeten en de luiken waren niet ge-
opend. Daardoor kon worden ,,vast-

4

ln een bedsÍede werden op hef onbeslopen bed
bronde kronten gevonde n. Er logen Íwee lucifers bii
koppen.

ffi::::l.l.l;,,,.,:

gedeelÍelijk yer-

mef 'ofgebronde
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Omtrent de dader(s) ., de reden van
het misdrijf bleef de situatie duister.

Hoofdkwartier

Achter de boerderij werd in de bui-
tenlucht met behulp van een geleen-
de tafel en een aantal idem stoelen
ons voorlopig hoof dkwartier inge-
richt, daar verwacht kon worden dat
het onderzoek ter plaatse één dag of
langer zou gaan duren. Het groeps-
bureau is in deze gemeente namelijk
op ongeveer 8 kilometer van de

plaats van het misdrijf gelegen. Voor
telefoonverbinding werd gebruik ge-

maakt van de telefoon van de over-
buurman en die,van de wachtmeester
Nauta die in de nabijheid woont.

Versterking

Teneinde het onderzoek op wat rui-
mere schaal te kunnen doen verlopen
werden door mij zes wachtmeesters
1e klas (B-diploma-bezitters) uit het
district opgeroepen om te komen as-

sisteren benevens enige wachtmees-
ters, die in de loop van de dag kon-
den worden belast met de bewaking,
maar vooral met de afzetting van
huis en erf, daar reeds vrij snel grote
drommen publiek verschenen om hun
nieuwsgierigheid te bevredigen.
Voor ordonnansdiensten werden
twee motorrijders aangetrokken.

Werkverdelitrg

Het verhoor van de omwonenden en

naaste familieleden werd voortgezet
door de districtsrechercheurs en de

groepscommandant. De,,hulprecher-
cheurs" kregen twee aan twee een

vak van het buurtschup Oosteind
toegew ezertl met opdracht huis aarr
huis een onderzoek in te stellen, het-
welk voornamelijk zou bestaan uit
het horen en laten praten van de be-
riorr.rs.
De Technische Recherche werkte in
afwachting van de komst van de we-
tenschappelijk (hoofd-)medewerkers
drs. J. W. Verburgt en mej. dr. H.

Jansen van het Gerechtelijk Labora-
torium te 's-Gravenhage, aan het op-
sporen van vingerafdrukken, maken
van f oto's en dergelijke. De speur-
hondgeleider zocht met ztjn hond de

omgeving af naat sporen en vooral
naar het eventuele moordtuig. Twee
wachtmeesters in unif orm zorgden

V. l. n. r., dr. J. Zeldenrust, drs. J. W.
Officier von Jusfifie mr. A.

Verburgt, meiufÍrouw dr. H. Jonsen en de

W. boron lmhoff Íe Den Bosch.

voor het op afstand houden van het
publiek, evenwel met de opdracht
vooral goed te luisteren naar de ge-

sprekken van de omstanders . Zo was

het werk binnen enkele uren na de

alarmering geregeld. Ieder was be-

zield van een grote ijver en de wil
tot slagen en ieder wist dat alle bij-
zonderheden of moeilijkheden op

één punt namelijk op het ,,Hoof d-
kwartier" dienden te worden gemeld.

De aanwezigheid (.t, de werkelijk-
heidszin) van de Officieren van J,rt-
titie, mr. A. W. baron van Imhoff en

mr. J. Booster werd door ieder van
ons op prljs gesteld. Ook de aanwe-
zigheid en de hulp van de burge-
meester van Sprang-Capelle, de heer

M. Yan Prooijen, werd zeer gewaar-
deerd.
Bij de komst van de deskundigen drs.

Verburgt en mej. dr. Jansen werd
de wachtmeester J. H. van den Poll
van de groep Sprang-Capelle als

,,secretaris" aafl hen toegew ezen.

Aan de gerechtelijk geneeskundig

patholoog-anathoom dr. J Zelden-
rust werd de wachtmeester J. Nauta
van die Groep ter beschikking ge-

steld, voor beide j onge wachtmees-
ters een interessante opdracht, die zij
tot tevredenheid wisten uit te voeren.

Sectie

Tegen de avond van 2 september
werd door de Of f icier van Justitie
uitgenodigd tot het opmaken van een

inventaris en het in ber,varing ne-
men van geld en geldswaarden van
de (onbeheerde) boedel van de ge-
broeders Van Zelst, de notaris Peters
uit Waalwijk, die bij deze inventari-
satie werd bijgestaan door de opper-
wachtmeester Dullaart. Er bleek een

bedrag van ongeveer f 17.000 in huis
te zijn.
De sectie op de lijken geschiedde
reeds in de namiddag van die dag in
het Ziekenhuis te Waalwijk. Hierbij
bleek dat Hein van Zelst (gevonden

in de kamer) een slag tegen de mond

5
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De oyersle M. C. Ruigrok geeff insÍrucfie oon het personeel von de

groep Sprong-Copel/e het publiek op qfsf,ond fe houden, maar
doorbii voorol fe /uisferen nclor gesprekken von oinstcinders.

had gekregen, waardoor de hals-
wervels waren beschadigd (door de

grote kracht) en een tand was uitge-
broken, terwij I daarna de schedel

was ingeslagen met een stomp voor-
werp. Toon van Zelst (gevonden in
de g'ang) vertoonde tekenen van
wurging (beschadigd strottenhoofd)
en was eveneens met een vrlj plat
voorwerp de schedel ingeslagen.
Zaterda,gsavonds om ongeveer I L uur
werd het onderzoek stopgezet en ver-
daagd tot de volgende morgen 11

uur.

Nieuwe verhoren

Het onderzoek door de rechercheurs
werd voortgezet en over wat grotere
afstand uitgebreid. Het verhoor van
leden van de kring van familie en

kennissen moest wat vastere vormen
gaan aannemen, terwijl het onder-
zoek in en om het huis tot een einde

liep. Om deze redenen werd in de

namiddag ons tijdelijk hoofdkwartier

6

achter de boerderij opgebroken en

verpl.aatst naar het Groepsbureau te
Sprang-Capelle, een nieuw en keurig
ingericht bureau, doch uitgesproken
te klein en ondoelmatig voor een der-
gelijtr< onderzoek. Slechts drie ver-
trekken, ge e o verhoorkamer, geen

afgesloten wachtkamer, één telefoon-
lrj, enzovoort. Naast de verhoren
van bovenbedoelde ,,kring" moest er
veel werk verzet worden.

Bloedspatten

Het op zaterdag uitgegane telex-
b ericht sprak over bloedspatten en

weldra bleek, dat op diverse plaatsen
in den lande personen waren aange-
troffen met bloed op hun kleding.
Dank ztj de rnedewerking van de ge-
meentepolitie Amsterdam en enkele
zeet attente spoorwegmannen kon
een ernstig verdachte psychop aat,
die in Amsterdam was ontvlucht en

2 uren na de misdaad in Weert was
aangetrof f en (voorzien van bloed-

vlekken) snel als or,ze verdachte
worden uitgeschakeld. Het midder-
nachtelijk uur was al weer"dicht ge-

naderd toen de speurders opdracht
werd gegeven zich met een goede

nachtrust weer voor te bereiden op
de vermoeienissen van de volgende
dug.

VanderS....
Het onderzoek paste zich op de derde
dug weer aan de omstandigheden
aan. Enkele hulprechercheurs kon-
den hun standplaatsen \Meer trouw
blijven, terwijl de wachtmeester le
kl. Balder, die tot september 1958 vijf
j aren in Sprang-Capelle had ge-
woond, aan de Districtscommandant
's-Hertogenbosch ,,ter leen" werd ge-
vraagd om in zljn oude omgeving nog
eens te gaan ,,pr?.ten" met de bewo-
ners. Dit leverde verschillende be-
langrijke gegevens op omtrent de

verhoudingen in de familie Van Zelst
en later ook omtrent een zekere
M. van der Schans, die op deze derde
dug van het onderzoek als leveran-
cier van de verslagenen werd ge-
hoord. Deze man zat in financiële
moeilijkheden, doch wilde daarover
niet spreken. Een onderzoek in zijn
woning - hij woonde in bij een tante
die een kruidenierswinkeltje heeft en

voor wie hij de boodschappen bij ge-
broeders Van Zelst bracht werd
rnet assistentie van de technische
rechercheurs uit 's-Hertogenbosch
ingesteld. Dank zij de bijzondere op-
lettendheid bij dit onderzoek kwam
er een colbertkostuum van Van der
Schans tevoorschijn waarop men, als
men héél goed keek, enkele vlekken
kon zíen. Het verhoor van deze man
leverde de eerste keer niets positiefs
op. Hij was op de avond van het
misdrijf nog om kwart over zes bij de

gebroeders Van Zelst geweest, het-
geen op zich zelf niets bijzonders was.
Als boekhouder in een garagebedrijf
had hij een behoorlijk inkomen. Zijn
verloofde verkeerde in de mening dat
hij wel een spaartegoed zou hebben
van 6 à 61lz miile, terwijl híj zelf toe-
gaf wel wat schuld te hebben. Bij het
tweede verhoor op de vierde dug van
het onderzoek werd het voor Van der
Schans aLwat moeilijker. De klanten-
kring welke hij vrijdagavond tussen
6 en I uur had bezocht werd nage-
trokken, doch gaf nog onvoldoende
houvast. Het maken van vinger- en
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ln de voorksmer lrg op fofel een krant vsn de
gevouwen bril

u.o::r:orr. d,ag mef doorop een open-

teerd; tot driemaal toe, iedere keer
öp een andere plaats. ,,En toch bent
u fout, ik heb er niets mee te maken,"
hield verdachte vol.

Insluiting

Hij werd niettemin 's nachts om on-
geveer 3 uur ingesloten in de gloed-
nieuwe cel van het Groepsbureau te
Kaatsheuvel. Hieraan werd geen

ruchtbaarheid gegeven. Een en an-
der werd ged.aan:

a. om hem in een volkomen vreemde
omgeving te zetten;

b. omdat zljn meisje plus familie de

naaste buren Yan het Groeps-
bureau te Sprang-Capelle waren;

c. omdat de Groep Sprang-Capelle
geen personeel vrrj zolt hebben
voor een eventuele bewaking;

d. omdat daardoor het contact met
vrienden, bekenden en dergelijke
voor hem onmogelijk werd ge-
maakt.

Was reeds in de loop van de vorige
dug een aanvang gemaakt met het
opmaken van het proces-verbaal en

het rangschikken van de opgenomen
verklaringen, hieraan werd 's woen-
dags, op de vijfde dug van het onder-
zoek, door de waarnemend groeps-
commandant en de oudste Districts-
rechercheur hard gewerkt, terwijl
door de tweede Districtsrechercheur
met behulp van enkele assistenten
diverse onderdelen van de verhoren
werden,,nagetrokken".
De verdachte werd zoveel mogelijk
met rust gelaten behoudens 's mor-
gens voor een kort verhoor door
de Districtscommandant,'smiddags
voor een bezoek van een Districts-
rechercheur om hem enkele haren te
knippen en uit te trekken, nodig voor
het onderzoek in het Gerechtetijk
Laboratorium en voorts voor een be-
zoek van een arts voor het afnemen
van een buisj e blo ed en tenslotte
's avonds voor een kort verhoor door
een Districtsrechercheur.

1l',;lj1ii[9ru1,ït:lr"tilr-,,,, 
-:í: ''-i

Bekentenis

Die avond was de maat vol en ver-
dachte zei de rechercheur, dat hij zijn
verhaal wilde vertellen. De bekente-
nis werd afgelegd aan de waarne-
mend groepscommandant, de twee
districtsrechercheurs, de adjudant
F, S. WeteriDSS, de adjudant S. Lou-

handpalmaf drukken doorstond hij
heel rustig. WI begrepen ook dat
hierin weinig waardevols zort zitten
voor ons onderzoek omdat Van der
S. regelmatig in huize Van Zelst
kwam. Pas toen te ongeveer zes uur
van het Gerechtelijk Laboratorium
telefonisch bericht kwam dat er op
het kostuurn van Van der S. naast
enige vlekken waaraan geveegd was,
tientallen bloedspatten zaten die niet
met het blote oog te zien waren,
stond voor ons vast dat deze man
onze verdachte was. Teneinde nog
sterker te staan bij zijn aanhouding
werden enkelen van zijn klanten van
vrijdag nogmaals ondervraagd en

wat de tijd betreft, bleek er een leem-
te te zijn ontstaan tussen halfnegen
en negen uur die avond.
In overleg met de Officier van Justi-
tie werd Van der Schans 's avonds
omstreeks half tien verzocht nog
even mee te gaan naar het groeps-
bureau. Hij was als steeds zeer be-
reidwillig, als men maar niet over
zijn financiële moeilijkheden sprak.
Hij ontkende iets met de zaak uit-
staande te hebben, ook na confron-
tatie met de lijken van de slachtof-
fers.

Sorteerproef

Een prachtig stuk werk was nog die
nacht de sorteerproef door de Rijks-

B

speurhondgeleider de opperwacht-
rneester J. de Letter met zrjn hond
Mies. De twee in de bedstede gevon-
den lucifers waren zo spoedig moge-
lifk in een buisje veilig gesteld.

Nu we een verdachte hadden rees de

vtaag ,,sorteren of niet?" Zou deze

proef niet gelukken, dan werden on-
ze kostbare lucifers waardeloos.
Naar ons gevoel waren we echter -
ondanks alle ontkenni.rg - met deze

verdachte op de juiste we g: reden
waarom besloten werd tot sorteren.
Als geschikte plaats in de omgeving
werd de achterpla,ats van het politie-
bureau Waalwijk gekozen, waar de

Gemeentepolitie direct klaar stond
orn ons (anderm aal) gastvrij te ont-
vangen en behulpzaam te zíjn.
Het buisjesspel werd ingezet met de

r,,erdeling van de buisjes en een eerste
proeve buiten aattwezigheid vaÍt de

verdachte. We hielden de adem in
toen Mies lucht werd gegeven en zíj
op de buisjes werd losgelaten. Zon-
der twijfel pakte de hond het buisje
van verdachte en bracht dit bij haar
baas. Een tweede proef - om meer
zekerheid te hebben - slaagde even-
eens prima, reden waarom verdachte
werd uitgenodigd bij de sorteerproef
aanwezig te zijn. Hij legde zelf. zijn
buisje in de rij" ,,Als de hond maar
niet ziet waar ik het l.g" was zijn
opmerking! Dit kon natuurlijk en

f eilloos werd zijn buisj e geappor-
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werse en de districtscommandant,
terwijl voor een groot deel ook de

substituut-officier van Justitie daar-
bij aanwezig was. De verdachte ver-
klaarde in f inanciële moeilijkheden
te zitten; blj de gebroeders Van Zelst
had hij een schuld van f 550,- en zij
hadden hem meermalen aangemaand
om te betalen, met de mededeling

,,anders zal er werk van gemaakt
worden".
Op de bewuste vrijdag moest ver-
dachte in verband met de kruide-
niersboodschappen Yan de Van Zel-
sten, die de vorige dug gezegd had-
den, dat hij niet meer hoefde te ko-
men zonder geld. In het nauw gedre-
ven nam verdachte een 2 kS gewicht
uit de winkel van zijn tante mee om

zonodig ,,er eens onder te rammelen".
Toen hij bij Hein aan tafel zat en

Toon bij de kachel, kwam opnieuw
de bedreiging van de gebroeders.

Verdachte was toen opgesprongen en

had eerst Hein en daarna Toon, die
inmiddels naar de gang was ge-

vlucht, gedood. Bij latere verhoren
kwam het misdrijf ,,moord" wel meer

vast te staan maar deze avond was

verdachte minder positief in zijn ver-
klaringen, doch hij was bereid en in
staat aan te wijzen waar hij de door

hem weggenomen portemonnee en

portefeuille met ruim f 200,- van

Hein van Zelst, alsmede zljn met

bloed bevlekte zakdoek had wegge-

worpen.

In de stromende regen in het holst
van de nacht togen we met verdachte
op pad om met behulp van de uitge-
breide verlichtingsmogelijkheid van
een Technische Patrouillewagen op

zljn aanwijzing in een bietenveld de

portef euille, in een moddersloot de

portemonnee en in een natte greppel

de zakdoek te kunnen terugvinden.
De verklaring omtrent zíjn ,,,moord-
wapen", een 2 kS gewicht, dat hij uit
de winkel van zíjn tante had mede-

genomen en na reiniging daar weer
op zíjn plaats had neergezet, wekte
uiteraard wel enige verwondering.

Afwerking

Hiermede was deze zaak, die eerst

een groot raadsel scheen, opgelost.
De afwerking nam nog enkele dagen

in beslag, doch op zaterdag 9 septem-

ber, dus 7 dagen na de ontdekking
Yan de moord, kon verdachte met het
procesverbaal bij 'de Officier van

Justitie worden afgeleverd.
De werkers aan deze zaak, die een

hecht team vormden, konden weer
ademhalen, een volledige nachtrust
genieten en zrch in- en uitwendig
weer eens extra verzorgen, want dit
alles was tij dens het onderzoek
slechts met horten en stoten gebeurd,
Het succes is te danken aar, vele f ac-
toren. Belangrrjk daarbij zijn:
de hulp van omwonenden en uit rui-

me omgeving,
de hulp van de gemeentepolitie-korp-

sen van met name Amsterdam,
Weert en Waalwijk, doch vooral

de niet af latende hulp van de des-
kundigen en de eensgezinde sa-

menwerking van alle betrokken
op sp oringsambtenaren

Trjd noch moeite werden gespaard.

Ieder stond klaar waar of wanneer
de leiding hem riep. Eigen initiatief
en goede ideeën kwamen naar voren.

Ook de beperkte middelen en ruim-
ten konden de goede geest en het
streven naar succes niet aantasten.

Sarmenwerking met pers

De ,,Pers" meldde zích op de dug van
de ontdekking van het misdrijf reeds
vroeg aan ons ,,Hoofdkwattier". Als
vervolg op de in dit district bestaan-
de goede verhoudingen werd de af-
spraak gemaakt, dat ieder op eigen
terrein zou werken, doch met dien
verstande dat, wanneer een der par-
tijen in deze zaak iets bijzonclers zou
ontmoeten, zij onmiddellijk de ande-
re partíj zou waarschuwen. Een open
en eerlijke ,,samenwerking" dus,

ieder met eigen doelstelling en werk-
wíjze. De dagen die volgden bewezen
de mogelijkheid hiervan. Tot het ein-
de dezer zaak bleef het contact met
de pers levendig en vooral prettig.

orrK.,fp@

I
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zii tactvol optreden

ALARM OP DE VELUWE

Geen bloed bil actie van ,,vrije boeren"
dank

door de odiudont D.

,,De weigering om de bijdrage te betalen, die door het
Landbouwschap wordt gevorderd op grond van
Wettelijke bepalingen is evenzeer verzet tegen
d e W e t als de gevolgde methode, om tegen de wette-
lijke verkeersvoorschriften in het verkeer te blokkeren."
,,Het is dan ,ook te hopen, dat Politie en Justitie hier met
l<racht zullen optreden opdat aan een aantal Veluwse-,
door de Franse revolutionaire geest besmette boeren

wordt duidelijk gemaakt, wat Overheid en Wet in Neder-
land betekenen."
Zo schreef het ,,Friesch Dagblad" na de eerste demon-
stratie van de zogenaamde ,,vrije boeren", georganiseerd
in de B.V.L. (Vereniging voor tsedrijfsvrijheid in d,e Land-
bouw) onder voorzitterschap van de heer H. Koekoek te
Bennekom.

Achtergrond
U moet de B.V.L. niet verwarren met de ,,Bijzondere Vttj-
willige Landstorm", al zou men dat op een gegeven mo-
ynent hebben kunnen veronderstellen, blj de acties op de

Veluwe waarbij het in hoofdzaak ging om een stuk grond
van llla,ha, dat in die week door de Arnhemse Rechtbank
zou worden verkocht, om de achterstallige heffingen van
het Landbouwschap over de jaren 1956, 1957, 1958 en

1959 op de heer H. Koekoek uit Bennekom te kunnen ver-
halen. Die grond in het uitbreidingsplan van zijn woon-
plaats, was door het Landbouwschap ingezet voor f 3000.-

doch werd echter verkocht voor f 83000,- er toen ik dat
las heb ik wel even gedacht: verkoop me nóg zo'n stukje.
Maar daar gaat het nu niet om. Het beantwoorden van
de vraag of het beleid van het Landbouwschap al dan

niet geslaagd mag heten, laten wij graag aan anderen
over. Wij weten wél dat de drie Landbouworganisaties
hebben verklaard geen enkele verantwoording voor de

demonstraties te dragen en dat deze organisaties deze

boerenacties zonder meer en uitdrukkelijk afkeurden.

Alarm
In de morgen van maandag 25 september 1961 rinkelden
de telefoons en had er een intens mobilofoonverkeer tus-
sen de Centraalpost Apeldoorn en de op patrouille zijnde
politie-auto's plaats. Het leek wel een sterrit, toen op

datzelf.de ogenblik niet minder dan 7 verkeersauto's koers

zetten in de richting van het bedreigd.e punt te Nunspeet
en van alle kanten R.P.-voertuigen en personeel van cle

groepen naar ,,het front" op de Zuiderzeestraatweg snel-
den.

Blokkade
De ,,vrije boeren'i - aanhangers van de heer Koekoek -
waren al in grote getale, met alle mogelijke en onmoge-

lijke voertuigeo, een opmars begonnen met de boze opzet

F. A. VAN DEN BERG te Apeldoorn

(Foto's: Technische Recherche Groningen)

om de drukke Zuiderzeestraatweg te
blokkeren en het verkeer Noord-
West lam te leggen. Door tientallen
auto's en tractoren schots en scheef
op de rijbaan te plaatsen, gelukte het
hen op een gegeven moment het ver-
keer op de Zuïderzeestraatweg de

weg te versperren. Maar deze blok-
kade rn,end weer spoedig door de

rijkspolitie-ambtenaren, onder aan-
voering van de kapitein C. FI. Hon-
coop, doorbroken, zodat het verkeer
weer verder kon. De boeren voerden
onderwijl nog meer versterkingen
aan en zo kon het gebeuren dat zíj
hun doel toch wisten te bereiken. A1-
lerlei leuzen werden er geschreeuwd,
spandoeken meegedragen en het
Wilhelmus gezongen. Wat ons ge-

lief de volkslied echter met deze,
tegen het gezag ingaande actie te
makeó had, is mij niet duidelijk g.-
worden.

Geduld . . .

De rijkspolitiemannen wisten echter
hun geduld te bewaren en traden be-
daard en rustig en toch doortastend
op, grepen niet terstond naar hun
wapens al was daar feitelijk alle
aanleiding toe, maar wisten de be-
togers te overreden, met het gevolg
dat de actie werd gestaakt.

Nieuwe actie

De leiding van de ,,Koekoek-boeren"
stelde als eis, dat de regering het be-
slag in de avond van dezelf de dug
zou opheffen en dreigde dat, als deze

eis niet werd ingewilligd, zij de vol-
gende dug op een and.ere plaats in
Nederland tot een soortgelijke actie
zouden overgaan. Deze eis werd van-
zelfsprekend niet ingewilligd en dus
was het te verwachten dat er de vol-
gende dug wel weer iets zou gebeu-

ren. En er gebeurde inderdaad iets.

Patrouillewagens signaleerden tijdig
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Boerenoproer

De zogenoomde ,rviiie boeren", die
in onmin leyen met he| Londbouw-
schop en weigeren hun wetteliike
verplichtingen jegens dit lichaem no
fe komen, hebben in de ofgelopen
weken Yon zich doen spreken. Op
de Veluwe werd gepoogd verkeers-
wegen Íe blokkeren Íoen hef Íof ge-
rechteliike verkoop Yan grond von
een der onwillige boeren kwam.
Toctvol opfreden yon de Riikspolifie
voorkwom een soorf boerenoo rlog.
Er vloeide geen bloed, ql wos de
sponning soms voelbqor en 'ol heeff
de Mobiele Eenheid z'n befekenis
bewezen. ln Drenthe dreigde kort
doorno ondermaal oproer Íoen
zeYen boerderijen von onwillige
boeren verkocht zouden worden in
hef poleis yon iusfiÍie te Assen. Vele
boeren woren fi'eet de DrenÍse
hoofdsÍod gekomen om Íe demon-
sf reren, Een oonzienliike polif ie-
mocht, mede someflgetrokken om-
dat de komsf von Veluwse boeren
niet uitgeslofen werd geocht, werkte
dermofe prevenfief d,ot er geen gro-
Íe demonsf rotie werd gehouden.
Boyendien kwomen de Veluwse boe-
ren nief en yerscheen ter zitting von
de civiele kamer von de rechtbqnk
een koerier die de sch ulden von vier
boeren inloste nomens een DrenÍs
Comifé y,on vrije boeren, die wel
tegen het Lqndbouwsch op ziin, doch
eYenzeer fegen de orgonisoÍíe van
de heer Koekoek en die bovendien
elkoor Íinoncieel sfeunen. Zo bleeÍ
Drenthe rusfig. Over de ocfies op de
Veluwe vertelt de odiudant D. F. A.
von den Berg te Apeldoorn in bii-
goond ortikel.

,,oprukkende" demonstranten, die
zich begaven in de richting van het
dorp Vaassen aan de hoofdverkeers-
weg Apeldo orn-Zwolle. Uiteraard
een zeer kwetsbaar punt, vanwege
wegomleggingen in verband met de

opgebroken dorpsst raat. Een strate-
gisch zwak punt om het verkeer, dat
al abnormale en smalle routes in één-
richtingsverkeer moesL volgen, hele-
fffial in de war te schoppen.

Politie-acties

Maar men had niet op de waard -

in dit geval de parate Rijkspolitie
gerekend. Het geheel was te verge-
lijken met een schaakspel. Van beide
kanten werd de ene pion na de an-
dere gezet. Het was een peilen en

proberen van plannen en stellingen,
het was een aftasten Yan de zwakke
plekken en het opbouwen van een

hechte verdediging. Alles was er op
gericht om het Gezag te beschermen
en de strijd te winnen. De strijd golf-
de lang op en neer, maar begon pas
goed toen men met een frontale op-
mars een doorbraak trachtte te for-
ceren in de richting van Ep., waar
Koningin Juliana een bezoek zou
brengen aan een oefening van de 4e

Divisie. Toen was het trjd om een

krachtig halt toe te roepen aan de

zich in beweging gezette stoet van

,,Koekoeks-auto's". De Rijkspolitie,
versterkt met een Mobiele Eenheid,
met helm, karabijn en klewang,
dwong de colonne tot stoppen, de

boeren werden er uitgehaald en in
groepen verdeeld, onder bewaking
gesteld. De actie werd in de kiem ge-
smoord en liep op niets uit. Het ver-
keer was door het personeel van de

Verkeersgroep tijdig omgelegd en zo

bleef de verkeersweg Apeldoorn-

*
Mel rusti§ en foch doorfosfend opfreden
wísfen riikspolífi.e-ombtenorén de öefogers
fe oyerreden de ocÍie fe sfoken.
(Foto's: Technische Recherche Groningen)

Een schore vqn demonslronÍen op de Zuiderzeesf rooÍweg bii Nunspeef . De yersch illende
motorrijtuigen, van vnach'touto's ÍoÍ londbouwtroctoren, ziin op de ochtergrond Íe zien.
Eén der demonsÍronÍen is bezig aen verhoging te zoeken om ziin striidgenoÍen Íoe Íe spreken.
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Op de Zwolseweg Íussen Vqossen en Epe dreef de Mobiele Eenheid
nieuwsgierigen voor zich

von de Riikspolifie in het Disfrict Apeldoorn demonsÍronlen en

uit en mqokte ruim bqqn.

Zwolle gedurende de hele campagne
voor het doorgaancle verkeer open-
staan.

Snel recht

Een heethoof d, die de demonstran-
ten had opgeruid, werd gearresteerd,
dezelfde middag voorgeleid en reeds
de volgende ochtend veroordeeld tot
6 weken gevangenisstraf met bevel
tot onrniddellijke gevangenneming.
De Officier van Justitie te Zutphen,
mr. J. C. Donker, die zelf in Vaassen

aanwezig was om zich van de toe-
stand op de hoogte te stellen, eiste
een gevangenisstraf van 2 maanden.
Een andere f anaticus, die met zijn
auto op enkele Rijkspolitie-ambtena-
ren inreed, werd prompt gearresteerd
en tot een maand gevangenisstraf
veroordeeld, eveneens met b evel tot
onmiddellijke gevangenneming. Te-
gen een derde verdachte is een bevel
tot bewaring uitgevaardigd. Hij ne-
geerde een stopteken, verwondde
door onvoorzichtig rijden de Rayon-

commandant te Vaassen, de opper-
wachtmeester Schuldink en reed
door. De rrerwondingen van de opper
zíjn gelukkig niet van ernstige aard
en men verwacht, dat hij binnen af-
zrenbare tijd zijn dienst volledig zal
hervatten.

Spannit g

Het waren spannende dagen op de

Veluwe. Dagen waarop het uiterste
van de Riikspolitie-ambtenaren werd
gevergd en waarbij het aankwam op
tact en beleid en op doortastend en

krachtig optreden in de gevallen dat
het algemeen belang werd bedreigd
terwijl een rustig bezoek van de Ko-
ningin aan de legeroefeningen ver-
zekerd diende te worden.

,,De Rijkspolitie is op d. juiste wijze
opgetreden", antwoordde de minister
van Justitie op de door de Kamerle-
den Franssen en Kranenburg (PvdA)
gestelde vragen. ,,Het bevoegde ge-
zagi' vervolgde de minister, ,,heef t
terecht besloten geen ogenblikkelijk
geweld toe te passen en de opzet om

(vervolg op pag. 18)

*
De politie nc,m in Vqossen geen hqlve moqt-
regelen. Met meer don zochte drong werden
de vriie boeren, die probeerden de weg
Apeldoo rn-Zwolle fe blo kkeren, verwiiderd.
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Het personeel van de Rijkspolitie te
Water kan weer dicht langs de gevel
van het bureau aan de Westerdoks-
drjk lopen, zonder vrees de inhoud
van een asbak, compleet met as, af-
gehrande lucifers, peukjes en wat
dies Íneer zij op de pet te krijgen: de
kolonel' H. van Boxtel is met pensi-
oen. En dies zullen er geen órders
meer geroepen worden naar man-
schappen die op het punt stonden aan
boord te stappen doch nog een Íl&*
dere instructie kregen langs de meest
praktische en kortste weg: het open
taam in het bureau van de kolonel,
die weliswaar weg is rnaar geen af-
scheid nam.
,,Het is als j. op de traditionele ma-
nier afscheid neemt of je bezig bent
je eigen begrafenis te regelen,'taldus
zei ons de kolonel die een vertrek dat
zo extra stevig de nadruk legt op het
f eit dat de scheidende er echt niets
meer mee te maken heeft, is ont-
vlucht, zulks met grote weemoed in
het hart.
De kolonel Van Boxtel, geboren en
getogen Rotterdammer begon ziin
politieloopbaan bij de gemeeqte-
politie te Rotterdam, waar hij onder
meer vrjf j aar bij de recherche werk-
te.' Het rechercheren heeft eigenlilk
altij d, zijn grote liefde gehad, ook al
kwam er later dikwijls maar weinig
van, sedert daar de oude commis-
saris een idee kreeg dat bepalend zou
zljn voor de loopbaan van de kolonel
Van Boxtel. In die dagen was Poppey
een zeer populaire figuur en de kolo-
nel zong of neuriede - naar het uit-

,,Poppey the sailorm àfl" , dat onge-
veef ài" lijflied was. Toen kwam er
een vacature bij de rivierpolitie en de
commissaris hoorde de kolonel op
een ochtend weer dat lied zingen.

. ,,Verd taa,id," zei híj, ,,da's wat voor
j ou, de waterdienst." De kolonel
werd sous-chef en later hoofd van de
rivierpolitie. Na de oorlog koos hii
de Rijkspolitie te \Mater en werd
commandant van het district Zuid.
H4 zat als majoor in Vlaardingen en
kreeg de opdracht om een landetrijk
commando met vier districten te ont-
werpen opdat er eenheid zou bestaan.
Er kwam een reorganisatieplan en
egn vÍjf- j arenplan voor vlootver-
nieuwing. Het een zo\Mel als het ,an-
der was nodig. ,,'W'e zaten met een
stel bootjes dat meer dan bar was, er
waren scheepjes Yan 55 jaar oud, de
meesten waren 7 streep dik en snel-
heid had vriiwel geen enkele boot,"
aldus de in 1950 tot overste en in
L954 tot kolonel bevorderde ex-com-
mandant, die nog net kans heeft ge.

zíen om de plannen die hij zelf maak-
te ook uit te voeren. ,,Zesentwintig
nieuwe schepen kwamen er in de
vaart. Dat bracht mee, dat ik als
commandant van de Rijkspolitie te
Water eigenlijk meer scheepsbouwer,
controleur en koopman was dan po-
litieman," aldus de kolonel, die ove-
riqens ook kans heeft gezien een
betere huisvesting te krijgen aan de
Westerdoksdijk, waar de schepen
voor de deur meren, inplaats van het
gebouw aan de Sarphatikade waar
geen boot kon komen.
,,Het geeft voldoenirg, dat het plan
voor vlootvernieuwing afgewerkt is
en dat ook de huisvesting in orde
kwam. 'k Heb het trouwens maar net
gehaald, want in september werd de
laatste boot afgeleverd," zo zei ons
de kolonel. Hij zei het een dug voor
zíjn vertrek met weemoed in de stem,
met dezelfde gemoedsgesteldheid, die
hem er toe heeft gebracht zijn man-
schappen een papieren handdruk te
zenden, waarin hij onder meer zei:
,,De gelukkig niet oyerwegend
zijnde - sombere kant van mrjn ,aard
ziet dit heengaan als een beetje ster-
ven; mljn gevoel voor humor doet mij
teveel het ridicule van het bijwonen
vll een eigen begrafenisje inzien; en
mrjn in grote mate nog aanwezige
levenslust doet mrj jubelen omdat ik
een heel wat minder kopzorgvolle
tijd tegemoet meen te gaan. Met zul-
ke gevoelens behept lijkt het mij strij-
dig ,,officieel" te doen."
Met de kolonel Van Boxtel is de
laatste van,,de drie musketiers"
heengegaan. Op dezelfde 4ug kwa-
men 39 j aar geleden de kolonel Van
Helden, d. kolonel M.rjer en de ko-
lonel Van Boxtel ,als inspecteurs-titu-
lair in dienst van de politie te Rot-
terdam, op dezelfde dug werden zij
bevorderd tot inspecteurs eerste en
tweede klas. Tegelijk traden zij in
dienst van de Rijkspolitie waar zij op
dezelf de dagen maj oor, overste en
kolonel werden. Slechts door leef-
tijdsverschil gingen ze niet op dezelf-
de dag met pensioen. De kolonel Van
Boxtel was niet erg spraakz aam die
dug voor zijn vertrek. Hij vertelde
het een en ander en zei dan: ,,Nou ja,
zet dat er ook maar niet bij." Hij
keek nog eens uit het raam over de
haven. Wij vroegen: ,,\Mat gaat u nu
doen?"
,,Twee .maan{gn .lan.q vissen, _alleen
maar vissen. En ik hoop dat daarna
als de jongens mlj in Nijmegen voor-
bijvaren, dat ze dan nogeens zirllen
zegsen: Hé joh, stap nog'es op," zei
de kolonel en hij keerde de asbak om
uit het raarn, voor de laatste maal . . .

Kolonel Yan Boxtel r man van

reorganisatie en vlootvernieuwing r

stapteop,.r

Zo kende iedereen de kolonel Von Boxfel:
uoor het open rqqm von ziin komer, met
,orendsoo gt Za nodig met sÍenf'orsfem en

geregeld méf osbok
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ATARM OP DE VELUWE

(vervolg van pag. 12)

de ord.e te verstoren is door snelle
tegenmaatregelen dan ook volkomen
mislukt."
Ik zou dit een ,,tevredenheidsbetui-
ging willen noemen voor alle gezag-

dragers, die in het District Apel-
doorn hebben pal gestaan voor de

handhaving van orde en rust, vrede
en veiligheid van een ieder die niets
met deze acties had uit te staan. De

,,vrije boeren" hebben ervaren dat er
met het gezag in Nederland niet valt
te spotten en zagen hun gehele opzet
als een kaartenhuis in elkaar zakken.
Men had er al vroeg in de middag
genoeg van en wilde met de stille
trom vertrekken.
Rest mij nog te vermelden dat een-
heden van de Koninklijke Mare-
chaussee met pantserwagens en mili-
taire kraanwagens gereed stonden
om zo nodig bij te springen, gelukkig
kwam het niet tot ,:g€v€chtsacties"
en bleef de steun beperkt tot het weg-
slepen van ,,obstinate obstakels" en

het surveilleren langs enkele bedreig-
de punten.'Het was een zeer gewaar-
deerde geste, toen de Koninklijke
Marechaussee op verzoek van de

Rijkspolitie een kantinewagen met
koffie, thee en koek naar Vaassen en

Emst stuurde , waar zowel de leden
van de Marechaussee als van de

Rijkspolitie terecht konden
Wat tijdens de. gehele demonstratie
opviel was wel het feit dat de-pers
en het publiek nu eens volkomen ach-
ter de politie stonden.

striid
J. J. H. VAN AERSSEN te Niimesen

vestigde op de 4 x 200 meter wissel-
slag estafette eveneens een nieuw
Europees record in de'tijd van I min.
13.9 sec.

Het waterpolotoernooi, werd een on-
bedreigde overwinning voor Epge-
land, dat ongeslagen bleef . Neder-
land eindigde op de vierde plaats.
Ook Engeland wist een nieuw Euro-
pees record te vestigen en wel op de

4 x 50 meter wisselslag, waar het
vóór Duitsland, in 2 min. 1.0 sec. op
de eerste plaats eindigde. Over het
algemeen waren de buitenlandse
zwemmers te sterk voor onz,e Neder-
landse vertegenwoordigers, die zich
desondanks kranig weerden en hier
en daar kans zagen hun beste per-
soonlijke prestaties te verbeteren.
Doch ook op het zwemfront is ons

Iand internationaal niet meer op peil.
U zult mij zo langzaam aan wel een

onverbeterlijke pessimist gaan vin-
den. Wel, wat de politiesport betreft
ben ik dat ook en u hebt dus de splj-
ker op de ko,p getroffen. Ik behoor
nu eenmaal niet tot die categorie, die
de prestatie in de sport niet belang-
rijk vindt. Integendeel, ik vind juist
de prestatie het meest belangrijk.
Wedstrijdsport waarbij niet alles ge-
richt is op de pmestatie, is in het ge-
heel geen spoít. Dat het daarnaast
niet allemaal t o p p re s t a t i e s

kunnen zijn, is vers twee.
Maar blijf ons Y'an het lrjf met dat
veel gehoorde ,,het grat niet zozeer
om het resultaat, alswel om het mee-
doen", dat we jammer genoeg ook
dikwijls uit de mond van autoriteiten
moeten horen. Het gaat bij de wed-
strijdsport wel om het resultaat.
Klinkende resultaten, stimuleren!
Het deed overigens ons vaderlandse
hart goed toen wij hoordeir, dat het
hoogtepunt van de afscheidsavond in
Zweden werd gevormd door het op-
treden van de Nederlander T. Meijer.
Met bijzonder geslaagde imitaties
wist hij in de zaal een geweldig
enthousiasme te ontketenen. Dat was
dan toch nog een klinkend resul-
taat

luroffiss Poliliezï'tsln[aruioensrlta[[en in lweden

W. P. yan Zail 3e op 2OO rïr. schoolslag
ttn tussen zes landen

door opperwochtmeester

ln Zweden zrjn voor de derde maal
de Buropese politiezwemkampioen-
schappen gehouden. De wedstrijden
vonden plaats in de oude universi-
teitsstad Lund in het zuiden van
Zweden Er werd .aan deelgenomen
door zwemmers uit Zwed,.en, Dene-
marken, Bngeland, België, 'West-

Duitsland en Nederland. De Neder-
landse ploeg w,as samengesteld uit
zeven vertegenwoordigers van de ge-
meentepolitie, twee van de Konink-
lijke Marechaussee en twee van het
Korps Rijkspolitie. De z\ilemmeÍs
van het Korps Rijkspolitie waren
A. Spruyt en 'W'. P. van Zijl, beiden
van ,rluctor" Den Haag. Het mag
het Rijkspolitiehart goed doen, dat' het juist Van Ziil was, die als enige
Nederlandse deelnemer binnen de
prijzen viel. Op de 200 meter school-
slag eindigde hij in2 min. 56.2 sec. op
de derde plaats, \Maarmede hij naast
W. Pietzfik en P. Kunze, beiden van
de West-Duitse Bondsrepubliek, op
het schavotje kwam. Pietzrik vestig-
de met zijn tijd van 2 min. 41.2 sec.

een nieuw Europees politierecord. De
trjd van Van Zil betekende een

nieuw N,P.S.B.-record. Duitsland

met zochte moor dwingende h,ond
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Akkrum ging karpers te liiÍ De Íatale seconde

naar oud gebruik

Opperwaohtmeester: wel beet geen vis

Een heel jaar lang heeft opperwacht-
meester P. Niehof te l\.kkrum er op

getret dat niemand stiekum gittg vis-
sen in de vijvers van het bejaarden-
centrum Coopersburg. Maar, op een

middag, enkele weken geneden, is hii
ze\f met een aantal Akkrumers de

karpers in die vijvers ,te lijf gegaan;

zulhs vonkomen legaal en naar oud
gebruik, rmitsgaders onder toezicht
van de wachtmeester R,. Bil uit Ter-
horne. Opper Niehof moest er wel bij
zin, want iedereen was et zo onge-
veer, de bakker en de postkantoor-
houder, de brandstofhandelaar en de

scheepsbouwer en allemaal visten ze

op karpers, h u n karpers!

Het hele jaar past heel Akkrum op
de vissen in de Coopersburgvijvers,
maar a1, sinds mensenheugenis wor-
den de tuinen van het bejaardencen-
trurn een middag per jaar bevolkt
door de leden van de visclub [Jtinge-
radeel, die hun geluk komen beproe-
ven; meer om de sport dan om de vis.
De hengelaars mogen e,lk een vis mee
naar huis nernen, de andere vissen

,,Ze bïilen níel," zei de

Niehof, moar hii keek
opperwochlmeesler

er niet droevig bií.

,,De opper heeft geen ondermoofse gevongen
wel?" yroeg de wochtmeesÍer Bil ,oon de
secreforis, die ontwoordde: ,,Twee joor ge-
Ieden hod 'ie de diksfe, nu niefs

gaan er zonder meer weer in. ,,Vol-
gend jaar willen we ook no.q wat
hebben ," zei ons secretaris E. de Jorg
(BO), die de hele middag bedrijvig
met notitieboek en maatlat rondliep
om aan het eind van de wedstrijd te
kunnen uitmaken, wie de grootste
karper had gevangen en dus aan-
spraak kon maken op de wisselbeker.
Zo zat ook opperwachtmeester Nie-
hof langs de vijvers op een stukje his-
torische grond. Het bej aardencen-
trum is van Akkrum, de vis in de vif -
vers is ook van Akkrum, dat is histo-
risch gegroeid. In de vorige eeuw
trok een inwoner van het dorp naar
Amerika, waar hij grote successen
boekte met de stichting van enkele
warenhuizen. Hij kwam echter gere-
geld terug ep kón zijn geboorteàorp
niet vergeten, dat hij omstreeks de
eeuwwisseling een bej aardencen-
trum schonk. Hij liet geld na voor
een wekeliikse uitkering aan de oud-
jes maar kon niet weten, dat de tijden
zouden veranderen waardoor finan-
ciële.problemen zouden ontstaan ten
aanzLett van het dure onderhoud van
biivoorbeeld de tuinen. Dat verzor-
gen nu de Akkrumers vrijwillig, de-
zelfde Akkrumers, die karpers uit-
zetten in de vijvers en er eenmaal per
jaar op komen vissen. Nou ja, opper
Niehof heeft niets gevangen: ,,'Wel
beet gehad. Twee jaar geleden had
ik trouwens de grootste," zei hij. En
de wachtmeester Bil zei tegen de
secretaris: ,,Heeft de opper nog geen
ondermaatse?"....

Onder auspiciën van het Verbond
voor Veilig Verkeer verscheen in het
kader van de Nationale Bezinning op
de verkeersonveiligheid een opmer-
kelijk realistisch boekje: ,,De fatale
seconde", geschreven door mr. J. C.

Hooftman, de adjunct-directeur van
het Verbond, Commissaris K. J. Miit-
ler, hoofd van de verkeerspolitie Rot-
terdam en de journalist W., Woltz.
Elke dug vallen er vijf doden in het
verkeer, elke dug worden er tiental-
len mannen, vrouwen en kinderen
voor het leven verminkt. Elke week
duizenden guldens materiële schade.
Ongevallen hebben uiteengerukte ge-
zinnen, gebroken carrières, bloed en

tranen tot gevolg. Het is de realiteit
van het moderne verkeer.

,,De fatale seconde" schildert het
noodlot op de weg in zijn flitsende
werkelijkheid en zijn adembenemen-
de nasleep. Maar het geeft ook posi-
tieve wenken aan iedere weldenken-
de weggebruiker. Wenken die een

antwoord geven op de vraag hoe een

nóg beter en nóg veiliger automobi-
list te worden. Een boekje dat iedere
autorijdende man in handen zou
moeten hebben om ztch nogeens te
realiseren, dat ook wanneer de

verkeersregels zo goed mogelijk wor-
den nageleefd - er tientallen ,,klei-
nere" oorzaken zijn, die in één fatale
seconde noodlottig kunnen worden.
Het boekje dat ook de politie-ambte-
naar zal boeien, is uitgegeven door
Van Holkema & Warendorf N.V. te
Amsterdam. (Prijs f 4.50).

Sporlwagens voor
Scotlond Yard

Engeland is begonnen bij Scotland
Yard Daimler sportwagens in te zet-
ten met een 21/z liter V 8 motor. Deze

wagens, met 'een maximum-snelheid
van ruim 200 kilometer per uur be-

tekenen een belangrijk nieuw wapen
in de strijd tegen de misd aad. In het
verleden zijn meermalen misdadigers
ontsnapt omdat zij over snellere wa-
gens beschikten dan de politie. Zíj
hebben nu aanzienlijk minder kans.

YAN PERS TOT
BO EKENPT,ANK
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De Kerst- en
Nieuwj aarskaarten

Wilt U ze vroegtijdig bestellen?

De speciale kerst- en nieuwj aars-
kaarten voor het Korps Rijkspolitie,
dit jaar in een serie van drie stuks

ontworpen door mevrouw M. Cam-
maert te Nijmegen, zullen ver-

blauw, dus in de korpskleur worden
afgedrukt. Mevrouw Cammaert heeft
inmiddels de kaarten aangepast aan

het nieuwe Korpsembleem. Zoals
reeds in het vorige nummer gemeld,

,i, de kaarten in series van drie
stuks (inclusief enveloppen) verkrijg-
baar tegen zestig cent per serie, af-

Striid fegen villoafgos
in Coliiornië

Het vraagstuk van de uitlaatgassen
krijgt in toenemende mate de aan'
dacht en terecht. In Los Angeles
heeft qen uitgerekend dat de auto's
in deze stad per dag 1500 ton onver-
brande koolwaterstof, 450 ton stik-
stofoxyde en 1000 ton koolmonoxyde
verspreiden. Br worden nu in Cali-
fornia ,proeven genomen met een zo-

genaamde na-verbrander, die de uit-
laatgassen van voertuigen onschade-

lijk moet maken.

20

gedrukt op fraai hoogglanzend pa-
pier. Bestellingen kunnen uitsluitend
per giro worden gedaan op postreke-
ningnummer 94 L3 7 2 ten name van
G. van Drjk te Heerenveen. Het ver-
dient aanbeveling vroegtijdig en zo-
veel mogelijk per groep of onderdeel
te bestellen. De bestellingen kunnen
op de girostrook worden vermeld.

banden bestellen voor het in-
binden van de tweede jaar-
gang. Ook van de eerste jaar-
gang zijn nog enkele banden
voorradig.

De prijs is f L,g5 per band.

u kunt per giro 83 31 I I of
postwissel bestellen bij

Schaaf sma & Brouwer
Dokkum

w aarna toezending volgt.

Het is gebleken, dat onder
meer vele onbezoldigde amb-
tenaren van het Korps Rijks-

tijd een aantal burgemeesters,
reservi.sten en anderen, die stel-
tig interesse voor het Korps-
blad hebben maar niet zin
geabonneerdo meestal omdat
zij nimmer ztjn benaderd. Nu
er ruim twee j aargangen zin
verschenen is de tijd gekomen
oÍn daar eendrachtig iets aan
te doen. Op dit punt is er in-
middels een voorbeeld dat na-
volging verdient. De majoor
A.'W'. de Vriezq commandant
van het district Zwolle, heeft
alle groepscornÍnandanten van
zijn district een circulaire ge-
zonden voor de onbezoldig-

van het Korps
wezen en waarin medewerking
ten deze wordt gevraagd. Dit
initiatief verdient alle hulde
en moge als een lichtend voor-
beeld gelden in het streven, de
lezerskring van het Korpsblad
te vergroten, hetzij door acti-
viteiten als deze, hetzij door
individuele pogingen van de
lezers, die in hun eigen kring
dikwijls met een enkel woord
succes kunnen boeken. Bedenk
wel: meer lezers betekent
meer mogelijkheden voor de

U kunt nog
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t
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D
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o
(

1i
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I
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iltvolmaking van uw Korpsblad!
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Zeeuwse politiehond Wibo werd
kampioen van Nederland

Krachtige hulp voor wachtm. I ste kl. [. Stroo te Wolphaartsdijk

De vierjarige politiehond Wibo van
de wachtmeester Ie klas J. Stroo uit
het Zeeuwse Wolphaartsdijk is bij de
Nationale Kampioenswedstrijden
voor politiehonden te Oosterbeek Ne-
derlands kampioen geworden.'Wibo,
een machtige bonrvier verwierf het
ontzag van alle deskundige toeschou-
wers zoals hij overigens in en om
Wolphaartsdijk nnet ontzag door on-
deskundigen wordt bekeken, als hij
zin baas vergezett bij de surveillan-
ce, Men weet niet slechts in Ooster-
beek wat Wiho waard is, maar ook
in Zeeland.....

Kort geleden wilde de postcomman-
dant te Wolphaartsdijk, de wacht-
meester 1e kl. J. Stroo, een L7-jarige
plaatsgenoot die hij had aangehou-
den voor een looddief stal, van het
postbureau in zijn woning overbren-
gen naar het gemeentehuis. De gang

26

naar een zeker klein vertrek in het
gemeentehuis strookte niet met de

wensen van de jongeman en nog
maar net buiten de deur, rukte hij
zich los en ,,zette er de sokken in".
Achter hem volgde in hoog tempo
collega Stroo. Na het lossen van een

waarschuwingsschot bleef de vluch-
teling staan. Hij witde toen ter plaat-
se een robbertj e vechten voor zijn
vrijheid en even later gingen ze op de

vuist. Ze rclden al spoedig door een

aardappelveld. Het duurde niet lang
of de wachtmeester kon zich wel heer
en meester noemen van het terrein,
maar de man bleef zich hardnekkig
verzetten. Mevrouw Stroo hoorde het
tumult op straat en - ingelicht door
haar zoontje - bedacht ze zich niet
lang. Ze liep naar hun hond Wibio en

stuurde die op haar man af. De komst
van de zo bekende surveillancehond
besliste de strijd zonder meer in het
voordeel van de wachtmeester. De
jongeman ging gewillig met hem
mee, dank zij de grommende Wibo
die hem flankeerde. Wibo is in de

omgeving van Wolphaartsdijk een

bekende en gevreesde surveillance-
hond. Het is een eigen ,,kweekpro-
dukt" van de wachtmeester. Hij is nu
4 jaar oud en weegt, vuil aan de

haak, zo'n 48 kilo. Heel vaak rrer-
gezelt d.eze zwarte ruigharige bou-
vier zijn baas. In 1959 werd Wibo
kampioen van Zeeland en in 1960

legde hij beslag bp de vierde plaats
bij de Nationale Kampioenswedstrij-
den.

Dit j aar, op 7 september, bracht de

wachtmeester hem weer voor bï de

Nationale Kampioenswedstrijden te
Oosterbeek en die dag overtrof Wibo
alle verwachtingen. Hij werkte alle
oefeningen zo perfect ,af, dat de j,rry
hem het hoogst aantal punten (S39)

toekende. Zijn opvolger in de rang-
lijst bracht het tot ZUz punt minder.
Behalve Wibo namen nog 8 provin-
ciale kampioenen aan de zware strijd
deel.'Het was een prettige sportieve

wedstrijd. Uitermate voldaan is de
wachtmeester Stroo huiswaarts ge-
gaan, met zijn hond, een wisselbeker,
twee andere bekers en een door Prins
Bernhard beschikbaar gestelde me-
daille.
Het viei ons op dat Wibo nadien bij
de oefeningen op zaterdagmiddag in
het duinterrein bij Valkenisse op
Walcheren, hooghartig gromt naar
de honden van de collega's van zijn
baas. Het africhten van honden zit
collega Stroo in het bloed. Hij en zijn
vrouw zin grote hondenliefhebbers.
In hun woning geniet thans ook nog
de 14-jarige Breston een welverdien-
de rust. Voorheen vergezelde hij
Stroo op zijn tochten door de uitge-
strekte polders in Wolphaartsdijk.
Behalve het verhaal van de vechten-
de looddief zijn er nog enkele ver-
halen in omloop over het optreden
van Wibo. Onder de stropers gaan
die verhalen fluisterend van mond
tot mond. Zi hebben het niet be-
grepen op die door zijn baas zeLf., zo

goed afgerichte hond!

PERSONALIA
Verplaatsingen

STAF'

Per 1-9-'61: A. '\4r. van Setten, wmr. Ie
k1., van PoI. Verbindingsdienst Utrecht
naar parketgroep Utrecht.
Per 1-10-'61; 'W. I(rommenhoek, hoofd
van administratie, van Comptabele
Dir. Politie naar Comptabele resort
Arnhem.

A,ESSORT AMSTERDAM..ry*reA.lqeaW*fffffi
Per 11-9-'6tr: I{. J. Mannee, wmr., van
Bilthoven (verk.gr.) naar Doorn.
Per 15-9-'61: D. Bergsma, \Mmr., van
Broek op Langedijk naar Grootebroek;
L. Bosma, ïvvmr., van Broek op Lange-
dljk naar Heerhugowaard.
Per 1-10-'61: tr'. G. I{linkum, 'wmr., van
Diemen naar I{rommenie.

RE§SOBT 's-GRAVENEAGE
Per 1-9-'61: J. C. Doelman, \Mmr. 1e kl.,
van Heukelum naar Hoornaar.
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Per 15-9-'6L: D. I{oens, owmr., van Dor-
drecht naar Apeldoorn; J. v. d. Hou-
ten, wmr. le k1., van 'Waddinxveen
naar ÏVaalwijk.
Per 29-9-'61: H. Bansema, 'wmr. Le kI.,
van 's-Gravenhage naar Groningen.
Per 1-10-'6I-: M. M. v. Straalen, owmr.,
van Voorschoten naar's-Gravenhage.

RESSORT,S-HERTOGENtsO§CH
Per 15-9-'61: P. Driesprorigr adi., van'Waalwijk naar 's-Gravenhage (Cdt.
Speurh.school); G. Gerrits, wmr., van
Veldhoven naar'Waalre.
Per 18-9-'61; tr'. J. v. d. Ilogen, wmr. 1e
k1., van Maastricht (parketgr.).naar
's-Hertogenbosch (parketgr.).
Per 19-9-'61: L. Harks, wmr. le kl., van
Lieshout naar Veldhoven; L. J. A. M.
v. Winden, wmr., van Waalre naar
Lieshout.
Per 1-10-'61: A. B. v. d. Plaat, adj., van
's-Hertogenbosch (compt. bur.) naar
Groningen (compt. bur.); J. II. Peeters,
owmr., van Stramproy naar Bladel;
P. J. H. Leers, off. 2e kl., van Roer-
mond naar Arnhem (opl.schoo1).
Per 2-10-'61: J. M. J. Gielen, \Mrnr. le
kl., van Venray naar Griendtsveen.

RESSORT AR,NHEM
Per L3-9-'61: B. J. Brummel, wmr. 1e
kl., van Hulshorst naar Scherpenzeel;
J. Otten, wmr. l-e kI., van Nunspeet
naar Nijkerk.
Per 15-9-'61: S. D. Mullender, owmr.,
van Zwolle (verk.gr.) naar Sprang-
Capelle; G. Reurink, wmr. Ie k1., van
Heteren naar Randwijk; J. VeId,
owmr., van Apeldoorn naar Dordrecht.
Per 19-9-'61: N. Hager, wmr. 1e kI., van
Heerde naar Leeuwarden (parketgr.);
J. v. d. Put, wmr. le k1., van Nijkerk
naar Nunspeet.
Per 27-9-'61: J. v. Boven, wmr. 1e k1.,
van Nijkerk naar Hulshorst.
Per 1-10-'61: P. Northausen, owmr., van
Heerde naar Nunspeet.

R,ES§OR,T GBONINGEN
Per 15-9-'61; L. Berga, wmr. 1e k1., van
Tiendeveen naar Zuidlaren; J. Okken,'wmr. le kI., van Oosterhesselen naar
Tiendeveen; }I. G. Remmers, \Mmr. 1e
kl., van Elsloo naar Oosterwolde.
Per 18-9-'61: J. van Ringelenstein, \Mmr.

1e kl., van Gieterveen naar Middelie
en l{wadijk.
Per L-10-'61: I{. Tekstra, 'wmr. le kI.,
van Appingedam naar Beltingwolde;
J. Drijfhout, wmr. le kl., van Oldehove
naar Valthermond; Ti. Feenstra,
owmr., van Groningen (bur. Compt.)
naar's-ï{ertogenbosch (bur. Compt.).

RIJI(SPOLITIE TE IMATEB
Per 8-9-'61: Th. M. M. van Leeuwen,
wmr., van Vreeswiik naar l(amPen.
Per 1-10-'61: H. E. Overbeek, Dir. Off .

1e kl., van Leeuwarden naar Amster-
dam.

Aanwijzing voor functie
RESSOIiT'S.HERTOGENBO§CH
Per 15-9-'61: Adi. S. D. Mullender, tot
groepscommandant te Sprang-Capelle.

RESSOBT ArtNHEIr[
Per L-10-'61: Hoofd van administratie'W. I{rommenhoek tot Comptabele te
Arnhem; adiudant P. Northausen tot
groepscommandant te NunsPeet.

Bevorderingen
RESSORT'S.HER,TOGENBOSCH
tot adjudant:
Per 15-9-'61: S. D. Mullender te Sprang-
Capelle.
Per L-10-'61: Ti. tr'eenstra te 's-Herto-
genbosch (compt. bur.).
tot wachtmeester le kl.:
Fer 1-9-:61; A. N. Bruggeman te Noor-
beek.
E,ESSORT ARNITEM
tot adjudant:
Per 1-10-'61: P. Northausen te Nun-
speet.

RESSORT GRONINGEN
tot opperwachtmeester :

Per 1-10-'61: J. Driifhout te Valther-
mond.
IÈIJI{.SPOLITIE TE WATER
tot Dir. Officier der Riikspolitie le kl.:
Per 1-10-'61: H. E. Overbeek te Amster-
dam.

In dienst getreden
ALGEUIENE INSPECTIE
Per 16-8-'61: Mevr. P. M. van Reek-
Slats, typiste op 8.c., 's-Gravenhage.
Per 2L-B-'61: Mevr. J. Cammeraat-
Heijerman en mevr. C. J. I{roon-
Geers, typiste op 8.c., 's-Gravenhage.
Per 28-8-'61: 'W. J. M. Pieters, adm.
kracht op a.c., 's-Gravenhage.
Per 1-9-'61: Mej. E. I. M. Sjamaarss, ty-
piste op a.c., 's-Gravenhage.
RESSOR,T AMSTEB,DAM
Per LB-9-'61: A. J. Boelsma, transport-
geleider, IIaarlem.
Per 1-10-'61: D. I{oops, wachtmeester le
k1., Amsterdam; J. D. van der Heijde,
schrijver i.t.d., Amsterdam.
RESSOBT ,S.GRA\IENHAGE
Per 1-9-'61: J. Hilders, adm. ambt. C2,
Leiden.
RESSOB,T,S-HER,TOGENBOSCH
Per 1-10-'61: B. Voorveld, transportge-
leider,'sHertogenbosch (parketgroep);
P. Hoogenraad, wachtmeester Le k1.,
's-Hertogenbosch (staf T.I.).

i
De dienst verlaten
RESSORT AM§TERDAM
Per 1-10-'61: G. A. Verbaan, adjudant,
Amsterdam; G. L. Botrn, wmr., Abcou-
de; H. F. Listing, schrijver A, 'Wormer-
veer.
R,E§§IORT's-G}BAVENIIAGE
Per 1-10-'61-: C. de Ruijter, owmr., Ar-
kel; K. Hoekstra, wmr., le kl., DeIf-
gauw; F. tr.'. de Bruijn, 'wmr. le k1.,
Schoonhoven.
RESSORT,S-IIEISTOGENBOSCE
Per 1-10-'61: L. J , Pau1ssen, o'wmr.,
Nieuwenhagen.
R,ESSOR,T ARNTIEM
Per 1-10-'61: C. C. 'Westerbeek, hoofd
van administratie, Arnhem (Compt.).

RIJIT,SPOLITIE TE IMATER
Per 1-10-'61: J. van der l{amp, wmr.,
Amsterdam; I{. van Boxtel, Dir. Off .
le kI., Amsterdam.

Ambrsiubileo

Owm r. Ad iudo nt
G. W. Puts H. W. Hovik
Enkhuizen Krommenie

,ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op 1-10-1961 25 [oor op 2-10-19ó1

Adiudont Wmr. le kl.
P. H. Kool L. H. Holster
A I kmoo r Amste rd o m

ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 io.or op 2-10-1961 25 ioor öp 5-10-1961

Wmr. le kl
À.' Ë.'Liàvàns

B lokker
ressort Amsterdom

25 ioor op 1-]0-]961

Owmr. Owmr.
E. Scholten . J. de Visser

Utrecht Hormelen
ressort Amsterdom ressort Amsterdom

25 ioor op 6-.10-19ó1 25 joor.op 12-10-I9ó1

27
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. Adiudont Adiudont
l. Benedick A. v. Bloois
Oude Tonge Rozenburo

ress. 's-Grovenh_qgq [e_ss. 's-Groveihoge
25 ioor op ó-10-,19ó1 25 ioor op 6-10-19ZI

Ad iudont Owm r.
T. W. Geense H. J. KrookLeidschendom Terneuzen

ress. 's-Grqvenh-qg.g lqs§. 's-Grovenhoge
25 ioor op 6-t0-19ó1 25 ioor op d-'t0-t9zi

Wmr. 'le kl. Owmr.
J. P. Pouw l. C. Ardonne
Bodegrqven Nieuwerkerk

ress. 's-Grovenh_qg-g lqss. 's-Grovenhoge
25 ioor op 1-10-19óï 25 ioor op 2-10-t9zi

Wmr. le kl. Adiudont
M. J. v. Eck N. V.' Eekmon

Hogestein Hulst
ress. 's-Grovenh_qg-g lqs§. 's-Grqvenhoge
25 ioor op 2-10-.19ó1 25 ioor op 2-10-IiZi

Owm r. Owm r.
D. Gotink J. BorànJrechtN.ieu_wpoort H.-|.-Àm b;.hi

ress. 's-Grovenhoog fess. ,s-GÀvàÀhog"
25 ioor op 2-10-ie61 25 iaai àp7-io-isZi

Owmr. Owmr.
W. Versluiis 'M. P. HeiimonsAlblosserdom RoomsdonËivàéi

ress. 's-Grovenhoge ress. ,s-Hert.bosch
25 ioor op ó-10-19ó1 25 iaor op tA.9-f9tl

Owmr. Adiudont
A. C. Jonker C. G. von OsBredo Eindhoven

ress. 's-H e rt. bosch ress. ,s-He rt. bosch
25 .ioar op ó-.I0-19d.| 25 ioor op ó-l0-igZt

-Adir-d.ont Adiudont
W. W. Weiimons J.'BodeMierlo Helvoirt
ress. 's-Hert. bosch ress. 's-Hert. bosch

25 ioor op 2-10-19ó1 25 ioor op ó-l0-tgdl

Owm r. Ad iudontP. Eversdiik H. G. ob ,t BroeckTilburg Eindhoven
less. 's-Hert. bosch ress. ,s-Hert. bosch

25 ioor op 6-10-19ó1 25 ioor op ó-10-lgól

Wmr. 1e kl. Owmr.
M. Foessen P. C. Teekens

Loon op Zond Volkenburq
ress. 's-Hert. bosch ress. 's-Hert. b"osch

25 ioor op l0-'10-19ól 25 ioor op t2-10-19ól

Wmr. le kl. Owmr.
H. e; l;;; rh. A. DiikmonArnhem Rouweid

, _ ressort Arnhem ressort Gro,tingen
25 ioor op 6-I0-19ót 25 ioor oÉ ii:í-iiet

Owmr.
T. Groe,nenberg

Apeldoorn
ressort Arnhem

25 ioor op l-10-19ó1

Owmr.
B. J. Krikke
Oostendorp

ressort Arnhem
25 ioar op 2-10-196I

Adiudont Owmr. Owmr.
J.^ Booíi G. Spiiker K. von ingenAssen Surhuisteryeen Uithuizen

ressort Groningen- ressort Grqn-i1qqÍ!_ ressort Groningen
40 ioor op 4-10-19ó1 25 ioor op 8-10-"t9dl 25 i6o;bp-ia--ïii:ï%i

^ _Adiudont_ Adiudonr
A. B._von der Ploot J. J.'Biermo

Gron-ingen LeeuwordàÀ
-ressort Groningen Riikspol. te Woter
25 ioor op 6-10-T9ót 25'ioàr op 2-tO-l9Zï

Adiudont
F. Kockelmonn

Bilthoven
Verk.sch. Bilthoven
25 ioor op 12-10-19ó1

28
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Ríikspolitie Íemidden von
demonische gesfolten

,rNiet op alle slakken zout leggehr"
zegt opper Verbeek van Ameland

Terwijl door de steden en dorpen van ons land al dan niet

bonafide Sinterklazen hun ronde doen oFn volwassene en

kind te plezieren, waren op het eiland Ameland tientallen

wanstaltige gedrochtelijke figuren door de nacht. Ze gaan

hier en daar de huizen van de dorpen binnen en jagen meis-

jes en vrouwen de schrik op het lijf. Ameland is op vijf en

zes december het eiland van demonen, die vrijelijk doen wat

zij willen en zelfs de leden van het Korps Rijkspolitie niet

vertellen wie zíj zijn, waarhe en zij gaan of vanw aar zij kwa-

men. Zij doemen plotseling op uit het donker en houden de

Land Rover van de post Ameland tegen, zulks zonder kwade

bedoelingen doch slechts om de bemanning de hand te reiken.

Zij rijden als pre-historische monsters of onwezenlijke fi-
guren uit een andere wereld door het donker op een fiets,

die ,íj ergens meenamen en ergens anders neerzetten; ze

dwingen vrouwen en meisjes over een stok te springen en

beletten hen op straat te komen. Soms raken ze in woest ge-

vecht gewikkeld, maar er is niemand die van dit alles iets

zegt, ook de leden van de versterkte post Anreland van de

Rijkspolitie niet. Er is immers maar eenmaal per jaar dat

merkwaardige oeroude feest van de demonische Amelancler

Sundeklazen?

De Sundeklqzen goon overol de ,,cipen"
huizen binnen.

Ogenschijntijk is de zesde december
op Ameland net als alle andere da-
gen in december. Wanneer de duis-
ternis invalt schijnt het eiland te wor-
den gevangen in het sluier van de

stilte, van sfeer en rust. De wijzers
van de klok in de alleenstaande toren
van Nes kruipen traag langs de ver-
lichte cijfers. Een meeuw vliegt krrj-
send over. Ergens rinkelt een winkel-
bel en in de verte rommelt de bran-
ding als een voorbijdenderende snel-
trein, een trein met onbekencle be-
stemming.
Maar opeens wordt de stilte ver-
scheurd. Dan klinkt gegil en achter
de toren klinken snorkende, angst-
aanjagende geluiden. Een witte ge-
stalte maakt zich'los uit de ingeval-
len duisternis en zweeft grillig wit en

gewapend met een stok achter een
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Riikspotitie onder verontwoordeliik.
heid von de redoctie, somengesteld
door de Atgemeen tnspecteur von

het Korps Riikspolitie

*
3e JAARGANG

No. 4 December 1961

VERSCHIJNTIxPERMAAND

*
Redqctie:

Moioor G. von Diik te Heerenveen

Kopitein mr. A. J. Dek
te 's-Grovenhoge

Luitenont W. F. K. J. F. Frockers
te Arnhem

Adiudont J. Ronseloor
te 's-Grovenhoge

Opperwochtmeester
J. J. H. von Aerssen te Niimegen

Wochtmeester Ie klos
E. de Heus te Hutsberg-l.

Wochtmeester
P. H. Beuzenberg te Veldhoven

Res.-odiudont F. de Joger
te Roermond

*
Redqctiesecrelo rioql :

Velperweg 142 - Arnhem

*
Penningmeester Korpsblod Riiks-

politie 's-GroVenhoge
Gironummer 22 02 73

*
Eindredoctie:

Bos den Oudsten, iournolist
Lekkum l35d bii Leeuworden

Telefoon 0 5100-23361

*
Uitgove: Schoofsmo en Brouwer

Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-2321 - Giro 833lll

Abonnementspriis f 3.50 per ioor
bii vooruitbetoling

Losse nummers: f 0,50 per stuk
*

Advertenties:
Postbus l0 - Dokkum

Telefoon 0 5190-232I - Giro 833ltl

*

Foto omslog:

Op Amelond leefden de leden Yon

het Korps Rijkspo litie rond Sf. Nico-

loos Íemidden von demonen

Rp.org_KB1961_12_dec_Nr.04 174



De Sundeklozen reiken de R.P.-ombtenoren
vriendsch,oppelijk de hqnd.

meisj e aan, dat haasti.q een huis bin-
nenvlucht. Waar ze opeens vandaan
komen is een raadsel , maar op het-
zelfde ogenblik zijn er meer van die
witte spookgestalten, die door enor-
me buf f elho orns angstaanj agend

loeien, die met stokken op het hek
slaan voor het huis waar zojuist een

Amelander schone een veilig heen-

komen zocht. Zij is niet de enige, die
op de vlucht gaat. Alle vrouwen en

meisj es worden van de straat ge-
j aagd door diezelf de vreemde figu-
ren, die ook in de andere dorpen Yan

het eiland, in Buren, Ballum of Hol-
lum rondgaan met hetzelfde doel.
En, er is niemand, die de vrouwen en

meisj es in bescherming neemt. De
postcommandant opperwachtmeester
G. W. Verbeek, de wachtmeester le
kl. P. A. de Jorg in Nes, noch de

wachtmeester le kl. J. Forsten in
Hollum, noch de wachtmeester 1e kl.
T. Dijkstra uit Sexbierum of de

wachtmeesters R. Hoekstra uit Dok-
kum en J. van Drjk uit Holwerd, die
de post kwamen versterken, trokken
zich er iets van aan) omdat het op de

zesde december op Ameldnd een ge-

woon schouwspel is dat dateert uit
overoude tijden, een stuk traditie dat
het eiland een unieke sfeer geeft. Het
mag zo zijn, dat Terschelling een

dergelijk feest heeft, waarop de Sun-
cleklazen ,,omes" heten, dat Vlieland
er een kinderf eest op nahoudt dat

,,opkleden" heet en wel iets gemeen

heeft met het soort carnaYal dat
Schiermonnikoog op dezelfde dug
viert als het ,,klozumfeest" I rrraat
zoveel karakter als het feest van de

Sundeklazen op Ameland hebben die
andere feesten helaas niet meer.
Het opkomen van die vreemde ge-

stalten is op Ameland nog maar een

begin. Zij zijn de baanvegers, die de

weg vrijmaken voor de Sundeklazen,
die niets met Sinterklaas gemeen

hebben en vroeg in de avond het ei-
land in bezit nemen. Zij verschijnen
in demonische en exotische kostuums,
waaraan soms weken in het geheim is

gewerkt. Het zijn kostuums waarin
zíj zichzelf niet herkennen, laat staan

een ander. Ook de Sundeklazen heb-
ben buffelhoorns bij zích en trekken
loeiend door de straten. Van sommi-
ge huizen staan de deuren open. Daar
gaan zij binnen en zij vinden er vrou-
wen en meisjes, die met hen dansen,
die naar aloude vruchtbaarheidsriten
over een stok springen, hen door de

Sundeklazen voorgehouden. Er, niet
zelden beginnen de harten van de

meisj es sneller te kloppen wanneer
,ij achter een afschrikwekkend mas-
ker iemand vermoeden die hen nader
aan het hart ligt dan alle andere. De
Sundeklazen zijn oppermachtig, zij
zijn baas en de vrouwen en meisjes

In de dorpen beproeven de Sundeklozen ook
elkoors krochten.

hebben niets in te brengen. Wie zich
op straat waagt wordt achtervolgt en

afgestraft. Het verhaal gaat dat de

Sundeklazen eens een meisje dat de

oppermacht van de man op het feest
van de Sundeklazen niet respecteerde
en op straat liep, hebben onderge-
dompeld in een gierput en daarna
losgelaten. De Sundeklazen doen
meer dan toeteren in buf f elhoorns
van goeddeels onbekende herkomst
en langs de open huizen gaan; ze

drinken overal hun slokj e en soms

raken ze op straat in gevecht met
Sundeklazen in wie ,ij een concur-
rent beneden achttien jaar of een

meisj e vermoeden. De j ongens tot,rBoonvegers" jogen olle yrouwen en meisies . von de sf rooÍ.

2
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Diensf is diensf

achttien hebben namelijk hun eigen
Sundeklazenf eest een avond eerder
en aan het feest van de volwassen
mannen mogen zij niet meedoen. De
Sundeklazen toetsen elkaars kracht
door elkaar een hand te reiken en te
proberen de ander op de grond te
krijgen.
De leden van de versterkte groep
Ameland hebben doorgaans weinig
te doen met deze vreemde f iguren.
Zij doen hun ronde door de dorpen
en gaan de café's binnen, waat alle
Sundeklazen passeren en voor cle

tapkast de dorst verdrijven. Zij drin-
ken door stukjes ventielslang om hun
maskers niet te bevuilen. Zij komen
op de leden van het Korps Rijks-
politie af. en reiken hen de hand.
Soms buigen ze zich naar hen over en

vragen met verdraaide stem: ,,Kenst
my wel?"
Een andere keer voeren zij een ronde-
dans uit op straat en opper Verbeek
en zijn mannen zijn zo mooi niet of
ze moeten meedoen. Met tact en soms

veel beleid proberen ,íj de Sunde-
klazen in het gareel te houden. Zij
rijden met de Land Rover r,aar an-
dere dorpen en blijven overal wel-
willend en vriendelrjk, ook als de

Land Rover onderweg de weg wordt
versperd. En, mocht midden in de

nacht het rumoer te groot worden,
dan spreken zij een vermanend
woord tegen de merkwaardige figu-
ren die twee avonden lang; incognito
over het eiland gaan en die zij niet
herkennen.

maqr op hef Amelqnder feesf kqn een rondedons ook dienst ziin.

er gaat waken tegen de tendens tot
vergroeiing hiervan tot een namaak-
carnaval, want dat is dit gebeuren
nimmer geweest en tenslotte hebben
Schiermonnikoog en voor een deel
Terschelfing al een merkwaardige
variant op dat typisch zuidelijke ge-
beuren. Ameland is rond Sint Nico-
laas het eiland van demonen, waar-
mee de leden van het Korps Rijks-
politie op goede voet leven.

,,J. moet hierbij natuurlijk niet op
alle slakken zout leggen," zegt op-
perwachtmeester Verbeek. ,,Als de
Sundeklazen van Nes naar Buren
moeten nemen ze inderdaad een fiets
mee, die ergens onbeheerd staat. Ze
zetten die in Buren neer, maken hun
ronde en gaan dan weer op een an-
dere onbeheerde f iets terug. Resul-
taat is, dat er de volgende dag nogal
wat fietsen weg zijn. Maar die komen
zonder meer weer boven water. Wat
moet je daarvan zeggen? De Sunde-
klazen zijn verder sportief genoeg.
Het zou hun immers geen moeite
kosten om de gelegenheid van het
onherkenbaar zijn aan te grijpen om
allerlei nare dingen te doen? En dat
gebeurt nou juist niet." Zo vierde
Ameland ook dit jaar weer zijn
merkwaardig f eest waarin Sunde-
klazen op buffelhoorns bliezen en de

meisj es lieten dansen, waarop ,lj
rijkspolitiemannen de hand schud-
den, de Land Rover tegenhielden en

tegen de bemanning zeiden: ,,Kenst
my wel?"

Niemand weet waar dit feest Yan-
daan komt, dit merkwaardige eilan-
der feest op en om Sint Nicolaas, dat
niets met de oude bisschop van Myra
te maken heeft. Het zal van oor-
sprong elementen hebben van vrucht-
baarheidsriten, voor wat betreft de

kleine Sundeklazen met de eerste

manbaarheid en tenslotte heeft het
geloei op de buf f elhoorns waar-
schijnlijk iets van doen met geesten-
weren, alles van heidense kom-af .

Het is allemaal niet zo heel belang-
riik. Van betekenis is slechts dat
Ameland een dergelijk sfeerrijk feest
heeft weten te bewaren, en dat men

,rKensf my wel?"

3
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Knoeiende chouffieur werd viermool
gecontroleerd doch niel ontmclskerd

Controle van riibewlizen in plastic etui
dikwijls
door de wochtmeester B. KREFT ie Zoetermeer

onvolledig
Dat het controleren van een rijbewijs
soms vreemde verrassingen oplevert,
blijkt uit het volgende praktijkgeval,
dat wellicht goede diensten kan be-
wijzen.
Kort geleden controleerde ik te Zoe-
termeer een vrachtautobestuurder op
zijn rijbewijs. Voor het besturen van
de vrachtauto was een rijbewijs ,,C"
vereist. De chauf f eur overhandigde
een rijbewijs, dat was gestoken in een

doorzichtig twee-delig plastic etui.
tsij opening van het plastic mapje zag
1k 2/3 gedeelte van een rijbewljs. De
achterurjd. van het etui leverde een

blik op het resterende gedeelte van
het rijbewijs. Zoals te zien is op de

illustraties, was de bestuurder in het
bezit van een rijbewijs B-C-D-E.
Toch klopte er iets niet, want het ene
gedeelte van het rijbewijs w.as voor-
zien van een stempel van de Commis-
saris van de Koningin in de provincie
Zuid-Holland en het andere gedeelte
van een stempel van het Ministerie
van Verkeer en \Maters taat, zoals
wel blijkt uit vergelijking van de

foto's. Hierop haalde ik het,,rijbe-
*rjs" B-C-D-E uit de etui en zag tot
mrjn grote verbazing, dat op een com-
pleet rijbewijs B-E een l/3 gedeelte

van een ander rijbewijs B-C-D-E
was geplakt! Een bedrieglijke com-
binatie van een rijbewijs in een plas-
tic etui !

Het was een kinderlijke ,,vervalsing",
omdat het verschil in af stempeling
direct opviel. Het is onnodig te zeg-

SeD, dat de chauffeur het ook op een

andere wqze zot hebben kunnen

,,versieren" in het keurige plastic
mapj e. De verdachte had na het over-
lijden van zijn vader gedeeltelijk ge-
bruik gemaakt van diens departe-
mentale rijbewijs B-C-D-E-.
Volgens de chauffeur was hij reeds
viermaal door de politie op zijn rij-
bewijs gecontroleerd en was dit in
orde bevonden! Hierbij was het niet
één keer uit de etui gehaald . . . . . !

Hieruit is dus te concluderen dat bij
het controleren iian rijbewijzen en

andere bescheiden de doorzichtige
omhulsels verwijderd dienen te wor-
den om een goede controle mogelijk
te maken.

4
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D ".**b., 
is onbetwist de

rnaand van gezelligheid eÍl
zoetigheid, de nnaand van
feestdag€nr die iedereen aan-
spre[<en, van familiereiinies,
van'bezinning, van suikergoed
en Íloarsepein. En, terwijl de
mensheid meer suiker gebruikt
dan wellicht goed is, looPt in
de twaalf suikerfabrieken van
ons land de ia,arlijkse, drie
maanden durende campagne
ten einde, waarin miljarden
beetwortels worden verwerkt
tot een kleine 500.000 ton sui-
ker. Daarmee is heel Neder-
land dan weer een jaat ,rzoet".
En, daarmee loopt weer extra
drukte voor het KorPs Rijks-
politie in de gebieden,_waar de
bietencampagne woedt, naar
het eind. 'Want, ook het KorPs
Rijkspolitie heeft een aandeel
in-deJaarlijkse slag om de zoe'
tigheid.
Bij de grote IJpolder, kunnen
nu zo langzamerhand de waar-
schuwingsborden voor sliPge-
vaar weer worden ingehaald.
Er zullen geen extra activitei-
ten nodig iin voor de controle
op doof ktei glad geworden
wegen, controle oP PaPier-en,
belàsting, remmen en wat dies
meer zij van honderden voer-
tuigen waarmee bieten l{oÍ'
den vervoerd. Ook de Rijks-
politie te Water kan dat deel
oan het toezicht, dat oP de
bietenschepen is gericht \ileeÍ
achterwegè laten-. Over de
gang van zaken bij een- van de
Juikirfabrieken, namelijk die
te Puttershoek in de Eloeksche
Waard en over de bernoeienis
van de rijkspolitie met :rn§-
bieten" en ,rscheePsbieten" tot
een totaal van 50 miljoen kilo
per week, verh aalt in bijgaand
àrtikel de opperwachtmeester'W'. C. Zwaan, Postcomman-
dant te Puttershoek, die jaar-
lijks met een versterkte man-
sóhap een partijtie meesPeelt
in dè heksehketel van de bie-
tenbouwers.

Leden Korps Rtikspolitie

bij jaarlijkse slag

Alleen in Puttershoek: Toezicht op

trunsport van 630 milioen kg bieten.

door de opperwochtmeester W. C. ZW AA N te Puttershoel<

In he.t vruchtbare poiderland van de Hoeksche Waard, op 15 kilometer af -

stand van Rotterdam. ligt Puttershoek, waar uit vieze bieten spierwitte kris-

talsuiker worcLt gemaakt, zulks sedert bijna een halve eeuw. FIet mag zo zijn,

dat Puttershoek als in een web van waterwegen ligt en aan de zeeweg waa,r-

frï ::::ji iï:: §i ffi ["? "ïÏ;:: 
" 

J ïï fl "ï ffi::*ï ï'ïÏÏ
een zo bekende naam hebben gekregen als in 1912 de tegenstellingen tussen

de suikerfabrikanten en de bietenverbouwers niet had geleid tot de oprichting

van de Coöperatieve Suikerfabriek en Raffinaderij, die in dit centrum van

bietenteelt werd gevestigd en in oktober 1913 een eerste campagne begon die

66 dagen duurde en waarin 7 a miljoen kilogram bieten werd verwèrkt. In die

dagen had het bedrijf een topcapaciteit van 1,6 miljoen kilo per etmaal of

ruim 10 miljoen kilo bieten per week. Nu gaat er elke week 50 miljoen kilo-

gram door, tijdens de slag om de suiker in uw koffie, in suikergoed en marse-

pein, kortom d. jaarlijkse slag die ons weer een heel jaar ,,zoet" moet houden,

de slag om alles wat zoet en lekker is en die ook nog op elf andere plaatsen

woedt.
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spelen een rol

oÍn de zoetigheid

Wanneer de Berlijnse apotheker
Marggraf in de achttiende eeuw niet
had ontdekt, dat het mogelijk was om
inplaats van het sedert eeuwen ge-
bruikte suikerriet, beetwortels te ge-
bruiken voor de produktie van suiker
er, wanneer de bietenbouwers en de

suikerfabrikanten geen verschil van
mening hadden gekregen zodat de

suikerf abriek van Puttershoek tot
stand kwam, dan zou het er.in Put-
tershoek heel anders hebben uitge-
zien. Het zou er waarschijnlijk zo

rustig zijn dat de post Puttershoek
meer een soort rustoord voor rijks-
politieambtenaren zou zin inplaats
van een levendige post.

Vroegèr....
Hoe zag Puttershoek er eigenlijk
vroeger uit, zo vroegen wij de wet-
houder C. L. van Es van der Have,
die alles van de historie van zijn ge-

meente weet. Wie hem een dergelijke
vraag stelt, belandt prompt in de

dertiende eeuw of, daaromtrent, om-
dat er uit vroeger tijden eigenlijk
niets bekend is. De wethouder doet
uit de doeken, dat de bekende Sint
Elisabethsvloed in 1421 van alles be-
heersende invloed is geweest op de

Iatere ontwikkeling van dit gebied.
Vóór de vloed maakte het oostelijk
deel van het tegenwoordige eiland
deel uit van de Grote- of Zuidhol-
landse Waard. In het zuidwesten liep
de dijL, van de Grote Waard van
Geertruidenberg over Hoge en Lage
Zwaluwe, dwars door lïet boveneind
van het tegenwoordige Hollandsdiep
naar Strijen; verder langs de Keizers-
drjk en de Gatsedijk naar Maasdam
en vandaar naar Puttershoek.
De tegenwoordige drjk van Strijen
via Maasdam tot de scheepswerf van
Van der Sluys te Puttershoek is over;
geblcven van de oorspronkelijt<e drjk
van de Grote Waard, die vóór de St.

Elisabcthsvloed ter hoogte van ge-

melde scheepswerf een ster&e,afbui-
ging naar het oosten (in de richting
naar Dordrecht) had. Bij deze afbui-

$ing, welke ter plaatse de noord-
westelijke hoek van de Grote Waard
vormde, lug een gehucht, dat werd
aangeduid als ,,de Hoeck" en als am-
bachtsheerlijkheid in 1363 toebe-
hoorde aan ,,Hadewij van Buren".
Van daaruit is in 1438 in westelijke
richting met inpoldering op grote
schaal begonnen (Moerkerken-Mun-
nikendam). De inpoldering naar het
oosten kreeg pas in 1590 zijn beslag
met ,,Nieuw Bonaventura". De inpol-
dering naar het westen en begonnen
bij ,,Hoeck" werd al spoedig aange-
duid als ,,Hoeck"sche Waard, een

benaming, welke later voor het ge-
hele eiland van die naam is gaan gel-
den. Ten onrechte spreekt men voor
de Waard nog wel eens over het

,,Eiland-Beijerland", ontleend aan de

ongeveer 150 jaar later dan de Hoek-
sche Waard ingepolderde gronden,

,,Puttershoek" in zwang, hoewel
oudere mensen, ou nog wel van Pie-
tershoek spreken.
Was het dorp vóór de St. Elisabeths-
vloed niet veel meer dan een gehucht,
na de inpoldering van,,Moerkerken"
(1438) ontstond al spoedig een ,,kerk-
dorp", dat aan de rivier gelegen,
voor het achterland van betekenis
werd voor door-, in- en uitvoer van
goederen per schip en ook als halte-
plaats van passagiers en reizigers
van en naar het toen machtige Dor-
drecht.

In het begin van de L7 e eeuw kwa-
men in Puttershoek de runder- en

paardenmarkten, die zich respectie-
velijk tot 1907 en 1952 konden hand-
haven. Vooral de paardenmarkten
waren internationaal bekend en

kooplieden uit Duitsland, België en

Frankrijk bezochten deze markten.
Tot de tweede wereldoorlog was een

aan\roer van 1000 paarden op de

voorj aarcpaardenmarkt geen zeld-
zaamheid. Naast de handel in land-
bouw- en zuivelprodukten heeft een

deel van de bevolking zich van ouds
bezig gehouden met de winning van
en handel in riet, biezen en griend-
hout. De hoepelmakerij en de vlas-
bewerking, voorheen van grote be-

l2 fabrieken draaien l2 weken
oÍn Nederland

12 Ínaanden zoet te houden

ffiittlultlnililnnrilllllttuullnltilil

nu behorende tot de gemeenten

Nieuw-Oud en Zuid Beijerland. Het
zuidoostetijk deel van de tegeowoor-
dige Hoeksche Waard is beken{ als

het land van Strijen. De benaming

,,Hoeck" voor het ambacht, waataan
de Hoeksche W,aard dus haar naam

ontleent, werd in de loop van de 15e

eeuw nader aangeduid als ,,Piters-
hoeck of Pietershoeck", zulks naar de

ambachtsheren, Pieter Abelsz. en

Pieter van Slingelandt, die in die
eeuw lange tijd tegelijk elk een helft
van de ambacht ,,Hoeck" bezaten.
Pas in de l7e eeuw komt de naam

tekenis ter plaatse, zijn niet of nàu-
welijks meer van belang. Van de drie
scheepswerven zijn er in de laatste
veertig jaar twee verdwenen. Het be-
volkingsgetal van het dorp, dat zich
in het begin van de 19e eeuw rond de

1800 bewoog, steeg na de vestiging
van de grote suikerfabriek ,,Putters-
hoek" in 1913 tot boven de 2200 en

na de tweede wereldoorlog tot ruim
3100. De landbouwbevolking is te-
genwoordig sterk in de minderheid.
De overgrote meerderheid vindt een

bèstaan in de plaatselijke en nabij-
gelegen industrie. Het aanzien van

7'
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het dorp is zich sedert 1946 sterk aan
het wijzigen door aanleg van niettwe
straten en pleinen en de bouw van

honderden nieuwe huizen. Het uitge-
sproken karakter van,,dijkdorp",
dat de gemeente de eeuwen door
heeft gekenmerkt, is bezig te verdwij-
nen en zal nog worden verhaast als

straks het Weverseinde in verband
met noodzakelijke dijkverzwaring
zal worden geamoveerd. Het We-
verseinde herinnert ons nog altijd aan

de trjd, toen in dat gedeelte van het

dorp velen zrch met het linnenweven

Wqchtmeesfer J, Fennemo

ombtenoor l. M. QuisÍ bii

8'

en de secreÍorie-
de. noqmsconf role.

als huisnijverheid b ezig hielden. Het
Schouteneinde ontving zijn naam

door de volksmond, omdat in dat

,,Eind" geslachten lang de ,,dorps-
schout" zijn woning had.
Tot de oudste café's behoren,,de
Posthoorfl", ,,Sint Joris" en ,,het
Veerhuis". Zíj bestaan reeds eeuwen
en dienden vroeger ook als een loge-
ment, toen de markten nog druk wer-
den bezocht. Het logement ,,de Gou-
den Leeuw", dat ook eeuwen oud

was en in het Schouteneinde stond,

werd omstreeks 1916 verbouwd tot
werkplaats en woonhuis.
Wethouder Van Es is een onvermoei-
baar verteller over vroeger tijden. Hij
spreekt over de hofstede,,Rusten-
burg", over ,,Het springende Peert",
de in de 15e eeuw gestichte en om-
streeks 1 840 verb ouwde Ned. Herv.
Kerk, waarYan de toren in 1889 werd
geteisterd door brand. Maar, terwijl
hij hierover op donkere herfstdagen

,,op de tekst is", hangt boven Put-
tershoek dag en nacht een reusachtige
rookpluim van de suikerfabriek, die
nu een van de grootste in Europa is

en waarvan de stichting een belang-
rijke nieuwe ontwikkeling inluidde.

Rekenen met miljoenen
Wie Puttershoek vta Barendrecht
nadert, ziet al van grote afstand het
enorme gebouwencomplex van de

suikerf abriek met de hoge schoor-
steen en de twee hoog oprijzende
silo's die suikerbussen worden ge-

noemd omdat ze elk 10 miljoen kilo

De biefcrr rr.rorden mef heefwofe rkononnen in de zwemgoten gesÍuwd.

afgewerkte suiker bevatten. Dit com-
plex is het centrale punt van d. j aar-
lijkse bietenslug, die dit jaar eind
september begonnen is er.. voor kerst-
mis wordt beëindigd. Dan zijn er 630

miljoen kilo bieten uit vele delen van
Nederland aangevoerd e r^ verwerkt
in 2000 uur continu-arbeid.
Meen nu niet , dat er F recies 630 rnil-
j oen kilogrammen uit alle windstre-
ken naar Puttershoek worden ge-
sleept, want rekent u de aarl de bie-
ten klevende grond erbij dan stijgt
het totaalgewicht tot 7 50 miljoen ki-
lo. In Puttershoek rekent men slechts
in cijfers met vele nullen, met miljar-
den bieten, milj oenen kilo's, rnet
honderden schepen, die samen 580

milj oen kilo scheepsbieten aanvoe-
ren en honderden vrachtauto's en

tractoren die omstreeks 1 70 milj oen

kilo's asbieten aanslepen. Dit is een

zaak van grootse organisatie; als er
teveel bieten worden aangevoerd,
loopt het verkeer ergens vast, komén
er te weinig, dan stagneert de pro-
duktie. Daarom is een geregelde en

gespreide aanvoer, afgestemd op de

wekelijkse verwerking noodzakelijk.
De wekelijkse aanvoer komt neer op
48.000 ton scheepsbieten en 14.000

ton asbieten. Aangezien de campagne
twaalf weken duurt, mag iedere leve-
rancier slechts een twaalfde van ztjn
bieten afleveren. Bij een gemiddelde
scheepsgrootte van 200 ton en een ge-

middelde wagenbelasting van 6 à Trlz

ton komt dat neer op 250 schepen en

2000 auto's en vrachtwagens per
week. Die aanvoer, tot zo'rt 8 miljoen
kilogram per dug komt niet alleen uit
de omgeving, maar ook uit de Wie-
ringer- en Haarlemmermeer, dc
Noordoostpolder, Gelderland, Lim-
burg, Brabant en Zeeland. Daarnaast
verschijnen er ook schepen van Cuba,
Brazilië, Mauritius en andere delen
van de wereld voor de aanvoer van
grondstoffen voor de raffinaderij.

Strakke organisatie

Strakke organisatie is onmisbaar bij
dit alles. De schema's voor de aan-
voer kunnen echter nog zo goed in
elkaar zitten, de weersomstandig-
heden dreigen niet zelden roet in de

suiker te gooien. Storm of mist kun-
nen de scheepv aart bemoeilijken,
regen kan het rooien van de bieten
aanzienlijk vertragen en zo zijn dik-
wijls bijzondere maatregelen nodig.
Wanneer een levering uit een be-

Rp.org_KB1961_12_dec_Nr.04 180



paalde streek uitvalt dient een rui-
mer levering uit een ander gebied te
worden toegestaan. Zo komen dik-
wijls plotseling aanzienlijk groter
aanvoeren uit de omgeving van de

f abriek, met als gevolg een enorme
drukte op de wegen en verhoogde in-
spanning van de rijksp,.,litie-ambte-
naren, die bI de slag om de suiker
betrokk en zijn
Er zijn in deze campagne dagen ge-

weest, waarop 600 voertuigen de

weegbrug van cle fabriek passeerden

en dit zíjn juist de momenten, waarop
de leden van het Korps Rijkspolitie,
die toezicht houden op en bij het bie-
tenvervoer voor speciale moeilijkhe-
den komen te staan. \Manneer alles
normaal verloopt, kan hij de controle
op het gedrag van de bestuurders, op
de voertuigen zelf , het gewicht van
de belasting en wat dies meer zij, wel
aarr, als is het wel noodzakelijk, clat

ieder jaar tijdens de campagne de

bezetting van de post Puttershoek
door detachering van elders op zíjn
werkelijke sterkte wordt gebracht.
De rijkspolitie-ambtenaar werkt in
Puttershoek tijdens de campagne niet
voortdurend onder hoogspanning,
maar wanneer de aanvoer d.oor bij-
zondere omstandigheden wordt vrij-
gegeven, dan begint de ,,rode lamp"
te branden en moeten alle zeilen bij-
gezet worden om een ordelijk verloop
te garanderen, om stagnaties en daar-
mee onderlinge ruzies tussen de ver-
voerders te voorkomen. De leden van
het Korps doen hun werk bij de dag
en nacht rokende fabriek, die tot ver

in de omtrek een zoetige penetrante
lucht verspreidt. Schepen varen af en

aarr) tractoren ronken.

Enorm bedrijf
De reusachtige grijpers van loskra-
nen bijten enige duizenden kilo's bie-
ten tegelijk uit de scheepsruimen en

laten ze neer op gorren of gorzen, die
worden doorsneden d oor afvoerka-
nalen of zwemgoten, De vrachtwa-
gens worden gelost door waterkanon-
nen, die de bieten in de zwemgoten
spuiten. Niet-suikertechnici zouden
voor dit transport rubber- of ka-
toenen transportbanden hebben ge-
construeerd, maar deze zwemgoot-
methode heeft het voordeel, dat de

bieten op hun weg Ítaar de fabriek
reeds enigszins gereinigd worden. In
de zwemgoten zijn diverse ,,keivan-
gers" alsmede een bladvang'er, waat-
door zoveel mogelijk stenen en bie-
tenblad verwijderd worden, voor de

bieten in de f abriek terechtkomen.

De verwerking van de bieten
\Manneer de bieten eén der centrale
punten bij de fabriek bereikt hebben,
worden ze door één van de schep-
raderen van ongeveer 10 meter door-
snee evenveel meters hoog opgevoerd
waardo ot ze in de wasmolens komen
en met schoon water van grond en

vuil word.en ontdaan; hierna worden
de bieten via een lange trog - waarin
een as met schoepen ronddraait - op
een schudzeef met een hellende ge-
perforeerde bodem gebracht. Een

Jacobsladder voert de bieten verder

De opperwochfmeester W. C" Zwoon.

tot boven in de fabriek, waar ze

in de bietensilo vallen boven de
snijmolen. In de molen bevindt zich
een snel ronddraaiende schijf, die een
groot aantal messen bevat, die zo ge-
vormd zijn, dat ze de bieten tot ,,Y"-
vormige reepj es versnijden. Deze

,,sflljdsels" vallen vervolgens in de

,,harktransporteurs", die ze naat de
dif fusiebatterijen transporteren en
waaruit tenslotte snijdsels en water
(in tegenstroom), het suikerhoudende
sap (ruwsap) en pulp komen. Het sui-
kergehalte van de snijdsels is onge-
veer 15 tot L7 olo.

PuIp
De uitgeperste pulp wordt als ,,natte"
pulp getransporteerd naar schepen of
vrachtwagens en op de boerderoj.,
a Is veevoer ingekuild. Wat niet als
na tte pulp wordt afgevoerd, wordt
ge d roogd in de pulpdroger.

Ruwsap
A I Ir o r',yel pulp een waardevol artikel
is, is hct toch een bijprodukt van de
suikerf abricage.
Wij keren terug naar de diffusie-
batterij waaruit de ketel, die 1et
laatst gevuld is met verse snijdsels
een geconcentreerd suikersap (ruw-
sap) wordt verkregen, dat zwart en
troebel is. Dit ruwsap wordt in ge-
ijkte meetbakken vergaard en geme-
ten, waarna het tot 85 graden Celsius
wordt verwarmd. Het verwarmde
ruwsap wordt nu bedeeld met een

,,overmaat kalk", hetgeen geschiedtHet lossen yon biefen in netten.
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in de ,,chauleurs" of kalkmengbak-
ken met ongebluste kluitkalk. Door
de behandeling van het ruwsap met
kalk wordt bereikt , dat de organische
zuren zijn geneutraliseerd en als zov-
ten zijn neergeslagen, terwijl veel ei-
witten én door de hoge temperatuur
én door de inwerking van de kalk,
zijn uitgevlokt. Het proces, dat zich
in de chauleurs afspeelt wordt ,,de
chemisch fysische zuivering" ge-
noemd. It{a het chauleren volgt het
carbonateren. Hierbij wordt een be-
paalde hoeveelheid koolzuurgas door
het sap gevoerd. I{et troebele carbo-
natiesap wordt door de filterpersen
gepompt en zo gef iltreerd waarbij
het vuil in de ramen achterblijft. Het
gefiltreerd sap is helder en lichtgeel
van kleur. Het vuil in de ramen
wordt met heet water ,,afgezoet" en

heet dan ,,schuimaarde'1, d.at ',wordt
gebruikt als meststof op kalkarme en

zure gronden.

Door diverse bewerkingen wordt het

,,ruwsap" omgezet in ,.dunsap", een

lichtgeel gekleurde brillante suiker-
oplossing. Er moet heel wat water uit
dit duns&p, dat ongeveer 15 0lo suiker
bevat, worden verdampt, om er de

suiker uit te doen kristalliseren.
In het verdampstation, dat uit 17 ke-
tels bestaat, wordt ongeveer 314 ge-
deelte van het in het dunsap aanwe-
zige water geëlimineerd. Het sap be-
weegt zich van ketel 1 naar de sap-
ruimte van ketel 2; vervolgens fiaar
de sapruimte van ketel 3 etcetera.
Door nu de stoom te leiden in de

stoomruimte van ketel 1 gaat het sap

Honderden voertuigen per dog riiden onder het wqterkonon.

Confrole v'ctn oufo's die mef 'een loding droge pulp het fobrieksferrein verloten.

in deze ketel koken, d.w.z. dat een ge-
deelte van het water uit het sap ver-
dampt. Deze sapdamp wordt in de

stoomruimte van ketel 2 gevoerd en

hij doet op zijn beurt het sap in ketel
2 koken enzovoort. Dit gaat alleen,
wanneer in de sapruimten van de

laatste ketels een onderdruk heerst.
Dit wordt bereikt door de dampen
van de laatste verdamplichamen.
Op deze wijze kookt het sap in alle
ketels; de laatste bijvoorbeeld reeds
bI 60 graden C. Deze lage kooktem-
peratuur is ook van belan.g om ver-
kleuring van het sap te verhinderen.
Met zo'n verdampinstallatie kan met
I kg stoom, die in de ruimte van ketel

1 wordt gevoerd, bijna 5 kS water uit
het sap verdampt worden. Het sap

uit de laatste ketel van de verdamp-
installatie wordt,,diksap" genoemd.
Het is een goudgele tot lichtbruine
stroperige suikeroplossing met onge-
veer 63 0/o suiker. Het wordt nog eens

verwarmd in voorwarmers en claarna
gefiltreerd. Zonodig wordt het nog-
eens gesulf iteerd (gezwaveld) om

voor een laatste maal tot kleurver-
betering te komen.

Het kristalliseren
En nóg hebben we geen suiker ! Het
gefiltreerde diksap wordt nu in de
kookpannen, die eveneens onder va-
cuiim staan, zolrer ingedampt tot zich
,,suikerkristalletjes" uit de stroop
gaan afscheiden. Het is de taak van
de koker te zorgen, dat alle suiker-
kristallen uiteindelijk praktisch even
groot zijn. Dit vereist veel oefenirrg.
Heeft de koker zijn pan geheel vol-
gekookt, dan heeft hij dus een meng-
sel van suikerkristallen en stroop
verkregen, dat ,,masse-cuite" of
kooksel wordt genoemd. Brj dit kook-
proces wordt de stroop suikerarmer.
De masse-cuite wordt nu afgelaten in
de malaxeurs, waarin de massa in
beweging wordt gehouden en waar-
bij de suikerkristallen nog ryyeer ver-
der ,aangroeien. Het komt er nu op
aan de suikerkristallen van de stroop
te scheiden. Dit gebeurt in de centri-
fuges, snel ronddràaiende trommels
(1000-1500 om\ilenteling'en per mi-
nuut); waarvan de wand geperfo-

10
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reerd is. Binnen in de trommel ligt
tegen de wand nog z,S. centrifuge-
doek; dat is met zeer vele kleine
openingen voor zien koperg aas, waar -
door de stroop wel, doch de suiker-
kristallen niet passeren kunnen. De
centrifuges worden nu draaiend met
masse-cuite gevuld. Door het snelle
ronddraaien wordt de stroop er uit
geslingerd, terwijl de suiker tegen
het gaas achterblijf. Deze dikke sui-
kerlaag wordt met heet water ge-

0iil-"í,s
De totole hoeveelheid pulp, die voor

veevoeder beschikboor is bedroogt

per compogne: vqn 60 tot 80 milioen

kg notfe pulp en circo 25 milioen kg

droge pulp.

Per compogne worden ongeveer 600

milioen kg bieten verwerkt.

Produktie en verbruik oon kluitkolk

bedroogt ongeveer 120.000 kg per

dog, per compogne rond l0 milioen

ks.

Aon bedriifswoter wordt per uur ó

milioen liter vers woter in de fobriek

gepompt.

ln één dog verdompt meer don 1'l

milioen liter woter; tiidens de duur

der compogne wordt dit ruim 920

milioen liter.

Aon brondstoffen - kolen en stook-

olie - wordt per dog in de ketelhui'

zen verstookt ruim 500.000 kg. Per

compogne is dit ongeveer 4l milioen

kg of circo ó00.000 mud. Eenvoudig

voorgesteld wil dit zeggen een ver-

bruik per dog von 50 wogonlodingen

von elk 10.000 kg.

.ln de elektrische centrole stoon ge-

nerotoren met een totool vermogen

von rond 9000 kW, overeenkomende

met circo 12000 poordekrochten. De

vier turbo-generotoren von dit be-

driif vormen somen een elektrische

centrole, groot genoeg om een stod

von 50.000 inwoners von licht en

krocht te voorzien.

wassen (gedekt) .r, vervolgens ge-

stoomd. De centrifuge wordt nu af.-

geremd en de suiker' valt door een

opening in de bodem van de trommel
op een schudgoot, die voor het ver-
dere transport zorgt. De hete suiker
moet nu nog gedroogd en gekoeld
worden om daarna te worden opge-
zakt. De stroop, die door de centri-
fugetrommel is uitgeslingerd, wordt
weer onder vacuiim op overeenkom-
stige wíjze ingekookt. De massa

wordt weer gecentrifugeerd etcetera
en dit proces herhaalt zich nog één

of tweemaal tot tenslotte een stroop
verkregen wordt, waaruit door het
kookproces geen suiker meer te win-
nen is. De suiker, die uit het 2e en 3e

kooksel verkregen is, wordt opge-
smolten en teruggevoerd naar het le
kooksel.

Melasse

De laatst verkregen stroop wordt
,,melasse" genoemd, welke nog wel
50 0lo suiker bevat. Zíj wordt naar de

spiritusf abriek afgevoerd, waar uit
de suiker van de verdunde stroop,
door vergisting, alcohol wordt be-
reid.

Bijsoorten

Zoals de suiker uit het 2e en 3e kook-
se1 op witsuiker verwerkt wordt, gaat
het ook ongeveer met de ,,ruwsuiker",
die buiten de bietencampagne, veelal
uit tropische landen wordt aange-
voerd en eveneens op witsuiker
wordt verwerkt. Uit de raffinaderij
worden naast consumptiestroop nog
de verschillende bijsoorten gefabri-
ceerd, waarvan wrj u hier willen noe-
men de basterdsoorten, Dl. blanke
basterd, gele basterd; voorts fondro
en poedersuiker, alsmede castor, star-
suiker, greinsuiker enzovoort, die
hoofdzakelijk door de industrie wor-
den gebruikt. Iedere soort heeft zin
bijzondere verpakking, welke hygi-
enisch geschiedt en waarbij de suiker
niet door mensenhanden wordt be-
roerd.

Jawel, er moet binnen en buiten de

suikerfabriek heel wat werk tvorden

" verzet voor wij een schepje suiker in
de koffie of thee kunnen doeqr.

Twaalf suikerfabrieken draaien in
twaalf weken genoeg suiker bijelkaar
voor twaalf maanden zoetigheid.
Neemt u gerust een extra schepje,

een borstplaatje of een suikerbe€st:
er is genoeg!

Níeuw olarmsysfeem
bii

Amslerdomse Politie

De Amsterdamse politie heeft niet
alleen - na het Korps Rijkspolitie -een nieuwe verkeersradarinstallatie
in gebruik genomen doch zal' deze
maand profijt gaan trekken van een
nieuw alarmsysteem dat in Neder-
land nog niet eerder werd toegepast.
Het is een systeem voor de zoge-
naamde ,,stille alarmering" dat de
politie iíl het bureau precies vertelt
waar wordt gepoogd een inbraak te
plegen. In het buitenland is een der-
getijk systeem reeds enige trjd met
succes in gebruik.
[n de centrale meldingskamer van
het Amsterdamse hoofdbureau is een
technische apparatuur geïnstalleerd
die - met inschakeling van de nor-
male telefoonverbindingen - straks
geheel autornatisch zal .waarschuwen
wanneer er rets aan de hand is in een
van de aangesloten gebouwen. Bo-
vendien geeft het de gelegenheid de
belangrijkste gegevens aangaande
het alarm af. te lezen. Voorlopig
wordt een proef genomen met tien
aangesloten gebouwen.
Dit nieuwe beveiligingssysteem is zo
vernuftig, dat hiermee eigenlijk alle
tot dusver gebruikte alarminstalla-
ties wel niet als overbodig maar toch
wel als verouderd moeten worden ge-
zien. De alarmapparaturen zijn tot
nu toe gebaseerd op het in werking
treden van bellen of sirenes die dan
voorbijgangers of anderen moeten in-
spireren tot het waarschuwen van de
politie. Het nieuwe systeem doet een
lamp aanflitsen in het hoofdbureau
maar blijft onopgemerkt door de in-
breker. Blk aangesloten gebouw
kriigt een codenummer met een daar-
bij behorende map met gegevens. Het
maakt het mo,selijk snel en doeltref-
fend op te treden.

Rrir(spo litiekrpe,
in de ether

Binnenhort zal de muziek van de

Rijkspolitiel«apel in de Nederlandse
huislcamers klinken. Ap 22 december
wordt namelijlc door de A.V.R.O. een

concert opgenomen, dat in ianuari
zal worden uitgezonden. De leden
yan de kapel zijn al wekenlang bezig
met de voorbereiding opdat de luis-
teraars strahs de knop niet zullen
omdraaien en opdat de donateurs (er

hunnen er nog meer bij) zullen kr[i-
gcn waar z[i recht op hebhen.

11
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0nlstaan, oI
van de Mobi

Taakverdeling

De ministers antwoo,rdden d,eze leden in eerste en tweede
instantie onder meer aldus: ,,Het spreekt vanzelf., dat men
in bepaalde omstandigheden, zoals een eenvoudige hand-
having van de orde, opstoppingen van het verkeer en

dergelijke de Rijkspolitie het eerst om hulp zal vragen.
Het ligt evenzeer voor de hand, dat de Marechaussee voor
meer ernstige zaken te hulp wordt geroepen, wanÍIeer het
ergens hard toegaat. Zo heeft men de taak van de Mare:
chaussee ook vroeger gezien. Het stelsel van het wets-
ontwerp is er echter op gericht eerst het Korps Rijks-
politie met het verlenen van bijstand te belasten, omdat
niet vaststaat, dat de Koninklijke Marechaussee juist in
moeilijke omstandigheden, wanneer haar bijstand het
meest wenselijk zou zijn, in verband met haar dan pri-
merende militaire taken, ten volle beschikbaar is. De or-

Betekenis voor

handhaving openbare orde

reeds bewezen

Sinds enige tijd zijn we gewend aan het feit, dat er in het
Korps Rijkspolitie mobiele eenheden best aart, gewoonlijk

;,pelotons M.E." genoemd. Vreemd is het, dat we lang-
zamerhand zo aafi afkortingen gewend zijn, dat het ons

niet eens meer opvalt, dat dit een eigenaardige betiteling
is. De eenheid is óf een mobiele eenheid óf een peloton,
dat mobiel is en waaraan het verlenen van bijstand kan
worden opgedragen. Of is het zo, dat d,eze pelotons van
een zodanig gehalte zijn, dat in de aanduiding van deze

eenheden enige contaminatie gerechtvaardigd is?

Waarom?

'Waarom zijn er eigenlijk mobiele eenheden? Om deze

vraag te kunnen beantwoorden, moet u zich verdiepen in
de Politiewet lg57 . De considerans van deze wet geeft
o.a. reeds aan) dat het noodzakelijk is gebleken nadere
regelen te stellen, betreffende de aan de Rijks- en Ge-
meentepolitie te verlenen bijstand en hoofdstuk IV geeft
regels voor het verlenen van deze bijstand. AI gauw wordt
daarin gesproken o'ver het verlenen van bijstand door
personeel van het Korps Rijkspolitie. Bepaald interessant
is echter, om kennis, te nemen van hetgeen over dat onder-
werp bij de behandeling van de Politiewet 1957 in de

beide Kamers der Staten-Generaal over en weer is gezegd.

In de Memorie van Antwoord kunt u vinden, dat de mi-
nisters de mening zijn toegedaan, dat:

a. de bijstand ten behoeve rran de handhaving van de

, openbare orde bij voorkeur wordt opgedragen aan de

burgerpolitie-organen i

b. de Koninklijke Marechaussee tot het verlenen van bij-
stand geroepen wordt, wanneer daarvoor een speciale

aanleiding is en de bijstand van ander 'krijgsvolk'

slechts ingeroepen wordt, indicn het gaat, om woelin-

, gen of ordeverstoringen van zeer ernstige aatd, waar-
bij aan hct optreden rran militairen de voorkeur moet
worden g.g.t.r, boven assistentie door politie van el-
ders en dus duidelijk van bijzondere gevallcn spl,ake is.

Veel is er tijdens de behandeling van de Politiewet ge-

sproken over de posïtie van het Wapen der Koninklijke
,Marechaussee en ook over de bijstandsverlcning door dit
wapen. Enige kamerleden \M,aren namelijk de mening toe-
gedaan,' dat de Koninklijke Marechaussee als eerste en

voornaamste bijstandverlenend orgaan genoemd diende
te worden.

;14

ganisatie van het Korps Rijkspolitie is dan ook op deze

behoefte afgestemd. De bijstaird van de Koninklijkc Ma-
rechaussee moet in het algemeen komen nà die van de

Rijkspolitie. De Koninktijke Marechaussee moet in de
eerste plaats ingesteld blijven op het verrichten van haar
militaire taak. Door haar ook buiten bijzondere gevallen
beschikbaar te stellen voor bijstand, trekt men de Konink-
lijke Marechaussee af van die militaire taak en richt men
haar in meerdere mate op de civiele. Het feit, dat de Ma-
iechaussee een uitgbreide eigen taak heeft en dat zij onder
de omstandigheden, waarin bijstand allereerst in aan-
merking komt, namelijk bï ernstige ordeverstoringen,
vaak niet ter beschikking zou kunnen worden gesteld,

dwingt er toe, de Rijkspolitie een zodanige organisatie en

een zodanige ervaring te geven, dat zij instaat is bijstand
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,leiding en optreden
ele Eenheden

te verlenen." Tenslotte verklaarden de ministers, dat zíj
het vertrouw-en deelden van de leden der 2e Kamer, dat
alle bij de bijstandverlening betrokken autoriteiten en

onderdelen met toewijdirg, begrip en de vereiste snelheicl
van beslissen en handelen, zullen optreden.
Het Korps Rijkspolitie zal dus als eerste politieorgaan
bijstand dienen te verlenen. Bijstand te verlenen met toe-
wijding, begrip en de vereiste snelheid, dwingt er toe,
aldus de ministers, de Rijkspolitie een zodanige organi-
satie en een zodanige ervaring te geven, dat zij in staat is

deze bijstand te verlenen.

Geboorte een feit

De geboorte van de Mobiele Eenheden was een feit! Een
werkcommissie wordt ingesteld. Een voorschrift, betref-
f ende het optreden der Mobiele Eenheden, verschijnt.
Op I juli 1959 wordt overgeg aan tot de f ormatie der
eenheden. Aangegeven wordt welk personeel hierbij bij
voorkeur ingedeeld moet worden. Hierbij dient in het oog
gehouden te worden, dat bij een eventuele bijstandver-
lening, de gewone politiedienst, zowel ter handhaving van
de openbare orde, als ter yoorkoming en opsporing van
strafbare feiten (de specifieke taak van de landgroepen),
zoveel mogelijk voortgang dient te vinden.
Personeel van de verkeersgroepen wordt niet inge-
deeld. Ook moet er op iedere landgroep nog perso-
neel overblijven, als de M.E. ingezet worden. Ieder dis-
trict forrneert een peloton, bestaande uit 3 groepen. De
opleiding aan de school te Arnhem begint te draaien.
Pelotonscommandanten, groepscommandanten en overige
kaderleden worden opgelei d. Zij op hun beurt dragen hun
kennis over op hun eenheden. De pelotons krijgen gestalte
en zo draait het geheel in de winter van 1960/1961 op
volle toeren. Niet overal vlot het even goed. Dit deel van
de politietaak is velen vreemd. De opmerking: ,,Ik ben
geen militair" wordt hier en daar nog al eens opgevangen.

Geprobeerd wordt een ieder ervan te doordringen, dat
het zijn van eerste bijstandverlenend orgaan, verplichtin-
gen met zich mee brengt. Het pleit voor het personeel van
het Korps Rijkspolitie, dat zoveel veerkracht opgebracht
kon worden, dat deze opgedragen taak thans op de ver-
onderstelde wijzc zal kunnen worden verricht" Zolang er
spankracht aanwezig is, kunnen tegenslagen en moeilijk-
heden opgevangen worden. Er kunnen deuken ontstaan,
doch er gaat niets stuk. De oorspronkelijke toestand
wordt na het wegduwen steeds weer bereikt. Deze span-

door de kopitein

G.J.FEIJLBRIEF

te Assen

kracht zaL in de komende jaren, wanneer vele moeilijk-
heden op het Korps Rijkspolitie afkomen, zijn nut kunnen
hebben. Dank zij deze kracht kan de toekomst van het ,

Korps Rijkspolitie nog steeds met vertrouwen tegemoet
worden gezien.

Opleidirrg

Waaruit bestaat de opleiding van de Mobiele Eenheden?
In het kort gezegd, wordt aandacht besteed aan al, die
onderwerpen, die bij het normale dagelijkse politiewerk
in het gedrang komen en toch voor het kunnen verrichten
van deze bijzondere taak vereist zijn, zoals exercitie,
schietopleiding, wapenleer, het optreden van mobiele

. eenheden theoretisch en praktisch behandeld, sport, ver-
keersregelen, radiotelefonie, het gebruik van gasgrana-
ten en gasmaskers. De puntjes worden op de ,,i" gezet ten
aanzienvan het tenue en de houding van de politieambte-
naar. Zijn uitrusting moet aan de hoogste eisen voldoen.
Te dien einde vinden regelmatige inspecties plaats. Veel
aandacht wordt besteed aan de teamgeest. Er dient een

I

I
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,,eenheid" te ontstaan. In het peloton is iedere man op de

ander aangew ezett in moeilijke omstandigheden. Het wed-
strijdelement wordt niet vergeten.
Zo zijn in Arnhem de Korpsschietwedstrijden M.E. gehou-

den op de schietb aan ,,de Zinkelenbers", bij vele M.E.-ers
wel bekend. Deelnemers waren de vertegenwoordigende
ploegen van de Mobiele Eenheden uit de 5 ressorten. Ver-
woed werd gestreden om de hoogste plaatsen. Het ressort
Amsterdam bleek de beste pistoolschutters te bezitten en

het ressort Arnhem de beste karabijnschutters. Wederom
bezette het ressort Amsterdam de eerste plaats pistool en

karabijn gecombineerd. De Algemeen Inspecteur reikte
de prijzen uit, daarbij wijzend op de noodzaak van het be-

staan der Mobiele Eenheden. Het geheel gaf een goede

indruk van de vaardigheid met de wapens.

Resultaten

Wat is nu in het algemeen het resultaat van 2 jarenoefe-
nen. Zijner super-politiemannen ontsiaan? Ik geloof niet,
dat iemand het zo wil zien. Wel hoort men groepscom-
mandanten de opmerking maken, dat men wel kan mer-
kËrr, dat .en b.puald personeelslid ,,bij de M.E." is, het-
geen verheugend geacht moet worden. Het is voor de

politieambtenaar op het platteland moeilijk, om te ont-
komen aan het stempel, dat de plattelandsomgeving zo

makkelrjk op hem drukt. Vaak weet hij het zelf niet en

enkele onnauwkeurigheden in zijn houding en aar. zijn
uniform sluipen gemakshalve spoedig binnen. Ook de zo

weldadig aandoende rust van het platteland is nog al eens

in het optreden van de Rijkspolitieambtenaar terug te

vinden. Echter kan niet ontkend worden, dat deze on-
nauwkeurigheden het ,,gezag" schaden en de vlotheid van
optreden belemmeren. Zeker bij een massaai optreden
naar buiten zal meer dan ooit op het uiterlijk voorkomen
gelet worden. Voorkomen moet worden, dat er aanmer-
kingen gemaakt kunnen worden over deze kleine onnauw-
keurigheden.
Tn 2 jaren oefenen is rraar mrjn mening bereikt, dat er

eenheden zijn ontstaan, die voor hun taak bereken d zijn,
zoals onlangs duidelijk is gebleken, toen verstoringen van
de openbare orde het optreden van de Mobiele Eenheden

noodzakelijk maakten. Op tweeërlei wijze kan de open-

bare orde verstoord worden, namelijk ,,vree dzaam" do'or

het organiseren .van grote evenementen, zoals die op het
circuit van Zandvoort gehouden plegen te worden, de

T.T., de verschillende grote bloemencorso's,- het bollen-
seizoen etcetera. Verstoring van ernstiger aard vindt
plaats door stakingen, protestacties van vrije boeren,

demonstraties van Ambonezen en dergelijke. In beide'ge-
vallen werden de M.E;-ers met succes ingezet. tsij grote

evenementen, omdat zrj op vele gebieden getraind zija en

verkeer kunnen regelen. Bij ernstige ordever§toringen,
omdat de Mobiele Eenheden hun tanden behoorlijk kun-
nen laten zien. Dat ondervonden ook de ,,vrije boeren",
die onder leiding van ,,boer" Koekoek uit Bennekom on-
langs tfachtten door demonstraties het verkeer in de war
te brengen. (Zie ook het novembernummer, red)

,,Het is te hopen" - zo schreef het Chr. Nationaal Fries
Dagblad na de ordeverstoring van de vorige dag - ,,dat
de Politie en Justitie hier met kracht zullen optreden,
opdat aan een aantal Veluws.e - door de Franse revo-

t0

lutionaire geest besmette boeren wordt duidelijk g.-
maakt, wat overheid en wet in Nederland betekenen."

Krachtig handelen

Na het niet inwilligen van de eis het beslag op Lr/a ha
grond van Koekoek - welk stuk grond door het Land-
bouwschup voor f 3.000,- werd ingezet en later voor
f 33.000,- werd verkocht, omdat het in het uitbreidings-
plan lug - op te heffen, werden nieuwe ordeverstoringen
aangekondigd. Op die dug werd. de hoofdverkeersweg
Apeldo orn-Zwolle het toneel van de strijd. Ter hoogte
van het dorp Vaassen, waar wegomleggingen verband
houdend met de opgebroken dorpsst raat en éénrichting-
verkeer over smalle routes het verkeer zeer kwetsbaar
maakten, werd getracht een totale wanorde te scheppen,
hetgeen zoveel mogelijk verhinderd werd. Toen echter de

boeren trachtten met een frontale opmars een doorbraak
te forceren in de richting van Ep., waar orrze Koningin
een bezoek zou brengen aan een oefening van de 4e Divi-
sie, werd hen door de M.E.-ers een krachtig halt toegeroe-
pen. Rijkspolitieambtenaren in de voor dit werk gebrui-
kelijke uitrusting met helm, karabijn en klewang, dwon-
gen de colonne tot stoppeD, haalden de vrije boeren uit
hun voertuigen, verdeelden deze boeren in groepen en

stelden hen onder bewaking. De actie werd hierdoor in
de kiem gesmoord en liep op niets uit. Enkele arrestaties
vonden plaats. Een heethoofd, die tot scherpere acties
opruide, werd dezelfde middag nog voorgeleid en reeds
de volgende ochtend veroordeeld to.t 6 weken gevangenis-
straf, met bevel tot onmiddellijke gevangenneming. Ook
de Justitie was kennelijk aangestoken door de M.E.-geest
van snel en krachtig handelen !

Het waren spannende dagen op de Veluwe. Dagen waar.
op het uiterste van de Rijkspolitie-ambtenaren werd ge-
vergd, waarbij het aankwam op tact en beleid en op door-
tastend en krachtig optreden. ,,De Rijkspolitie is op de
juiste wijze opgetreden", antwoordde de Minister van

Justitie op de door de Karnerleden Franssen en Kranen-
burg gestelde vragen. ,,Het bevoeg de gezag," aldus de

minister, ,,heeft terecht besloten geen ogenblikketijk ge-

weld toe te passen en de opzet om de orde te verstoren is
door snelle tegenmaatregelen dan ook volkomen mislukt."
Met enige bescheidenheid zouden we dit toch wel een

,,tevredenheidsbetuiging" kunnen noemen voor allen, die
hebben pal gestaan voor de handhaving van orde, rust en

veiligheid. Ook de pers stond in het algemeen achter de

politie.
De Mobiele Eenheden bestaan; worden bij veierlei g.-
legenheden overal in het land ingezet en oogsten door
hun optreden alom tevredenheid. De ministers hebben

niet teveel gezegd, toen zij destijds verklaarden, dat zíj er

op vertrouwden, dat met toewijdirs, begrip en de ver-
eiste snelheid van beslissen en handelen zou worden op-
getreden. A1len, van hoog tot laag, die er aan hebben

meegewerkt, dat het huidige peil bereikt werd, verdienen
een woord van dank.(ld.rlh..

Orn de paraatheid op te voeren en op peil te houden' zal
echter doorgewerkt dienen te worden, want meer dan

ooit geldt thans ook op dit terrein: ,,Rijkspolitie let op

aw zaak".
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LeÍ's l.! q, lr mo

2e. Er zijn verschillende heidense feesten bekend
welke werden gevierd op 6 januari en die al-
len verband hielden met vernieuwing eÍr ge-
boorte. Dit was onder anderen het geval te

Alexandrië, waar op deze datum de geboorte
van de populaire god Aioon (- eeuwigheid)
werd gevierd, terwijl elders in Egypte op 6

januari het feest ter ere van de Nijl werd ge-
houden. (Egypte is immers volgens oude
schrijvers een geschenk van de Nijl!).

Bijzonder interessant is dat we de gegevens voor
de door het Westen aangenomen datum - 25 de-
cember voornamelijk vinden in heidense fees-
ten in het Oosten. Reeds eerder werd gewezen op
de belangstelling van de primitieve volken voor de

omloop der hemellichamen. Het is begrijpelijk dat
zij het meeste onder de indruk kwamen van de zon,
de bron van het licht, die steeds de duisternis doet
wijken. Hieruit kwam in het Oosten voort de Zon-
nedienst. Op 25 deeember, de dag van de winter-
zonnewende, werd gevierd de Natalis Solis Invicti,
dat is de geboorte van de Onoverwonnen Zon.
Het was het feest van de Perzische god Mithras,
door de romeinse soldaten overgebracht naar
Rome, dus naar het Westen. De christenen in Rome
wijzigden dit feest in de Natalis Christi, dat is de
geboorte van Christus, de zon der Gerechtigheid.
De kerkvader Augustinus merkte op dat het goed
was de dug van de geboorte van de Heiland te
noemen ,,de dag van de nieuwe Zon", omdat door
Zijn komst het heil der mensheid was vernieuwd.
Het is bekend dat heidense volken op 25 december
lichten plachten te ontsteken ter ere van de terug-
komst van de zon. De christenen kenden deze ge-
woonte en het is begrijpelijk dat wanneer zij er toe
over gaan, de geboortedag van Christus te herden-
ken, hun gedachte uitging naar de 25e december.
Zo hebben we ons bezig gehouden met de oor-
sprong van de kerstdatum en het zotJ interessant
zijn ook na te gaan, hoe het staat met het juiste
geboortejaar van Christus. Maar dat is een aan-
gelegenheid welke we mogelijk bij een ander on-
derwerp eens kunnen bezien.
Datum en oorsprong doen overigens aan de waar-
de van het Kerstfeest voor ieder mens persoonlijk
weinig toe of af.
Daarom besluiten wij met alle lezers niet alleen
prettige Kerstdagen te wensen , maar ook gezegen-
de feestdagen.

* * * * ** * * * * ** * * * *
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RessorÍ Den Bosch
I«ompioen bii Rorpsvo€Í-

bqllen fe Tilburg
door BRUNO BRUINSMA

Kameraadschap, eensgezindheid, sportiviteit, en-
thousÍasme en doorzettingsvermogen 'waren de
factoren, die het voetbaltoernooi van de Rijks-
politie hebben beheerst waarin het ressort Den
Bosch kampioen werd. De spanning wàs er in
Tilburg aI trang voordat de scheidsrechters Leen-
ders en Ouwens de elftallen binnen de lijnen had-
den gefloten. Iedereen besprak met iedereen
en dat waren de oude getrouwen die men op
iedere sportdag van de Rijkspolitie kan aantref-
fen 

- 
de kansen die de experts de ploegen van

de ressorts 's-Gravenhage, Groningeo, Arnhem
en 's-Ilertogenbosch, hadden gegeven. Daar tus-
sendoog liepen de ploegleiders, alsmaar geheim-
zinnig doende in hun grote i.iver de voetballers
nog in de gauwigheid de taktiek bij te brengen
die men op deze zware terreinen had te volgen.
Men kon u, aI bi.i voorbaat, met veel nadruk ver-
tellen dat het ressort 's-Gravenhage met spelers
als Dek en Van Luik, de beste kans had om ook
dit jaar weer het kampioenschap in de wacht te
slepen. Doch om maar meteen met de deur in
huis te vallen: zo ver is het niet gekomen. Het
voetbalkampioenschap van het Korps Rijkspolitie
kwam terecht bij een ploeg die men had "afge-
schreven, nameli.ik het elftal van het ressort Den
Bosch. Het zijn vaak spannende wedstrijden ge-
weest, waarin niet de techniek op een hoog plan
stond of een uitgekookt tactisch inzicht de door-
slag gaf. Zo ver komt men tegenwoordig bij de
Rijkspolitie niet meer. De jeugd heeft bij de
Rijkspolitie, wat de voetbalsport betreft, verstek
laten gaan, een enkele uitzondering daargelaten.
Fysieke kracht, enthousiasme en doorzettingsver-
mogen hebben Den Bosch uiteindelijk het kam-
pioenschap gebracht. Niet het betere spelinzicht
en vooral niet een betere technische vaardigheid.
Deze onderdelen waren bij Den Haag beter ver-
zorgd. Ook Groningen en Arnhem hadden elftal-
len die, niet door groots spel, er toch voor kon-
den zorgen dat de stri.id tot het einde uitermate
spannend bleef. Tegen het einde kon men merken
dat de ploegleiders, trainers en masseurs nog heel
wat te doen hebben om de eonditie van de spelers
op een hoger Beil te brengen. \il'ant ook daaraan
mankeerde nogal het één en ander, ondanks het
feit dat er wedstrijden werden gespeeld van twee
maal twintig minuten.
In het restaurant van het sportpark Tilburg reik-
te de kolonel J. F. M. M. Oor, territoriaal fnspec-
teur van het Korps Rijkspolitie te 's-I{ertogen-
bosch, die met enige andere officieren en belang-
stellenden een groot gedeelte van het toernooi
had bi.igewoond, namens de Generaal de fraaie
wisselbeker, door deze ter beschikking gesteld,
rnet de andere pri.izen uit. Het \Mas jammer dat
het ïessort Amsterdam verstek had laten gaan.
Men had daar de moed niet oB kunnen brengen
om in vrije tija aan dit korpskampioensehap
vo'etbal deel te nemen.
De uitslagen \Maren: Den Bosch-Groningeïr 1-0;
Den Haag-Arnhem 2-2; Den Boseh-Den Elaag
3-1; Arnhem-Groningen 0-2; Den Bosch-Arn-
hem 0-0; Groningen-Den Haag L-1.
Eindstand: 

Ëhr"Ë:"l rL iBiii:iArnhem 2-4 2 punten
Den Haag 4-6 2 punten
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LÍsÍige Ye rdqchre liet
sp euiho nd Íolen

uit onsmakelijke misleiding
door de odiudont H. J. SCHOUWENAAR te Kortenhoef

In het bewakingsgebied van de groep
Kortenhoef werden enige inbraken
gepleegd. De leden van de groep wer-
den geconf ronteerd met de rommel
die de ongewenste bezoekers achter-
lieten en ook met het feit, dat er gel-
den werden ontvreemd van mensen,

die deze aanslag op hun beurs nu
juist niet konden hebben. Het gehele

technische app araat werd in werking
gesteld , maat moest zonder succes te

boeken naar huis toe, omdat de dader
geen enkel ,,naamkaartie" had acË-

tergelaten. In één geval had de in-
breker een geldkistje naar buiten ge-

De maj oor J. Rodenhuis, sedert 1

september 1958 commandant van het
district Winschoten, is met ingang
van ' I decemb er b eno emd tot com-

mandant van het district Leeuwar-
den.

20

Lering

dragen en achter op het erf leegge-

maakt. Buit, een dikke f 500,-. De
eigenaar deelde mede, dat hij het
geldkistje de avond tevoren met het
sleuteltje had gesloten, doch het sleu-

teltj e in het slot had laten zitten.
Zoals in al dergelijke gevallen ge-

bruikelijk, was de speurhondgeleider
gewaarschuwd en met hond aangeko-
men, maar het dier kon niet verder
komen dan de weg, waataan de wo-
ning is gelegen. 'Wel konden we ons

een beeld vormen van de weg die de

inbreker was gekomen en gegaan.

Maar daarmee hadden we de zaak
niet ,,rond". Het geldkistj e zou het
enige houvas t zíjn, omdat hieraan
lucht van de dader aanwezig moest
zijn. Het sleuteltj e werd daarom
luchtdicht afgesloten en inbeslagge-
nomen.
Nu wilde het geval, dat ruim een

maand later, een verdachte in een na-
burige gemeente werd aangehouden,
die enkele inbraken had gepleegd en

wiens werkwijze overeenkwam met
die van de inbraken in Kortenhoefs
bewakingsgebied. Vanzelfsprekend
werd direct contact gezocht met de

politie terplaatse en zo togen wrj op

een middag op weg, gewapend met
het inbeslaggenomen sleuteltje, met
de bedoeling om met hulp van de

speurhond ,,sorteerproeven" te ne-
men. Vol verwachting klopte ons

hart. Maar helaas, we moesten onver-
richterzake naar huis'terug. De proe-
ven leverden geen resultaat op. De
verdachte ontkende de bij ons ge-

pleegde inbraken en bewijs hadden
we niet voor hern.

Nog later werd door de districts-
recherche een verdachte gebracht,
die had bekend dat hij de dader was
van de bij ons gepleegde inbraken.
Hij wilde schijnbaar, na enkele

maanden doorgebracht te hebben in

het huis van bewaring, schoon schip
maken. Hij had ook nog twee mede-
daders genoemd, waarmede hij de

laatste drie jaar in het land een hon-
derdtal inbraken had gepleegd.

Wie schetst onze verbazing, toen de

verdachte dezelfde bleek op wie te-
vc ren de sorteerproeven waren ge-
nomen. De eerste reactie was dan
ook: ,,Dus jij bent het toch geweest?",
waarop een deemoedig knikje volg-
de. De tweede gedachte was een wei-
nig vriendelijke aan het adres van de

speurhond, zoiets als: ,,\Mat een rot-
hond."
Maar het lag niet aan de hond. Deze
verdachte was bij de inbraken, waar-
voor hij toen in verzekering was ge-
steld, ook door sorteerproeven, als
dader aangew ezen. Hoewel hï overi-
gens keihard was, had hij deze in-
braken bekend. Toen een tweede
maal sorteerproeven zouden worden
genomen, zat hij danig in de ,,knijp".
Hoe hij aan de wetenschup was ge-
komen dat wij sorteerproeven zouden
nemen, weet ik niet. Maar de ver-
dachte had het geweten zoals hij ver-
klaarde. Kort voor onze komst ter-
plaatse, wellicht onder drang van de

omstandigheden, was hij naar het
toilet gegaan. Hij nam de tijd oqn te
denken over een manier om tijdens
nieuwe sorteerproeven te ontkomen
aan een aanwijzing als dader van de

bij ons gepleegde inbraken. Hij vond
een zeer onsmakelijke manier. Hij
nam een reep closetpapier, bewerkte
die met faecaliën en verontreinigde
daarmee ook zijn handen. Hij had
succes en leerde ons: voorzichtig te
zijn met uitlatingen tegenover een

verdachte, ook als het om sorteer-
proeven gaat. Bovendien bleek weer
de noodzaak een dergelijke verdach-
te grondig te fouilleren en handen te
laten wassen. Dit laatste was bij onze
proeven niet gedaan, omdat het een

in verzekering gestelde verdachte be-

trof, waatvan we mochten veronder-
stellen, dat hï niets bij zich droeg.
De speurhond werd na deze verkla-
ring van de verdachte volkomen ge-

rehabiliteerd

-
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het sowjetcommunisme afwijkende wegen te
gaan;
Moskou, nog steeds het machtigste centrum, dat
poogt het van Stalin overgenomen systeem aan te
passen aan de omstandigheden van de moderne
industriëIe maatschappij zonder de heerschappij
van het partij-apparaat te laten vallen;
Peking, (gesteund door een soms nog feller Al-
banië), dat voor de taak staat politieke en eco-
nomische maatregelen te treffen, die een snelle
ind.ustrialisatie en maatsehappelijke hervorming
mogelijk maken en daarbij een radicatre, militaire
variant van het communisme vertegenwoordigt.
Naast het partijcongres der C.P.S.II. hebbe;n nog
vele andere gebeurtenissen en ontwikkelingen in
de internationale politiek de aandacht getrokken.
Hierover nog enkele opmerkingen.
Algeríjnse kutestie
AIs de tekenen niet bedrieg€D, is in d"e al zo lang
slepende en steeds gevaartijker wordende Alge-
rijnse kwestie eindelijk een oplossing binnen het
bereik gekomen. De Gaulle is inmiddels zover
gegaan, dat hi.i erkent, dat de F.L.N. represen-
tatief is voor de grote meerderheid. der Algerij-
rren. Tevens heeft hij laten doorschemeren, dat
Frankrijk bereid is de Algerijnse territoriale
souvereiniteit over de Sahara te erkennen. Hier-
mee zijn, naar het zich thans laat aanzien, de
laatste beletselen voor een hervatting van de on-
derhandelingen met de Algerijnse vo-orlopige re-
gering praktisch weggenomen.
Voor de toekomst van Frankrijk en van het 'Wes-

ten in het algemeen is een oplossing van het A1-
gerijnse probleem dringend nodig. Een uitermate
moeilijk punt hierbij is echter, hoe betrouwbare
garanties tot stand te brengen voor de Europese
minderheid in Atgerije. Tevens dreigt nog het ge-
vaar van een nieuwe putsch van het geheime
leger O.A.S. als laatste wanhopige poging om een
ontwikkeling te keren, die eenvoudigweg niet
meer is tegen te houden.

Europese íntegratie
In het Europese integratie-proces is een nieuwe
fase ingetreden door het ontwerp-verdrag voor
een nauwe Europese politieke samenwerking!,
dat De Gaulle aan de E.E.G.-partners heeft voor-
gelegd. In wezen sluit dit ontwerp nauw aan bij
De Gaulle's denkbeeld van een ,,Europa der va-
derlanden" en is het dus gericht op de totstand-
koming van een Europese confederatie in plaats
van een federatieve samenwerking, waarbij de
partners een deel van de souvereiniteit aan supra-
nationale organen overdragen. Nu Engeland seri-
euze stappen onderneemt om toe te treden tot de
E.E.G., maakt deze co'nfederatieve opzet van de
Europese politieke samenwerking een goede
kans. 'Want, aI bezien Engeland en Frankrijk el-
kaar met een zeker wantrouwen, juist met het
oog op de Europese samenwerking, zrjn zlj het
geheel eens over de vorm van deze samen\I/er-
king. \[ant ook Engeland is een groot voorstan-
der van een confederatie, waarbij de nationale
souvereiniteit onverlet blijft.
V erenigde N aties
Tenslotte is er eindelijk een oplossing gevonden
voor de opvolging van Hammerskjöld als secre-
taris-generaal der Verenigde Naties. De Sowjet-
Unie is niet blijven vasthouden aan haar troika-
beginsel (drie gelijkwaardige secretarissen-gene-
raal, representerende Oost, West en de neutra-
len). De nieuwe secretaris-generaal, Oe Thant uit
Rirrna, is even onafhankelijk als Hammerskjöld.
Hij is een overtuigd neutralist. Afgewacht zal
möeten worden, of en hoe hij zich als neutralist
kan handhaverl: tussen d.e tweè grote wereld.btok-

z:2.

ken, waartussen de strijd onverminderd voort-
gaat. Dit is overigens slechts een tij delij ke op-
Iossing. Oe Thant dient gewoon de ambtstermijn
uit van de vorige secretaris-generaal. Hierna
komt opnieuw de positie van de secretaris-gene-
raal aan de orde. Het is zeker niet uitgesloten,
dat Rusland dan opnieuw z:jn troika-beginsel ter
tafel brengt, dat voor de toekomst van de V.N.
weinig goeds voorspelt.

Hebt U dl kerstkoo,rlen
besteld?

U kunt het vandaag nog doen op
postrekeningnummer 94 13 72 ten
name van G. van Drjk te Heerenveen,
à 60 ct. per serie van drie stuks inclu-
sief de enveloppen.
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redden drenkelingonderscheiden
Echtgenote postcommandant Waarder

voor
In de woning van postcommandant
I. J. Wielaard te Waarder verscheen
kort geleden plotseling een aantal
ongenode gasten, die echter stellig
welkom ruaren, aàngezien ,ij kwa-
men met de nobele bedoeling om de

echtgenote van de postcommandant
mevrouw P. Wielaard-De Man te
geven wat haar toekwam, sinds zij
met doortastend optreden een twee-
j arig buurj ongetj e van een wisse
dood redde.
De groepscommandant van de groep
Oudewater, de adjudant O. J. Reijn-
ders verscheen in gezelschup van
burgemeester D. Zielhuis van Waar-
der, de ouders van het weer blakende
buurknaapje, en het schoolhoofd
P. W. Sprey, tevens voorzitter van de

plaatselijke E.H.B.O.-afdeling waar-
van mevrouw Wielaard secretaresse
is. Tijdens die kleine samenkomst
werd nogeens herinnerd aan het feit
dat mevrouw Wielaard enkele maan-
den geleden de buurvrouw op bezoek
kreeg, die informeerde of , zij haar
zoontje Tonnie had gezien en direct
ging zoeken toen dat niet het geval
bleek. Even later hoorde mevrouw
Wielaard de buurvrouw om hulp
roepen en zij zag haar met Tonnie in
de armen naderen. Zij constateerde
direct dat het kind uit het water was
gehaald en een zogenaamde ,,blauwe"
drenkeling was met niet waarneem-
bare polsslag en ademhaling en met
stijf gesloten mond. Mevrouw Wie-

laard paste onmiddellijk de methode
van Holger Nielsen toe en na onge-
veer vijf minuten keerden de levens-
geesten van het kind terug. Tonnie
werd mede op advies van de later ar-
riverende huisarts in bed gelegd en

daarme e zotr het allemaal afgelopen
zíjn geweest als niet ondanks het be-
scheiden zwijgen van de postcom-
mandant en zijn echtgenote, een en

ander toch bekend was geworden.
Burgemeester Zielhuis reikte me-
vrouw Wielaard Ru de zilveren
draagmedaille, het daarbij behoren-

de getuigschrif t en een bedrag van
f 100,- uit, namens de Maatschupprj
tot Redding van Drenkelingen te

Amsterdam.

Wachtmeester te Hoogeveen geëerd
Yoor redden van kind

De wachtmeester J. L. Russchen van
de Bereden Groep te Hoogeveen ont-
ving een tevredenheidsbetuiging van
de Algemeen Inspecteur die hem te

Hoogeveen werd uitgereikt door de

Territo riaal Inspecteur, plaatsver-
vangend Algemeen Inspecteur, de

kolonel A. S. Fogteloo, voor het red-
den van een l3-jarig meisje uit zee

voor het strand' van Ameland, toen
hij daar in de afgelopen zomer als
reserve-ruiter van de Bereden Groep
Hoogeveen was gedetacheerd. De te-
vredenheidsbetuiging voor een f eit
dat de wachtmeester uiteraard niet
meer dan zíjn plicht achtte, vormt
een blijvende herinnering aan een

spannende episode waarbij de wacht-
meester Russchen tot zijn hals nat
werd, maar slaagde bij een expeditie
die badgasten niet meer konden vol-
brengen. Vier meisj es baadden tij-
dens opkomend water en bij een ster-
ke wind met felle branding in de

Noordzee. Zij vergaten dat een geul
of zwin tussen hen en het strand vol
liep en toen zij dat ontdekten stond
het water al zo hoog dat zwemmen
noodzakelijk was. Drie meisjes pro-
beerden het strand zwemmend te be-
reiken, maar slechts een van hen
slaagde daarin en de beide andere
werden op het nippertj e door bad-
gasten gered. Het vierde meisje stond
nog in het water op de zandbank toen
de wachtmeester Russchen passeerde.
In het zwín stond op het diepste punt
omstreeks twee meter water. Het
paard kwam echter zwemmend tegen
de branding in op de zand.plaat waar
inmiddels ook een Duitse badgast
was aangekomen, die echter niet met
het meisje naar het strand durfde te
zwemmen. Hij zwom alleen naar het
strand terug en de wachtmeester nam
het meisje bij zich te paard en be-
reikte met de prooi, die hij de zee had
ontrukt het strand. Bij de uitreiking
van de tevredenheidsbetuiging noem-
de de kolonel Fogteloo een en ander
een daad die ver boven het normale
uitsteekt. Hij prees niet alleen de

wachtmeester Russchen? maar ook -de

hele bereden groep.
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zíj bij hun vertrek van het groeps-
bureau op hun Yraag aan de Opper
van dienst: ,,Of er nog bijzonderhe-
den waren voor het traject," het ant-
woord kregen: ,,Pakken jullie die
ontvluchte vent maar even, maar krjk
uit ! Hij staat gesignaleerd als agres-
sief en zeer gevaarlijk voor vrouwen."
Gelijkertijd overhandigde de Opper
een blaadje papier, waarop de naam
en de leeftijd van de ontvluchte stond
geschreven, hetgeen later zijn nut be-
wees. Na nog enige opmerkingen
over het vangen van psychopaten, al
dan niet serieus bedoeld, gelanceerd
door de op het bureau aanwezige
collega's, werd gestart en aan de

dagtaak begonnen.
Terwijl de kilometers beton en asfalt
zich achter de wagen aaneenregen,
kwam de bemanning van de 108, zq

het nog wat slaperig gezien het vroe-
ge uur, tot de conclusie, dat het niet
zo gek was om te proberen ,,die vent"
te pakken. Een reële kans was zeer
zeker aanwezig op de grote uitvals-
wegen van Amsterdam en gelet op de

successen in het verleden, was het al-
leszins de moeite wàard om alle lif-

kon realiseren, stond er een grote
witte Ford voor zijn neus voorzien
van het woord ,,Rijkspolitie" op ver-
schillende plaatsen. De geijkte vra-
gen zoals: naam, bestemming en

plaats van herkomst werden direct en

zonder aarzelen beantwoord. Deson-
danks maakte het geheel een onbe-

vredigende indruk, temeer omdat
deze man zich in het geheel niet kon
legitimeren. Daar als plaats van her-
komst een klein dorpje in Friesland
opgegeven werd en één van de be-
manningsleden van de L07 zo geluk-
kig was de taal van het Heitelàn te

Verkeersgroep Amsterdam ,,plukte"
ontvluchte uit groep ltfters

door de wochtmeesters

DE BOER en JUSTUS te Amsterdom

x

spreken en te verstaan, werd het ge-

sprek in het Fries voortgezet. Op de

plotseling tussen het gesprek inge-
gooide vraag of hij toch niet C. W.
was, waarop het blaadje papier met
de naam en geboortedatum van de

ontvluchte te voorschijn gehaald
werd, antwoordde de man verrassend
bevestigend. Het gevolg van dit ant-
woord was een uitnodiging om plaats
te nemen in de voor hem gereed

staande wagen, die zonder enig ver-
der commentaar werd aanvaard. Een
korte melding aan het groepsbureau
per mobilofoon was voldoende om
teruggeroepen te worden. Onderweg
naar het groepsbureau vond de man
het jammer, dat zijn vrijheid slechts

zo kort geduurd had, maaÍ hij stond

toch niet onsympathiek tegenover de

politie, waar-van hrj zei: ,,Jullie zïjn
er voor!" Op het groepsbureau waren
de routinewerkzaamheden, die ge-

paard gaan met een aanhouding,
spoedig uitgevoerd en vlugger dan
hij verwacht had, was de psychopaat
weer op reis, uiteraard ditmaal onder
zwaardere bewaking, in een gesloten

auto en met een door hem niet ge-

wilde bestemming. De zoveelste aan-
houding dit jaar door het personeel

van de verkeerssroep Amsterdam
was weer verleden tijd, waarbij ove-

rigens commandant en personeel van
de verkeersgroep Amsterdam de

waarheid beseffen die er in twee al-
oude spreekwoorden schuilt: ,,Wie
het dichtst bij het (in deze gevallen
criminele) vuur zit, warmt zich het
best" en ,,Zonder geluk vaart nie-
mand wel ."

V scofures Riir(spo litiekope,
Bij de Rijkspolitiekapel bestaan momenteel enige vacatures.

Voor de drumbaqd worden gevraagd: TROMPETTERS.

Voor de kapel zijn plaatsen open voor: ALT SAXOFOON, HOBO,
GROTB FLUIT, KLARINETTEN, FAGOT, PISTON,
SCHUIFTROMBONB, TROMPET CN BEKKENS.
*

Aanmelding liefst met spoed bij de secretaris B. Groeneveld,
Zwolseweg 383, Scheveningen, telefoon (070) 55 94 1.8

,Jullie ziin ervoor" zei liftend psycho-

paat bij aanhouding
Onder deze kop verscheen in de

meeste grote dagbladen een berichtje
waarin vermeld werd, dat op het
drukke Centraal station te Amster-
clam een als zodanig bekend staande
man kans gezien had te ontvluchten
op het moment, dat zíjn bewaker zich
vergewiste van de vertrektijd van de

trein waarmee zij hun reis moesten
voortzetten. Ondanks een uitgebreide
klop j acht door de gemeentepolitie
Amsterdam was het niet gelukt de

man, die handig gebruik had ge-
maakt van de op het tijdstip van de

ontvluchting heersende drukte, te
vinden en aan te houden.
De bemanning van de vroege traject-
wagen van de verkeersgroep Amster-
dam was dan ook niet verbaasd, toen

ters deze morgen eens nader te be-
schouwen. Zo gezegd, zo gedaan en

tussen de verkeerszaken door, werd
elke lif ter door middel van een

vraag- en antwoordspelletje eens na-
der aan de bewuste tand gevoeld. Het
bleek echter, gezien het aantal lifters,
geen geringe opgave en naarmate de

uren verstreken, verflauwde de hoop
op enig succes, want niets werkt zo

deprimerend als steeds weer opnieuw
de figuurlijke neus te stoten. Fel laai-
de de hoop echter weer op, toen één

van de bemanningsleden van de in-
middels 107 geworden trajectwagen,
tussen een aantal lif ters nabij de

nieuwe Utrechtse brug te Amsterdam
een ietwat haveloos uitziende man
ontdekte. Voor dat deze man zich iets
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Overleden personeel

Owmr.
C. Moos
Lieshout

ress. 's-H e rt. bosch. t 15-10-19ó1

Reservist Reservist
P. F. Hochstenboch C. M. Goossens

Horn Wouw
ress. 's- H e rt. bosch ress. 's-H e rt. bosch

t r 8-r 1-1961 t 1B-1r -19ó1

PERSONALIA

Toegekende onderscheidingen
RESSORT GR,ONINGEN
Per 1-6-5-'61: Zilveren medaille beho-
rende tot de Orde van Verdienste van
de Republiek Oostenrijk aan \Mmr. 1e
kl. R. M. Mantjes te Hoogeveen.

Verplaatsingen
RESSOR,T AM§TERDAI}I
Per 11-10-'61: C. v. d. Steege, wmr. le
k1., van 'Wormerveer (verk.gr.) naar
Haarlem (parketgroep).
Per 31-10-'61; T. de Gelder, 'wmr. le k1.,
van Hoofddorp (ber.gr). naar Utrecht
(parketgroep).
.RESSORT,S.GR,AVENHAGE
Per L6-J.0-'61: G. G. van Tussenbroek,
owmr., van Goudriaan naar Arkel;
A. v. Ringelesteijn, owmr., van Oud-
Beij erland naar Goudriaan ; L. Die1e-
man, o'wmr., van Leiden naar 's-Gra-
venhage.
Per 23-10-'61: A. I{luiter, owmr., van
St. Annaland naar Gieterveen.
Per 26-L0-'61: A. I{onings, wmr. Le k1.,

van Numansdorp naar Rockanje.
Per 1-11-'61: A. Bruinooge, \Mmr. le kl.,
van Geervliet naar Baarland; L. G. van
Eendenburg, 'wmr., van Moordrecht
naar Stellendam; G. Starre, 'wmr. le
kl., van Berkenwoude naar Leidschen-
dam; J. Pruim, adjudant, van De Lier
naar Rotterdam; G. Been, adjudant,
van Rotterdam naar De LÍer.
RESSOR,T,s-HERTOGENBOSCH
Per 15-10-'61: M. H. Jussen, wmr. le k1.,
van Munstergeleen naar Amstenrade;
J. I{. Rullenraad, \Mmr. 1e k1., van lra-
vert naar Ulestraten.
Per 2L-10-'61: J. C. 'Wadners, wmr., van
Cuijk naar Berghem
Per 22-L0-'6L: H. Luimes, wmr. 1e kl.,
van Amstenrade naar Munstergeleen.
Per 1-L1-'61: J. A. v. d. Vorst, wmr. 1e
kl., van 'Wanroij naar Oploo; H. VuiI<,
\Mmr., van Etten naar Berkenwoude;
II. v. Braak, \Mmr. 1e kl., van Oploo
naar 'Wanroij; \M. Sas, 'wmr. 1e kl., van
Raamsdonksveer naar Utrecht (park.
groep).
R,ESSOR,T AR,NHEM
Per 5-10-'61; J. Lange, \Mmr. 1e k1., van
Hattemerbroek naar Oldebroek.
Per 10-10-'61: A. IIein, wmr., van Nij-
kerkerveen naar NIijkerk.
Pet 27-L0-'61: H. Mulder, wmr., van Urk
naar Apeldoorn (ber.gr.); II. A. I{amps,'wmr. 1e k1., van Druten naar Leeuwen.
Per 1-11-'61: D. Gelder, wmr. le kl., van
Lochem naar Doetinchem (distr.rech.);
J. \M. G. Bleumer, owmr., van Millin-
gen a.d. Rijn naar Leeuwen; G. J. Gra-
ve, wmr. 1e kI., van Twello naar Vled-
der.
Per 2-11-'61: D. \M. Bruil, 'wmr. 1e k1.,
van Neede naar Rekken.
RESSORT GRONINGEN
Per 15-10-'61 : Tj. Postma, 'wmr. Le k1.,
van 'Wanswerd naar Groot Ammers.
Per 1-11-'61: M. v. d. Sluis, wmr. 1e kl.,
van Minnertsga naar I{antens; B,. Mid-
del, wmr. le kl., van Leens naar Oude
Pekela.
NIJITSPOLITIE TE WATER
Per 1-11-'61: P. Oldenburg, wmr. le kl.,
van Amsterdam II naar Staf Amster-
dam.

Aanwijzing voor functie
R,ES§ON.T,S.GR,A\IENHAGE
Per 1-11-'61: Adj. G. Béen, tot groeps-

commandant te De Lier; adj. J. Pruim,
tot groepscommandant te Rotterdam
(parketgroep).

Bevorderingen
RES§OR,T'S.GIBA\ITNHAGE
tot wachtmeester le kl.:
Per. 1-11-'61; J. de Vries t'e 's-Graven-
hage; }I. Vuik te Berkenwoude.
RE§SORT GRONINGEN
tot opBerwactrtmeester:
Per 1-11-'61: R. Middel te Oude Pekela;
G. J. Grave te Vledder.

In dienst getreden
EESSOR,T's-HER,TOGENBOSCH
Per 1-10-'61:, J. M. S. Beerden, trans-
portgeleider (t.d.), Breda (park.groep).
Per L-11-'61: J. P. Clement, schrijver A
(t.d.), Roermond (verkeersgroep).
R,ES§OR,T AR,NHEM
Per 1-11-'61: H. J. G. Boerkamp, schrij-
ver A, Zwolle (verkeersgroep).
IiIJI(SPOLITIE TE IMATEII,
Per 1-11-'61: L. C. J. Maasbaeh, half-
vakman op a.c., Amsterdam (Herst.gr.)
VER,I§EER,SSCHOOL BILTHOVEN
Per L6-10-'61: Mej. \M. P. van den Berg,
adm. kracht op a.e., Bilthoven.

De dienst verlaten
RE§§OA,T'S.GRAVENITAGE
Per 1-11-'61: C. Varkevisser, wmr. le
k1., Rockanje; D. v. Ooijen, officier 2e
kI., Terneuzen.
RESSOR,T'S.HER,TOGENBOSCH
Per 15-10-'61: J. H. M. G. Curfs, wmr.,
Simpelveld.
Per 1-11-'6L; J. 'W. Bouwmeester, \Mmr.,
Lith; H. J. 'Weusthuis, wmr., Maar-
heeze.
R,ESSORT ATINHEITT
Per 1-11-'61: A. B. Schoemaker, owmr.,
Almelo (parketgroep).
A,ESSOR,T GR,ONINGEN
Per 1-11-'61: T. Blokzijl, oË&ïËemda.

R,IJI(SPOLITIE TE \trATER
Per 1-11-'61: H. SIob, adjudant, Am-
sterdam (HerstellÍngsgroep).

Ambrsiubileo Wmr. le kl.
P. Peters

Pork Leeuwenbergh
ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 2-11-1961

Owmr. Owmr.
A. B. Schóemoker C. J. Rietmon

Almelo Arnhem
ressort Arnhem Opl.school Arnhem

40 ioo r op 25-10-'1961 25' ioor op 2-11 -19ó1

Ad iudo nt Owm r. Wm r. I e kl.
M. Troelstro H. Drenth W. R. Peters
Amsterdom Wormerveer Amsterdom

ressort Amsterdom ressort Amsterdom ressort Amsterdom
25 ioor op 23-'10-19ó1 25 ioor op 2-11-1961 25 loor op 23-10-19ól
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Owmr.
A. Mouer
Kru in ingen

ress. 's-Grovenhoge
25 ioor op 'll -.l1-19ól

f.'ffiff.
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